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 الملحق )ع(: أســئلة التقييم المستخدمة
مع المراهقين والمراهقات 

هذه أداة مشار إليها يف الجدول )6( يف الفصل السابع: بيانات من أجل العمل. هذه األسئلة رغم أنها ليست قائمة شاملة، يمكن 
استخدامها أو تعديلها لجمع المعلومات من المراهقين والمراهقات عبر عدة تقييمات، مثل تحليل المواقف، ومجموعات المناقشة 

المركزة )FGD(، والمقابالت الفردية، والمعرفة والمواقف والممارسات، والدراسات االستقصائية )KAP(. وعلى سبيل التذكير، يجب 
أن يستخدم الممارسون األسئلة بناء على السياق وتبعا لمجموعات المراهقين والمراهقات يف المجتمعات المختلفة. 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 

.)+LGBTQIA( +وثنائي الميل الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا والالجنسيون

نموذج لألسئلة المستخدمة مع المراهقين والمراهقات إلجراء التقييمات

على سبيل التذكرة يجب أن يتم البدء دومًا باألسئلة األسهل عند العمل مع المراهقين والمراهقات 
لخلق مناخ من الصداقة والثقة )انظر خمسة مبادئ لخلق مناخ من الثقة عند إرشاد المراهقين 

والمراهقات(. 
نموذج لألسئلة التي تُطرح على المراهقين والمراهقات والرد عليها لتسهيل الحوار وخلق أجواء 

مريحة:
كيف حالك؟ 	 

كيف حال عائلتك؟ 	 

ماذا تحب أن تفعل لالستمتاع بوقتك؟	 

مع من تقضي وقتك؟	 

ماذا تحب أن تفعـل مـع أصدقـائك؟	 

يف أي صف دراسى أنت؟	 

أسئلة تمهيدية 
األسئلة

البلوغ والدورة الشهرية
هل الحظت أي تغييرات يف جسمك مؤخرًا؟ برأيك ما الذي يعنيه ذلك؟ 	 

ما هو البلوغ؟ ملحوظة: إذا وجدت أنهم يجهلوا المصطلح، فعليك شرحه. كيف يؤثر البلوغ على 	 
الفتيان؟ كيف يؤثر البلوغ على الفتيات؟

ما هي الدورة الشهرية؟ ملحوظة: إذا وجدت أنهم يجهلوا المصطلح، فعليك شرحه. كيف تؤثر 	 
الدورة الشهرية على الفتيات؟ هل تذهب الفتيات إلى مدرستك وقت دورتهن الشهرية؟ هل 

مسموح للفتيات البقاء يف منازلهن؟ إذا كان الجواب ال، فإلى أين يذهبن وكم من الوقت يبقين؟

ما هو االحتالم؟ ملحوظة: إذا وجدت أنهم يجهلوا المصطلح، فعليك شرحه. كيف يؤثر االحتالم على 	 
الفتيان؟

ما هو االستمناء؟ هل هو شيء يحدث للفتيان فحسب أم لكال الجنسين؟ ملحوظة: إذا وجدت 	 
أنهم يجهلوا المصطلح، فعليك شرحه.

أسئلة المعرفة والمواقف 
 والممارسات 

عن سن البلوغ و 
الدورة الشهرية

العالقات 
مع من تحب قضاء الوقت؟ هل يعجبك شخص ما أكثر من كونه مجرد صديق؟ هل أنت على عالقة 	 

مع شخص ما؟

إذا أجاب أحد المراهقين والمراهقات بـ »ال«: إذن هل لديك مشاعر تجاه شخص ما؟ هل 	 
تحدثت مع أصدقائك عن مشاعرك؟ 

ماذا يعني أن يكون الشخص يف عالقة؟ ما هو نوع العالقات الذي تراه )فتيان مع فتيات، أم فتيات مع 	 
فتيات، أم فتيان مع فتيان(؟

أسئلة المعرفة والمواقف 
والممارسات عن 

العالقات و
النشاط الجنسي



242مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية

ماذا يفعل األشخاص التي تجمعهم عالقة سويًا؟ هل يتبادلون القُبالت؟ ما الذي يفعلونه أيًضا؟	 
إذا أجاب المراهق بـ "نعم": ما الذي تحب أن تفعله مع شريكك؟ هل تحدثتم عن ممارسة 	 

الجنس؟
إذا أجاب المراهق بـ "نعم": هل تتحدث مع أصدقائك عن ممارسة الجنس؟	 
يمكن إضافة أو استبدال السؤال: يف حالة أنهن/أنهم يف عالقة، ما الذي تفعله المراهقات من 	 

الفتيات أو المراهقين والمراهقات من الفتية أو المراهقين والمراهقات من ذوى اإلعاقة مع 
بعضهن/بعضهم؟

من يتخذ القرار لممارسة الجنس من طريف العالقة؟ 	 
إذا أصررت على إرتداء شريكك الواقي الذكري هل سيرفض؟ 	 
هل يمكن أن تصبح الفتاة حبلى بعد ممارسة الجنس مرة واحدة؟ هل يمكن لفتاة من ذوى اإلعاقة أن 	 

تحمل؟ هل يمكن لفتى من ذوى اإلعاقة أن يجعل فتاة حبلى؟
إذا أصبحت الفتاة حبلى، من يعتني بالطفل؟	 
ما العمر الذي تتزوج فيه الفتيات؟ من يتزوجن؟	 
يف أي عمر يتزوج الفتيان؟ من يتزوجون؟ 	 
من الذي يختار الشخص الذي ستتزوجه الفتاة؟ من الذي يختار الفتاة التي سيتزوجها الفتى؟	 
ما العوامل المؤثرة )اذكر أمثلة لتلك العوامل المؤثرة: الثقافية والدينية والضغوط العائلية والمالية، 	 

الخ( التي تشجع الفتاة على الزواج يف سن صغيرة؟
ما العوامل المؤثرة )اذكر أمثلة لتلك العوامل المؤثرة: األهداف الشخصية والمرشدين والقيم 	 

العائلية، الخ( التي تشجع الفتاة على الزواج يف سن صغيرة؟
النشاط الجنسي

ما هي األنواع المختلفة للعالقات الجنسية التى يقوم بها الفتيان والفتيات يف المجتمع المحلي؟ هل 	 
ينخرط المراهقين والمراهقات من ذوى اإلعاقة ومجتمع المثليات والمثليين وثنائي الميل الجنسي 

ومزدوجي الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسية والمتحولين جنسيًا والالجنسيين+ يف النشاط 
الجنسي؟ 

هل تعرف أي من المراهقين والمراهقات الذين يمارسون العالقات الجنسية يف المجتمع المحلى؟ إذا 	 
كانت اإلجابة نعم، فما رأيك يف ذلك؟ يف أي سن يبدأ الفتيان بممارسة الجنس؟ يف أى سن تبدأ الفتيات 

بممارسة الجنس؟ من هم شركاءهم؟ هل يمارس الفتيان الجنس مع فتيان؟ هل تمارس الفتيات 
الجنس مع فتيات؟ هل يمارس الفتيان أو الفتيات من ذوى اإلعاقة الجنس؟ ومع من؟ 

هل بدأت الفتيات أم الفتيان ]حدد كل المجموعات الفرعية[ بممارسة الجنس أقل، أكثر أو دون تغيير 	 
منذ بدأت حالة الطوارئ؟ هل تغير شركاؤهم منذ بدأت حالة الطوارئ؟

ما األسباب المختلفة التي تجعل المراهقون والمراهقات يمارسون الجنس؟ 	 
إذا سحب شريكِك عضوه قبل القذف، هل من الممكن أن تصبحي حاماًل؟ 	 
هل من الممكن أن تصبح الفتاة حبلى بعد ممارسة الجنس مرة واحدة؟	 
ما الذي يمكن أن يحدث بعد ممارسة الجنس؟	 
ما الوسائل التي تمنع حدوث الحمل؟	 
هل يوجد عدد كبير من الفتيات الالتي يحملن يف المجتمع المحلى؟ ما األسباب التي تؤدى لحمل 	 

الكثير من الفتيات يف المجتمع؟ ما العوامل المؤثرة )اذكر أمثلة: األهداف الشخصية، التعليم، إلخ( 
التي تمنع الفتيات أن يصبحن حوامل؟

ما أنواع الجنس التي تعد خطيرة؟ لماذا؟	 

أسئلة المعرفة 
والمواقف والممارسات 
)KAP( عن العالقات 

والنشاط الجنسي
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هل تعرف أي من المراهقين والمراهقات الذين مارسوا العالقات الجنسية مقابل المال أو الحماية أو 	 
الطعام؟ مع من يمارسون الجنس؟ ما رأيك يف هذا النوع من المواقف؟ هل تغير ذلك منذ بدأت حالة 

الطوارئ؟
هل مارس أحد أصدقائك الجنس مع شخص يبيع أو يقايض الجنس مقابل بضائع أو خدمات؟ إذا كانت 	 

اإلجابة بنعم، فكم عددهم )قليل، كثير، معظمهم، كلهم(؟
هل تعرف فتيات/فتيان ]حدد كل المجموعات الفرعية[ أُجبروا على ممارسة الجنس مع آخرين )جنود، 	 

معلمين، أشخاص آخرون يف موقع سلطة(؟ هل تغير ذلك بالنسبة للفتيات/الفتيان منذ بدأت حالة الطوارئ؟

أسئلة المعرفة 
والمواقف 

 )KAP( والممارسات
عن العالقات والنشاط 

الجنسي

سهولة الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والحصول عليها
هل سبق لك أن رأيت )أعمااًل تقنية أو لوحات إعالنية أو لوحات جدارية أو كتيبات، الخ( أو سمعت )عبر الراديو 	 

و/أو التلفاز( أى معلومات عن الصحة الجنسية واإلنجابية الخاصة بالمراهقين والمراهقات تحديدًا؟
هل تناقش معك معلموك أو والداك أو مزوّدو الخدمة الصحية األمور المتعلقة بنضجك، خاصة فيما يتعلق 	 

بالبلوغ وأمور الصحة الجنسية واإلنجابية عمومًا؟
ما أنواع األنشطة الخاصة بالمراهقين والمراهقات واليافعين واليافعات التي يشاركون فيها يف المجتمع المحلى؟ 	 
هل بإمكانك الحصول بسهولة على منتجات الدورة الشهرية ووسائل منع الحمل؟ إذا كان جوابك نعم، فمن أين؟ 	 
هل تجد موقع المنشأة الصحية المحلية سهل الوصول إليه؟ هل المنشأة ومزوّدي الخدمة مُرَحّبين؟ 	 

إذا كانت إجابتك بنعم، فلماذا؟ إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ استيضاحات إضافية: هل تحتاج لدفع ثمن 
الخدمات الصحية؟ هل من السهل وصول المراهقين والمراهقات أصحاب اإلعاقة والمراهقين والمراهقات/

المراهقات من المثليات والمثليين وثنائي الميل الجنسي ومزدوجي الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسية 
والمتحولين جنسيًا والالجنسيين+ إلى المنشأة المحلية؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فلماذا؟ إذا كانت اإلجابة ال، 

فلماذا؟ 
لو كان لديك سؤال عن الصحة الجنسية أو اإلنجابية، ماذا ستفعل؟ هل ستتحدث مع شخص يف هذا الشأن؟ إذا 	 

كانت اإلجابة نعم، مع من تشعر بأكبر قدر من الراحة عند مناقشة ذلك؟ إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟
أين تفضل الذهاب للحصول على معلومات عن الصحة الجنسية أو اإلنجابية؟	 
إذا كنت تعاني من أحد المشكالت المتعلقة بالصحة الجنسية أو اإلنجابية، ماذا ستفعل؟ هل ستذهب لرؤية 	 

شخص ما؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن سيكون؟ إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟
جودة خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

هل ذهبت إلى عيادة طبية لتتلقى أي خدمات خالل الثالثة أشهر الماضية؟ 	 
إذا كانت اإلجابة بنعم، ما نوع الخدمات التي بحثت عنها و/أو تلقيتها؟ أين تفضل الحصول على الخدمات 	 

الصحية؟ لماذا؟ كيف كانت تجربتك؟ 
هل كانت موظف االستقبال لطيف معك؟	 
هل اضطررت لالنتظار من أجل الخدمات لفترة طويلة؟	 
كيف عاملك مزوّد الخدمة؟	 
ملحوظة: ألق نظرة على استمارة إضافية لألسئلة عن جودة الخدمات من الملحق ط: قائمة تحقق 	 

المنشأة الصحية للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين والمراهقات.
إذا كانت اإلجابة ال، لماذا لم تزور عيادة صحية؟	 

الخدمات الصحية لمنع الحمل واألمومة وحديثي الوالدة
أين تذهب الفتيات للحصول على وسائل منع الحمل؟ هل تُقدم الخدمات مجانًا؟ هل من الصعب أو من 	 

السهل الحصول على الوسائل؟ 
هل منع الحمل الطارئ متاح يف مجتمعكم المحلى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فأين يمكن الحصول عليها؟ 	 
ما أنواع الوسائل التي يمكن للفتيات استخدامها لمنع الحمل؟ ما وسائل منع الحمل التي يمكن للفتيان 	 

استخدامها؟ 
 هل تخضع الفتيات ذوات اإلعاقة للتعقيم القسري؟	 

ملحوظة: يجب شرح المصطلح إذا كان غير مألوف لدى المراهقة.

أسئلة المعرفة 
والمواقف 

والممارسات عن 
خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية
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إذا أنجبت فتاة مولود، فما هي الخدمات الصحية المتوفرة؟ أين يذهبن؟	 
هل توجد برامج أو مجموعات لمساعدة الفتيات ممن لديهن مواليد؟ 	 
المساعدة وأين؟	  المصاحبة لحملهن وهل يعرفن متى يبحثن عن  الخطر  الفتيات عالمات  هل تعلم 

اإلجهاض
ماذا الذي تعتقد أنه يؤدى إلنجاب الفتيات أطفال غير مرغوب فيهم أثناء الطوارئ؟	 

يف بعض األحيان تصبح الفتيات حوامل دون أن يرغبن يف ذلك. ما الذي تفعله الفتيات حين يصبحن 	 
حوامل دون أن يرغبن يف ذلك؟ 

هل توجد طرق تقليدية؟ ماذا عن الطرق األخرى؟ أين يحصلن على الرعاية؟	 

ما هو شعور أفراد المجتمع المحلى تجاه الفتيات الالتي يرغبن يف التخلص من حملهن؟	 

هل توفر المنشأة الصحية المحلية أو الصيدلية طرق لإلجهاض؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، 	 
هل تعلم ما هي الوسائل التي يوفرونها؟ 

ما هو شعور مزوّدي الخدمة الصحية تجاه الفتيات الالتي يرغبن يف التخلص من 	 
حملهن؟

هل تبحث فتيات المجتمع المحلى عن خدمات اإلجهاض لحاالت الحمل غير المرغوب فيه؟ لماذا أو 	 
لماذا ال؟ 

هل تبحث فتيات المجتمع المحلى عن الرعاية عند حدوث مضاعفات ما بعد اإلجهاض؟ لماذا أو لماذا 	 
ال؟

هل تُجبر فتيات المجتمع المحلى من ذوات اإلعاقة على اإلجهاض؟ 	 

ما هي األدوار التي يساهم بها الفتيان أو الشباب يف حدوث الحمل واإلجهاض غير المرغوب فيهم؟	 

خدمات األمراض المنقولة جنسيًا
ماذا يمكن أن يحدث أيًضا عند ممارسة الجنس مع شخص ما؟	 

هل تعرف أي من العدوى التي يمكن أن يصاب بها الفرد عن طريق العالقة الجنسية؟ 	 

أي أنواع؟ هل هناك أي شيء يمكن أن تقوم به الفتاة/الفتى لتفادي هذه العدوى؟	 

إذا انسحب شريكك قبل القذف، فهل يمكنك اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيًا )STI( أو فيروس 	 
نقص المناعة البشري )HIV(/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(؟ مالحظة: يمكن استخدام 

مصطلحات أخرى لفيروس نقص المناعة البشري/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز( اعتمادًا 
على السياق، والتشاور مع المنظمات المحلية وأفراد المجتمع المحلي الستخدام المصطلحات 

المناسبة. 

هل تعتقد أن الفتيات والفتيان يف المجتمع معرضون لخطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق 	 
االتصال الجنسي؟ لماذا أو لماذا ال؟

هل سمعت بفيروس نقص المناعة البشري )HIV(/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(؟ هل 	 
تعتقد أنه موجود؟ ما الذي يمكن فعله لمنع فيروس نقص المناعة البشري )HIV(/متالزمة نقص 

المناعة المكتسب )اإليدز(؟

هل تعرف ما الغرض من استخدام الواقي الذكري؟ ماذا عن الواقي األنثوي؟	 

هل تعلمت كيفية استخدام الواقي الذكري؟	 

هل تتوفر الواقيات الذكرية للمراهقين والمراهقات الذين يمارسون الجنس ]حدد كل المجموعات 	 
الفرعية[؟ إن كانت اإلجابة بنعم، أين يمكن الحصول عليها؟ هل يستخدمها المراهقون والمراهقات؟ 

هل تستخدمها الفتيات؟ هل يستخدمها الفتيان؟ إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟ ملحوظة: إذا كان 
المراهق يف عالقة وأجاب بـ »نعم« على ممارسة الجنس، فاسأله عما إذا كان يستخدم الواقي الذكري 

ولماذا أو لم ال.

أسئلة المعرفة 
والمواقف والممارسات 
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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(.

خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي
ما األدوار التي تؤديها الفتيات يف أسرتك ويف المجتمع المحلي؟ ما األدوار التي يؤديها الفتيان؟ ما هي 	 

األدوار التي يلعبها المراهقون والمراهقات من ذوي االحتياجات الخاصة والمراهقون والمراهقات 
من المثليات والمثليين وثنائي الميل الجنسي ومزدوجي الهوية الجنسية ومغايري الهوية الجنسية 

والمتحولين جنسيًا والالجنسيين+ )LGBTQIA+( يف أسرتك ومجتمعك؟ مالحظة: اشرح كل مصطلح 
إذا لم يكن المراهق على دراية بأي من المصطلحات كجزء من المثليات والمثليون وثنائي الميل 

الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا والالجنسيون+. هل 
يذهب الفتيان والفتيات للمدرسة؟ 

ما هو العنف؟ هل توجد أشكال مختلفة من العنف؟ هل ازداد العنف أثناء حاالت الطوارئ أم بقي كما 	 
هو أم انخفض؟ 

من هم مرتكبو العنف يف العالقة؟ ويف محيط المجتمع/المخيم على أوسع نطاق؟ 	 

هل يمكن لشخص ما أن يلمس شخًصا آخر دون أن يطلب منه ذلك؟ هل تشعر بأنك مجبر على 	   
قول »نعم«؟ أم أنك مرتاح لقول »ال«؟ 

هل يمكن إجبار شخص على ممارسة الجنس؟ ماذا تسمي هذا؟ مالحظة: إذا لم يكونوا على دراية 	   
بمصطلح »االغتصاب«، فاشرح المصطلح.

إذا تعرضت فتاة أو فتى لالغتصاب هنا، فهل تخبر أي شخص؟ إذا كان الجواب نعم، من؟ إذا كانت 	   
اإلجابة ال، فلماذا؟ هل ستذهب/سيذهب/سيذهبون إلى أي شخص للحصول على المساعدة؟ إذا كان 

الجواب نعم، من؟ إذا كانت اإلجابة ال، فلماذا؟

إذا تعرضت فتاة أو فتى لألذى من شخص آخر، فأين يذهبون؟ مع من سيتحدثون يف هذا الشأن؟ 	   
لماذا أو لماذا ال؟ هل توجد أماكن آمنة لألطفال أو أماكن مخصصة لإلناث يمكن لألطفال والفتيات 

الذهاب إليها؟

هل المراهقون والمراهقات المثليات والمثليون وثنائي الميل الجنسي ومزدوجو الهوية الجنسية 	 
ومغايرو الهوية الجنسية والمتحولون جنسيًا والالجنسيون+ والمراهقون والمراهقات من ذوي 

االحتياجات الخاصة أكثر عرضة للعنف من غيرهم؟ 

هل تعرض الفتيان أو الفتيات لإلتجار منذ حالة الطوارئ؟ مالحظة: إذا لم يكونوا على دراية 	   
بمصطلح »اإلتجار«، فيجب عليك تفسيره لهم.

مع من تتحدث عندما تكون حزينًا أو غاضبًا أو محبًطا؟ هل تتحدث مع العاملين بالصحة؟ لماذا أو 	   
لماذا ال؟

هل سبق لك تعاطي التبغ أو المخدرات أو الكحول؟ إذا كان األمر كذلك، فأين تعاطيتها؟ مع من 	   
تعاطيتها؟ وكيف تعاطيتها؟ )دخنت، استنشقت، تناولت الحبوب، استخدمت الحقن، مضغت(
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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

