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إخالء مسؤولية
© 2009 االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة الصحة العاملية، برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 
الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/

اإليدز، جتمع الشابات املصابات بالفيروس. 

جميع احلقوق محفوظة. يرحب الناشرون بالطلبات املقدمة لترجمة املواد الواردة في هذه الوثيقة أو اقتباسها أو نقلها ألغراض تعزيز الترابطات في كال االجتاهني بني السياسات 
واألنظمة واخلدمات اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وبفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وألغراض توعية مقدمي الرعاية الصحية واملستفيدين من خدماتهم وعامة 
الناس، وكذلك لتحسني نوعية اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وخدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم في ما يتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية. توجه 
االستفسارات إلى IPPF, 4 Newhams Row, London, SE1 3UZ, United Kingdom )فاكس: 8300 939 207 44+؛ بريد إلكتروني: hivinfo@ippf.org(؛ أو 
 WHO Press, World ؛ أو)info@unfpa.org :هاتف: 5000 297 212 1+؛ بريد إلكتروني( UNFPA, 220 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA
Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland  )فاكس: 4806 791 22 41+؛ بريد إلكتروني: permissions@who.int(؛ أو 
 GNP+, P.O. Box ؛ أو)unaids@unaids.org :فاكس: 3666 791 22 41+؛ بريد إلكتروني( UNAIDS, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland
 ICW, International Support ؛ أو)infognpplus.net :1001 ,11726 )فاكس: 4224 423 20 31+؛ بريد إلكتروني GS, Amsterdam, The Netherlands
Office, Unit 6, Building 1, Canonbury Yard, 190a New North Road, London, N1 7BJ, United Kingdom )فاكس: 8070 7704 20 44+؛ بريد 
redactiejongp :فاكس: 0160 616 20 31+؛ بريد إلكتروني( Young Positives, P.O. Box 15847, 1001 NH, Amsterdam أو )info@icw.org :إإلكتروني
positief@hivnet.org(. ال ُيسمح لغير الترجمات واالقتباسات والطبعات اجلديدة أن حتمل شعارات االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة 
الصحة العاملية، برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز(، اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، جتمع الشابات املصابات بالفيروس.

املنظمات  أو دعائية، وما دامت ال تستخدم شعارات  أغراض جتارية  باالقتران مع أي  ما دامت ال تستخدم  بدون ترخيص  ميكن إصدار ترجمات وتعديالت ومستنسخات 
القائمة بالنشر، وما دامت تشير إلى املصدر األصلي مبا يتوافق مع صيغة الهوامش املقترحة أدناه. وال تقبل املنظمات القائمة بالنشر املسؤولية عن أي ترجمات واقتباسات 

ومستنسخات ينشرها اآلخرون. ويطلب الناشرون نسخًا مطبوعة وإلكترونية من جميع الترجمات واالقتباسات واملستنسخات لهذا املنشور.

قامت شركة تايبكس TYPEX بترجمة هذه الوثيقة حلساب االحتاد الدولي لتنظيم األسرة وصندوق األمم املتحدة للسكان.

ال يعني ذكر شركات معينة أو منتجات جلهات تصنيع معينة أن املنظمات القائمة بالنشر تعتمدها أو توصي بها تفضياًل لها عن غيرها من الشركات واملنتجات املماثلة غير 
املذكورة. وفيما عدا األخطاء والسهو، تتميز أسماء املنتجات ذات امللكية احملددة باألحرف الكبيرة في بداية أسمائها.

وقد اتخذ الناشرون جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات التي يتضمنها هذا املنشور. غير أن املادة املنشورة يجري توزيعها بدون ضمان من أي نوع، سواء كان 
صريحًا أو ضمنيًا. وتقع املسؤولية عن تفسير هذه املادة واستخدامها على القارئ. وال يتحمل أي من االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة 
الصحة العاملية، برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص 
املناعة املكتسب )اإليدز(، اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، جتمع الشابات املصابات بالفيروس املسؤولية في حال من األحوال عن األضرار 

التي تنشأ عن استخدام هذا املنشور.

وال ميثل هذا املنشور بالضرورة القرارات التي يصدرها أو السياسات التي يضعها أي من االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة للسكان، منظمة الصحة العاملية، 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

)اإليدز(، اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، جتمع الشابات املصابات بالفيروس.

الصيغة املقترحة للهامش في حالة الترجمات أو االقتباسات غير الرسمية لهذه األداة هي التالية:
أداة تقييم سريعة للترابطات بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية: دليل عام، من إعداد ونشر االحتاد الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة 
املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  العاملية لألشخاص  الشبكة  البشرية/اإليدز،  املناعة  نقص  بفيروس  املعني  املشترك  املتحدة  األمم  برنامج  العاملية،  الصحة  منظمة  للسكان، 

البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، جتمع الشابات املصابات بالفيروس، 2009.

نشر في لندن، اململكة املتحدة، كانون األول/ديسمبر 2009.

شكر وتقدير
أخرج هذا الدليل بفضل اخلبرة واألفكار واملدخالت التي قدمها أشخاص مختلفون ومنظمات مختلفة.

وفي ما يلي قائمة باملساهمني الرئيسني:

االحتاد الدولي لتنظيم األسرة: كيفن أوزبورن  •
صندوق األمم املتحدة للسكان: لني كولنز، فلورنس إيبانيات  •

منظمة الصحة العاملية: لورا غوارينتي، ساره جونسون، مايكل مبيزفو، سيبايتي موثيسبيسوان ـ أنوه، بيتر وايز  •
برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز :  كاروسا كيراغو  •

الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(: كريستوفوروس مالوريس  •
جتمع الشابات املصابات بالفيروس: راؤول فرانسن ـ دوس سانتوس  •

ومن بني الذين راجعوا النص: تري ألتونن، سام أنيمادو ـ أماننغ، نارمياه أوين، إيسي أووتوي، هدية بلحاج، غالديس برو، ليوبولدينا كايرو، أليسيا كاربونيل، ريبيكا 
كارل ـ سبنسر، راكيل تشايلد، كاثرين داركانغز، ألكزاندرين دازوغبو، اسبيرانزا ديلغادو، أنا دي غوزمان، غاالن ديريسا، باربرا دي زالدوندو، دودو دالميني، ليتيسيا 
دواميكبور، أكوا إد ـ نيغنبينس، بيتر فاجانز، تشارلز فاليشر ـ ديوليتو، إيتا فورسون، تشارلوت غاردينر، دينيا غيل، مارفي غليرانغل ـ أشون، إلني غايكي، وسام حسن، 
هيلني جاكسون، جوزيف كاوبات، جوسيان خوري، صوفيا كيستنغ، ستيف كراوس، هيوز الغو، ماجنوال لستي ـ ناراسيمهني، شون ماالرشر، بورنيما مني، رودا مانو، 
مورين ماركي، سيرجيو ماولن، رافائيل مازن، عائشة محمد، أليكسس نتابونا، ريجويس نوتاكور، نوريا أورتايلي، تشايك ويدراوغو، روز أووسو كاكراه، جويل كوالو ـ 
روزبرغ، غلوريا كوانساه أساري، باتريشيا كوارشـ  ياكويف، سوزان راير، جولي صمويلسون، دودو سيميلني، لوسي ستاكبول مور، سارة نيور، ساليـ  آن أوهني، كوداوغو 
ويدراوغو، صفدر كمال باشا، جويل كوالو ـ روزبيرغ، تن تن سينت، أكيكو تاكاي، بوالني تليبيري، مانتساني  تسولواني ـ بوليبو، بول ف. أ. فان لوك، أوك فونغ فاثيني، 

شيريل فاندربويل، دانيل ياميني، سيبيلي يليبي. وقدم روبرت ميلر املشورة بشأن إعداد هذه األداة. 
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اختصارات

اأداة تقييـم

04/ 05سـريعــة

متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز(  AIDS

الرعاية السابقة للوالدة  ANC

العالج املضاد للفيروسات الرجعية  ART

االتصال اخلاص بتغيير السلوك  BCC

منظمات املجتمع املدني    CSO

املنظمات الدينية  FBO

تنظيم األسرة  FP

الشبكة العاملية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية  GNP+

الرعاية املنزلية  HBC

فيروس نقص املناعة البشرية  HIV

مدمنو املخدرات عن طريق احلقن  IDU

اإلعالم والتثقيف واالتصال  IEC

اجلماعة الدولية للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  ICW

االحتاد الدولي لتنظيم األسرة  IPPF

الرصد والتقييم  M&E

صحة األم والطفل  MNH

وزارة الصحة   MOH

الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال  MSM

انتقال الفيروس )نقص املناعة البشرية( من األم إلى الطفل  MTCT

املنظمات غير احلكومية  NGO

العدوى بالفيروسات الطفيلية  OI

األيتام واألطفال املعرضون  OVC

العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس  PEP

الرعاية الصحية األولية  PHC

الفحص واالستشارة مبعرفة مقدمي اخلدمات  PITC

األشخاص املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية  PLHIV

منع انتقال اإلصابة )بفيروس نقص املناعة البشرية( من األم إلى الطفل  PMTCT

التهابات املسالك التناسلية  RTI

الصحة اجلنسية واإلجنابية  SRH

األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي  STI

العاملون في مجال اجلنس  SW

األمم املتحدة  UN

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز  UNAIDS

صندوق األمم املتحدة للسكان  UNFPA

إسداء املشورة والفحص الطوعي  VCT

منظمة الصحة العاملية  WHO



يقترح االستعانة بتعريفات االستخدام التالية 
تيسـيرًا التساق فهم املصطلحات املستخدمة 

وتفسيرها في هذا الدليل.

ازدواجية االجتاه: ربط الصحة اجلنسية 1   
واإلجنابية بالسياسات والبرامج املتعلقة 

بفيروس نقص املناعة البشرية وربط فيروس 
نقص املناعة البشرية بالسياسات والبرامج 

املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

احلماية املزدوجة: استراتيجية ملنع كل من 2   
احلمل غير املقصود واألمراض املنقولة عن 
طريق االتصال اجلنسي مبا فيها فيروس نقص 

املناعة البشرية، وذلك من خالل استخدام 
الرفاالت وحدها، أو استخدامها مقترنة بوسائل 

أخرى )استخدام الطريقة الثنائية(1.

قطاع الصحة: القطاع املعني بتوفير 3   
وتوزيع واستهالك خدمات الرعاية الصحية 
واملنتجات ذات الصلة بها. قطاع واسع النطاق 

ويضم خدمات الصحة العامة واخلاصة )مبا فيها 
خدمات تعزيز الصحة، الوقاية من األمراض، 

التشخيص، العالج والرعاية(، وزارات 
الصحة، املنظمات غير احلكومية، اجلماعات 

األهلية، املنظمات املهنية، فضاًل عن املؤسسات 
التي تسهم إسهامًا مباشرًا في منظومة 

الرعاية الصحية )على سبيل املثال، صناعة 
املستحضرات الصيدلية ومؤسسات التعليم(2.

البرامج والسياسات اخلاصة بفيروس نقص 4   
املناعة البشرية واإليدز : ألغراض هذه األداة 

تتضمن هذه البرامج والسياسات نطاق أنشطة 
الوقاية والعـالج والرعاية والدعم وتشملها بجميع 
أطيافهـا، فضاًل عن التوجيه الواسع النطاق الذي 
يحدد تنفيذ سياسة مكافحة فيروس نقص املناعة 

البشرية املالئمة وتطويرها في الوقت املناسب. 
ترتبط البرامج والسياسات الرئيسة بتقدمي 

املشورة والفحص والوقاية والعالج فيما يتعلق 

بفيروس نقص املناعة البشرية لألشخاص 
املصابني بالفيروس وتشمل هذه اخلدمات العدوى 
بالفيروسات الطفيلية والعالج املضاد للفيروسات 

الرجعية، الرعاية املنزلية والدعم النفسي ــ 
االجتماعي، الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس 

نقص املناعة البشرية وبواسطتهم، الوقاية من 
فيروس نقص املناعة البشرية لعامة السكان، 
توفير الرفاالت الذكرية واألنثوية، منع انتقال 
اإلصابة من األم إلى الطفل، اخلدمات اخلاصة 

بالفئات السكانية الرئيسة.

الفحص وإسداء املشورة فيما يتعلق 5   
بفيروس نقص املناعة البشرية: ميثل هذا 

املصطلح املدخل إلى الوقاية من فيروس نقص 
املناعة البشرية وتقدمي الرعاية والعالج والدعم 

لألشخاص احملتاجني إليها. ويتعني إجراء جميع 
خدمات فحص األفراد الكتشاف إصابتهم 

بفيروس نقص املناعة البشرية في إطار السرية، 
كما يتعني عدم إجرائها بدون املوافقة املستنيرة 
)مبعنى أنها مستنيرة فضاًل عن كونها طوعية( 

وأن تكون مصحوبة بإسداء املشورة 3. ويشمل 
الفحص وإسداء املشورة مبعرفة مقدمي اخلدمات 

عرض إجراء الفحص بصورة روتينية جلميع 
املرضى في سياقات الرعاية الصحية حيثما 

ينتشر فيروس نقص املناعة البشرية ويتوافر 
العالج باألدوية املضادة للفيروسات الرجعية. 

ويحتفظ األشخاص باحلق في رفض إجراء 
الفحص اخلاص بالكشف عن فيروس نقص 

املناعة البشرية. وفي الوقت ذاته، اليزال من 
الضروري لفعالية الوقاية منه إجراء الفحص 
الكتشاف اإلصابة بالفيروس بناء على طلب 

املستفيد جلميع األشخاص الذين يريدون 
أن يستعلموا عن حالتهم من حيث اإلصابة 
بالفيروس من خالل االستشارة والفحص 

الطوعيني. ومن األمور الضرورية التشجيع على 
معرفة احلالة من حيث اإلصابة بفيروس نقص 
املناعة البشرية بني صفوف أي فئة من السكان 

تتعرض للفيروس بأي طريقة من طرق انتقاله4. 

التكامل: يشير إلى مختلف أنواع اخلدمات أو 6  
البرامج التنفيذية اخلاصة بالصحة اجلنسية 
واإلجنابية وبفيروس نقص املناعة البشرية التي 
ميكـن ربطهـا معــًا لضمان حتقيق نتائج جماعية 
ورمبا لزيادة هذه النتائج إلى أقصى حد. وميكن 

أن يشمل ذلك، على سبيل املثال، اإلحاالت من 
إحدى اخلدمات إلى خدمة أخرى. وهو يستند 

إلى ضرورة تقدمي خدمات شاملة ومتكاملة5.

الفئات السكانية الرئيسة: هي الفئات 7 
السكانية التي يجتمع فيها خطر فيروس 

نقص املناعة البشرية والتعرض لإلصابة به. 
وميكن احلد من أوبئة فيروس نقص املناعة البشرية 

بالتركيز في جهود الوقاية على الفئات السكانية 
الرئيسة. ويسلم مفهوم الفئات السكانية الرئيسة 
أيضًا بأنها ميكن أن تؤدي دورًا رئيسًا في التصدي 

للفيروس. وثمة تفاوت بني الفئات السكانية 
الرئيسة في مختلف األماكن وفقًا لسياق الوباء 

احمللي وطبيعته، ولكنها في معظم األماكن تشمل 
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، 

والعاملني في مجال اجلنس واملستفيدين من 
خدماتهم، ومتعاطي املخدرات عن طريق احلقن6.

الترابطات: التعاضدات في كال االجتاهني 8  
بني السياسات والبرامج واخلدمات والدعوة 

فيما بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 
نقص املناعة البشرية7. ويشير هذا املصطلح 

إلى األخذ بنهج أوسع جتاه حقوق اإلنسان، ميثل 
تكامـل اخلدمـات فرعـًا من فروعه.

توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس 9   
نقص املناعة البشرية وبواسطتهم: 

ألغراض هذه األداة يشير هذا املصطلح إلى 
مجموعة من اإلجراءات التي تساعد األشخاص 
املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية على أن 

يعيشوا حياة أطول وأوفر صحة. وهي تشمل 
مجموعة من االستراتيجيات التي تساعد هؤالء 

االشخاص على:

تعريفات الستخدام مصطلحات مختارة



حماية صحتهم اجلنسية واإلجنابية وجتنب 
األمراض األخرى املنقولة عن طريق 

االتصال اجلنسي.
تأخير تقدم اإلصابة بفيروس نقص املناعة 

البشرية.
تعزيز االشتراك في املسؤولية عن احلد من 
خطر انتقال فيروس نقص املناعة البشرية.

ويؤدي كل من األشخاص املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية وغير املصابـني بـه دورًا 
متساويًا في منع حدوث إصابات جديدة به. 

وتشمل املقاربات الرئيسة لتوفير الوقاية 
لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 

البشرية وبواسطتهم تعزيز صحة األفراد، توفير 
إمكانات احلصول على اخلدمات املتعلقة بكل من 
فيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية 

واإلجنابية، مشاركة املجتمع، الدعوة، تغيير 
السياسات.

خطر اإلصابة والتعرض لها: يعّرف 10   
اخلطر بأنه احتمال أن يصبح الشخص 
مصابًا بفيروس نقص املناعة البشرية. يسبب 

بعض السلوكيات هذا اخلطر ويضاعفه كما يؤدي 
إلى استمراره. ومن األمثلة على ذلك ممارسة 

اجلنس دون واٍق مع شريك حالته غير معروفة من 
حيث اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية، 
تعدد الشراكات اجلنسية التي تشمل املمارسة 

اجلنسية دون واق، تعاطي املخدرات عن طريق 
احلقن باإلبر واحلقن امللوثة. أما التعرض لإلصابة 

فينجم عن مجموعة متنوعة من العوامل خارجة 
عن نطاق سيطرة الفرد وحتد من قدرة األفراد 

واملجتمعات على جتنب خطر اإلصابة بفيروس 
نقص املناعة البشرية. وقد تشمل هذه العوامل: 

)1( االفتقار إلى املعارف واملهارات الالزمة 
حلماية النفس واآلخرين؛ )2( عوامل تتعلق 

بنوعية اخلدمات وتغطيتها )مثاًل عدم توافر سبل 
احلصول على اخلدمات بسبب بعد املسافة، 

الكلفة، أو غير ذلك من العوامل(؛ )3( عوامل 
مجتمعية من قبيل انتهاكات حقوق اإلنسان، أو 

•

•

•

األعراف االجتماعية والثقافية. وميكن أن تشمل 
هذه األعراف املمارسات واملعتقدات والقوانني 

التي تصم بالعار بعض الفئات السكانية وتسلبها 
إمكاناتها، وحتد من قدرتها على احلصول 

على خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم 
والسلع املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية 
واستخدامها. وقد تؤدي هذه العوامل، منفردة 
أو مجتمعة، إلى التعرض الفردي أو اجلماعي 

لإلصابة بالفيروس أو إلى تفاقمه8.

البرامج والسياسات العامة املتعلقة 11 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية: ألغراض 

هذه األداة تتعلق البرامج والسياسات العامة 
الرئيسة بتنظيم األسرة، صحة األم والطفل9، 

األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، 
التهابات اجلهاز التناسلي، تعزيز الصحة 

اجلنسية، الوقاية من العنف القائم على النوع 
االجتماعي والسيطرة عليه، الوقاية من 

اإلجهاض غير املأمون، تقدمي الرعاية التالية 
لإلجهاض.

استراتيجيات منع اإلصابة بفيروس 12 
نقص املناعة البشرية بني صفوف 

األمهات واألطفال الرّضع: 
متنع العدوى األولية بفيروس نقص املناعة 

البشرية بني الفتيات والنساء.
متنع حاالت احلمل غير املقصود بني صفوف 

النساء املصابات بفيروس نقص املناعة 
البشرية.

حتد من انتقال اإلصابة بفيروس نقص املناعة 
البشرية من األم إلى الطفل وذلك من خالل 

العالج باألدوية املضادة للفيروسات الرجعية 
أو الوقاية، زيادة األمان في حاالت التوليد، 

تقدمي املشورة في شأن تغذية األطفال 
الرّضع.

توفر الرعاية والعالج والدعم للنساء 
املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية 

وألسرهن10.

•

•

•

•
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مقدمــة

يوجد اآلن اعتراف واسع النطاق بأهمية الربط بني 
الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة 
البشرية واإليدز. ذلك أن معظم حاالت اإلصابة 
بفيروس نقص املناعة البشرية منقول عن طريق 

االتصال اجلنسي أو مرتبط باحلمل والوالدة 
والرضاعة الطبيعية. وميكن أن يؤدي وجود بعض 

األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
إلى مضاعفة خطر نقل فيروس نقص املناعة 

البشرية واكتسابه.

عالوة على ذلك، يشترك ضعف الصحة اجلنسية 
واإلجنابية مع فيروس نقص املناعة البشرية في 

أسبابهما اجلذرية، مبا فيها الفقر، عدم توافر 
سبل احلصول على املعلومات املناسبة، عدم 

املساواة بني اجلنسني، املعاييرالثقافية، التهميش 
االجتماعي ألكثر الفئات السكانية عرضة. 

ويوافق املجتمع الدولي على أن األهداف اإلمنائية 
لأللفية لن تتحقق بدون ضمان سبل احلصول 

على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والقيام 
باستجابة عاملية فعالة لوباء فيروس نقص املناعة 

البشرية11.

وثمة ترابطات في البرامج الوطنية ذات فوائد 
هامة للصحة العامة بني اخلدمات الرئيسة 

املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية )الوقاية 
والعالج والرعاية والدعم( وخدمات الصحة 
اجلنسية واإلجنابية الرئيسة )تنظيم األسرة، 

صحة األم والطفل، الوقاية من األمراض املنقولة 
عن طريق االتصال اجلنسي والسيطرة عليها، 

التهابات املسالك التناسلية، تعزيز الصحة 
اجلنسية، منع العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي والسيطرة عليه، منع اإلجهاض 
غير املأمون، توفير الرعاية التالية لإلجهاض(. 

إضافة إلى ذلك، يتعني أن تكون املنظورات 
املتعلقة بالترابطات عريضة القاعدة وال تقتصر 
على تناول القطاع الصحي واألثر املباشر على 

الصحة، بل تشمل أيضًا العوامل البنيوية 
واالجتماعية التي لها تأثير حاسم على كل من 

فيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية 
واإلجنابية.

ويوجد توافق في اآلراء على الصعيد الدولي 
حول ضرورة وجود ترابطات فّعالة بني 

االستجابات لفيروس نقص املناعة البشرية 
والصحة اجلنسية واإلجنابية مبا في ذلك إصدار 

التوصيات باتخاذ إجراءات محددة على أصعدة 
السياسات العامة والنظم واخلدمات. ومن بني 

هذه التوصيات:

دعوة غليون التخاذ إجراءات في شأن تنظيم 
األسرة وفيروس نقص املناعة البشرية/
اإليدز بني النساء واألطفال )أيار/مايو 

)2004

دعوة نيويورك إلى االلتزام: الربط بني فيروس 
نقص املناعة البشرية/اإليدز والصحة 

اجلنسية واإلجنابية )حزيران/يونيه 2004(

ورقة املواقف التي أعدها برنامج األمم املتحدة 
املشترك املعني بفيروس نقص املناعة 

البشرية/اإليدز لبيان سياسته في شأن 
}تكثيف الوقاية من فيروس نقص املناعة 

البشرية{ )حزيران/يونيه 2005(

البيان اخلتامي للقمة العاملية )أيلول/سبتمبر 
)2005

دعوة للعمل: نحو جيل خال من فيروس 
نقص املناعة البشرية وخال من اإليدز 

)كانون األول/ديسمبر 2005(

اإلعالن السياسي لدورة اجلمعية العامة 
االستثنائية املعنية بفيروس نقص املناعة 
البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

)اإليدز( )حزيران/يونيه 2006(

بيان بتوافق اآلراء: حتقيق تعميم سبل حصول 
اجلميع على خدمات الوقاية الشاملة من 

انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )تشرين 
الثاني/نوفمبر 2007(

•

•

•

•

•

•

•

املـزايــا 12

مازال الكثير غير معروف عن الترابطات التي 
سيكون لها أكبر تأثير، وعن أفضل طريقة 

لتعزيز الترابطات في مختلف السياقات 
البرامجية. غير أن الترابطات ذات االجتاهني 

بني الصحة اجلنسية واإلجنابية والبرامج املتعلقة 
بفيروس نقص املناعة البشرية ميكن أن تؤدي إلى 

عدد من املزايا الهامة في مجال الصحة العامة 
واملزايا االجتماعية االقتصادية والفردية نذكر 

منها على سبيل املثال:

حتسني سبل احلصول على اخلدمات الرئيسة 
اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية 

والصحة اجلنسية واإلجنابية واالستفادة منها

حتسني سبل حصول األشخاص املصابني 
بفيروس نقص املناعة البشرية على 

خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية امللبية 
الحتياجاتهم

احلد من الوصم والتمييز املرتبطني بفيروس 
نقص املناعة البشرية

حتسني التغطية للفئات السكانية الرئيسة 
احملرومة/املعرضة

زيادة الدعم للحماية املزدوجة

النهوض بنوعية الرعاية

احلد من ازدواجية اجلهود واملنافسة على 
املوارد الشحيحة

الفهم األفضل حلقوق األفراد وحمايتها

إيجاد أوجه للتكامل والتآزر في األطر 
القانونية وأطر السياسات العامة

النهوض بفعالية البرامج وكفاءتها

االستغالل األفضل للموارد البشرية 
الشحيحة في مجال الصحة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 أداة تقييـم سريعـة للترابطات بني الصحة اجلنسية واإلجنابية 
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املبـادئ 13

متثل املبادئ الرئيسة التالية أساسًا فلسفيًا 
والتزامات يتعني أن تستند إليها السياسات 

والبرامج املتعلقة بالترابطات:

التصدي للمحددات البنيوية:
يتعني معاجلة األسباب اجلذرية لفيروس نقص 

املناعة البشرية واختالل الصحة اجلنسية 
واإلجنابية. وهذا يشمل اتخاذ إجراءات للحد 

من الفقر وضمان عدالة احلصول على اخلدمات 
الصحية الرئيسة وحتسني إمكانات احلصول على 

فرص املعلومات والتعليم.

التركيز على حقـوق اإلنسـان والنـوع 
االجتماعي:

يتعني تأكيد احلقوق اجلنسية واإلجنابية جلميع 
األشخاص مبن فيهم النساء والرجال املصابون 

بفيروس نقص املناعة البشرية، وحقوق الفئات 
السكانية املهمشة مثل متعاطي املخدرات عن 
طريق احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس 

مع الرجال والعامالت في مجال اجلنس. ومن 
املتطلبات اإلضافية األخذ بسياسات تراعي 
احتياجات اجلنسني لتحقيق املساواة بينهما 

والقضاء على العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي.

تعزيزالقيام باستجابة منسقة ومتناسقة:
التشجيع على االهتمام بأولويات الصحة 

اجلنسية واإلجنابية ضمن إطار استجابة منسقة 
ومتناسقة لفيروس نقص املناعة البشرية تستند 

إلى مبادئ إطار وطني واحد ملكافحة فيروس 
نقص املناعة البشرية، وهيئة عريضة القاعدة 

ومتعددة القطاعات للتنسيق بخصوص فيروس 
نقص املناعة البشرية، ونظام واحد متفق عليه 

للرصد والتقييم على املستوى القطري )مبدأ 
العناصر الثالثة(.

إشراك األشخاص املصابني بفيروس نقص 
املناعة البشرية على نحو مفيد:

 يتعني إشراك النساء والرجال املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية بشكل كامل في تصميم 

وتنفيذ وتقييم السياسات العامة والبرامج 
واألبحاث التي تؤثر في حياتهم.

تنمية املشاركة األهلية:
ميثل الشباب والفئات السكانية املعرضة الرئيسة 

واملجتمـع احمللي بصفـة عامـة شركاء ال غنى 
عنهم في العمل على أن تالئم االستجابة 

التحديات التي مت وصفها وعلى تلبية احتياجات 
األشخاص املتضررين واملجتمعات املتضررة.

احلد من الوصم والتمييز:
يتعني بصفة عاجلة اتخاذ تدابير قانونية ومتعلقة 
بالسياسات أكثر قوة لتوفير احلماية من التمييز 

لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية والفئات السكانية املعرضة.

االعتراف باألهمية احملورية للحياة اجلنسية:
احلياة اجلنسية عنصر ال غنى عنه في حياة البشر 

وفي رفاه الفرد واألسرة واملجتمع.

املرجع السابق 1 مع بعض التعديل   11

املرجع السابق 1 مع بعض التعديل   12

املرجع السابق 1 مع بعض التعديل   13
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الغاية من هذه األداة

تغطي هذه األداة العامة نطاقًا واسعًا من القضايا 
املتعلقة بالترابطات، كالسياسة العامة والنظم 

واخلدمات. وهي ترمي من حيث التصميم إلى 
توفير دليـل لتقييم الترابطات ميكن تكييفه 

حسب االقتضاء وفقًا للسياقات اإلقليمية أو 
الوطنية استنادًا إلى عدد من العوامل. وتشجع 
هذه األداة البلدان على مراجعة األسئلة ونطاق 

التقييم وتعديله وفقًا للوضع احمللي.

ويتمثل الهدف من هذه األداة القابلة للتعديل 
في تقييم الترابطات التي تسير في االجتاهني 
بني فيروس نقص املناعة البشرية والصحة 

اجلنسية واإلجنابية على صعيد السياسات العامة 
والنظم وإيصال اخلدمات. ويقصد بها أيضًا 
حتديد الثغرات، واملساهمة في نهاية املطاف 

في إعداد خطط عمل خاصة بكل بلد لتكوين 
هذه الترابطات وتعزيزها. ومع أن هذه األداة 

تركز بصفة رئيسة على القطاع الصحي فإنه 
ميكـن تعديلها لتشمل قطاعات أخرى )التعليم 

واخلدمات االجتماعية والعمل(.

وال توجد صيغة واحدة لتناول الترابطات. 
وتتباين طرائق الربط بني الصحة اجلنسية 

واإلجنابية وبني فيروس نقص املناعة البشرية 
وفقًا لعدد من العوامل الوطنية تشمل ما يلي:

االلتزام والنهج السياسي إزاء القضايا

بنية وعمل النظام الصحي والقطاعات األخرى

السياق االجتماعي الثقافي واالجتماعي 
االقتصادي.

ديناميات وباء فيروس نقص املناعة البشرية 
داخل البلد املعني

حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية

مدى توافر املوارد البشرية واملالية على جميع 
األصعدة.

خلفيـة

من الذي أعد هذه األداة؟

ُأِعدت هذه األداة عن الترابطات بواسطة االحتاد 
الدولي لتنظيم األسرة، صندوق األمم املتحدة 

للسكان، منظمة الصحة العاملية، برنامج األمم 
املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة 
البشرية/اإليدز، الشبكة العاملية لألشخاص 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة 
نقص املناعة املكتسب )اإليدز(، اجلماعة الدولية 
للمصابات بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز، 

جتمع الشابات املصابات بالفيروس.

من الذي ميكنه استخدام النتائج؟

تنطوي نتائج أداة تقييم االحتياجات على أهمية 
خاصة لصناع السياسات ومديري البرامج 

ومقدمي اخلدمات واملستفيدين واملانحني 
والشركاء في مجال الصحة.

ما تركيب هذه األداة؟

تنقسم هذه األداة إلى ثالثة أقسام:

أواًل-  السياسة العامة

ثانيًا-  النظم

ثالثًا-  إيصال اخلدمات

•

•

•

•

•

•

كيف ينبغي أن تستخدم هذه األداة؟

ميكن استخدام هذه األداة كنشاط }قائم بذاته{ 
أو ميكن إدماجها في مراجعة أكبر لالستجابة 
الوطنية. وهي تركز على أسئلة ميكن اإلجابة 
عنها من خالل املراجعات املكتبية واملقابالت 
الفردية أو اجلماعية )قسما السياسات العامة 

والنظم(، واملقابالت الفردية مع مختلف مقدمي 
اخلدمات واملستفيدين )قسم إيصال اخلدمات(. 

وميكن إكمال هذه املقاربات مبجموعة واسعة من 
منهجيات البحث األخرى التي تشمل ما يلي: 

عمليات مراقبة اخلدمات، حلقات النقاش 
بني واضعي السياسات ومقدمي اخلدمات 
واملستفيدين، جمع البيانات من سجالت 

املستشفيات، الدراسات االستقصائية عن 
}املستفيدين مجهولي الهوية{.

وُيقترح استخدام هذه األداة في تقييم السياسات 
العامة والنظم واخلدمات املتعلقة بالترابطات 

بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 
املناعة البشرية. وتوفر األسئلة املطروحة  
دلياًل إلى تقييم هذه الترابطات ولكن ليس 
القصد منها أن تكون حصرية. وينبغي أن 
يشمل التقييم إجراء مقابالت جماعية مع 

واضعي السياسات والبرامج وصناع القرار 
واملانحني والشركاء في التنمية احلاليني 

الرئيسني، ومقابالت فردية مع مقدمي اخلدمات 
واملستفيدين من مجموعة واسعة من اخلدمات. 

وتشمل هذه اخلدمات ما يتعلق منها بالصحة 
اجلنسية واإلجنابية، فيروس نقص املناعة 

البشرية، اخلدمات املالئمة للشباب، اخلدمات 
املوجهة للذكور التي تقدمها وزارات الصحة 

واملنظمات املعنية باإليدز ومنظمات القطاع 
اخلاص واملنظمات غير احلكومية. ويتعني إيالء 
االهتمام لضمان تركيز التقييم بالدرجة نفسها 

على عنصري الصحة اجلنسية واإلجنابية 
وفيروس نقص املناعة البشرية. وينبغي أن 

يشمل التقييم أعضاء الهيئة الوطنية للتنسيق 
في شأن فيروس نقص املناعة البشرية.

 أداة تقييـم سريعـة للترابطات بني الصحة اجلنسية واإلجنابية 
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ولقد أعدت هذه األداة التوجيهية لتتناول 
احتياجات جميع األشخاص في ما يتصل 

بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 
املناعة البشرية. غير أن قضايا الصحة اجلنسية 

واإلجنابية التي يتعني تناولها قد تتفاوت تبعًا 
للنوع االجتماعي، حالة فيروس نقص املناعة 
البشرية، العمر، وعوامل أخرى. وقد يحتاج 
مستخدمو هذه األداة إلى تعديل األسئلة التي 
تتضمنها لتتناسب بشكل أفضل مع جماهير 

معينة. ويوجد أيضًا عدد من اخلدمات اخلاصة 
بالرجال أو النساء لم يرد ذكرها مباشرة، وهي 

على سبيل املثال: الفحص للكشف عن سرطان 
عنق الرحم والسيطرة عليه، العالجات اخلاصة 

بعدم القدرة على االنتصاب، تشخيص سرطان 
البروستاتة، العالجات اخلاصة بالعقم. وميكن 
تناول األجوبة املختلفة على األسئلة املتعلقـة 

بهذه األنواع من اخلدمات في أي تغييرات 
جترى على األداة. ويسلم هـذا الدليل أيضًا 

بأن األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية ال يشكلون فئة متجانسة وأن تناول 
احتياجاتهم في ما يتعلق بالصحة اجلنسية 
واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية 

سيتطلب القيام باستجابة شاملة. ولذلك فإن 
إشراكهم على نحـو مجـٍد في هذا التقييم السريع 

هو جزء رئيس من تطبيقه.

ومتزج أداة التقييم السريع هذه بني عدد من 
األدوات املرتبطة ببعضها التي مت إعدادها 
واختبارها بصفة جتريبية من قبل مجموعة 

متنوعة من املنظمات. وميكن استخدامها 
بالكامل أو جزئيًا لدراسة الترابطات على صعيد 

السياسات العامة والنظم واخلدمات الصحية. 
وميكن أن تشمل مقاربة أشمل من تلك إعداد 

بعض األدوات أيضًا لتقييم قطاعات أخرى 
تخرج عن نطاق هذه األداة في الوقت الراهن، 

كقطاعي التعليم واخلدمات االجتماعية.

من الذي ينبغي أن يشارك في املناقشات 
اجلماعية أو الذي ينبغي إجراء املقابالت معه؟14

فيما يلي بعض األمثلة التوضيحية عن الذين جترى 
معهم املقابالت/املشاركني في املناقشات اجلماعية:

أ-   صناع القرار املتعلق بالسياسات العامة 
ومصممو البرامج

1  املدير العام/الرئيس التنفيذي خلدمات الصحة، 
وفيروس نقص املناعة البشرية واإليدز، 
واخلدمات املالية واالجتماعية والتعليمية

2  مديرو البرامج في مختلف الوزارات، 
كالتعليم والصحة واملرأة والشباب

3  مديرو برامج التخطيط واخلدمات السريرية 
والرعاية الصحية األولية والتمريض 

والصحة اجلنسية واإلجنابية واألمراض 
املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

وفيروس نقص املناعة البشرية 

4  رئيس آلية التنسيق القطرية واللجان الوطنية 
املعنية باإليدز 

5  مدير ونواب مدير البرنامج الوطني املتعلق 
بفيروس نقص املناعة البشرية 

6  ممثلو القطاع اخلاص واملنظمات املهنية

7  البرملانيون

املجتمع املدني وقادة املجتمعات احمللية ب 
اجلماعات النسائية وقياداتها  1

املنظمات الدينية  2

3  شبكة ومنظمات األشخاص املصابني 
بفيروس نقص املناعة البشرية 

جماعات الشباب  4

5  ممثلو الفئات السكانية الرئيسة الضعيفة 
واملعرضة للخطر 

املنظمات األهلية  6
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املانحون والشركاء في التنمية ج 
املنظمات التابعة لألمم املتحدة  1

الوكاالت الثنائية ومتعددة األطراف  2

املنظمات غير احلكومية الدولية والوطنية  3

د  مقدمو اخلدمات في السياقات التالية 
التي تتاح فيها اخلدمات املتعلقة بالصحة 

اجلنسية واإلجنابية و/أو فيروس نقص 
املناعة البشرية 

1  املستشفيات ومستوصفات الرعاية الصحية 
األولية العامة واخلاصة

2  اخلدمات املدرسية )املدارس بوصفها نقطة 
االنطالق، على سبيل املثال، إحالة األيتام 

واألطفال املعرضني(

مراكز األزمات  3

مراكز الشباب  4

5  السياقات ذات الصلة لبعض الفئات 
السكانية الرئيسة )مثاًل، السجون 

للمعتقلني، مخيمات الالجئني للمشردين 
داخليًا(

6  املناطق التي يجري فيها احلصول على 
اخلدمات/احلقوق املدنية و/أو املطالبة بها، 

كمراكز األزمات

املستفيدون من اخلدمات التالية هـ 
تنظيم األسرة  1

2  رعاية األمهات والرّضع، مبا فيها الرعاية 
السابقة للوالدة والرعاية التالية لإلجهاض

3  الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي وعالجها وتقدمي الرعاية 

والدعم املقترنني بها

4  الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية 
وعالجه وتقدمي الرعاية والدعم املقترنني به

5  التوجيه والفحص الكتشاف فيروس نقص 
املناعة البشرية 

6  اخلدمات اخلاصة مبنع انتقال اإلصابة من األم 
إلى الطفل

الرعاية وبرامج الدعم املجتمعية   7

اخلدمات اخلاصة بالرجال  8

9  العالج وخدمات الدعم ملتعاطي املخدرات 
عن طريق احلقن 

كيف ينبغي إجراء التقييم؟

يوصى باتباع اخلطوات احملددة التالية:

1  إنشاء فريق للتقييم: يتولى الفريق إجراء 
التقييم ويتألف من قادة من مجموعة متنوعة 

من املنظمات، مبا فيها املنظمات املعنية 
بفيروس نقص املناعة البشرية والصحة 

اجلنسية واإلجنابية، وشبكات األشخاص 
املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية، 

فضاًل عن ممثلني عن الفئات السكانية 
الرئيسة واملستفيدين من اخلدمات املهتمني 
وامللتزمني بتوجيه التقييم ورصده. وسوف 

يساعد هذا التمثيل العريض على منع 
التقييم من االنحراف نحو التركيز الضيق 

على أي من الصحة اجلنسيـة واإلجنابية 
أو فيروس نقص املناعة البشرية بداًل من 

التركيز على الترابطات فيما بينهما.

2  اختيار منسق: يقوم فريق التقييم باختيار 
منسق ليدير عملية التقييم. ومن املالئم 

للمنسق أن يتمتع بخلفية في العلوم الصحية 
واالجتماعية وأن تكون له دراية بوضع 

البرامج في كل من مجالي الصحة اجلنسية 
واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية.

3  إجراء املراجعة املكتبية: يقوم املنسق، 
مبساعدة ومشورة من فريق التقييم، بإجراء 
مراجعة مكتبية، أي بجمع وثائق املعلومات 

األساسية وحتليلها )انظر امللحق 2 لالطالع 
على مزيد من املعلومات عن القيام باملراجعة 

املكتبية(.

4  حتديد اخلطوط العريضة لعملية تقييم 
الترابطات: يسعى املنسق إلى عقد اجتماع 

لفريق التقييم بهدف:

استعراض أهداف وعملية التقييم والتماس 
توافق في اآلراء في هذا الصدد

احلصول على مقترحات  في شأن عملية 
التقييم والتزام باملشاركة فيه

مراجعة الوثائق/الدراسات ذات الصلة 
والتقييمات التي نتجت من املراجعة املكتبية 

واإلضافة إليها

مراجعة العملية املعتزم القيام بها جلمع 
البيانات واألداة العامة وتعديل األداة بحسب 

االقتضاء لتالئم السياق 

حتديد املهام واملسؤوليات املتعلقة بتوجيه 
الدعوات ورسائل التماس التعاون

•

•

•

•

•

 أداة تقييـم سريعـة للترابطات بني الصحة اجلنسية واإلجنابية 
وفيروس نقص املناعة البشرية: دليـل عـام



اختيار األفراد املناسبني للمشاركة في إجراء 
املقابالت اجلماعية ومجموعة واسعة من مواقع 

تقدمي اخلدمات إلجراء املقابالت الفردية مع 
مقدمي اخلدمات واملستفيدين

العمل على وضع البيانات التي يتم جمعها 
في جداول وحتليلها وصياغة التقرير النهائي

السعي إلى عقد اجتماع للمتابعة بهدف 
مناقشة نتائج التقييم والتوصيات باخلطوات 
التي يتعني اتخاذها فيما بعد، مبا فيها النشر 

وحتديد األولويات ووضع خطة للعمل.

5  استضافة مناقشات جماعية مع املعنيني 
بالسياسات العامة والبرامج ومع مديري 
البرامج: يجري املنسق مناقشات جماعية 
لإلجابة عن األسئلة مع طائفة متنوعة من 

املعنيني بالسياسات العامة والبرامج )لقسم 
السياسات(، ومع مديري البرامج )لقسم 

النظم(. ويسعى املنسق لتسجيل )طباعة( 
اإلجابات التي يتوصل إليها في مجموعات 

املناقشة.

6  تدريب احملققني واإلشراف على املقابالت 
امليدانية: يتولى املنسق تدريب احملققني، 
وينظم املقابالت امليدانية مع مقدمي أنواع 

كثيرة من اخلدمات واملستفيدين منها 
ويشرف على تلك املقابالت.

7  حتليل البيانات وإعداد التقرير والعرض: 
يشرف املنسق على إدخال البيانات من 

املقابالت التي جترى مع مقدمي اخلدمات 
واملستفيدين، ويحلل البيانات، ويعد تقريرًا 

وعرضًا جلميع النتائج مبرزًا فيهما أوجه 
النجاح والفجوات في إيجاد الترابطات، 

واخلطوات التالية التي ميكن اتخاذها.

•

•

•

8  استعراض النتائج وتقرير اخلطوات 
التالية: يضع فريق التقييم الترتيبات لعقد 

اجتماع للمتابعة مع املعنيني الستعراض 
النتائج والتخطيط للخطوات التالية. وقد 
تشمل هذه اخلطوات مواصلة نشر النتائج 

أو تعديلها أو إعداد برامج جديدة للتدريب 
)انظر امللحق 5 لالطالع على قائمة 

بخطوات تالية ممكنة مختارة لالستفادة من 
نتائج التقييم(.

أدوات محددة

ترد في األقسام التالية، التي تغطي 
السياسات العامة والنظم وإيصال اخلدمات، 

األدوات التي تستخدم على وجه التحديد 
كجداول زمنية للمقابالت أو كأدلة للقيام 

باملراجعة املكتبية.

مقدمـة عامـة

هذه األداة عامة وال حتاول أن تغطي جميع 
جوانب الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 

نقص املناعة البشرية في البلد املعني.

ينبغي أن يشعر فريق التقييم باحلرية في 
استبعاد وإضافة وتعديل أي أسئلة جلعلها 

أكثر مالءمة للبلـد املعني )من الوجهة 
الثقافية، أو الوبائية، أو االجتماعية 

االقتصادية، وهكذا(.

أعدت هذه األداة نظرًا لورود طلبات من 
البلدان تلتمس فيها التوجيه ويجوز للبلدان 

تعديلها عند االقتضاء.

•

•

بعد حتليل النتائج على الصعيد القطري، 
ينتظر أن يهتدي بها العمل على املستوى 
القطري. وفي الوقت ذاته، سوف تستنير 
اخلطط على الصعيدين العاملي واإلقليمي 

بالنتائج املستمدة من أنحاء العالم.

ميكن االطالع على تعريفات اخلدمات 
)الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 

املناعة البشرية( التي تعتزم األداة تقييمها 
في التعريفات اخلاصة باستخدام مصطلحات 

مختارة.

•

•

13 /12 اأداة تقييـم

سـريعــة



أواًلـ السياسات العامة
ال�سـ�ؤال الـعـام: ما هو مستوى 
وفعالية الترابطات بني السياسات 

والقوانني الوطنية واخلطط التنفيذية 
واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالصحة 

اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 
املناعة البشرية؟



12 /11

15 /14

منهجية مقترحة لإلجابة عن األسئلة
ابدأ بإجراء مراجعة مكتبية )انظر امللحق 2( مع كتابة مالحظات 

عن بعض األسئلة مع املعلومات الواقعية املتاحة في التقارير 
وغيرها من الوثائق. ومن شأن املراجعة املكتبية أن تكون مبثابة 

مادة معلومات أساسية إلعداد التقرير النهائي. ثم انظر في 
إجراء مقابالت بصفة غير رسمية مع عدد قليل من الباحثني 

الرئيسني ميكن أن تساعد في حتديد السياق والتحضير للمناقشة 
اجلماعية. ثم نظم اجتماع ملدة يومني أو 3 أيام مع واضعي 

السياسات واملعنيني الرئيسني إلعداد إجابات تتمتع بتوافق 
اآلراء وتسجيلها.

اأداة تقييـم

سـريعــة



أرقام هوية أو بطاقة األشخاص املستجوبني1 جأسماء األشخاص املستجوبني ومناصبهم1 اأ

تاريخ املقابلة أو االجتماع1 داملؤسسات التي ينتمي إليها املستجوبني1 ب
اليوم/الشهر/السنة

1 هـ

 )استخدم منوذج املوافقة املوجود هنا بحسب االقتضاء إلجراء املقابالت الفردية و/أو اجلماعية. 
انظر امللحق 1 لالطالع على عينة من منوذج املوافقة(.

معلومات أولية خاصة باالستبيان

اسم احملقق/القائم باملراجعة املكتبية



12 / 1117/16

اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم
   

هل توجد أي ترابطات بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 2 اأ
نقص املناعة البشرية في البلد أو العكس؟

)في حالة اإلجابة بنعم(، ما هي الترابطات املوجودة؟2 ب
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

قدم الشواهد ــ على سبيل املثال: بيانات، اعتماد من وثائق دولية بتوافق 
اآلراء، السياسات العامة واخلطط والدعم املالي على الصعيد الوطني في 

شأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واإليدز
هل توجد استراتيجية معّدة ومطبقة ملمارسة الضغط على القيادات من أجل 

دعمها للسياسات واخلدمات املتكاملة؟
هل توجد آلية تخطيط مشتركة بني اإلدارات املختصة بفيروس نقص املناعة 

البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية؟

هل توجد استراتيجية/سياسة عامة وطنية لفيروس نقص 3 اأ
املناعة البشرية؟15

)في حالة اإلجابة بنعم( هل تشمل قضايا الصحة اجلنسية 3 ب
واإلجنابية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
تنظيم األسرة داخل برنامجكم اخلاص مبنع انتقال اإلصابة )بفيروس نقص 

املناعة البشرية( من األم إلى الطفل؟
خيارات خاصة باخلصوبة واإلجناب لألشخاص املصابني بفيروس نقص 

املناعة البشرية؟
برامج للحماية املزدوجة؟

نظام لتتبع املخالطني؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل أصبحت هذه األمور من األولويات؟3 ج
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

التمويل/محسوبة التكاليف؟
جزء من اخلطط الوطنية؟

تشريعات؟
تخضع للرصد؟

)في حالة اإلجابة بنعم( إلى أي مدى تتطرق السياسات العامة 3 د
املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية إلى حقوق األشخاص 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية واحتياجاتهم في مجال 
الصحة اجلنسية واإلجنابية؟

ألف ـ املواقف السياسية 
السياسات العامة/املبادئ التوجيهية الوطنية

قد ال توجد بالنسبة إلى هذه األسئلة وثيقة واحدة لالستراتيجيات/السياسات العامة/املبادئ التوجيهية/البروتوكوالت. وميكن أن تستمد املعلومات من استراتيجية واحدة أو من عدة   15
استراتيجيات حسبما يكون مناسبًا وذا صلة في سياق البلد املعني )مثاًل، استراتيجيات الرعاية السابقة للوالدة، استراتيجيات فيروس نقص املناعة البشرية، تنظيم األسرة، الخ(.
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هل توجد استراتيجية/سياسة عامة وطنية للصحة اجلنسية 4 اأ
واإلجنابية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل تشمل املسائل املتعلقة بالوقاية 4 ب
من فيروس نقص املناعة البشرية وعالجه والرعاية والدعم 

املقترنني به؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

التماس املشورة والفحوص بصورة طوعية في نطاق تنظيم األسرة؟
استراتيجية االتصال لتغيير السلوك في شأن فيروس نقص املناعة البشرية 

داخل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل داخل خدمات رعاية األمومة؟
عالج فيروس نقص املناعة البشرية لألشخاص املصابني بالفيروس؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل أصبحت هذه من األولويات؟4 ج
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

متويل/محسوبة التكاليف؟
جزء من اخلطط الوطنية؟

تشريعات؟
تخضع للرصد؟

كيف يتناول كل من الدراسات/السياسات العامة في ما يتعلق 5
بفيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية 

عوامل الضعف البنيوي اإليضاحية األربعة التالية:

عدم املساواة  بني اجلنسني؟5 اأ

تدني مستوى مشاركة الرجال في تقدمي اإلجابات؟5 ب

الوصم والتمييز املرتبطان بفيروس نقص املناعة البشرية؟5 ج

املواقف االجتماعية والتشريعية واخلاصة بالسياسات 5 د
واملجتمعات احمللية إزاء الفئات السكانية الرئيسة )مثاًل، 
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، العامالت في 

مجال اجلنس، متعاطو املخدرات عن طريق احلقن، األقليات 
اجلنسية، الالجئون، املجتمعات السكانية املشردة، الشباب(؟
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اذكر البروتوكوالت، املبادئ التوجيهية للسياسات العامة، األدلة 6 اأ
املتعلقة باخلدمة، الخ، املوجهـة حتديـدًا نحو زيادة الترابطات بني 

الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية.
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

مبادئ توجيهية سريرية في ما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء 
املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية؟

العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس للناجيات بحياتهن من االعتداء اجلنسي؟
رفاالت ذكرية وأنثوية؟

فحص روتيني الكتشاف فيروس نقص املناعة البشرية والزهري بني النساء 
احلوامل؟

هل هذه البروتوكوالت، املبادئ التوجيهية للسياسات، األدلة، 6 ب
الخ، قيد االستخدام؟

يرمي هذا اجلزء من االستبيان إلى حتديد مدى دعم اإلطار 7
التشريعي )أو عدم دعمه( لتنفيذ الترابطات بني الصحة 

 اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية. 
)ليست هذه القائمة حصرية، بل هي مقدمة مبثابة توجيه 

مبدئي(.

هل توجد قوانني ملكافحة العنف القائم على أساس النوع 7 اأ
االجتماعي؟

)في حالة اإلجابة بنعم( بأي قدر من الفعالية يجري إنفاذ هذه 7 ب
القوانني؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل عامة السكان على إملام كاف 7 ج
بوجود هذه القوانني؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل يوجد تغير ملحوظ )نقصان/7 د
زيادة( في اإلبالغ عن حاالت العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي منذ بدء تنفيذ هذا القانون؟
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ما سن الرشد لـ )وهل هو السن نفسه للرجل واملرأة(:8

الزواج؟8 اأ

الفحص الكتشاف فيروس نقص املناعة البشرية )بصفة 8 ب
مستقلة عن احلصول على قبول/موافقة من أحد الوالدين أو من 

قائم بالرعاية(؟

هل من املمكن احلصول على خدمات الصحة اجلنسية 8 ج
واإلجنابية؟ هل يتوقف على احلالة الزواجية؟

قبول االتصال اجلنسي وكيف يقارن هذا بالسن املعتاد للبدء في 8 د
ممارسة اجلنس؟

إلى أي مدى حتترم و/أو ترصد أعمار البلوغ القانوني السالفة 9
الذكر؟

ما القوانني التي تؤثر على اجلماعات الرئيسة )أ ـ العامالت في 10
مجال اجلنس، ب ـ متعاطو املخدارات عـن طريـق احلقـن، ج ـ 

الرجال الذين ميارسون اجلنس مع رجال، د ـ غيرهم( وما تأثيرها؟

هل توجد قوانني ملكافحة التمييز حماية للمصابني بفيروس 11 اأ
نقص املناعة البشرية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل اتخذت إجراءات قانونية من ِقبل 11 ب
املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية  ضد املوظفني/الزمالء/ 

املجتمعات احمللية/اخلدمات استنادًا إلى التمييز على أساس 
احلالة من حيث اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( ماذا كانت نتيجة هذا اإلجراء 11 ج
القانوني؟
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)في حالة اإلجابة بنعم( هل تدرب عناصر إنفاذ القانون 11 د
والقضاء على تنفيذ هذه القوانني؟

هل وجدت أي حاالت أو هل توجد أي سياسات عامة أو 12
تشريعات لتجرمي نقل فيروس نقص املناعة البشرية، وإذا كان 

ذلك صحيحًا، ما تأثيرها؟

ضمن النطاق األوسع للخطة التنفيذية في شأن الصحة 13
اجلنسية واإلجنابية، هل ثمة أنشطة صريحة لتحسني سبل 

احلصول على اخلدمات املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية 
والتغطية واجلودة النوعية لكل من:

عامة السكان؟13 اأ

الفئات السكانية الرئيسة )مثاًل، الرجال الذين ميارسون اجلنس 13 ب
مع رجال، العامالت في مجال اجلنس، متعاطو املخدرات عن 

طريق احلقن، الشباب(؟

األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية؟13 ج

الرجال؟13 د

النساء؟13 هـ

ضمن النطاق األوسع للخطة التنفيذية في شأن فيروس 14
نقص املناعة البشرية، هل ثمة أنشطة صريحة لتحسني سبل 

احلصول على اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 
والتغطية واجلودة النوعية لكل من:

عامة السكان؟14 اأ

الفئات السكانية الرئيسة )مثاًل، الرجال الذين ميارسون اجلنس 14 ب
مع رجال، العامالت في مجال اجلنس، متعاطو املخدرات عن 

طريق احلقن، الشباب(؟

األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية؟14 ج
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الرجال؟14 د

النساء؟14 هـ

ما العناصر التي يعتقد أنها مشتركة بني املقاربات القائمة 15 اأ
على احلقوق ضمن إطار اخلدمات املرتبطة بالصحة اجلنسية 

واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية؟

ما االختالفات؟15 ب

ما املواضيع التي ميكن أن تكون مثيرة للجدل/متعارضة؟15 ج
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

حقوق األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية في ممارسة النشاط 
اجلنسي وإجناب األطفال

الفحص اإللزامي مقارنة بالفحص الطوعي الكتشاف اإلصابة بفيروس نقص 
املناعة البشرية 

جترمي نقل فيروس نقص املناعة البشرية 
تعميم إمكان احلصول على اخلدمات للجميع

احلق في احلياة والسالمة البدنية
احلق في احلصول على املعلومات الدقيقة وذات الصلة

اإلفصاح عن حالة اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية 
تتبع املخالطني

غير ذلك )يرجى التحديد(

هل أعدت سياسة ملكان العمل واعتمدتها احلكومة؟16 اأ

)في حالة اإلجابة بنعم( هل مت تعديلها لتشمل العناصر 16 ب
املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية واملتعلقة بفيروس نقص 

املناعة البشرية أو بكليهما؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل ثمة أداة لرصد تنفيذها على جميع 16 ج
املستويات في البلد بأكمله، وإلى أي مدى هي مستخدمة؟
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ما السياسات العامة اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 17 اأ
وفيروس نقص املناعة البشرية التي تدعم إمكانات احلصول 

على الرفاالت )ذكرية وأنثوية(؟

)في حال وجود بعض السياسات( هل هذه السياسات 17 ب
منفصلة أم يجري تطبيقها داخل برامج/سياسات أخرى؟

)في حال وجود بعض السياسات( هل ترمي هذه السياسات 17 ج
إلى احلماية من احلمل غير املقصود؟ أو من األمراض املنقولة 

عن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها فيروس نقص املناعة 
البشرية؟ أو كليهما؟

ما السياسات التي تراعي اخلصوصية واإلفصاح في اخلدمات 18
املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية، سواء املقدمة من 

خالل برامج مرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية أو بفيروس 
نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
الفحص اخلاص بفيروس نقص املناعة البشرية للقاصرين؟
اإلفصاح لألطفال املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية؟

اإلفصاح لألزواج/األسرة/الشركاء/أرباب العمل؟
اإلحاالت إلى اخلدمات األخرى )كيف تتم إداريًا؟ هل حتترم و/أو تنتهك 

اخلصوصية؟(
 



باء ـ التمويل/ دعـم امليزانيــة

اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم
   

17a What specific SRH and HIV policies support
 ?condom (male and female) access

ما  املصادر الرئيسة لتمويل كل من:19

الصحة اجلنسية واإلجنابية؟19 اأ

فيروس نقص املناعة البشرية؟19 ب

الترابطات؟19 ج
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

 احلكومة؟
املانحون؟

القطاع اخلاص؟
املجتمعات احمللية؟
املنظمات الدينية؟

التبرعات التي تدفعها األسرة/املستفيد؟

هل يدعم املانحون األعمال املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 20 اأ
وفيروس نقص املناعة البشرية داخل البرامج نفسها؟ أم 

يركزون على كل من العنصرين منفصاًل عن اآلخر؟

هل توجد إجراءات محددة يقوم بها املانحون إلدماج و/أو 20 ب
لتحسني الترابطات بني االثنني؟

هل توجد حاالت محددة لفرض قيود من املانحني على 20 ج
البرامج اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية في ما يتعلق 

بالعناصر اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية أو العكس، 
وهل توجد حاالت محددة لفرض املانحني قيـودًا على 

برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية في ما يتعلق بفيروس 
نقص املناعة البشرية؟
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17a What specific SRH and HIV policies support
 ?condom (male and female) access

فـي إطار امليزانية املتاحة لفيروس نقص املناعة البشرية، 21 اأ
ما هـي النسبـة املخصصـة خلدمات الصحـة اجلنسيـة 

واإلجنابية الرئيسة ضمن اخلدمات املتعلقة بفيروس نقص 
املناعة البشرية؟

في إطار امليزانيات املوضوعة خلدمات الصحة اجلنسية 21 ب
واإلجنابية حتديدًا، ما هي النسبة املخصصة للوقاية من 

فيروس نقص املناعة البشرية والرعاية للمصابني به ضمن 
إطار الصحة اجلنسية واإلجنابية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
هل يوجد بند ميزانية للسلع اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية )الرفاالت 

األنثوية والذكرية، أنواع وسائل منع احلمل األخـرى، أدويـة عالج 
األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، املعدات اخلاصة بالتوليد 

املأمون، الخ( في ميزانية فيروس نقص املناعة البشرية؟
هل يوجد بند ميزانية للسلع اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية )األدوية 

املضادة للفيروسات الرجعية، معدات الفحص الكتشاف اإلصابة بفيروس 
نقص املناعة البشرية، الخ.( في امليزانية املخصصة للصحة اجلنسية 

واإلجنابية؟
هل يوجد بند ميزانية للسلع الضرورية اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

ذات الصلة بفيروس نقص املناعة البشرية داخل امليزانية املخصصة 
للصحة اجلنسية واإلجنابية )على سبيل املثال، الرفاالت الذكورية 
واألنثوية، العقاقير اخلاصة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال 

اجلنسي(؟



ثانيًا ـ النظـم
ال�سـ�ؤال الـعـام: إلى أي مـدى تـدعـم 

النظم قيام الترابطات الفعالة بني الصحة 
اجلنسيـة واإلجنابيـة وفيـروس نقـص 

املناعة البشرية ؟
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منهجية مقترحة لإلجابة عن األسئلة:
طريقة اإلجابة عن هذه األسئلة مماثلة للطريقة املوصى بها 

لإلجابة عن األسئلة في قسم السياسات. جترى أواًل مراجعة 
مكتبية )انظر امللحق 2( مع تدوين مالحظات عن بعض 

األسئلة مع املعلومات الواقعية املتاحة عنها في التقارير وغيرها 
من الوثائق. ثم ُينظر في إجراء مقابالت بصفة غير رسمية 

مع عدد قليل من الباحثني الرئيسني ميكن أن تساعد في حتديد 
السياق والتحضير للمناقشة اجلماعية. ثم تنظم اجتماع  ملدة 

يومني أو 3 أيام مع مديري البرامج إلعداد إجابات تتمتع بتوافق 
اآلراء وتسجيلها. ومن املهم االستعانة مبديرين على املستوى 

احمللي واملركزي والوطني الحتمال التباين بني منظوراتهم.

27 /26 اأداة تقييـم

سـريعــة



معلومات أولية خاصة باالستبيان

1a)Interviewee)s1c )Interviewee)s

)Titles)s)ID No)s

)Positions)s

1d Date of interview or retreat 
DD/MM/YYYY

1b)Interviewee)s

1e Name of Interviewer 
Desk Reviewer

)Institution)s

أرقام هوية األشخاص املستجوبني 1 جألقاب األشخاص املستجوبني ومناصبهم1 اأ

تاريخ املقابلة أو االجتماع1 داملؤسسات التي ينتمي إليها األشخاص املستجوبني 1 ب
اليوم/الشهر/السنة

اسم احملقق/القائم باملراجعة املكتبية1 هـ
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ألف ـ الشــــراكات 
اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم

من هم الشركاء الرئيسون في إعداد برنامج الصحة اجلنسية 2
واإلجنابية؟

من هم الشركاء الرئيسون في إعداد برنامج فيروس نقص 3
املناعة البشرية؟

من هم املناصرون الرئيسون الذين يدعمون )على صعيد 4
السياسة العامة، دعم مالي و/أو تقني( الترابطات بني 

الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية؟

هل يوجد أي فريق تقني متعدد القطاعات يعمل في املسائل 5
املتعلقة بالترابطات؟

ما دور املجتمع املدني في وضع برامج الصحة اجلنسية 6 اأ
واإلجنابية )وبخاصة شبكات األشخاص املصابني بفيروس 

نقص املناعة البشرية(؟

ما دور املجتمع املدني في وضع برامج فيروس نقص املناعة 6 ب
البشرية )وبخاصة شبكات األشخاص املصابني بفيروس 

نقص املناعة البشرية(؟

ما قدرة منظمات األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 6 ج
البشرية وشبكاتهم؟

هل تشترك عناصر املجتمع املدني التالية في النشاطات 7
املتصلة بكل من الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 

املناعة البشرية؟

األشخاص املصابون بفيروس نقص املناعة البشرية؟7 اأ

الشباب؟7 ب

شبكات أو رابطات الفئات السكانية الرئيسة )على سبيل 7 ج
املثال العامالت في مجال اجلنس ومتعاطو املخدرات عن 

طريق احلقن والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال(؟



اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم

كيف تشارك منظمات الشباب في االستجابات للبرامج اخلاصة 8
بفيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
جزء من حتليل الوضع؟

جزء من التخطيط؟
جزء من وضع امليزانية؟

جزء من التنفيذ؟
جزء من التقييم؟

باء ـ التخطيط والتنظيم واإلدارة

اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم

هل يوجد تخطيط مشترك بني برامج فيروس نقص املناعة 9 اأ
البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( كيف ُيضطلع بالتخطيط املشترك 9 ب
بني برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة 

البشرية؟ )على سبيل املثال، احلماية املزدوجة في برامج 
الرفاالت، اخلطة االستراتيجية الوطنية لفيروس نقص 
املناعة البشرية، املقترحات للصندوق العاملي، إدماج 

فيروس نقص املناعة البشرية في أوراق االستراتيجيات 
اخلاصة باحلد من الفقر(.

)في حالة اإلجابة بنعم( هل بعض األشخاص املشتركني 9 ج
في برامج فيروس نقص املناعة البشرية مشتركون أيضًا في 

عملية التخطيط للصحة اجلنسية واإلجنابية؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

هل تشمل إدارة الصحة اجلنسية واإلجنابية في وزارة الصحة أعضاء في 
الهيئة الوطنية للتنسيق في شأن فيروس نقص املناعة البشرية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( هل بعض األشخاص املشتركني في 9 د
برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية مشتركون في عملية التخطيط 

لفيروس نقص املناعة البشرية؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

هل يوجد أي تعاون بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة 
البشرية ألغراض إدارة/تنفيذ البرامج؟
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هل يوجد أي تعاون بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 10 اأ
نقص املناعة البشرية ألغراض إدارة/تنفيذ البرامج؟

)في حالة اإلجابة بنعم( يرجى تقدمي أمثلة على ذلك.10 ب
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

تنسيق األنشطة؟
رصد األنشطة؟

اإلشراف املتكامل على األنشطة؟
امليزانيات املتكاملة؟

إلى أي مدى تدمج اخلدمات اخلاصة بالصحة اجلنسية 11 اأ
واإلجنابية فيروس نقص املناعة البشرية وتدمج اخلدمات 
اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية الصحة اجلنسية 

واإلجنابية؟

ما املؤسسات التي توفر خدمات متكاملة لفيروس نقص 11 ب
املناعة البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
املرافق احلكومية؟

املنظمات غير احلكومية؟
املنظمات الدينية؟
املنظمات األهلية؟

القطاع اخلاص؟

31 / 30



جيم ـ تعيني املوظفني واملـوارد البشريـة 
وتنميـة القـدرات

اإلجـابـة / التعليقـاتالسـؤالالبند رقم

ما هي بعض األولويات القصوى في مجال االحتياجات 12
التدريبية، أي من الذي يتعني تدريبه في أي مواضيع أو 

مهارات؟
)انظر منوذج اجلدول في امللحق 4 لقطاع الصحة(

هل بناء القدرات في شأن الصحة اجلنسية واإلجنابية 13
وفيروس نقص املناعة البشرية يدمج املبادئ التوجيهية 

والقيم؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

جتنب الوصم والتمييز؟
الوعي باحتياجات اجلنسني؟

مشاركة الذكور؟
االجتاهات إزاء الفئات السكانية الرئيسة؟

االجتاهات إزاء األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية ؟
اخلصوصية؟

اخلدمات املالئمة للشباب؟
احلقوق واخليارات اإلجنابية؟

هل توجد مواد ومناهج للتدريب في مجال الصحة اجلنسية 14 اأ
واإلجنابية تشمل الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية 

وعالجه والرعاية املتعلقة به على مستوى إجناز البرامج 
وتقدمي اخلدمات وفي إطار التدريب السابق للخدمة؟

... في إطار التدريب أثناء اخلدمة؟14 ب

هل توجد مواد ومناهج للتدريب املتعلق بفيروس نقص 14 ج
املناعة البشرية تشمل الصحة اجلنسية واإلجنابية على 

مستوى إجناز البرامج وتقدمي اخلدمات وفي إطار التدريب 
السابق للخدمة؟

... في إطار التدريب أثناء اخلدمة؟14 د
عناصر للمساعدة على اإلجابة:
للعاملني في مجال توعية املجتمع؟

ملقدمي الرعاية الصحية؟
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هل يجري تنقيح املناهج واملواد التدريبية واستكمالها بصفة 15
منتظمة؟

هل تتضمن مناهج التعليم االبتدائي املتقدم و/أو الثانوي و/أو 16
مناهج إعداد املعلمني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 

نقص املناعة البشرية على املستويات املذكورة أدناه؟

االبتدائي املتقدم؟16 اأ

التعليم الثانوي؟16 ب

إعداد املعلمني؟16 ج
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

زيادة أمان اجلنس؟
الصحة اجلنسية؟

التمكني؟
الوصم؟

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي؟
الرفاالت؟

احلقوق؟

ما أكبر التحديات في ما يتعلق باملوظفني في البرامج املتعلقة 17 اأ
بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
االحتفاظ بهم؟

التوظيف؟
نقل املهام؟

عبء العمل واإلنهاك؟
النوعية؟

كيف يؤثر تكامل اخلدمات على هذه التحديات؟17 ب

ما احللول التي وجدمتوها لتلك التحديات؟17 ج
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دال ـ اللوجســتيات/اإلمـدادات 
اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

إلى أي مدى تدعم نظم اللوجستيات أو تعوق التكامل 18
الفعال في إيصال اخلدمات؟ 

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
الفصل بني نظم اإلمداد لكل من فيروس نقص املناعة البشرية والرعاية 

الصحية األولية/الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
التخطيط للسلع )على سبيل املثال: الرفاالت، األدوية( اخلاصة بكل من 

فيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية واإلمداد بها؟
الفصل بني التسجيل والرصد املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 

نقص املناعة البشرية؟
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هاء ـ الدعــــم املخبـري 
اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

هل تلبي املختبرات االحتياجات الالزمة لكل من خدمات 19
الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
 تركيز الهيموغلوبني؟

حتديد فصيلة الدم ونوعه؟
تشخيص األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها اختبارا 

RPR/VDRL )للزهري(

تشخيص فيروس نقص املناعة البشرية، مبا في ذلك إجراء الفحوص 
السريعة؟

عدد اخلاليا من نوع CD4؟
احلمل الفيروسي من فيروس نقص املناعة البشرية؟

فحوص وظائف الكبد؟
حتليل البول؟

اختبار وجود السكر في الدم في أي وقت؟
اختبارات احلمل؟



واو ـ الرصــــد والتقييم
اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تلم هياكل الرصد والتقييم بنتائج التكامل في برامج 20 اأ
الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

إمكان احلصول على اخلدمات؟
االستفادة من اخلدمات؟

النوعية؟
رضا املستفيدين؟

السمات العامة للمستفيدين؟

كيف تلم هياكل الرصد والتقييم بنتائج التكامل في البرامج 20 ب
املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة: )كما في البند أعاله(

ما املؤشرات املستخدمة لإلملام بالتكامل بني الصحة اجلنسية 21 اأ
واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية وهل هي كافية في 

برامج فيروس نقص املناعة البشرية؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

 هل يتلقى املستفيدون في مجال فيروس نقص املناعة البشرية خدمات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية؟

هل يتلقى املستفيدون في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية اخلدمات 
اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية )على سبيل املثال ما النسبة املئوية 

من املستفيدين في مجال تنظيم األسرة تقدم لهم املشورة والفحوص 
اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشري(؟

)مثاًل، النسبة املئوية من املستفيدين املصابني بفيروس نقص املناعة 
الذين يتلقون الدعم لتحقيق خياراتهم املتعلقة باخلصوبة أو الذين يتلقون 

الدعم للتصدي للتحديات االجتماعية االقتصادية(؟

ما املؤشرات املستخدمة لإلملام بالتكامل بني الصحة اجلنسية 21 ب
واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية وهل هي كافية في 

برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة: )كما في البند السابق(
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

إلى أي مدى يدعم اإلشراف على مستوى تقدمي اخلدمات 22
الصحية التكامل الفعال؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
هل توجد أداة متاحة لإلشراف املتكامل )مثاًل، قائمة مرجعية(؟

هل البيانات التي جتمع عن الصحة اجلنسية واإلجنابية وعن 23
فيروس نقص املناعة البشرية مبوبة بحسب اجلنس والعمر 
والوضع من حيث اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
ما أعمار كل من أ( اإلناث و ب( الذكور من حيث:

1( سن الرشد عند حدوث أول اتصال جنسي؟
2( السن القانوني للزواج؟

3( الفئات الدميغرافية األخرى؟

37 / 36



ثالثًا ـ تقدمي اخلدمات السريرية16
ال�سـ�ؤال الـعـام: إلى أي مدى مت إدماج 

اخلدمات اخلاصة بفيروس نقص املناعة 
البشرية في خدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية وخدمات الصحة اجلنسية 
واإلجنابية في خدمات فيروس نقص 

املناعة البشرية؟
تشير هذه اخلدمات إلى الرعاية السريرية، مبا فيها التثقيف الصحي في نطاق الرعاية السريرية    16
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منهجية مقترحة لإلجابة عن األسئلة:
القيام بزيارة لعدد ال يقل عن 15 موقعًا مختارًا من مواقع 

تقدمي اخلدمات. يراعى في ذلك التوازن بني اخلدمات املتعلقة 
بفيروس نقص املناعة البشرية واملتعلقة بالصحة اجلنسية 
واإلجنابية. إدراج مواقع تديرها وزارة الصحة، املنظمات 

املعنية باإليدز، املنظمات الدينية، املنظمات غير احلكومية 
والقطاع اخلاص. ويوازن في ذلك بني املواقع التي تقدم 

اخلدمات للنساء والتي تقدمها للرجال.

39 /38 اأداة تقييـم

سـريعــة



معلومات أولية خاصة باالستبيان 

تاريخ املقابلة 1 هـاملقاطعة/املنطقة1 اأ
اليوم/الشهر/السنة

نوع الوكالة الراعية1 واإلقليم1 ب

لقب املستجوب ودوره1 زاملؤسسة/القسم1 ج

رقم الشخص املستجوب1 د



ألف ـ إجراء املقابلة مع مقدم اخلدمات: 
)1(  إدماج مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية في خدمات الصحة 

اجلنسية واإلجنابية
اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 2 اأ
الضرورية التالية تقدمها هذه املؤسسة؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة على كل 
ما ينطبق(

o تنظيم األسرة	  -1
 2-  الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

o والسيطرة عليها	
o رعاية األمهات والرّضع	  -3

 4-  الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 
o 5-  الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض 

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6
	 	

	 	

o ال يوجد   -7
o غير متأكد، ال أعرف   -8
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي خدمة من خدمات فيروس نقص املناعة 2 ب  
البشرية الضرورية التالية مدمجة مع خدمات 
الصحة اجلنسية واإلجنابية في هذه املؤسسة؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية املتعلقة بفيروس نقص املناعة 3 اأ
البشرية مشمولة في خدمات تنظيم األسرة؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم )يحذف السؤال 4أ(   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بفيروس نقص املناعة 3 ب
البشرية مشمولة في الوقاية من األمراض املنقولة 

عن طريق االتصال اجلنسي والسيطرة عليها؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم )يحذف السؤال 4 ب(   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بفيروس نقص املناعة 3 ج
البشرية مشمولة في خدمات رعاية األمهات 

والرّضع؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم )يحذف السؤال 4 ج(   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12
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أي اخلدمات التالية اخلاصة بفيروس نقص املناعة 3 د
البشرية مشمولة في الوقاية من العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي والسيطرة عليه؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم )يحذف السؤال 4 د(   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بفيروس نقص 3 هـ
املناعة البشرية مشمولة في خدمات الوقاية 
من اإلجهاض غير املأمون والرعاية التالية 

لإلجهاض؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o التكامل معدوم )يحذف السؤال 4 هـ(   -11
o غير متأكد، ال أعرف   -12
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بفيروس 4 اأ
نقص املناعة البشرية ضمن إطار تنظيم األسرة؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5

	 	

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بفيروس 4 ب
نقص املناعة البشرية ضمن نطاق الوقاية من 
األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

والسيطرة عليها؟
 )اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5

	 	



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بفيروس 4 ج
نقص املناعة البشرية ضمن إطار اخلدمات املتعلقة 

برعاية األمهات والرّضع؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5

	 	

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بفيروس 4 د
نقص املناعة البشرية ضمن نطاق خدمات 

السيطرة على العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي؟

 )اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  
o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  
o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  
o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بفيروس 4 هـ
نقص املناعة البشرية ضمن إطار خدمات الوقاية 

من اإلجهاض غير املأمون والرعاية التالية 
لإلجهاض؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  
o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  
o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3
o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  
o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5

	 	

في هذه املؤسسة، هل توجد أي متابعة للتأكد 5 اأ
مما إذا كان املستفيدون يتصرفون بناء على 

اإلحاالت؟

o 1- نعم )< سؤال 5ب( 

o 2- ال )< سؤال 5ج( 

o 3- ال أعرف 

)في حالة اإلجابة بنعم( كيف يجري القيام 5 ب
باملتابعة؟

)في حالة اإلجابة بال( ما السبب في عدم القيام 5 ج
بها؟

o لكثرة االنشغال    -1

o لعدم ضرورتها    -2

o عادة ما يعود املستفيدون من تلقاء أنفسهم    -3

o ال أعرف    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:    -5
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف أعيد توجيه خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 6
لتخدم املستفيدين املصابني بفيروس نقص املناعة 

البشرية أو املعرضني خلطر اإلصابة به؟
عناصر للمساعدة على اإلجابة:

الصالت مع شبكات األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية؟

بناء القدرات؟

جماعات الدعم؟

تدريب املوظفني في ما يتعلق باالجتاهات؟

هل يوجد أي تعاون مع إحدى املنظمات األهلية 7
املعنية بفيروس نقص املناعة البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:

اجتماعات شهرية

مذكرة تفاهم
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية الضرورية اخلاصة بفيروس 8
نقص املناعة البشرية تقدم في هذه املؤسسة؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

 1-   إسداء املشورة والقيام بالفحوص الكتشاف فيروس نقص 
o املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم(
   أ  ـ  املشورة والفحص الطوعي )يحضر املستفيدون ليطلبوا إسداء 

o املشورة وإجراء الفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية( 
ب ـ  الفحص واملشورة بناء على طلب مقدم اخلدمات )ُيعرض على   
 املستفيدين بصفة دورية إجراء فحوص فيروس نقص املناعة 

o البشرية وتلقي املشورة( 
2-   الوقاية والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 

o )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس نقص املناعة البشرية( 
o الرعاية املنزلية    -3
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -4

5-   توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
o وبواسطتهم 

 6-   املعلومات واخلدمات اخلاصة بالوقاية من فيروس نقص املناعة 
o البشرية لعامة السكان 
o توفير الرفاالت    -7
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل )أربعة مسارات(    -8

   أ  ـ  املسار 1: الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية بني النساء 
o اللواتي في سن اإلجناب وشركائهن 

ب ـ  املسار 2: الوقاية من احلمل غير املقصود في حالة النساء    
o املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية  

ج ـ  املسار 3: منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من امرأة    
o مصابة به لطفلها  

د  ـ  املسار 4: تقدمي الرعاية والدعم لألم املصابة بفيروس نقص    
o املناعة البشرية وألسرتها 

9-   معلومات وخدمات خاصة بفيروس نقص املناعة البشرية للفئات 
o السكانية الرئيسة 

   أ  ـ  متعاطو املخدرات عن طريق احلقن )على سبيل املثال: 
o احلد من األذى( 
o ب ـ الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال   
o ج ـ العامالت في مجال اجلنس   

د  ـ فئات سكانية رئيسة أخرى )يرجى التحديد(:   
	 	

خدمات أخرى )يرجى التحديد(:  -10
	 	

o غير متأكد، ال أعرف   -11
o ال يوجد )< السؤال 16(   -12

)2( إدماج الصحة اجلنسية واإلجنابية في فيروس نقص املناعة البشرية



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية الضرورية للصحة اجلنسية 9
واإلجنابية مدمجة في اخلدمات اخلاصة بفيروس 

نقص املناعة البشرية في هذه املؤسسة؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد )< السؤال 16(     -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 اأ
واإلجنابية مشمولة في خدمات إسداء املشورة 

وإجراء الفحوص؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 ب
واإلجنابية مدمجة في اخلدمات اخلاصة بالوقاية 

والعالج )العدوى بالفيروسات الطفيلية وفيروس 
نقص املناعة البشرية(؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 ج
واإلجنابية مشمولة في خدمات الرعاية املنزلية؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 د
واإلجنابية مشمولة في خدمات الدعم النفسي ــ 

االجتماعي؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 هـ
واإلجنابية مشمولة في خدمات الوقاية لألشخاص 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
وبواسطتهم؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 و
واإلجنابية مشمولة في اخلدمات املقدمة لعامة 

السكان للوقاية والتعريف بفيروس نقص املناعة 
البشرية؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 ز
واإلجنابية مشمولة في خدمات توفير الرفاالت؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 ح
واإلجنابية مشمولة في اخلدمات اخلاصة مبنع انتقال 

اإلصابة من األم إلى الطفل؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8

أي اخلدمات التالية اخلاصة بالصحة اجلنسية 10 ط
واإلجنابية مشمولة في اخلدمات اخلاصة املوجهة 

إلى الفئات السكانية الرئيسة؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تنظيم األسرة    -1

 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o والسيطرة عليها 

o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 

o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -6

	 	

	 	

	 	

o ال يوجد    -7

o غير متأكد، ال أعرف    -8
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بالصحة 11 اأ
اجلنسية واإلجنابية ضمن إطار خدمات املشورة 

والفحص اخلاصة بفيروس نقص املناعة البشرية؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات املتعلقة بالصحة 11 ب
اجلنسية واإلجنابية ضمن نطاق خدمات الوقاية 

والعالج لألشخاص املصابني بفيروس نقص 
املناعة البشرية )العدوى بالفيروسات الطفيلية 

وفيروس نقص املناعة البشرية(؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك اخلدمات اخلاصة بالصحة 11 ج
اجلنسية واإلجنابية ضمن نطاق الرعاية املنزلية؟

)في حالة اإلجابة بنعم( يرجى حتديد منوذج 
التوعية املستخدم

عناصر للمساعدة على اإلجابة:
توفير السلع اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية عن طريق 

املجتمع ضمن نطاق الرعاية املنزلية؟
برامج التوعية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟

هل يقوم مثقفو األقران من األشخاص املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية بزيارات منزلية؟

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 د
واإلجنابية ضمن إطار الدعم النفسي ــ 

االجتماعي؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 هـ
واإلجنابية ضمن نطاق خدمات الوقاية لألشخاص 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية 
وبواسطتهم؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 و
واإلجنابية ضمن نطاق الوقاية والتعريف بفيروس 

نقص املناعة البشرية لعامة السكان؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 ز
واإلجنابية ضمن نطاق خدمات توفير الرفاالت؟

)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 
املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 ح
واإلجنابية ضمن نطاق خدمات منع انتقال اإلصابة 

من األم إلى الطفل؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5
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اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف تقدم مؤسستك خدمات الصحة اجلنسية 11 ط
واإلجنابية ضمن نطاق اخلدمات احملددة للفئات 

السكانية الرئيسة؟
)اقرأ جميع اخليارات. ضع عالمة أمام جميع اخليارات 

املناسبة(

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم اخلدمات نفسه    -1

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  1 أ-  

o تقع في موقع اخلدمة نفسه ويقدمها مقدم خدمات آخر    -2

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  2 أ-  

o حتال إلى موقع خدمة مختلف داخل املؤسسة نفسها    -3

o هل تقدم في اليوم نفسه؟  3 أ-  

o حتال إلى مؤسسة أخرى    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5

	 	

	 	

	 	

هل توجد متابعة للتأكد مما إذا كان املستفيدون 12 اأ
يتصرفون وفقًا لإلحاالت في هذه املؤسسة؟

o نعم  )< السؤال 12ب(    -1

o ال  )< السؤال 12ج(    -2

o ال أعرف    -3

	)في حالة اإلجابة بنعم( كيف تتم املتابعة؟12 ب 	

	 	

	 	

	 	

1- كثرة الشواغل)في حالة اإلجابة بال( ما السبب في ذلك؟12 ج
2- عدم الضرورة

3- عادة ما يعود املستفيدون من تلقاء أنفسهم
4- ال أعرف

5- غير ذلك )يرجى التحديد(:
	 	

	 	

	 	



اإلجـابـة / التعليقـات السـؤالالبند رقم

كيف جرى تقييم اخلدمات املتعلقة بفيروس نقص 13
املناعة البشرية وإعادة توجيهها لتلبي احتياجات 

املستفيدين املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:

توفير الوقاية لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية وبواسطتهم؟

مناقشات حول احلقوق واخليارات اإلجنابية واحلياة اجلنسية؟

هل يوجد أي تعاون مع منظمة للصحة اجلنسية 14
واإلجنابية؟

عناصر للمساعدة على اإلجابة:

اجتماعات شهرية

مذكرة تفاهم

هل لديكم بروتوكوالت/مبادئ توجيهية تدعم 15 اأ
اإليصال املتكامل للخدمات؟

)في حالة اإلجابة بنعم( ألي خدمات؟15 ب

)في حالة اإلجابة بنعم( وهل هي مستخدمة؟15 ج
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ما هو بعض السياسات واإلجراءات املطبقة التي 16
ترى أنها تشكل أهم التحديات والعوائق التي 
تعترض تعزيز الترابطات بني اخلدمات املتعلقة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية واملتعلقة بفيروس 

نقص املناعة البشرية؟ 

 

 

 

 

يرجى ترتيب كل من البنود التالية من حيث 17
حجمها كعائق يعترض توفير خدمات مترابطة 

للصحة اجلنسية واإلجنابية ولفيروس نقص املناعة 
البشـرية فـي هذه املؤسسة. هل ترى أنها ليست 

عائقًا، أما أنها عائق صغير، أو متوسط، أو كبير؟

العجز في املعدات الالزمة لتقدمي اخلدمات املتكاملة17 اأ

العجز في احليز الالزم لتقدمي خدمات تتسم 17 ب
باخلصوصية والسرية

العجز في وقت املوظفني17 ج

النقص في تدريب املوظفني17 د

عدم مالءمة/عدم كفاية اإلشراف على املوظفني17 هـ

افتقار املوظفني إلى الدوافع17 و

عائق آخر؟17 ز
)يرجى حتديده(:  ___________

)3(   املنظور العام للترابطات في اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية 
واإلجنابية وبفيروس نقص املناعة البشرية

ال أعرفكبيرمتوسطصغيرليست عائقًا

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345
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ما هو بعض أهم السياسات واإلجراءات املطبقة 18
التي ترى أنها تيسر تعزيز الترابطات بني اخلدمات 

املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وبفيروس 
نقص املناعة البشرية؟

 

 

 

 

ما هو برأيك أثر الربط بني خدمات الصحة اجلنسية 19
واإلجنابية وخدمات فيروس نقص املناعة البشرية 

على األبعاد التالية للخدمة )اآلن أو احملتمل أن 
يصبح(. هل ستنقص، أم ستزيد، أم سوف لن 

تتغير )اقرأ كاًل من األبعاد املذكورة أدناه(؟ 
ال أعرفزيادةال تغييرنقص

1234تكاليف اخلدمات )بالنسبة إلى املرفق(19 اأ

1234تكاليف اخلدمات )بالنسبة إلى املستفيد(19 ب

1234كفاءة اخلدمات19 ج

وصم املستفيدين املصابني بفيروس نقص املناعة 19 د
البشرية

1234

وصم املستفيدين من خدمات الصحة اجلنسية 19 هـ
واإلجنابية

1234

1234عبء العمل الواقع على مقدمي اخلدمات19 و

1234الوقت الذي ينفق على املستفيد19 ز

1234احليز واخلصوصية19 ح

1234احلاجة إلى املعدات واللوازم واألدوية19 ط

1234غير ذلك )يرجى التحديد(:   ________19 ي

شكرًا جزياًل على تقدميك الوقت واملساعدة!



باء ـ إجراء املقابلة مع املستفيدين بعد خروجهم من املؤسسة

 جترى هذه املقابلة على أساس موافقة املستفيد املستنيرة املسبقة 
)انظر امللحق 1 لالطالع على منوذج من استمارة املوافقة(

اخلدمة التي سيتركها املستفيد  1 واملقاطعة/املنطقة1 اأ
o تنظيم األسرة 
o السيطرة على األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o رعاية األمهات والرّضع 
o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض 
o املشورة والفحوص املتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية  

 السيطرة على العدوى بالفيروسات الطفيلية أو بفيروس 
o نقص املناعة البشرية 

غير ذلك )يرجى التحديد(:
	 	

ال أعرف  

اإلقليم1 ب

املؤسسة1 ج

جنس املستفيد1 زرقم املقابلة1 د
o أنثى  
o ذكر  

تاريخ املقابلة 1 هـ
اليوم/الشهر/السنة

 

كم عمرك؟2
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يرجى إبالغي باخلدمات التي حضرت من أجلها 3 
اليوم؟

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة على كل التي تنطبق. استطالع: 
أي خدمات أخرى؟(

o تنظيم األسرة    -1
 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

o والسيطرة عليها 
o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 
o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5
o تقدمي املشورة والفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية     -6
o التأهب للعالج    -7
o رصد و/أو عالج فيروس نقص املناعة البشرية     -8
o الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية     -9
o خدمات توفير الرفاالت    -10
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل    -11
o املساعدة االقتصادية    -12
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -13
o الدعم املتعلق بالتغذية    -14

 15-   الفحص الروتيني اخلاص بأمراض النساء )مبا فيه اختبار الكشف 
o عن سرطان الرحم، فحص الثديني، الخ( 
o ال أعرف    -16

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -17
	 	

	 	

o رفض اإلجابة    -18
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ما اخلدمات التي تلقيتها اليوم )باستثناء اخلدمات 4
املقدمة خارج املؤسسة عن طريق اإلحالة(؟

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي خدمات أخرى؟(

o تنظيم األسرة    -1
 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

o والسيطرة عليها 
o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 
o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5
o تقدمي املشورة والفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية     -6
o التأهب للعالج    -7
o رصد و/أو عالج فيروس نقص املناعة البشرية     -8
o الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية     -9
o خدمات توفير الرفاالت    -10
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل    -11
o املساعدة االقتصادية    -12
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -13
o الدعم املتعلق بالتغذية    -14

 15-   الفحص الروتيني اخلاص بأمراض النساء )مبا فيه اختبار الكشف 
o عن سرطان الرحم، فحص الثديني، الخ( 
o ال أعرف    -16

غير ذلك  )يرجى التحديد(:   -17
	 	

	 	

o رفض اإلجابة    -18
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هل متت إحالتك ألي خدمات أخرى غير التي 5 اأ
حضرت من أجلها؟

o نعم    -1
o ال    -2

هل حصلت على جميع اخلدمات التي كنت تريدها 5 ب
اليوم؟

o نعم    -1
o ال )< السؤال 5ج والسؤال 5د(    -2
o لست متأكداً    -3

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -4
	 	

)في حالة اإلجابة بال( ما اخلدمات األخرى التي 5 ج
كنت ترغب في احلصول عليها من هذه املؤسسة 

اليوم؟

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي خدمات أخرى؟(

o تنظيم األسرة    -1
 2-   الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 

o والسيطرة عليها 
o رعاية األمهات والرّضع    -3

 4-   الوقاية من العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
o والسيطرة عليه 
o الوقاية من اإلجهاض غير املأمون وتقدمي الرعاية التالية لإلجهاض    -5
o تقدمي املشورة والفحص في شأن فيروس نقص املناعة البشرية     -6
o التأهب للعالج    -7
o رصد و/أو عالج فيروس نقص املناعة البشرية     -8
o الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية     -9
o خدمات توفير الرفاالت    -10
o منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل    -11
o املساعدة االقتصادية    -12
o الدعم النفسي ــ االجتماعي    -13
o الدعم املتعلق بالتغذية    -14

 15-   الفحص الروتيني اخلاص بأمراض النساء )مبا فيه اختبار 
o الكشف عن سرطان الرحم، فحص الثديني، الخ( 
o ال أعرف    -16

غير ذلك  )يرجى التحديد(:   -17
	 	

	 	

o 18- رفض اإلجابة 
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)في حالة اإلجابة بال( ملاذا لم حتصل على جميع 5 د
اخلدمات التي تريدها؟ 

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي خدمات أخرى؟(

o الكلفة    -1

o غير متوافرة    -2

o لم يكن لدّي الوقت    -3

o لم يكن لدى املمرضة/الطبيب الوقت    -4

o لم أشعر باالرتياح لطلب اخلدمة    -5

o لم أعرف أن تلك اخلدمة كانت متاحة لي    -6

o ال أعرف    -7

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -8

	 	

	 	

o رفض اإلجابة    -9

هل تفضل وجود اخلدمات املتعلقة بالصحة 6 اأ
اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية 

في املؤسسة نفسها، أم تفضل أن تكون في 
مؤسستني مختلفتني؟

o أفضل املؤسسة نفسها/املوقع    -1
o أفضل مؤسسة /موقعًا آخر    -2
o ليس لي تفضيل    -3
o ال أعرف    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5
 

 

ملاذا؟6 ب
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ما هو في رأيك بعض الفوائد املمكنة لتلقي كل هذه 7 اأ
اخلدمات من املؤسسة نفسها في وقت واحد؟

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي خدمات أخرى؟(

o يقلل عدد الرحالت إلى املؤسسة    -1

o يحسن كفاءة اخلدمات    -2

o يحد من تكاليف االنتقال    -3

o يخفض الرسوم    -4

o يقلل من وقت االنتظار    -5

o يتيح فرصة طيبة للحصول على خدمات إضافية    -6

 o  7-   يقلل من الوصم املرتبط بفيروس نقص املناعة البشرية 
)في حالة اإلجابة بنعم( استطالع: كيف؟

	 	

	 	

	 	

o ال أعرف    -8

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -9

	 	

	 	

ما هو في رأيك بعض العيوب املمكنة لتلقي كل 7 ب
هذه اخلدمات من املؤسسة نفسها في وقت واحد؟

)ال تقرأ. أنصت وضـع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي عيوب أخرى؟(

o اخلوف من الوصم والتمييز    -1

o اخلوف من انخفاض مستوى السرية    -2

 3-   احلرج من التكلم عن فيروس نقص املناعة البشرية مع مقدم 
o اخلدمات في القرية نفسها / احلي 

o إطالة وقت انتظار املستفيد    -4

o سيكون مقدم اخلدمات مشغواًل أكثر من الالزم    -5

o تدني نوعية اخلدمات    -6

o ال أعرف    -7

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -8
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هل تفضل احلصول على خدمات الصحة اجلنسية 8 اأ
واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية من مقدم 
اخلدمات نفسه أم تفضل اإلحالة إلى مقدم خدمات 

آخر؟

o أفضل مقدم اخلدمات نفسه    -1
o أفضل إحالتي إلى مقدم خدمات آخر    -2
o ليس لي تفضيل    -3
o ال أعرف    -4

غير ذلك )يرجى التحديد(:   -5
 

 ملاذا؟8 ب

 

 

 

ما هو في رأيك بعض املزايا املمكنة لتلقي كل هذه 9
اخلدمات من مقدم اخلدمات نفسه في وقت واحد؟

)ال تقرأ. أنصت وضع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي مزايا أخرى؟(

o يقلل عدد الرحالت إلى املؤسسة    -1
o يحسن كفاءة اخلدمات    -2
o يحد من تكاليف االنتقال    -3
o يخفض الرسوم    -4
o يقلل من وقت االنتظار    -5
o يتيح فرصة طيبة للحصول على خدمات إضافية    -6
 o  7-   يقلل من الوصم املرتبط بفيروس نقص املناعة البشرية  

)في حالة اإلجابة بنعم( استطالع: كيف؟
	 	

o ال أعرف    -8
غير ذلك )يرجى التحديد(:   -9
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أين يكمن في رأيك بعض العيوب املمكنة لتلقي 10
كل هذه اخلدمات من مقدم اخلدمات نفسه في وقت 

واحد؟

)ال تقـرأ. أنصت وضـع عالمة أمام جميع البنود التي تنطبق. 
استطالع: أي عيوب أخرى؟(

o اخلوف من الوصم والتمييز    -1
o اخلوف من انخفاض مستوى السرية    -2

 3-   احلرج من التكلم عن فيروس نقص املناعة البشرية مع مقدم 
o اخلدمات في القرية نفسها / احلي 
o إطالة وقت انتظار املستفيد    -4
o سيكون مقدم اخلدمات مشغواًل أكثر من الالزم    -5
o تدني نوعية اخلدمات    -6
o ال أعرف    -7

8- غير ذلك )يرجى التحديد(:
	 	

أخبرني من فضلك أي من األمور التالية ذكرها 11
مقدم اخلدمات الذي قصدته اليوم؟

)اقرأ وضع عالمة أمام جميع األمور التي تنطبق(

o تنظيم األسرة    -1
o استخدام الرفاالت ملنع احلمل غير املقصود    -2

 3-   استخدام الرفاالت ملنع فيروس نقص املناعة البشرية/األمراض 
o املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
o استخدام الرفاالت األنثوية    -4
o السيطرة على األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي     -5
o الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية    -6
o العالقات    -7
o احلياة اجلنسية    -8
o تقدمي املشورة والفحص املتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية     -9
o منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية إلى }طفلك{    -10
o الفحص للكشف عن سرطان الثدي    -11
o الفحص للكشف عن سرطان عنق الرحم    -12

 13-   إمكان عالج فيروس نقص املناعة البشرية بالعقاقير املضادة 
o للفيروسات الرجعية 

 14-   تقدمي الرعاية والدعم لألشخاص املصابني بفيروس نقص 
o املناعة البشرية  
o اخلدمات الصحية لألطفال    -15
o التحصني    -16
o املخاض والوضع    -17
o العنف املنزلي أو غيره من أشكال العنف    -18
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حقوق املرأة    -19

صحة الرجل    -20

االحتياجات الصحية للشباب    -21

أي شيء آخر أثار اهتمامك )يرجى التحديد(:   -22

 

 

إذا لم يتح لك أن تقدم إال اقتراحًا واحدًا لتحسني 12
اخلدمات في هذه املؤسسة، فماذا تقترح؟

 

 

 

هل لديك أي مقترحات في شأن التكامل بني 13
اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

واملتعلقة بفيروس نقص املناعة البشرية؟

 

 

 

o ما مدى ارتياحك للخدمات التي تلقيتها اليوم؟14 اأ عدم ارتياحي إليها شديد    -1

o غير مرتاح إلى حد ما    -2

o مرتاح إليها بوجه عام    -3

o مرتاح إليها جداً    -4

o ال أعرف    -5

o ال يرغب في اإلجابة    -6

ما الذي ميكن أن يساعد في زيادة ارتياحك إلى 14 ب
اخلدمات التي تلقيتها اليوم؟

 

 

 

شكرًا جزياًل لك على ما قدمته من الوقت واملساعدة!
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املوافقة املستنيرة

للمحقق: اقرأ إقرار املوافقة أدناه للشخص املستجوب قبل إجرائها.

مرحبًا! اسمي

	 	

بالتنسيق مع )الشركاء(

	 	

يضطلع فريق عامل بإجراء تقييم للسياسات والنظم واخلدمات املتعلقة بالترابطات 
بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية. وقد تساعد هذه 

املعلومات في حتسني السياسات العامة والبرامج واخلدمات.

وسنكون شاكرين لو استطعت اإلجابة عن بعض األسئلة. غير أن مشاركتك في 
هذه الدراسة طوعية، وإن اخترت عدم املشاركة، فلن تتعرض لعقوبة من أي نوع. 

وفي حالة موافقتك على املشاركة وتغيير رأيك فيما بعد، ميكنك أيضًا أن تطلب 
مني وقف املقابلة في أي وقت تريده.

وفي حالة مشاركتك، لن تستفيد مباشرة من هذه املشاركة. ولكن مشاركتك ميكن 
أن تؤدي إلى حتسني السياسات واخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية 

وفيروس نقص املناعة البشرية في املستقبل. 

إن اآلراء التي تعرب عنها واملعلومات التي تقدمها في أثناء املقابلة سوف تظل 
سرية. ولن يشتمل االستبيان على اسمك. وبهذه الطريقة، لن يتمكن أي شخص 

من أن يعرف بإجرائي املقابلة معك أو مبا قلته.

أخيرًا، إذا كانت لديك أي أسئلة في شأن هذه الدراسة في وقت الحق، ميكنك أن 
تتصل على الرقم الهاتفي التالي

	 	

امللحق 1 
عينة من منوذج املوافقة

هل أستمر في توجيـه األسئلـة؟ ______ نعم   _______ ال



امللحق 2
إجـراء املراجعـة املكتبيـة

املراجعة املكتبية عملية هدفها جمع واستعراض 
وحتليل ما هو معلوم عن موضوع ما )كالترابطات 

بني الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص 
املناعة البشرية( استنادًا إلى مراجعة واسعة 

للمقاالت املنشورة والدراسات االستقصائية 
والبحوث واخلطط وغيرها من التقارير املكتوبة. 

وقد تشمل أيضا }الكتابات الرمادية{ كالتقارير 
غير املنشورة عن الرحالت ودراسات األبحاث 

التي تضطلع بها الوكاالت العاملة في هذا 
املجال. وتشمل هذه الوثائق في حالة املراجعة 
املكتبية للترابطات على سبيل املثال ال احلصر: 

اخلطط الوطنية اخلمسية ملكافحة فيروس 
نقص املناعة البشرية، األطر االستراتيجية 

الوطنية، املراجعات القطرية لبرنامج األمم 
املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة 

البشرية/اإليدز، إحصائيات وزارات الصحة، 
الدراسات االستقصائية اخلاصة بتتبع السلوك، 
االستقصاءات الدميغرافية والصحية، دراسات 
 حتليل حالة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية 

و/أو تقارير تقييم مقدمي اخلدمات، االستقصاءات 
املتعلقة بالصحة اإلجنابية، استقصاءات السلوك 
اجلنسي واملواد التدريبية املتعلقة بفيروس نقص 

املناعة البشرية والصحة اجلنسية واإلجنابية 
ووثائق أخرى.

ومن املهم أن تتوافر وثائق تغطي البيئة القانونية 
التي تؤثر على األشخاص املصابني بفيروس 
نقص املناعة البشرية، حقوق املرأة والطفل 

ووضعهما، سرية اخلدمات، الوصم والتمييز، 
اجلماعات الرئيسة كالرجال الذين ميارسون 

اجلنس مع الرجال والعامالت في مجال اجلنس 
ومتعاطي املخدرات عن طريق احلقن. وتتسم 
باألهمية نفسها الوثائق املستمدة من وزارات 

الصحة وغيرها من مقدمي اخلدمات البارزين، 
كاملنظمات الدينية وشبكات األشخاص 

املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية التي 
لديها بيانات عن السياسات العامة، املبادئ 
التوجيهية إليصال اخلدمات، بروتوكوالت 

إيصال اخلدمات، الخ. )من األهمية مبكان أن 
توضع نصب العني أهمية ازدواجية االجتاه في 
املراجعة املكتبية وأن يجري جمع مواد شاملة 

للبرامج والوكاالت واخلدمات املتعلقة بكل من 
فيروس نقص املناعة البشرية والصحة اجلنسية 

واإلجنابية(.

وسيتيح اجلمع واملراجعة الدقيقة لهذه الكتابات 
البرامجية والقانونية عن الصحة وفيروس نقص 
املناعة البشرية إلقاء نظرة معمقة متهيدية ووقائع 

عن حالة الترابطات في السياسات العامة والنظم 
وطرق إيصال اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية 

واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية في 
البلد املعني. وميكن اإلجابة عن كثير من األسئلة 

والسياسات والنظم في أداة التقييم السريع 
مبدئيًا من خالل مراجعة هذه الوثائق وينبغي 

تسجيل هذه األخيرة في األدوات. وميكن مراجعة 
هذه اإلجابات املبدئية مع األشخاص ذوي املعرفة 

خالل املقابالت الفرديـة أو املناقشات اجلماعية 
مع اجلهات املعنية ومديري البرامج.
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يرد في ما يلي بعض التوجيهات األكثر حتديدًا:

ما هي السياسات العامة التي ينبغي أن تهتم 
بها املراجعة املكتبية؟

الدستور
القوانني الوطنية

القوانني احمللية الالمركزية على صعيد 
األقاليم أو املقاطعات

املراسيم واألحكام احمللية
اإلعالنات واالتفاقيات وااللتزامات 

واالتفاقات وبيانات السياسات الدولية التي 
توقع عليها و/أو تصدرها احلكومة

السياسات القطاعية واخلطط االستراتيجية 
سياسات املانحني )وكيفية تفاعل احلكومات 

مع سياسات املانحني(
سياسات/بيانات املجتمع املدني

سياسات تطبيق الالمركزية )تتفاوت من بلد 
إلى آخر(

سياسات القطاع اخلاص

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ما الذي ينبغي البحث عنه في السياسات؟

اإلشارة صراحة إلى القضايا الرئيسة التالية:

حقوق اإلنسان من حيث ارتباطها باحلياة 
اجلنسية، مبا فيها اإلجناب
الفئات السكانية الرئيسة

الوصم والتمييز
املساواة بني اجلنسني والقضايا املتعلقة بهما

إمكان احلصول على العالج
سن الرشد

املوافقة املستنيرة
الرفاالت/وسائل منع احلمل/السلع

العالج

وفي ما يتعلق بكل البنود سالفة الذكر:

متى مت وضع/اإلعراب عن هذه السياسة/هذا 
البيان؟

كم مرة؟
بواسطة من؟

في أي سياق؟
مكتوبة؟ شفوية؟

معارضة/تأييد؟
هل توجد خطط/صناديق متاحة للتنفيذ؟ هل 

هي محسوبة التكاليف؟

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

وبعبارة أخرى، بالنسبة إلى جميع السياسات 
العامة، كلما ورد ذكر الصحة اجلنسية 

واإلجنابية، يتم البحث عن ذكر لفيروس نقص 
املناعة البشرية. وبالعكس، كلما ورد ذكر 

فيروس نقص املناعة البشرية يجري البحث عن 
اإلشارة إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية.

البيانات املتعلقة بإمكانات احلصول على اخلدمات

اجلغرافية
الدميغرافية

املالءمة من حيث الكلفة

وبالنسبة لكل سياسة منها ُينظر إلى 
استراتيجيات الالمركزية.

وأخيرًا، من املهم توثيق السياسات/املمارسات 
<غير امللموسة> )على سبيل املثال، االجتاهات 
إزاء الفئات السكانية الرئيسة، الزواج املبكر، 

احلياة اجلنسية في مقابل اإلجناب(.

•

•

•

امللحق 2
إجـراء املراجعـة املكتبيـة



امللحق 3 
امليزانية الالزمة لتقدير كلفة إجراء تقييم سريع يستغرق شهرين

الكلفة املقدرة بالدوالرالكلفة املقدرة/اليوم بالدوالراملدة باأليام

1- األفـراد

<1>   استشاري وطني
مراجعة مكتبية

تنظيم مناقشات جماعية
عقد مناقشات جماعية

تدريب احملققني
اإلشراف على املقابالت امليدانية

حتليل البيانات
التوزيع واخلطوات التالية
تزويد املشاركني باآلراء

<2>   احملققون
التدريب

املقابالت امليدانية
<3>   األشخاص القائمون بإدخال البيانات

 مدخالت من قرابة 30-48 مقدم خدمات
 و60-96 مستفيدًا

2- تعديل األداة

<1>   االجتماع التحضيري ألصحاب املصلحة
تأجير املكان

البدالت اليومية
االنتقال
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<2>   إنتاج األداة
الترجمة
الطباعة
النشـــر

3- التنفيذ امليداني

<1>   البدل اليومي إلجراء املقابالت امليدانية
احملقق

املشرف
السائقون

<2>   استئجار املركبة وثمن الوقود

4- نفقات االجتماع للمجموعة

األشخاص × الليالي × املجموعات

5- متنوعات )شاي، تصوير، الخ(

6- إدارة البيانات )حواسيب وبرمجيات(

7- ورشة عمل بخصوص التوزيع 

وأنشطة للمتابعة

املجموع

امللحق 3 
امليزانية الالزمة لتقدير كلفة إجراء تقييم سريع يستغرق شهرين

الكلفة املقدرة بالدوالرالكلفة املقدرة/اليوم بالدوالراملدة باأليام



مالحظات ومسلمات

املواقع، مقدمو اخلدمات، املستفيدون: سيزور 
كل محقق ميداني من 5-8 مؤسسات وكاًل منها 

ملدة يوم واحد بالكامل. وسيجري كل منهم 
مقابالت مع 10-16 مقدم خدمات/مشرفا )2/
مؤسسة(، و20-32 مستفيدًا )4/مؤسسة(.
االجتماعات: أفضل مكان إلجراء املناقشات 

اجلماعية هو االجتماع إلتاحة التركيز على املهمة 
بدون توقف بسبب املواعيد املتنافسة واملكاملات 

الهاتفية، الخ.

الوفورات املمكنة

ميكن احلد من مصاريف البدل اليومي بدرجة 
كبيرة بتكليف أحد احملققني باملؤسسات 

احلضرية في العاصمة. ويوفر هذا أيضًا في 
تأجير السيارات نظرًا إلى أنه ميكن استخدام 
النقل العام كما يؤدي لوفر في البدل اليومي 
وفي تكاليف البنزين لسيارة واحدة وسائق.

•

ميكن تنفيذ الدراسة مبركبة واحدة فقط إذا 
استخدم فريق واحد وسائل النقل العام في 

املدينة وزار احملققان في الريف مؤسسات 
قريبـة نسبيـًا من بعضها البعض، األمر 
الذي يسمح ملركبة بتوصيل كال احملققني 

وإعادتهما. 

قد يتاح استخدام سيارة لوزارة الصحة 
أو برنامج فيروس نقص املناعة البشرية 

أو منظمة الصحة العاملية أو صندوق األمم 
املتحدة للسكان، األمر الذي ميكن أن يلغي 

كلفة استئجار املركبة.

•

•

81 /80 اأداة تقييـم

سـريعــة



 

األطباء

املمرضات

القابالت

 املوظفون السريريون/ 
املساعدون الطبيون 

املساعدون الصحيون

األطباء النفسانيون

أخصائيو علم االجتماع

االستشاريون

أطباء التخدير

الصيادلة ومساعدو الصيادلة

تقنيو املختبر واملساعدون في املختبر

 مساعدات املمرضات /مساعدات 
التمريض /ممرضات الصحة األولية

القائمون على توعية النظراء

 وكالء التوزيع في املجتمع احمللي/ 
 األخصائيون الصحيون في 

املجتمعات احمللية

امللحق 4 ـ قدرة األخصائيني الصحيني على أداء املهام املتعلقة 
بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية 17

عدد ونسبة املدربني على العدد املتاحاملالك من موظفي الصحة
الصحة اجلنسية واإلجنابية 

بحسب املهارات

عدد ونسبة املدربني على 
مكافحة فيروس نقص املناعة 

البشرية بحسب املهارات

عدد ونسبة املدربني 
في كل من مجالي 

الصحة اجلنسية 
واإلجنابية وفيروس 

نقص املناعة البشرية

14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  C/D  HC  Hosp  

1   التوجيه )حدد النوع، على سبيل املثال، تنظيم األسرة، 
احلياة اجلنسية، الخ(

وسائل تنظيم األسرة )حدد النوع(   2

3   مهارات إنقاذ احلياة والرعاية اخلاصة بالتوليد في حاالت 
الطوارئ

4   اخلدمات الصحية املالئمة للمراهقني/ للشباب

5   معاجلة متالزمات اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي 

 6   الرعاية السابقة للوالدة، والرعاية أثناء املخاض 
والوالدة، والرعاية بعد الوالدة

7   التوجيه في شأن الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق 
االتصال اجلنسي 

8   التوجيه في شأن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
التوجيه في شأن الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية    9

10   التوجيه قبل الكشف عن فيروس نقص املناعة البشرية 
وبعده 

الفحص للكشف عن فيروس نقص املناعة البشرية    11
منع انتقال اإلصابة من األم إلى الطفل   12

توفير العالج بالعقاقير املضادة للفيروسات الرجعية   13

توفير الرفاالت   14

األخصائيون الصحيون في املجتمعات احمللية   CHW

عيادة/مستوصف  C/D

املساعدون الصحيون   H/Asst

مركز صحي     HC

مستشفى   Hosp

  Lab tech & Lab asst
تقنيو ومساعدو املعامل   

مساعدات التمريض  NA

ممرضة رعاية أساسية        PHN

مستويات املقاطعات/األقاليم، املناطق، املؤسسات



عقد ورشة عمل ملناقشة النتائج 1 
والتوصيات. ويتعني دعوة ممثلني عن 

الشركاء في التنمية )مبن فيهم املانحون( والنظم 
كافة )التخطيط واإلدارة، التدريب، الرصد 

والتقييم، االتصال بغرض تغيير السلوك، 
الخ( من وزارة الصحة، مؤسسات املجتمع 

املدني األخرى التي تقوم بتنفيذ برامج الصحة 
و/أو مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية، 

األشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة 
البشرية والفئات السكانية الرئيسة، ومن 

القطاعات األخرى املعنية. يزود املشتركون 
بنسخة من التقرير قبل االجتماع بأسبوعني.

مراجعة الثغرات التي تالحظ في القضايا 2 
املتعلقة بالسياسات في االجتماعات 

الفردية مع كبار صناع القرارات املتعلقة 
بالسياسات في برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية 

وفيروس نقص املناعة البشرية، وزارة العدل، 
وزارة التعليم، وغيرهم من القيادات القطاعية 

املختصة.

مناقشة اآلثار التي تنطوي عليها النتائج 3 
مع املوظفني املسؤولني عن التدريب السابق 

للخدمة والتدريب أثناء اخلدمة على البرامج 
الصحية واملتعلقة مبكافحة فيروس نقص املناعة 

البشرية. ويتعني العمل معهم على تعديل 
املناهج والطرق لتغطي أهمية إيجاد ترابطات بني 

السياسات والنظم واخلدمات اخلاصة بالصحة 
اجلنسية واإلجنابية وبفيروس نقص املناعة 

البشرية.

االشتراك في مراجعة النتائج مع موظفي 4 
االتصال بغرض تغيير السلوك إزاء 

برامج مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية 
والصحة اجلنسية واإلجنابية لتحديد كيفية 

تعزيز الترابطات في برامج االتصال اجلماهيري 
والتعليم العام.

إذا كانت الدراسة املبدئية استطالعية، 5 
يتعني التخطيط إلجراء دراسة أكبر ملواصلة 

استقصاء الترابطات على نطاق وطني.

إنشاء فريق عمل وطني )أو إقليمي( 6 
لرصد التقدم احملرز في تعزيز الترابطات، 

على سبيل املثال. يتوقف ذلك على ضرورة تقدمي 
خدمات شاملة.

إشراك قطاعات خارجة عن قطاع 7 
الصحة كالتعليم واخلدمات االجتماعية، 
واستطالع كيفية الربط بني أنشطتها البرامجية 

وبرامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس 
نقص املناعة البشرية. ويتعني اتخاذ اخلطوات 

للتصحيح حيثما ال تساعد السياسات على 
إيجاد الترابطات.

امللحق 5 ـ قائمة مختارة باخلطوات التالية التي ميكن اتخاذها 
لالستفادة من نتائج التقييم
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يقصد بهذا امللحق التوضيح وميكن    17
تعديله من حيث احملتوى والشكل 
بحسب االقتضاء.

اأداة تقييـم

سـريعــة



مساحة إضافية لإلجابات/ التعليقات على األسئلة







7334_Rapid_Assesment_Cover AW2_Arabic.indd   2 12/21/2009   12:55:51 PM



7334_Rapid_Assesment_Cover AW2_Arabic.indd   1 12/21/2009   12:55:51 PM




