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عناصر التواصل والتوعيةعناصر وضع البرنامجالفئة العمريةالتعارض/سياق األزمةمعلومات االتصالالبرنامجالدولةالمنطقة
تعليم الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين
خدمات الصحة العامة للمراهقين

الخدمات الطبية للصحة 

الجنسية واإلنجابية
مالحظاتمعوقات التنفيذفاعلية البرنامجآليات اإلحالةخدمات التخطيط األسري

الخدمات الصحية للفئات المشردة وغيرها من كولومبيا1

الفئات المعدمة في منطقة المحيط الهادئ الكولومبي

استخدام الخدمات من قبل المراهقيناستشارات تنظيم األسرةالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةالمسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما14 -10

التواصل / اإلعالم والتثقيف والتواصلمشاركة األبوين عاًما17 -15

(IEC / BCC)لتغيير السلوك 

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

فهم المراهقين لهذه الخدماتالواقي الذكري للنساءSTIعالج ورعاية تمكين الشبابالثقافة الجنسيةبرامج الراديومشاركة المراهقين عاًما19 -18

التمويلمنع الحمل الطارئرعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوينالتدريب سنة فما فوق20

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةتدريب الوالدينالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

الخاصة بالصحة

الحقن

الواقي الرحميالتوعية المتنقلة

برنامج بروفاميليا للصحة الجنسية واإلنجابية هايتي2

للمراهقين

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةالمسرحيات أو المسرحالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

االغتصاب

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرة

االغتصاب

التمويل

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

STIعالج ورعاية الواقي الذكري للرجالالرعاية ما بعد اإلجهاضمنع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

معالجة اإلصابات ما بعد STIعالج ورعاية تمكين الشبابالثقافة الجنسيةمراكز الشبابمشاركة المراهقين عاًما19 -18

االغتصاب

رعاية ما قبل الوالدةالواقي الذكري للنساء

عالج ورعاية فيروس نقص رعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوينالتدريب سنة فما فوق20

المناعة البشرية

عالج ورعاية فيروس نقص حبوب منع الحمل

المناعة البشرية

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةمنع الحمل الطارئتدريب الوالدين

الوالدة

منع الحمل الطارئ ما بعد الحقن

االغتصاب

وسائل منع الحمل المزروعة

الواقي الرحمي

الرضاعة الطبيعية كوسيلة 

لمنع الحمل

االنسحاب قبل القذف

اعتماد التقويم/الخرز الدوار

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

تقديم الخدمات الصحيةالصحة العامةالمسرحيات أو المسرح عاًما14 -10الصحة الجنسية واإلنجابية في سياق العمل اإلنسانيالسلفادور*3

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل  عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

جمع البيانات الستخدام الخدمة

الثقافة الجنسية عاًما19 -18

قواعد الجنسين سنة فما فوق20

معالجة اإلصابات ما بعد الدعم المدرسيالصحة العامةالمسرحيات أو المسرحالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10شبكة هايتي للمراهقاتهايتي*4

االغتصاب

التمويل

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

مواقف المجتمعSTIعالج ورعاية تمكين الشبابالثقافة الجنسيةمراكز الشبابمشاركة المراهقين عاًما19 -18

رعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوينالتدريب

عالج ورعاية فيروس نقص 

المناعة البشرية

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدة

الوالدة

منع الحمل الطارئ ما بعد 

االغتصاب

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل  عاًما19 -18باكستان1

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرةالرعاية ما بعد اإلجهاضالعيادات الصديقة للمراهقينالتدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامة

االغتصاب

مستوى األمان في المكان

فيروس نقص المناعة محو األمية فيما يتعلق بالكمبيوتر سنة فما فوق20

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة سبل العيش/ التدريب المهني 

االغتصاب

مواقف المجتمعمنع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجال

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية تمكين الشبابقواعد الجنسينمراكز الشباب

المناعة البشرية

التمويلSTIعالج ورعاية حبوب منع الحمل

رعاية ما قبل الوالدةمنع الحمل الطارئرعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

الرعاية ما بعد اإلجهاضالحقنمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةجمع البيانات الستخدام الخدمة

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحية

الخاصة بالصحة

عالج ورعاية فيروس نقص الواقي الرحمي

المناعة البشرية

الرضاعة الطبيعية كوسيلة 

لمنع الحمل

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدة

الوالدة

الصحة النفسية واإلرشاداالنسحاب قبل القذف

منع الحمل الطارئ ما بعد اعتماد التقويم/الخرز الدوار

االغتصاب

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

ال توجد فئة عمرية تايالند2

محددة، على الرغم من

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل 

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

منع الحمل الطارئ ما بعد رعاية ما قبل الوالدة

االغتصاب

الواقي الذكري للرجال

حبوب منع الحملمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةبما في ذلك المراهقون

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينتمكين الشبابالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10تايالند3

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقينالواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة تقديم الخدمات الصحية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالواقي الذكري للنساء

فهم المراهقين لهذه الخدماتحبوب منع الحملSTIعالج ورعاية جمع البيانات الستخدام الخدمةالثقافة الجنسيةمراكز الشبابمشاركة المراهقين عاًما19 -18

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةاإلخصابالتدريب سنة فما فوق20

الخاصة بالصحة

توفر المؤن والوسائلمنع الحمل الطارئالصحة النفسية واإلرشاد

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمالحقنقواعد الجنسين

مستوى األمان في المكانوسائل منع الحمل المزروعةتدريب مقدم الخدمة

مواقف المجتمعالواقي الرحمي

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

التمويل

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينتمكين الشبابالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10برنامج الصحية اإلنجابية للمراهقينتايالند4

االغتصاب

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرة

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقين

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتSTIعالج ورعاية الواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة تقديم الخدمات الصحية

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

توفر المؤن والوسائلالواقي الذكري للنساءالصحة النفسية واإلرشادجمع البيانات الستخدام الخدمةالثقافة الجنسية

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمحبوب منع الحملمراكز الشباباإلخصابالتدريب سنة فما فوق20

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةقواعد الجنسين

الخاصة بالصحة

مستوى األمان في المكانمنع الحمل الطارئ

مواقف المجتمعالحقن

التمويلالواقي الرحميتدريب مقدم الخدمة

فيروس نقص المناعة مسؤولو األقران عاًما17 -15نيبال*5

البشرية

منع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجالالتدريب على المهارات الحياتية

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل  عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

تمكين الشباب

مراكز الشباببرامج الراديو

أ

س

ي

ا

داماك، نيبال، في مخيم سنسيكر المراكز الصديقة للشباب

 نيبال، AMDAبديا باسنيت، )

sgbv.phcp @ 

amda.org.np)

تم تسوية وضع الالجئين في بوتانيز 

.1990في شرق نيبال منذ عام 

، ARHZينج كوان تاي، منطقة الصحة اإلنجابية للمراهقين

arhzcm@gmail.com

على  (ميانمار)الجئين من بورما 

الحدود بين تايالند وبورما؛ ماي 

سوت ماي هونج سون، شيانج راي 

.ومناطق المهاجرين المحيطة 

الخدمات المجتمعية الصحية الشاملة وفرص سبل 

العيش

كاتي أنفينسون، اللجنة األمريكية 

KateA@archq.orgلالجئين، 

كان الالجئين األفغان يعبرون الحدود 

 1979إلى باكستان منذ تسوية عام 

.في مقاطعة الحدود الشمالية الغربية

شبكة الصحة اإلنجابية للمراهقين، 

arhnetwork@gmail.com

على  (ميانمار)الجئين من بورما 

.الحدود بين تايالند وبورما

وقد ساعد دعم عيادة ماي تاو، وهي منشأة 

صحية تحظى باحترام كبير في المجتمع، فقد 

ساعدت مركز شباب على أن يشتهر كمركز 

 ARHNوقد أبرز ذلك جهود . للتوعية

.وفتح المجال لتوفر فرص تمويل محتملة

يوفر البرنامج أيًضا خيارات لتقديم المشورة بشأن الحمل غير المرغوب 

فيه

قد حقق البرنامج ناجحا بسبب حشد المجتمع 

.بصورة فعالة

هذا البرنامج يوفر خدمات الرعاية الصحية األولية لجميع الالجئين، بما 

في حين تتوفر خدمات اإلحالة الحتياجات الصحة . فيهم المراهقون

الجنسية واإلنجابية، وذلك بسبب مواقف المجتمع ال تقدم خدمات تنظيم 

.األسرة مباشرة من قبل البرنامج

الرعاية الصحية األولية وتعزيز القدرة على منع 

العنف الموجه نحو جنس معين والالجئين 

البورميين واألقليات العرقية على الحدود بين 

تايالند وبورما

كاتي أنفينسون، اللجنة األمريكية 

KateA@archq.orgلالجئين، 

على الحدود  (ميانمار)الجئ بورما 

.بين تايالند وبورما

تقدم المراكز خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية بالمجان لجميع الالجئين 

. بما فيهم المراهقون

ايلينا زونيغا، 

ezuniga@unfpa.org

شرد إعصار إيدا في نوفمبر عام 

 E 12 والعاصفة االستوائية 2009

 عدد كبير من 2011في أكتوبر 

.الناس

وضع هذا البرنامج في سياق حالة الطوارئ، التي تحد من القدرة على 

إشراك الجهات المحلية الفاعلة في وضع برامج أخرى غير برامج 

.وزارة الصحة

ا

ل

أ

م

ر

ي

ك

ت

ي

ن

أندريس كوينتيرو، بروفاميليا في 

كولومبيا، 

aquintero@PROFAMILI

A.ORG.CO

لقد أدى الصراع الداخلي المستمر 

إلى التشرد الداخلي، وخاصة في 

.المنطقة الغربية من البالد

تحظى المنشآت التي تنفذ فيها البرنامج 

باالحترام ضمن المجتمعات نظًرا للعمل 

.الذي تقدمه

 عاًما، وقد ساعد في تدريب 20وضع هذا البرنامج منذ أكثر من 

.الموظفين على التعامل مع قضايا المراهقين

لودز جوزيف، )بروفاميليا 

ljoseph@ippfwhr.org)

تسببت الزالزل المدمرة في يناير 

 في تشريد عدد كبير من 2010

.الناس في هايتي

تعليم األقران، وتشكيل جماعات الصحة 

الجنسية األسبوعية، وتوفير الخدمات 

الصحية الصديقة للشباب يجعل من 

بروفاميليا فريدة من نوعها في المجتمع 

الهايتي

لودز جوزيف: نيويورك

IPPF/WHR

ljoseph@ippfwhr.org

ميليسا كوبود: هايتي

 هايتيYWCAبرنامج 

melissacoupaud@gmail.

com

تسببت الزالزل المدمرة في يناير 

 في تشريد عدد كبير من 2010

.الناس في هايتي

كان هذا البرنامج عبارة عن شراكة بين منظمات متعددة ويشمل نهًجا 

.مبتكًرا للتمكين االقتصادي وتحسين النتائج الصحية بين المراهقات

1



تخطيط برامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في حاالت األزمات
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عناصر التواصل والتوعيةعناصر وضع البرنامجالفئة العمريةالتعارض/سياق األزمةمعلومات االتصالالبرنامجالدولةالمنطقة
تعليم الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين
خدمات الصحة العامة للمراهقين

الخدمات الطبية للصحة 

الجنسية واإلنجابية
مالحظاتمعوقات التنفيذفاعلية البرنامجآليات اإلحالةخدمات التخطيط األسري

مراكز الشباب

برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في الفلبين*6

الفلبين

معرفة المراهقين بهذه الخدماتاستشارات تنظيم األسرةالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانإشراك المراهقين/مشاركة عاًما14 -10

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل  عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

فهم المراهقين لهذه الخدماتالواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

توفر المؤن والوسائلالحقنتمكين الشبابالثقافة الجنسية عاًما19 -18

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمالواقي الرحمياإلخصاب سنة فما فوق20

قواعد الجنسين

برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية التابع لصندوق ألبانيا1

األمم المتحدة للسكان، ألبانيا

معرفة المراهقين بهذه الخدماتاستشارات تنظيم األسرةالعيادات الصديقة للمراهقينالصحة العامةمسؤولو األقرانالمشاركة المجتمعية عاًما14 -10

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

توفر المؤن والوسائلالواقي الذكري للرجال

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمحبوب منع الحملالبرامج التلفزيونيةالتدريب عاًما19 -18

الحقنمراكز الشباب سنة فما فوق20

الواقي الرحمي

االنسحاب قبل القذف

- برنامج الصحة اإلنجابية والجنسية إلنقاذ األطفال لبنان1

لبنان

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرةعالج الناسورالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقين

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتمنع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجالالرعاية ما بعد اإلجهاضمنع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

معالجة اإلصابات ما بعد STIعالج ورعاية سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسية

االغتصاب

فهم المراهقين لهذه الخدماتSTIعالج ورعاية الواقي الذكري للنساء

عالج ورعاية فيروس نقص رعاية ما قبل الوالدةتمكين الشباباإلخصاببرامج الراديومشاركة المراهقين سنة فما فوق20

المناعة البشرية

توفر المؤن والوسائلرعاية ما قبل الوالدةحبوب منع الحمل

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمعالج الناسورمنع الحمل الطارئمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةبرامج األمهات الشاباتقواعد الجنسينالبرامج التلفزيونيةاألدوات واإلرشاد المتوفر

مستوى األمان في المكانالرعاية ما بعد اإلجهاضالحقنالصحة النفسية واإلرشادالوقاية من التعامالت الجنسيةتدريب مقدم الخدمةالرسائل النصية عبر الجوال

عالج ورعاية فيروس نقص وسائل منع الحمل المزروعةتقديم الخدمات الصحيةتدريب الوالدينخط المساعدةالتدريب

المناعة البشرية

مواقف المجتمع

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةالواقي الرحميجمع البيانات الستخدام الخدمةمحو األمية فيما يتعلق بالكمبيوتر

الوالدة

السياسة

الرضاعة الطبيعية كوسيلة مراكز الشبابمراكز الشباب

لمنع الحمل

التمويلالصحة النفسية واإلرشاد

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةمشاركة األبوين

الخاصة بالصحة

منع الحمل الطارئ ما بعد االنسحاب قبل القذف

االغتصاب

اعتماد التقويم/الخرز الدوارالتوعية المتنقلةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

معالجة اإلصابات ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالتدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةالمسرحيات أو المسرحالحاجة إلى التقييم عاًما10- 14(PEARL)الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين جنوب السودان2

االغتصاب

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرة

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقين

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماترعاية ما قبل الوالدةالواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة تقديم الخدمات الصحية

فهم المراهقين لهذه الخدماتعالج الناسورالواقي الذكري للنساءSTIعالج ورعاية الثقافة الجنسيةمراكز الشبابمشاركة األبوين عاًما19 -18

توفر المؤن والوسائلالرعاية ما بعد اإلجهاضحبوب منع الحملالصحة النفسية واإلرشاداإلخصابمشاركة األبوينمشاركة المراهقين سنة فما فوق20

عالج ورعاية فيروس نقص منع الحمل الطارئقواعد الجنسينالديني/توعية قيادات المجتمع المدنياألدوات واإلرشاد المتوفر

المناعة البشرية

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهم

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةالحقنتدريب مقدم الخدمةالتدريب

الوالدة

مواقف المجتمع

منع الحمل الطارئ ما بعد االنسحاب قبل القذفتدريب الوالدين

االغتصاب

السياسة

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

التمويل

تثقيف األقران الشباب في المواقف اإلنسانية، تونس3

(UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان 

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرةالتدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةمسؤولو األقرانمشاركة المراهقين عاًما17 -15

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقين

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل التدريب عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

معرفة المراهقين بهذه الخدماتمنع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجال

فهم المراهقين لهذه الخدماتSTIعالج ورعاية الواقي الذكري للنساء سنة فما فوق20

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمرعاية ما قبل الوالدةحبوب منع الحمل

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةالحقن

الوالدة

مواقف المجتمع

الصحة النفسية واإلرشادوسائل منع الحمل المزروعة

منع الحمل الطارئ ما بعد الواقي الرحمي

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقينالتدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما17 -15لبنان*4

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتتمكين الشباب

توفر المؤن والوسائلجمع البيانات الستخدام الخدمةقواعد الجنسيناألدوات واإلرشاد المتوفر

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةالتدريب

الخاصة بالصحة

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهم

مواقف المجتمع

السياسة

التمويل

فيروس نقص المناعة مسؤولو األقراناألدوات واإلرشاد المتوفر عاًما19 -18*5

البشرية

الثقافة الجنسيةالمسرحيات أو المسرحالتدريب سنة فما فوق20

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل 

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

قواعد الجنسين

استخدام الخدمات من قبل المراهقينسبل العيش/ التدريب المهني الصحة العامةمسؤولو األقرانالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15السودان*6

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتتمكين الشباب

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمقواعد الجنسينمراكز الشبابالتدريب سنة فما فوق20

مستوى األمان في المكانالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

مواقف المجتمع

السياسة

استخدام الخدمات من قبل المراهقينالتدريب على المهارات الحياتيةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما19 -18سوريا*7

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين سنة فما فوق20

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

معرفة المراهقين بهذه الخدماتسبل العيش/ التدريب المهني 

فهم المراهقين لهذه الخدماتتمكين الشبابمراكز الشباباألدوات واإلرشاد المتوفر

مراكز الشباب

جمهورية أفريقيا 1

الوسطى

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرةعالج الناسورالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

االغتصاب

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهم

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

مستوى األمان في المكانمنع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجالالرعاية ما بعد اإلجهاضمنع الحمل/تنظيم األسرة برامج األمهات الشابات

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

منع الحمل الطارئ ما بعد STIعالج ورعاية الوقاية من التعامالت الجنسيةالثقافة الجنسية

االغتصاب

مواقف المجتمعSTIعالج ورعاية الواقي الذكري للنساء

برنامج الشباب والعمالة والهجرة المشترك مع 

برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين التابع 

لصندوق األمم المتحدة للسكان في والية جنوب 

كردفان

الدكتورة ماريا إيمانويال باريير، 

صندوق األمم المتحدة للسكان 

briar@unfpa.org

ومن الممارسات الجيدة والقابلة للتحويل في .أدى الصراع الدائر إلى النزوح

التي  (البرنامج التواصل لتغيير السلوك

يروج لها صندوق األمم المتحدة للسكان 

لنشر الوعي حول الزواج المبكر والحمل 

المبكر، واألمراض المنقولة عن طريق 

االتصال الجنسي، وتنظيم األسرة والتوعية 

/ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية 

وقد تمكن من حل . اإليدز في أوساط الشباب

قضايا المساواة بين الجنسين في صفوف 

.الشباب في سياق صعب للغاية

.وقد حدة الصراعات غير متوقعة من نطاق المشروع
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االستجابات الطبية والمجتمعية الشاملة للعنف 

الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس، والموجه 

نحو الفتيات والفتيان واألطفال في مناطق النزاع 

المتضررة

إليوا أكوتو

منسق البرنامج،

صندوق األمم المتحدة للسكان 

CA، akoto@unfpa.org

الصراع الدائر في جمهورية أفريقيا 

.الوسطى

ساهم التزام المجتمعات المحلية بالمشروع والشراكات مع المنظمات 

غير الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى في 

.نجاح البرنامج

الالجئين العراقيين والفلسطينيين naja@unfpa.orgندا أجار، قادة الشباب في المواقف اإلنسانية

والسوريين في لبنان

تحسين الصحة اإلنجابية والمعلومات لالجئين في 

سوريا

عمر بالن، صندوق األمم المتحدة 

Ballan@unfpa.orgللسكان، 

 الالجئيين العراقيين المستقرين في 

.دمشق، سوريا
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رنديال برو وغسان عكاري، 

مؤسسة إنقاذ األطفال الدولية

الالجئون الفلسطينيون والمجتمعات 

.المضيفة

كان هذا البرنامج الشامل فعااًل في زيادة 

الوعي لدى اآلباء واألمهات والمراهقين 

ومقدمي الخدمات بشأن القضايا المتعلقة 

.بالصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين

برناباس يسا، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 

yisa@unfpa.org

تأثر جوبا وتركون بالنزاع الدائر 

بين الحكومة السودانية والمتمردين 

الذين يقاتلون من أجل االستقالل

رسائل التواصل لتغيير السلوك، واستخدام 

مشورة األقران وإشراك اآلباء والمعلمين 

والزعماء الدينيين ساهم في نجاح البرنامج

لتثقيف األقران الشباب في )برنامج األقران الشباب ليبيا

(مجال الصحة الجنسية واإلنجابية 

-alنديم العادلي، 

adili@unfpa.org صندوق ،

األمم المتحدة للسكان ليبيا

االستجابة للصراع الليبي

مانيل ستامبولي، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 

stambouli@unfpa.org

عدم االستقرار السياسي في تونس 

2006منذ عام 

وقد نجح البرنامج بكل فعالية في أنشطة 

التوعية، والتدريب على المهارات الحياتية، 

.وأنشطة تمكين النساء والفتيات

أ

و

ر

و

ب

ا

ألسونا أجولي، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 

agolli@unfpa.org

 في المناطق 2010فيضانات 

الشمالية من شكودرا، ليزيه 

ودوريس في ألبانيا

كانت الخدمات المتاحة بالمجان لجميع . هذا البرنامج لم يعد قائًما

.المراهقين في المنطقة بما في ذلك الالجئين

 UNFPAسوجاتا توالدار، 

الفلبين، 

stuladhar@unfpa.org

يتوفر الواقي الذكري . ال تتوفر خدمات تنظيم األسرة لجميع األعماراالستجابة الشاملة إلعصار سيندونج

المشورة بشأن تنظيم األسرة متوفر لمن فوق .  سنة فما فوق15لسن 

. سنة20اللوالب والحقن متاحة فقط لمن هم فوق سن .  سنة18سن 

أ

س

ي

ا

داماك، نيبال، في مخيم سنسيكر المراكز الصديقة للشباب

 نيبال، AMDAبديا باسنيت، )

sgbv.phcp @ 

amda.org.np)

تم تسوية وضع الالجئين في بوتانيز 

.1990في شرق نيبال منذ عام 

2



تخطيط برامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في حاالت األزمات

لل لللل للل للللللل للل للللل للللللل لللللل للل للللل لل لللل لل للللللل*

عناصر التواصل والتوعيةعناصر وضع البرنامجالفئة العمريةالتعارض/سياق األزمةمعلومات االتصالالبرنامجالدولةالمنطقة
تعليم الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين
خدمات الصحة العامة للمراهقين

الخدمات الطبية للصحة 

الجنسية واإلنجابية
مالحظاتمعوقات التنفيذفاعلية البرنامجآليات اإلحالةخدمات التخطيط األسري

معالجة اإلصابات ما بعد رعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةاإلخصاببرامج الراديومشاركة المراهقين سنة فما فوق20

االغتصاب

السياسةرعاية ما قبل الوالدةحبوب منع الحمل

عالج ورعاية فيروس نقص منشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةجمع البيانات الستخدام الخدمةقواعد الجنسينمراكز الشباباألدوات واإلرشاد المتوفر

المناعة البشرية

التمويلعالج الناسورمنع الحمل الطارئ

الرعاية ما بعد اإلجهاضالحقنالصحة النفسية واإلرشادتدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوينالتدريب

عالج ورعاية فيروس نقص الواقي الرحميتدريب الوالدين

المناعة البشرية

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةوسائل منع الحمل المزروعة

الوالدة

الصحة النفسية واإلرشاد

منع الحمل الطارئ ما بعد 

االغتصاب

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالتدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10تشاد2

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقينعالج الناسوراستشارات تنظيم األسرة

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة الوقاية من التعامالت الجنسية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالرعاية ما بعد اإلجهاضالواقي الذكري للرجال

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية تقديم الخدمات الصحيةالثقافة الجنسيةمشاركة األبوين عاًما19 -18

المناعة البشرية

مواقف المجتمعالصحة النفسية واإلرشادالواقي الذكري للنساء

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين سنة فما فوق20

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

السياسةحبوب منع الحملرعاية ما قبل الوالدةجمع البيانات الستخدام الخدمةاإلخصاب

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةقواعد الجنسينبرامج الراديو

الخاصة بالصحة

التمويلالحقنمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدة

تنظيم األسرة ما بعد تدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوين

اإلجهاض

تدريب الوالدين

جمهورية الكونغو 3

الديمقراطية

 التابع للمفوضية 2011مشروع جنوب كيفو 

السامية لشؤون الالجئين

استخدام الخدمات من قبل المراهقيناستشارات تنظيم األسرةالرعاية ما بعد اإلجهاضمنع الحمل/تنظيم األسرة الدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالمشاركة المجتمعية عاًما14 -10

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحمشاركة األبوين عاًما17 -15

البشرية

منع الحمل الطارئ ما بعد STIعالج ورعاية التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص رعاية ما قبل الوالدةتمكين الشبابالثقافة الجنسية

المناعة البشرية

فهم المراهقين لهذه الخدماتالواقي الذكري للنساء

توفر المؤن والوسائلحبوب منع الحملمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةالوقاية من التعامالت الجنسيةاإلخصاببرامج الراديواألدوات واإلرشاد المتوفر سنة فما فوق20

مستوى األمان في المكانمنع الحمل الطارئتقديم الخدمات الصحيةقواعد الجنسينمشاركة األبوينالتدريب

التمويلالحقنجمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب مقدم الخدمةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

وسائل منع الحمل المزروعةمراكز الشبابتدريب الوالدين

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحية

الخاصة بالصحة

الواقي الرحمي

الرضاعة الطبيعية كوسيلة 

لمنع الحمل

اعتماد التقويم/الخرز الدوار

جمهورية الكونغو 4

الديمقراطية

استخدام الخدمات من قبل المراهقينعالج الناسوراستشارات تنظيم األسرةالرعاية ما بعد اإلجهاضالصحة النفسية واإلرشادالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

منع الحمل الطارئ ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية الوقاية من التعامالت الجنسيةالثقافة الجنسية

المناعة البشرية

فهم المراهقين لهذه الخدماتالواقي الذكري للنساء

توفر المؤن والوسائلحبوب منع الحملرعاية ما قبل الوالدةتقديم الخدمات الصحيةاإلخصابمشاركة األبوينمشاركة المراهقين

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهممنع الحمل الطارئمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةجمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب مقدم الخدمةالديني/توعية قيادات المجتمع المدنيالتدريب

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحية

الخاصة بالصحة

مستوى األمان في المكاناالنسحاب قبل القذف

مواقف المجتمعاعتماد التقويم/الخرز الدوار

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

التمويل

جمهورية الكونغو 5

الديمقراطية

، لهيئة الطبية STAREC، 2011مشروع 

جمهورية الكونغو الديمقراطية/الدولية

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقينمنع الحمل/تنظيم األسرة استشارات تنظيم األسرة

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتعالج الناسورالواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية تمكين الشبابالثقافة الجنسية

المناعة البشرية

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمالرعاية ما بعد اإلجهاضحبوب منع الحمل

مستوى األمان في المكانمنع الحمل الطارئرعاية ما قبل الوالدةبرامج األمهات الشاباتاإلخصاببرامج الراديواألدوات واإلرشاد المتوفر سنة فما فوق20

مواقف المجتمعالحقنمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةالوقاية من التعامالت الجنسيةقواعد الجنسينالبرامج التلفزيونيةالتدريب

تنظيم األسرة ما بعد الصحة النفسية واإلرشادتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةمحو األمية فيما يتعلق بالكمبيوتر

اإلجهاض

التمويل

جمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب الوالدينمراكز الشباب

مراكز الشبابمشاركة األبوين

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

الخاصة بالصحة

التوعية المتنقلة

االستجابة الحتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية أثيوبيا6

ومنع العنف الموجه نحو جنس معين في مخيمات 

أدو لالجئين في اإلقليم الصومالي من إثيوبيا

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل الحاجة إلى التقييم عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينتقديم الخدمات الصحيةالصحة العامة

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالصحة النفسية واإلرشاداستشارات تنظيم األسرة

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة تدريب مقدم الخدمةاألدوات واإلرشاد المتوفر

االغتصاب

مواقف المجتمعالواقي الذكري للرجال

حبوب منع الحملSTIعالج ورعاية التدريب

الحقنرعاية ما قبل الوالدة

وسائل منع الحمل المزروعة

الرضاعة الطبيعية كوسيلة 

لمنع الحمل

تنظيم األسرة ما بعد 

اإلجهاض

استخدام الخدمات من قبل المراهقينعالج الناسوراستشارات تنظيم األسرةالرعاية ما بعد اإلجهاضالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10خيارات صحة األسرة في كينيا، مركز شباب يروبيكينيا7

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةالواقي الذكري للرجال

الوالدة

معرفة المراهقين بهذه الخدمات

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسية

المناعة البشرية

مواقف المجتمعالواقي الذكري للنساء

التمويلحبوب منع الحملرعاية ما قبل الوالدةتمكين الشباباإلخصاببرامج الراديومشاركة المراهقين سنة فما فوق20

منع الحمل الطارئالصحة النفسية واإلرشادبرامج األمهات الشاباتقواعد الجنسينالبرامج التلفزيونيةاألدوات واإلرشاد المتوفر

الحقنالوقاية من التعامالت الجنسيةتدريب مقدم الخدمةالرسائل النصية عبر الجوالالتدريب

وسائل منع الحمل المزروعةتقديم الخدمات الصحيةتدريب الوالدينخط المساعدة

الواقي الرحميجمع البيانات الستخدام الخدمةمراكز الشباب

الرضاعة الطبيعية كوسيلة مراكز الشبابمشاركة األبوين

لمنع الحمل

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

الخاصة بالصحة

االنسحاب قبل القذف

اعتماد التقويم/الخرز الدوارالتوعية المتنقلة

تنظيم األسرة ما بعد محو األمية فيما يتعلق بالكمبيوتر

اإلجهاض

ليديا موكامي، خيارات صحة 

األسرة في كينيا، 

mukamilk@yahoo.com

أدى العنف العرقي في المنطقة مما 

إلى تشريد المراهقين، وال سيما في 

.المناطق الحضرية مثل نيروبي

استخدم البرنامج المعلمين من األقران 

لتعزيز وتشجيع استخدام الخدمات التي 

.يقدمها

أدى النزوح الداخلي واالنتقال إلى بيئات جديدة إلى عدم حصول 

المراهقين على خدمات برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين 

 كينيا في توفير FHOوتستثمر مؤسسة . التي كانت متوفرة لهم من قبل

المعلومات والموارد للوصول إلى خدمات برنامج الصحة الجنسية 

.واإلنجابية للمراهقين ما بعد الصراع

الدكتورة اليزابيث بنغا دي، الهيئة 

الطبية الدولية 

ebengade@international

medicalcorps.org

أدى الصراع الداخلي لتشريد عدد 

كبير من النازحين داخلًيا في جنوب 

.كيفو

ساهم التعاون بين وزير الصحة في جنوب 

 Onuكيفو واليونيسف ومؤسسة 

Femmesضافة إلى عوامل أخرى في  ، إ

.إنجاح البرنامج

؛ (SV ، BPRMمشروع )جنوب كيفو /، يوفيراFiziكمبي لونيجو، 

مشروع تابع للمفوضية )مركز نقل العائدين والالجئين من كافميفرا 

مشروع )؛ كالونج، بونياكيري، موبوبانو؛ (السامية لشؤون الالجئين

STARECالهيئة الطبية الدولية/ التحاد منظمة كوبي)

لوس موجيز، مدير البرنامج؛ ريتشارد فلين، مقر الهيئة الطبية الدولية، 

مونوزا، .  دي سو كيفو، دPNSRروبرت نيموجراز، . كوما و د. د

MOH South; Mme . أميناتا بامبا، المفوضية السامية لشؤون

.االجئين؛ أسيه إيكامبو، اليونيسف في جنوب كيفو

إدواردو سيالديس، الهيئة الطبية 

الدولية 

ecelades@International

MedicalCorps.org.uk

استقر السكان من الدول المجاورة، 

وخاصة من الصومال في أقليم دولو 

.أدو

كان لهذا البرنامج سلسلة توريد قوية 

ومنشآت صحية عالية التجهيز مع وجود 

مقدمي الخدمات الذين تم تدريبهم على 

.الخدمات المالئمة للشباب

شملت معوقات التنفيذ المهام غير الواضحة والتداخل بين أنشطة 

التواصل / الشركاء المنفذين ونقص مواد اإلعالم والتثقيف والتواصل

.الُمعدة باللغة المحلية (IEC / BCC)لتغيير السلوك 

الديني/توعية قيادات المجتمع المدني

وقد ساهم التعاون بين الهيئة الطبية الدولية 

والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ووزارة 

الصحة بجنوب كيفو في تنفيذ هذا البرنامج 

بفاعلية

.تتوفر الخدمات في كافيمفيرا لالجئين والعائدين

المساعدة اإلنسانية للسكان المتضررين في منطقة 

"صراع إينيلي"الجنوب أوبانغي خالل 

الدكتور ماكيليلي، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 

makelele@unfpa.org

صراع دونغو في إينيلي، منطقة 

جنوب أوبانغي، جمهورية الكونغو 

.2009الديمقراطية، أكتوبر 

شارك المجتمع بجميع فئاته، بما في ذلك 

.الشباب، في البرنامج

ج

ن

و

ب
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ل

ص

ح

ر

ا
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ل

ك

ب
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ف

ر
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ق

ي

ا

االستجابات الطبية والمجتمعية الشاملة للعنف 

الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس، والموجه 

نحو الفتيات والفتيان واألطفال في مناطق النزاع 

المتضررة

إليوا أكوتو

منسق البرنامج،

صندوق األمم المتحدة للسكان 

CA، akoto@unfpa.org

الصراع الدائر في جمهورية أفريقيا 

.الوسطى

الدكتورة اليزابيث بنغا دي، الهيئة 

الطبية الدولية 

ebengade@international

medicalcorps.org

أدى الصراع الداخلي لتشريد عدد 

.كبير من النازحين داخلًيا

ساهم التزام المجتمعات المحلية بالمشروع والشراكات مع المنظمات 

غير الحكومية الوطنية والدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى في 

.نجاح البرنامج

الديني/توعية قيادات المجتمع المدني

تعزيز التغييرات السلوكية للوقاية من فيروس نقص 

اإليدز وتحسين الرعاية الطبية / المناعة البشرية 

والنفسية واالجتماعية في المنطقة دار سيال

Cooperazione 

Internazionalen ( منظمة

, (كوبي

COOPI@COOPI.org

.الصراع الدائر في تشاد

3



تخطيط برامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في حاالت األزمات

لل لللل للل للللللل للل للللل للللللل لللللل للل للللل لل لللل لل للللللل*

عناصر التواصل والتوعيةعناصر وضع البرنامجالفئة العمريةالتعارض/سياق األزمةمعلومات االتصالالبرنامجالدولةالمنطقة
تعليم الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين
خدمات الصحة العامة للمراهقين

الخدمات الطبية للصحة 

الجنسية واإلنجابية
مالحظاتمعوقات التنفيذفاعلية البرنامجآليات اإلحالةخدمات التخطيط األسري

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالوقاية من التعامالت الجنسيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10رواندا8

االغتصاب

مواقف المجتمعاستشارات تنظيم األسرة

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة 

االغتصاب

الواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية الثقافة الجنسية

المناعة البشرية

حبوب منع الحمل

منع الحمل الطارئرعاية ما قبل الوالدةاإلخصابالتدريب

قواعد الجنسين

-RH)الصحة اإلنجابية للشباب المتأثرين بالحرب سيراليون9

WAY)

استخدام الخدمات من قبل المراهقينمنع الحمل/تنظيم األسرة استشارات تنظيم األسرةالرعاية ما بعد اإلجهاضالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

منع الحمل الطارئ ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالرعاية ما بعد اإلجهاضالواقي الذكري للرجال

معالجة اإلصابات ما بعد STIعالج ورعاية سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسيةبرامج الراديومشاركة األبوين عاًما19 -18

االغتصاب

توفر المؤن والوسائلالصحة النفسية واإلرشادالواقي الذكري للنساء

عالج ورعاية فيروس نقص تمكين الشباباإلخصابمراكز الشبابمشاركة المراهقين سنة فما فوق20

المناعة البشرية

مواقف المجتمعحبوب منع الحمل

التمويلمنع الحمل الطارئبرامج األمهات الشاباتقواعد الجنسينمشاركة األبويناألدوات واإلرشاد المتوفر

الحقنتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةالديني/توعية قيادات المجتمع المدنيالتدريب

جمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب الوالدين

مراكز الشباب

معالجة اإلصابات ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10سيراليون10

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقينرعاية ما قبل الوالدةاستشارات تنظيم األسرة

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

عالج ورعاية فيروس نقص منع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

المناعة البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتالرعاية ما بعد اإلجهاضالواقي الذكري للرجال

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةالواقي الذكري للنساءSTIعالج ورعاية تمكين الشبابالثقافة الجنسية

الوالدة

توفر المؤن والوسائل

منع الحمل الطارئ ما بعد حبوب منع الحملالصحة النفسية واإلرشادسبل العيش/ التدريب المهني قواعد الجنسينبرامج الراديو

االغتصاب

مستوى األمان في المكان

مواقف المجتمعالحقنبرامج األمهات الشاباتالبرامج التلفزيونيةالتدريب سنة فما فوق20

التمويلوسائل منع الحمل المزروعةالوقاية من التعامالت الجنسيةخط المساعدة

االنسحاب قبل القذفتقديم الخدمات الصحيةالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحية

الخاصة بالصحة

اعتماد التقويم/الخرز الدوار

محو األمية فيما يتعلق بالكمبيوتر

معالجة اإلصابات ما بعد استشارات تنظيم األسرةالعيادات الصديقة للمراهقينالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما17 -15أوغندا11

االغتصاب

استخدام الخدمات من قبل المراهقين

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معرفة المراهقين بهذه الخدماتمنع الحمل/تنظيم األسرة الواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة التدريب على المهارات الحياتية

فهم المراهقين لهذه الخدماتSTIعالج ورعاية الواقي الذكري للنساءSTIعالج ورعاية سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسيةمراكز الشبابمشاركة األبوين سنة فما فوق20

توفر المؤن والوسائلرعاية ما قبل الوالدةحبوب منع الحملرعاية ما قبل الوالدةتمكين الشباباإلخصابمشاركة األبوينمشاركة المراهقين

مواقف مقدمي الخدمة أو مهاراتهمعالج الناسورمنع الحمل الطارئمنشآت الرعاية ما بعد الوالدة/الوالدةتقديم الخدمات الصحيةقواعد الجنسينالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

مستوى األمان في المكانالرعاية ما بعد اإلجهاضالحقنالصحة النفسية واإلرشادجمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب مقدم الخدمة

عالج ورعاية فيروس نقص تدريب الوالدين

المناعة البشرية

مواقف المجتمع

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدة

الوالدة

السياسة

التمويلالصحة النفسية واإلرشاد

منع الحمل الطارئ ما بعد 

االغتصاب

معالجة اإلصابات ما بعد التدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما17 -15برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية في الكاميرونالكاميرون*12

االغتصاب

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

منع الحمل/تنظيم األسرة الوقاية من التعامالت الجنسية

STIعالج ورعاية تقديم الخدمات الصحيةالثقافة الجنسيةبرامج الراديومشاركة األبوين سنة فما فوق20

رعاية ما قبل الوالدةجمع البيانات الستخدام الخدمةاإلخصابالبرامج التلفزيونيةمشاركة المراهقين

االحتفاليات /أيام الخدمات الصحيةقواعد الجنسينمراكز الشباباألدوات واإلرشاد المتوفر

الخاصة بالصحة

عالج الناسور

الرعاية ما بعد اإلجهاضتدريب مقدم الخدمةالتدريب

عالج ورعاية فيروس نقص 

المناعة البشرية

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدة

الوالدة

الصحة النفسية واإلرشاد

منع الحمل الطارئ ما بعد 

االغتصاب

جمهورية أفريقيا *13

الوسطى

دعم مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية بين 

باتاليمو/الالجئين من منجومبا

منع الحمل الطارئ ما بعد العيادات الصديقة للمراهقينتقديم الخدمات الصحيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10

االغتصاب

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل المشاركة المجتمعية عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد منع الحمل/تنظيم األسرة 

االغتصاب

عالج ورعاية فيروس نقص STIعالج ورعاية الديني/توعية قيادات المجتمع المدنيمشاركة المراهقين عاًما19 -18

المناعة البشرية

رعاية ما قبل الوالدة سنة فما فوق20

جمهورية أفريقيا *14

الوسطى

الحاجة إلى التقييم عاًما17 -15

المشاركة المجتمعية عاًما19 -18

مشاركة المراهقين سنة فما فوق20

األدوات واإلرشاد المتوفر

التدريب

التدريب على المهارات الحياتيةالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما17 -15تشاد*15

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما19 -18

البشرية

مراكز الشباب

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة المراهقين سنة فما فوق20

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

الثقافة الجنسية

اإلخصابمراكز الشباباألدوات واإلرشاد المتوفر

مشاركة األبوينالتدريب

جمهورية الكونغو *16

الديمقراطية

عالج ورعاية فيروس نقص العيادات الصديقة للمراهقينسبل العيش/ التدريب المهني الصحة العامةمسؤولو األقرانالمشاركة المجتمعية عاًما14 -10مركز الشباب في يبينغي وخط االستواء

المناعة البشرية

التمويلمنع الحمل/تنظيم األسرة استشارات تنظيم األسرة

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما17 -15

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

فيروس نقص المناعة 

البشرية

STIعالج ورعاية الواقي الذكري للرجالمنع الحمل/تنظيم األسرة تقديم الخدمات الصحية

رعاية ما قبل الوالدةالصحة النفسية واإلرشادالثقافة الجنسيةمحو األمية فيما يتعلق بالكمبيوترمشاركة المراهقين عاًما19 -18

منع الحمل الطارئ ما بعد اإلخصابمراكز الشبابالتدريب سنة فما فوق20

االغتصاب

تدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوين

تدريب الوالدينالديني/توعية قيادات المجتمع المدني

جمهورية الكونغو *17

الديمقراطية

برنامج زوي إلبس التابع للمركز المعمداني 

(CBCA)األفريقي 

الصحة النفسية واإلرشادالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانمشاركة األبوين عاًما14 -10

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحمشاركة المراهقين عاًما17 -15

البشرية

التدريب على المهارات الحياتية

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل التدريب عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسية

تمكين الشبابقواعد الجنسينمراكز الشباب سنة فما فوق20

دينه ناهبي، المفوضية السامية 

لشؤون الالجئين، 

nahaabi@unhcr.org

أدى الصراع الداخلي لتشريد عدد 

.كبير من النازحين داخلًيا

إيزاك ميونجا، 

ikmuyonga@gmail.com

سادت االضطرابات في غوما، 

.وشمال كيفو بسبب الحرب

نجح هذا البرنامج من بناء القدرات الفردية 

من خالل التعليم والتدريب على المهارات 

/ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية 

.اإليدز والممارسات الجنسية

العنف الجنسي، والبغاء القسري وعدم المساواة الجنسية والقضايا 

هذا المشروع قد خاض . المشتركة التي يواجهها المراهقون في المنطقة

تجربة إدراج التربية الجنسية في المدارس والكنائس وداخل المجتمع 

.لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين

تمكين المجموعات الشبابية من خالل التدريب على 

اإليدز وتطوير / فيروس نقص المناعة البشرية 

وتوزيع مواد اإلعالم والتثقيف والتواصل

نزح عدد كبير من النازحين داخلًيا مؤسسة تعليم الالجئين

والالجئين من السودان إلى المنطقة 

.الشرقية من تشاد

تتوفر خدمات المراهقين بالكامل في هذا البرنامج والتي تتوفر لجميع 

.من في المنطقة

تمكين المرأة مع توفير حلول مستدامة للصحة 

الجنسية واإلنجابية

كاثرين دانيلز، ميرسي كور، 

kdaniels@mercycorps.or

g

الصراع الدائر في جمهورية أفريقيا 

.الوسطى

جوزيف بوم، صندوق األمم 

المتحدة للسكان، 

boum@unfpa.org

نزح الالجئين وطالبي اللجوء في 

شرق الكاميرون من جمهورية 

.أفريقيا الوسطى والتشاد

أدى الصراع السياسي إلى تشريد 

.عدد كبير من النازحين داخلًيا

الحد من المخاطر والتعرض للمشاكل الصحية 

الجنسية واإلنجابية بين المراهقين

، Strait Talkسوزان أجوك، 

sajok@straighttalkfound

ation.org

عاد السكان بعد صراع طويل األمد 

في شمال أوغندا

 Straitلعبت برامج مركز الشباب لمؤسسة 

Talk دوًرا هاًما في الربط بين توفير 

المعلومات وتقديم الخدمات في المناطق التي 

.تعمل بها

لزيادة إقبال المراهقين على المركز، فقد كان يفتح أبوابه بعد المدرسة 

.وخالل عطلة نهاية األسبوع

المساواة بين الجنسين وحقوق الصحة الجنسية 

und CPAP 2008-2010واإلنجابية حقوق 

جوليان كونتيه، 

womenicm@yahoo.com

ساهمت مشاركة زعماء المجتمع المدني عاد السكان بعد صراع طويل األمد

.والزعماء الدينيين في نجاح هذا البرنامج

مستقبل أكثر إشراًقا، 

brighterfuture_2002@ya

hoo.com ،فليب ماساجو ،

ptkmassago@yahoo.co

m

توقف الصراع في منطقة كينيما في 

.سيراليون

في ظل وضع ما بعد انتهاء الصراع، يكون 

اقتران برنامج الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين بعنصر سبل العيش لغير 

الملتحقين بالمدارس من الشباب واألمهات 

الشابات عنصر أساسي في الحفاظ على 

.الدافع والحماس

يمثل توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ووسائل منع الحمل بأكثر 

.بأسعار معقولة للمراهقين أحد األهداف الرئيسية لهذا البرنامج

توفير الخدمات عبر القطاعات المختلفة لالجئين من 

الكونغو في غيهيمبي، كيزيبا، ومخيمات الالجئين 

نيبهكي، ورواندا

 

كاتي أنفينسون، اللجنة األمريكية 

KateA@archq.orgلالجئين، 

نزح الجئ جمهورية الكونغو 

الديمقراطية بسبب استمرار العنف 

. وانعدام األمن في وطنهم
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تخطيط برامج الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في حاالت األزمات

لل لللل للل للللللل للل للللل للللللل لللللل للل للللل لل لللل لل للللللل*

عناصر التواصل والتوعيةعناصر وضع البرنامجالفئة العمريةالتعارض/سياق األزمةمعلومات االتصالالبرنامجالدولةالمنطقة
تعليم الصحة الجنسية 

واإلنجابية للمراهقين

خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

للمراهقين
خدمات الصحة العامة للمراهقين

الخدمات الطبية للصحة 

الجنسية واإلنجابية
مالحظاتمعوقات التنفيذفاعلية البرنامجآليات اإلحالةخدمات التخطيط األسري

تدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوين

الديني/توعية قيادات المجتمع المدني

معالجة اإلصابات ما بعد الرعاية ما بعد اإلجهاضالصحة النفسية واإلرشادالدعم المدرسيالصحة العامةمسؤولو األقرانالحاجة إلى التقييم عاًما14 -10سيراليون*18

االغتصاب

فيروس نقص المناعة المسرحيات أو المسرحالمشاركة المجتمعية عاًما17 -15

البشرية

معالجة اإلصابات ما بعد التدريب على المهارات الحياتية

االغتصاب

منع الحمل/تنظيم األسرة 

/ اإلعالم والتثقيف والتواصل مشاركة األبوين عاًما19 -18

 / IEC)التواصل لتغيير السلوك 

BCC)

عالج ورعاية فيروس نقص سبل العيش/ التدريب المهني الثقافة الجنسية

المناعة البشرية

STIعالج ورعاية 

رعاية ما قبل الوالدةتمكين الشباباإلخصاببرامج الراديومشاركة المراهقين سنة فما فوق20

عالج ورعاية فيروس نقص الوقاية من التعامالت الجنسيةقواعد الجنسينمراكز الشباب

المناعة البشرية

منشآت الرعاية ما بعد /الوالدةتقديم الخدمات الصحيةتدريب مقدم الخدمةمشاركة األبوين

الوالدة

الصحة النفسية واإلرشادجمع البيانات الستخدام الخدمةتدريب الوالدين

منع الحمل الطارئ ما بعد مراكز الشباب

االغتصاب

ال توجد فئة عمرية الصومال*19

محددة

فيروس نقص المناعة مسؤولو األقران

البشرية

على الرغم من أنه 

يشمل المراهقين

المسرحيات أو المسرح

.الصراع الدائر في الصومالعدنان سولدانشبكة تعليم أقران الشباب

 76 232+التنمية الدائمة، برنامج تمكين الشباب

891901

وهناك عدد كبير من المراهقين 

.النازحين داخلًيا بسبب النزاع

إيزاك ميونجا، 

ikmuyonga@gmail.com

سادت االضطرابات في غوما، 

.وشمال كيفو بسبب الحرب

نجح هذا البرنامج من بناء القدرات الفردية 

من خالل التعليم والتدريب على المهارات 

/ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية 

.اإليدز والممارسات الجنسية

العنف الجنسي، والبغاء القسري وعدم المساواة الجنسية والقضايا 

هذا المشروع قد خاض . المشتركة التي يواجهها المراهقون في المنطقة

تجربة إدراج التربية الجنسية في المدارس والكنائس وداخل المجتمع 

.لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين
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