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المبادئ الخمســة لخلق جو من الثقة 
لتقديم المشــورة للمراهقين والمراهقات

احترم المريض)ة( المراهق)ة( وال تطلق األحكام عليه

تقديم نفسك باحترام هو أمر بالغ األهمية، ألن هذه هي اللحظة األولى لتوفير بيئة آمنة وهدم جدران الخزي والعار . 	
والوصم المحتملة. استخدم لغة مبسطة ومصطلحات دقيقة. على سبيل المثال، قل: "مرحبًا، أنا شيرين، ويف السنوات 

الخمس الماضية، قدمت مجموعة واسعة من الخدمات الصحية، مثل رعاية الحمل، ومنع الحمل، واإلجهاض، 
والخدمات المتعلقة باألمراض المنقولة جنسيًا، وخدمات العنف الجنسي، وقد عملت مع أشخاص يافعين مثليات 

ومثليين وثنائي الميل الجنسي ومتحولين جنسيًا وأطفال تعرضوا لالعتداء الجنسي". طرح لغة تزيل الوصم وعرضها 
على المراهق أو المراهقة يمنح المراهقين والمراهقات الطمأنينة ويدعوهم إلى الثقة فيك كمزوّد للخدمة ويؤكد لهم 

أنهم يف المكان المناسب للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

كما يجب على مزوّدي الخدمة استخدام أسئلة عامة لجعل المراهق أو المراهقة يشعران بمزيد من االرتياح. على . 		
سبيل المثال: "كيف حالك؟ ماذا تفعل لالستمتاع بوقتك؟" بداًل من "لماذا أنت هنا؟" 

يجب على مزوّدي الخدمات احترام استقاللية المراهقين والمراهقات، بما يف ذلك اختيارهم لطريقة منع الحمل و/أو . 			
اختيارهم لمزوّد الخدمة، حيثما أمكن ذلك. يجب على مزوّدي الخدمات عدم وضع افتراضات حول مستوى نشاطهم 

الجنسي )مثل افتراض أن المراهقين والمراهقات الذين يعانون من خلل معريف أو إعاقة بدنية غير نشطين جنسيًا( أو 
تفضيالتهم الجنسية )انظر استخدام لغة محايدة جنسيًا وغير واصمة(.  

من المهم التعرف على تحيزات الموظفين وتصوراتهم واالعتراف بها قبل التفكير يف كيفية معالجة هذه المواقف عند . 		
تقديم المشورة لآلخرين. تمارين توضيح القيم وتحويل المواقف مصدر ممتاز لمعرفة مواقف الموظفين وتحيزاتهم. 

احترم المريض المراهق أو المريضة المراهقة وال تطلق األحكام عليهما. 	

استمع بانتباه وأظهر االهتمام بالمراهق والمراهقة. 	

اضمن خصوصية المريض المراهق والمريضة المراهقة وسريته)ا(. 	

استخدم مصطلحات وموارد تشاور صديقة للمراهقين والمراهقات. 	

خصص المزيد من الوقت لتقديم المشورة للمرضى المراهقين والمراهقات. 	

	

تتوافق هذه المبادئ مع إرشــادات تقديم المشــورة األخرى، لكنها ليســت المبادئ الوحيدة. كما هو الحال بالنســبة لإلرشــادات واألدوات 
األخرى يف مجموعة األدوات، يجب وضع مبادئ االستشــارة واإلرشــادات ذات الصلة يف ســياقها - مما يعني أنه يجب على الموظفين 
الذين يقدمون جلســات االستشــارة اســتخدام لغة مناســبة وذات صلة بثقافة الســياق ومجتمعه المحلي. هذه القائمة مجرد دليل 
لمســاعدة موظفــي الصحــة )مثل مزوّدي الخدمات، وعمــال الصحة المجتمعية، واألخصائييــن االجتماعيين( لخلق بيئة أكثر راحة، 

وترحيبـًـا، وانفتاحـًـا للمراهقيــن والمراهقــات الذين يطلبون خدمات الصحة الجنســية واإلنجابية. تم تجريب الموارد االستشــارية لجمعية 
إنقــاذ الطفــل يف كولومبيــا، ويوجــد خطط لتجربتها يف برامج الصحة الجنســية واالنجابية يف بلــدان اخرى تتعامل مع حالة طوارئ. طورت 
جمعيــة إنقــاذ الطفــل، لتقديــم مزيد من المعلومــات حول هذه المبادئ وكيفية تدريب اآلخرين على اســتخدامها، حزمة تدريبية لمدة 

نصف يوم لمزوّدي الخدمات حول كيفية تقديم المشــورة للمراهقين والمراهقات حول وســائل منع الحمل.
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استخدام لغة محايدة جنسيًا وغير واصمة

نظرًا لضعف المراهقين والمراهقات يف األوضاع اإلنسانية، فعلى مزوّدي الخدمات استخدام لغة شاملة واالمتناع عن أشكال 
التمييز األخرى أو اللجوء إلى لغة وخدمات واصمة. وفيما يلي بعض العبارات الشاملة، والمحايدة جنسيًا، وغير الواصمة التي 

يمكن لمزوّدي الخدمات استخدامها عند بدء الخدمات مع المراهقين والمراهقات: 

النواهياألوامر
قــل: "المريــض هنا يف غرفة االنتظار"، أو اســتخدم الضمير 

"هــم". على ســبيل المثال، "إنهم هنا لموعد الســاعة 
عصرًا".  الثالثة 

تجنب استخدام مصطلحات وضمائر جندرية عند مخاطبة 
المراهقين والمراهقات أو التحدث مع موظفين آخرين عن 

عميل. تجنب اإلشارة إلى أي شخص على أنه "شيء". 

اسأل: "كيف يمكنني مساعدتك؟"
اسأل: "أود أن أكون محترمًا. كيف تريدني أن أخاطبك؟" 
استخدم المصطلحات التي يريد المراهقون والمراهقات 

استخدامها لوصف أنفسهم.

تجنب افتراض الهوية الجندرية للمراهق أو المراهقة 
وتجنب استخدام مصطلحات وضمائر جندرية. تجنب 

استخدام ألقاب السيد/السيدة/اآلنسة.

اسأل: "هل أنت يف عالقة عاطفية؟" استخدم المصطلحات 
التي يستخدمها المراهقون والمراهقات لوصف شركائهم.

على سبيل المثال، إذا كان أحد المراهقين والمراهقات 
يشير إلى "صديقه/ته" بهذا الوصف، فقل: "صديقك/تك" 

عند اإلشارة إليه/ها.

تجنب استخدام: "هل لديك حبيب/ة أو زوج/ة؟" 
تجنب قول "صديقك/تك".

لتكــن تعبيــرات وجهك ولغتك اللفظية والجســدية 
ودافئة. إيجابية 

تجنــب لغــة اإلدانة أو عدم االحتــرام، أو تعبيرات الوجه 
الســلبية، أو التحديق يف مظهر شــخص مــا أو التعبير 

عــن الدهشــة منه، أو الثرثرة حــول مظهر المراهق أو 
المراهقة أو ســلوكهم.

أعد التأكيد على أن الحالة الجندرية للمراهق أو المراهقة 
ستظل سرية ولن يتم اإلفصاح عنها إال إذا لزم األمر للرعاية 

الصحية للمراهق أو المراهقة.

تجنب اإلفصاح عن الحالة الجندرية للمراهق أو المراهقة اال 
إذا كان ذلك ضروريًا لرعايتهم الصحية.

اسأل نفسك: "هل سؤالي ضروري لرعاية المريض أم 
أطرحه ألنني فضولي؟" 

اسأل نفسك: "ماذا أعرف؟ ما الذي أحتاج إلى معرفته؟"

تجنــب طرح أســئلة غير ضروريــة على المراهق 
إلرضاء فضولك.

عند مشــاركة نتائج المختبرات الســريرية، قل 
"صحي" أو اســتخدم "فيــروس نقص المناعة 

سلبي".  البشري 

تجنب استخدام لغة وخدمة واصمة. 
تجنب استخدام "عادي" أو "نظيف". 

تجنب الكشف عن نتائج اختبارات المراهقين والمراهقات.

للحصــول علــى إرشــادات إضافيــة لمزوّدي الخدمات الذين يبحثون عن إنشــاء خدمات شــاملة ومحايدة جنســيًا، يرجى 
الرجــوع إلــى دليــل المركــز الوطنــي للتثقيف الصحــي للمثليين والمثليــات ومزدوجي الميل الجنســي ومغايري الهوية 
الجندريــة on Center	onal LGBT Health Educat	Nat تقديــم خدمــات ورعاية شــاملة للمثلييــن والمثليات 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايري الهويــة الجندرية، ودليل منظمــة al Access Health	Essent تقديم رعاية 

شــاملة للمرضــى المثليــات والمثلييــن وثنائــي الميل الجنســي ومزدوجي الهوية الجنســية، ودليل اللجنــة الدولية لإلغاثة 
دمج مذكرة إرشــادية متنوعة حول النســاء والفتيات.
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استمع بانتباه وأظهر االهتمام بالمراهق والمراهقة

a . :يشمل االستماع النشط

الصمت الذي يسمح للشخص باالستماع إلى مخاوف المريض/ة وأسئلتهم، . 	

إعادة صياغة اللغة إلظهار االهتمام والتفهم وتشجيع المريض على االستمرار، و. 		

استخدام أسئلة توضيحية لفهم ما قاله المريض/ة بصورة أفضل.. 			

اجلس يف وضع يمكن معه للمراهق أو المراهقة اختيار التواصل بالعين أم ال. بصفتك مزوّد الخدمة، من الضروري الحفاظ . 	
على التواصل بالعين عندما تتحدث إلى المراهق أو المراهقة وعندما يتحدثان إليك. إذا لم يقم المراهق أو المراهقة 

بالتواصل بالعين، فال تثبط عزيمتك، فربما يكون هذا أمرًا ثقافيًا أو بسبب شعورهما باالستحياء. 

c . يمر المراهقون والمراهقات بالعديد من التغييرات التي قد ال يفهمونها. قد تكون لديهم أسئلة حول هذه التغييرات لكنهم
يخشون طرحها. وبالتالي، من المهم جدًا أن يشعر المراهق أنك مهتم بتساؤالته ومخاوفه وأسئلته. استخدام تقنية االستماع 
النشط والتواصل بالعين طوال جلسة المشورة طريقتين جيدتين إلظهار اهتمامك بالمراهق أو المراهقة. سيكون المراهق أو 

المراهقة أكثر إستعدادًا للمشاركة عند توفير جو هادئ ومنفتح وترحيبي.

اضمن خصوصية المريض المراهق والمريضة المراهقة وسريتهما

a . الخصوصية المتعلقة بالمحيط المادي )كاًل من الخصوصية البصرية والسمعية( للمرضى. نريد ضمان أن أي شيء يشاركونه
لن يسمعه اآلخرون. 

عند تقديم المشورة للمرضى المراهقين والمراهقات، يجب على مزوّدي المشورة التحدث معهم يف مكان يضمن . 	
الخصوصية البصرية والسمعية ويشعر فيه المراهقون والمراهقات باألمان. وباستثناء مواقف إنقاذ الحياة، ينبغي 

على العاملين يف المجال اإلنساني إيالء عناية إضافية لضمان السرية والخصوصية للناجين والناجيات من العنف 
المبني على النوع االجتماعي، والمراهقين والمراهقات الذين يطلبون خدمات اإلجهاض، وذوي الميول الجنسية 

والهوية والتعبير الجندريين.

وفقًا لمبدأ القدرة، ليس مطلوبًا حضور البالغين يف الغرفة أثناء جلسة االستشارة. يمكن للعاملين يف مجال الرعاية . 		
الصحية الوثوق يف المراهقين والمراهقات وااللتزام بما يريدونه بشأن ما إذا كانوا يفضلون وجود أحد الوالدين أو 
مزوّد الرعاية أثناء تقديم المشورة والخدمات. إذا أراد المراهق أو المراهقة حضور شخص ما، اسمح بذلك، لكن 

استعمل الحذر وتأكد من عدم وجود إكراه. 

يمكن للعاملين يف مجال الرعاية الصحية استخدام خيارات أخرى لطمأنة الوالدين أو مزوّد الرعاية. على . 	
سبيل المثال، دون انتهاك السرية، يستطيع مزوّد الخدمة طمأنة الوالدين بتقديم تحديث موجز عن حالة 

المراهق أو المراهقة - موضحين إذا ما كانوا بأمان وبخير. 

السرية مرتبطة بالخصوصية ألننا نريد أن نضمن أن أي شيء يتم مشاركته يف هذه األوضاع الخاصة أن يبقى سريًا - بمعنى . 	
أننا سنحمي تلك المعلومات من مشاركتها مع أي شخص آخر. يجب على كل مزوّدي المشورة، من أجل السرية، التوقيع/

الموافقة على سياسات السرية. وهذا يعني أنه ليس مسموحًا لهم بمناقشة أي جانب من جوانب الموعد مع أي شخص آخر. 
يجب حماية هوية المريض/ة، إذا كان مزوّد الخدمة بحاجة إلى استشارة موظف بشأن كيفية تقديم الخدمة. 

وبالقدر ذاته من األهمية، يجب على مزوّدي الخدمة أن يتحدثوا بوضوح عما تنطوي عليه السرية لضمان فهم . 	
المراهق أو المراهقة للمفهوم. وبالمثل، يتم حماية أي معلومات تم جمعها من المرضى وحفظها يف مكان آمن يف 

جميع األوقات )يف مكان مقفل( وينبغي إتالفها بمسؤولية عندما يحين الوقت للتخلص من معلومات المرضى.

عند مناقشة السرية مع المراهق أو المراهقة من المهم أيًضا أن يكون مزوّد المشورة صريًحا فيما يتعلق بالقيود . 		
الطبية القانونية المحلية.
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اســتخدم مصطلحات وموارد تشــاور صديقة للمراهقين والمراهقات

يمكــن أن تكــو ن مصطلحــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة محيرة عند شــرحها للبالغين. فكر كيــف يمكن أن تكون . 	
المصطلحــات صعبــة الفهــم على المراهقين والمراهقات، الســيما إذا لم يســبق لهم ســماعها قبل جلســتك. 

علــى ســبيل المثــال، إذا أخبــرت مراهقًا بأن محادثتك ســرية، فربما لــن يفهم ما يعنيه ذلك. فحاول اســتخدام 	 
مصطلحــات مألوفــة لديهــم، بــداًل مــن ذلك. يمكن لمزوّد المشــورة بداًل من ذلك أن يقــول: "أيًا كان ما تريد 

مشــاركته معى يف نقاشــنا ســيبقى بينى وبينك فحســب. هذه مســاحة آمنة". 

تذكــر أن توفـّـق كلماتــك أو تصيغها حســب احتياجات المريــض المراهق والمريضــة المراهقة وقدراتهما.. 		

فالطريقــة التــي تشــرح بهــا الدورة الشــهرية للمراهقات اليافعات جــدًا يجب أن تختلف عن الطريقة التي تشــرح 	 
بهــا المصطلــح لمراهقــة أكبر ســنًا. كن مســتعدًا لتعديل تفســيراتك لضمان الفهم.

قــد يشــعر المراهقــون والمراهقــات بالتردد عند طرح األســئلة حول أجســامهم أو حول الخدمات التــي يطلبونها. 	 
قــد يجــد بعــض المراهقيــن والمراهقات صعوبــة يف فهم التفســيرات اللفظية أو المكتوبة بســبب خلل معريف، أو 
صعوبــات لغويــة، أو عوامل أخرى. اســتخدم أدوات المســاعدة على العمــل المصورة واللــوازم المتعلقة بالصحة 

الجنســية واإلنجابية ســهلة االســتخدام طرق تســاعد يف التغلب على بعض هذه التحديات.

خصــص المزيد من الوقت لتقديم المشــورة للمرضــى المراهقين والمراهقات

وكمــا يتضــح مــن المبادئ األربعة الســابقة، فــإن العديد من هذه االعتبارات تتطلــب وقتًا أطول بالنســبة للمراهقين . 	
والمراهقــات مقارنــة بالمرضى اآلخرين. 

وينبغــى لمــزوّدي الخدمــات إتاحــة وقت إضايف لمواعيــد المراهقين والمراهقات لضمــان توفير الوقت الكافى الســتقبالهم . 		
وجعلهــم يشــعرون باالرتيــاح، واإلجابــة على األســئلة بعبارات يفهمونها، وتقديــم جميع المعلومــات والبصريات التي 

يحتاجــون إليها التخاذ قرار مســتنير.

العمــل بمبــدأ "عــدم اإلضــرار" هــو أمر بالغ األهمية عنــد العمل مع المراهقيــن والمراهقات. تأكد مــن متابعة جهودك. على . 			
ســبيل المثــال، إذا كنــت قــد أسســت الثقة وبدأ المراهق أو المراهقــة يف اإلفصاح عن معلومات حــول موضوعات صعبة، 

فتأكــد مــن بقائــك مــع المراهــق أو المراهقة وإنهــاء مهمة تقديم الدعم واإلحاالت الالزمــة التي قد يحتاجــون إليها. بصفتك 
مــزوّد رعايــة، إذا أنهيــت الزيــارة يف وقــت أبكر ممــا يحتاجه المراهــق أو المراهقة، يمكنك إحــداث الكثير من الضرر من 
خــالل التســبب يف المزيــد مــن خيبة األمل واالرتباك وإحســاس أعمق بالوحــدة والعجز عما كان عليه الحال يف الســابق.

عنــد إنهــاء الموعــد، قــد يكــون من المفيد طرح ســؤال مفتوح بشــأن ما إذا كان لدى المراهــق أو المراهقة أي مخاوف أو . 		
أســئلة إضافية. على ســبيل المثال، »هل هناك أى شــئ آخر تود أن تتحدث عنه و/أو هل لديك أى أســئلة إضافية؟« قد 

يكــون طلــب االستشــارة أمــرًا مخيفـًـا للمراهقيــن والمراهقات، لذا فإن طرح ســؤال مفتوح عليهم يف النهاية يســمح لهم 
بطــرح األســئلة أو اإلفصــاح عــن معلومــات ربما لم يشــعروا باالرتياح إزائها يف بدايــة الموعد، فضاًل عن توفيــر فرصة إلحالتهم 

إلــى خدمــات إضافية قد يحتاجونهــا أو يطلبونها.

تقبــل أنــه قــد ال يرغــب جميــع المراهقين والمراهقات يف الحصول علــى خدمات إضافية. على ســبيل المثال، قد 	 
ال يرغــب بعــض الناجيــن أو الناجيــات من العنف الجنســى يف الحصول على استشــارة للصحــة العقلية والدعم 

النفســي االجتماعي.

وأخيــرًا، عنــد جدولــة جلســة المتابعــة، تأكد من إلقاء نظرة على مالحظاتك من الجلســة الســابقة قبل بدء جلســة 	 
المتابعــة. فهــذا يعطــى إحساًســا بالهويــة للمريض المراهــق أو المريضة المراهقة )مقارنــةً بكونه مجرد رقم أو 

الشــخص التالــي يف الطابور( ويعيد تأســيس جو الثقة.

	

	


