
ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 1 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة 
أثنــاء تفــي األمــراض املعدية:

إرشادات تشغيلية للسياقات اإلنسانية والهشة
 



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 2 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة اإلنقــاذ الدولية صــورة الغــاف: لجن

إهداء
ــزام جنيفــر  ــوال ال ــور ل ن ــرى ال اينيــش. فمــا كان لهــذا العمــل أن ي ــا أب نته نهــدي هــذه اإلرشــادات إىل روح جنيفــر شليشــت واب
ــة يف الســياقات اإلنســانية والهشــة.  ي تأّهــب لطــوارئ الصحــة الجنســية واإلنجاب ــة يف مجــال ال هــا الفني  شليشــت وقيادت

شكر وتقدير

ــة  ــة للتنمي يكي ــة األمر ــًا يف الوكال يــي ممث تســّى إعــداد هــذه اإلرشــادات بفضــل الدعــم الســخيّ املقــدم مــن الشــعب األمر
ــادرة  ــة ومب ي ــة اإلنقــاذ الدول ــادة مــن لجن كارد بقي ــا ــد ولوســيل ب ــًا مــن مؤسســة ديفي ًضــا تموي ــر أي ي ــة. تلقــى هــذا التقر ي الدول
ــة، وال تعــّر بالــرورة  ي ــة اإلنقــاذ الدول ــادرة "جاهــزون" ولجن ــات مســؤولية مب ــة. املحتوي "جاهــزون" لصنــدوق إنقــاذ الطفول
تــم  ــة، ي ــادة صنــدوق إنقــاذ الطفول ــات املتحــدة. بقي ــة أو حكومــة الوالي ي ــة الدول ــة للتنمي يكي ــة األمر عــن وجهــات نظــر الوكال

ــز هوبكــز لرامــج االتصــال،  ــز جون ــز هوبكــز للصحــة اإلنســانية، ومرك ــز جون ــة مــع مرك ك ــادرة "جاهــزون" بالرشا ــذ مب تنفي
ــة للمنظمــات  ي ــز القــدرات العامل ي ــى تعز ــادرة "جاهــزون" عل ــادة اإلنســانية. وتعكــف مب ــة القي كاديمي ومنظمــة UK-Med، وأ

ــى نطــاق واســع. ــة عل ــة لاســتجابة لتفــي األمــراض املعدي  غــر الحكومي
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 3 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

املحتويات

 2 ــر  شــكر وتقدي

6 االختصــارات واألســماء املختــرة 

 8 مقدمــة 

 8 مــا الغــرض مــن هــذه اإلرشــادات؟   

 8 ــم تنظيــم هــذه اإلرشــادات؟  كيــف ت  

9 يــة  ــة علــى الصحــة الجنســية واإلنجاب ــار تفــي األمــراض املعدي القســم األول: آث

9 ــة باألمــراض والوفيــات  ــاد معــدالت اإلصاب ازدي  

9 ــرأة  مل ــاد مخاطــر العنــف ضــد ا ازدي  

9 ــة الحصــول علــى الخدمــات األساســية  ي انخفــاض إمكان  

10 ــة  االنخفــاض يف جــودة الرعاي  

10 ــة  ــرأة كمقدمــة رعاي مل دور ا  

11 ــة  ي االســتمرار يف تقديــم خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب  

  11 ــة  ي ــة الــي تمثــل الحــد األدىن للصحــة الجنســية واإلنجاب ي ــات مجموعــة الخدمــات األول مكون  

 14 ــة   ــات االســتجابة لألمــراض املعدي مكون  

17 ــارات املشــركة  القســم الثــاين: االعتب

17 التنســيق   

 18 يمــة املتمركــزة حــول العمــاء  ــة الكر الرعاي  

19 صحــة املوظفــن ورفاههــم   

19 الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي   

 20 الرصــد والتقييــم   

 21 ــة  العــزل واإلحال  

 21 ــدة والتطعيــم  العاجــات الجدي  

 22 الخدمــات اللوجســتية   



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 4 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ية خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة  القســم الثالــث: املحافظــة علــى أمــان واســتمرار
 23 ــة  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن  األساســية أث

 24 ــة  ي ر ــم الخدمــات الرسي تقدي  

 24 ــة يف املنشــآت الصحيــة  ي ر إضفــاء األمــان علــى الخدمــات الرسي  

24 يــة  ــة الذات ــة والرعاي ــة املجتمعي توســيع نطــاق الرعاي  

25 ــة  ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي التوعي  

27 ــة  يــة يف االســتجابة لتفــي األمــراض املعدي ــع: دمــج احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب القســم الراب

27 ــة  ي ر ــم الخدمــات الرسي تقدي  

 27 ــار  التحــري والفــرز واالختب  

 28 ــز العــاج  ك ــر العاجــي للحــاالت يف مرا التدب  

 29 ــة  ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي التوعي  

30 مــرسد املصطلحــات 

  32 ــة للتأّهــب واالســتجابة  ــم املرجعي املرفــق األول: القوائ

 60 ــة  ــوارد اإلضافي مل املرفــق الثــاين: األدوات وا



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 5 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة قــاذ الطفول ــدوق إن ــان هيامــز / صن اث  املصــدر: جون
ــدا. ــم ماهامــا لاجئــن يف روان ــة يف مخي ل جــن قاب



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 6 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

االختصارات واألســماء املخترصة

4/27 24 ســاعة يف اليوم، 7 أيام يف األســبوع

ANC لــوالدة ــة الســابقة ل الرعاي

ARV ــة ي مضــادات الفروســات القهقر

BMS ــل لــن الثدي بدي

CCP ــز هوبكــز لرامــج االتصال ــز جون مرك

CEmoNC ــوالدة ــي ال ــد وحدي ي ــة الشــاملة للتول ــة الطارئ ــة الطبي الرعاي

19-COVID ا 2019 مــرض فــروس كورون

DRC ــة  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ي جمهور

EmONC ــوالدة ــي ال ــد وحدي ي ــة للتول ــة الطارئ ــة الطبي الرعاي

EC ــع الحمــل الطارئة وســائل من

EOC ــات الطوارئ ــز عملي ك مرا

ETC ــز عــاج اإليبوال مرك

EVD مرض فــروس اإليبوال

FP تنظيــم األرسة

 GBV رأة  مل العنــف ضــد ا

 HIV ناعــي البــرشي )اإليدز(  مل فــروس العــوز ا

HRP خطــة االســتجابة اإلنســانية

 IAWG ــة يف حــاالت األزمــات  ي ــوكاالت املعــي بالصحــة اإلنجاب ــق العامــل املشــرك بــن ال ي الفر

IEC اإلعــام والتثقيــف واالتصال 

 IPC ــا  ــة مــن العــدوى ومكافحته الوقاي

 IPV عنف العشــر 

IRC ــة اإلنقــاذ الدولية لجن

ITC ــز العــزل والعاج ك مرا



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 7 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

KMC يقــة الكنغــر األم  ــة علــى طر الرعاي

LARC ــة للعكــس ل ــة املفعــول قاب ل وســيلة منــع حمــل طوي

+LGBTQIA ــة الجنســية  ــة الجنســية وأحــرار الهوي ــرو الهوي يــل الجنــي ومغاي مل ثليــون ومزدوجــو ا مل ــات وا ثلي مل ا
ــة الجنســية ــو صفــات الجنســن وعديمــو الرغب وحامل

 MISP ــة الــي تمثــل الحــد األدىن  ي مجموعــة الخدمــات األول

 MHPSS الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي 

MoH وزارة الصحــة

PAC ــة لإلجهــاض ي تال ــة ال الرعاي

PEP ــايل للتعرض  ت العــاج الوقــايئ ال

PFA ــة النفســية ي اإلســعافات األول

PMTCT ــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل طفلهــا من

PNC لــوالدة ــة ل ي تال ــة ال الرعاي

 PPE ــة الشــخصية  معــدات الوقاي

PPH ــايل للوضع  ت يــف ال الز

PrEP العــاج الوقــايئ الســابق للتعــرض 

RCCE ــة ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي التوعي

RCOG يــد ــاء النســاء والتول ــة ألطب ــة امللكي ي الكل

SOP إجــراءات التشــغيل املوّحدة

SRH ــة  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

SRHR ــة ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

 STI ا  ــة جنســيًّ العــدوى املنقول

UNDP رنامــج األمــم املتحــدة اإلنمايئ ب

 UNFPA صنــدوق األمــم املتحدة للســكان 

UNICEF ــة )اليونيســف( ــة الطفول مؤسســة األمــم املتحــدة لرعاي

WASH ــة ــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحي ي مل خدمــات ا

 WHO ــة  ي منظمــة الصحــة العامل



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 8 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

مقدمة

مــا الغــرض من هــذا الدليل؟

ــة  ــؤدون أنشــطة التأهــب لألمــراض املعدي ــن ي ــة الذي ــة الصحي ــة ملوظفــي الرعاي ــم املشــورة العملي يــل تقدي الهــدف مــن هــذا الدل
يــل تشــغيلي  ــد حــدوث فاشــية. وهــو دل ــة للســكان عن ي ــة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب لبي هــا لضمــان ت واالســتجابة ل

ــاء  ن ــة الهامــة أث ي ــة للمحافظــة علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب ــة الصحي ــة يف مجــال الرعاي لدعــم الجهــات الفاعل
ــرض؛ فهــو  مل ــة يف االســتجابة لتفــي ا ي ــة الرور ي ــارات الصحــة الجنســية واإلنجاب ب ــة وضمــان دمــج اعت تفــي األمــراض املعدي

بمــا  ــات ر ــى الســياقات اإلنســانية والهشــة؛ لكــن التوصي ــا. وينصــّب الركــز املوضعــي لهــذه الوثيقــة عل يًّ ر ي ــًا رس ي ليــس دل
ــوارد.  مل ــع األوضــاع منخفضــة ا ــة يف جمي ــى تفــي األمــراض املعدي تنطبــق عل

يكــة املســؤولة عــن إدارة  ــات الرش ــة مــن الهيئ ــة الصحي ــرو الرامــج ومقدمــو الرعاي يــل هــم مدي الجمهــور املســتهدف لهــذا الدل
ــة أو الــي تعــاين  ــذ والحكومــات املوجــودة يف الســياقات اإلنســانية والهشــة املعرضــة ملخاطــر تفــي األمــراض املعدي التنفي

ــا فعًا.  منه

كيــف تــم تنظيــم هــذا الدليل؟ 

ــة الصحــة الجنســية  ــة الــي تمثــل الحــد األدىن مــن رعاي ي ــه يجــري تنفيــذ مجموعــة الخدمــات األول يــل أن يفــرض هــذا الدل
ــة، يف أي ســياق معــن.  ي ــة الصحــة الجنســية واإلنجاب كــر شــمواًل لرعاي ــة يف األزمــات، أو مجموعــة خدمــات أ ي واإلنجاب

ــة:  ي تال واإلرشــادات مقّســمة إىل الوحــدات الثمــاين ال

ــة  	  ي ــى الصحــة الجنســية واإلنجاب ــة عل ــار تفــي األمــراض املعدي القســم األول: آث

ــارات املشــركة	  ب ــاين: االعت ث القســم ال

ــاء 	  ن ــة األساســية أث ي ية خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب ــى أمــان واســتمرار ثالــث: املحافظــة عل القســم ال
تفــي األمــراض املعدية. 

ــة	  ــة يف االســتجابة لتفــي األمــراض املعدي ي ــع: دمــج احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب راب القســم ال

ــرسد املصطلحات	  م

قائمــة املراجع	 

ــة للتأّهــب واالســتجابة	  ــم املرجعي املرفــق األول: القوائ

ــوارد اإلضافية	  مل ــاين: األدوات وا ث رفــق ال امل
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 9 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

القســم األول: آثار تفيش األمراض املعدية 
علــى الصحة الجنســية واإلنجابية

تحــدث حــاالت الطــوارئ عندمــا يســفر حــدث أو سلســلة أحــداث عــن تهديــد حــرج لصحــة املجتمع 
املحلــي أو ســامته أو أمنــه أو رفاهــه.

ــار عــن الزاعــات املســلحة أو  يمكــن أن تنجــم هــذه اآلث
ــة أو املجاعــات،  ــة أو تفــي األمــراض املعدي الكــوارث الطبيعي
ــزوح الســكان. فقــدرة املجتمعــات  ــى ن ــا مــا تنطــوي عل ًب وغال

ــة  ــة التحتي ي بن ــك، وال نَه ــم ُت ــى التأقل ــة املتــررة عل ي املحل
ــادة  ي ــع ز ن ــة مل تتعطــل، وتدعــو الحاجــة إىل مســاعدات إضافي

ــة باألمــراض والوفيات.1 معــدالت اإلصاب

ــة خدمــات أساســية  ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــًرا حاســًما فيهــا.2 وللحــد  ــاة ويمثــل الزمــن عن منقــذة للحي

رتبطــة بالصحــة الجنســية  مل ــات واألمــراض ا مــن الوفي
ــم  ــر تقدي ــة وضمــان الكرامــة وحقــوق اإلنســان، يعت ي واإلنجاب

ا يف  ــا أساســيًّ ــة مكوًن ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــان كثــرة، يكــون  ــة.3 لكــن يف أحي أي اســتجابة إنســانية فعال

ــة يف  ي الوصــول إىل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــى الرغــم مــن أن النســاء  الســياقات اإلنســانية محــدوًدا عل
بعــة  ــات يف ســن اإلنجــاب يمثلــن شــخًصا مــن كل أر والفتي

أشــخاص يحتاجــون إىل املســاعدة اإلنســانية.4

ــة الحــادة واملزعزعــة، تتعطــل  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن أث
ــوارد  مل ــل ا تــم تحوي ــار حيــث ي ــة وتتعــرض لانهي النظــم الصحي

إىل االســتجابة للمــرض املتفــي، مــع اســتمرار احتياجــات 
ــة أو ازديادهــا. وتفــي هــذه  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

بــارشة نتيجــة  مل ــات ا ــة الخطــرة إىل كل مــن الوفي الديناميكي
بــارشة نتيجة  مل ــات غــر ا ــة والوفي تفــي األمــراض املعدي

ــة منهــا وعاجهــا.  ــة الــي يمكــن الوقاي األحــوال املرضي

ــاد معــدالت اإلصابــة باألمــراض والوفيات ازدي

ــًرا على النســاء  أث كــر ت ــة أ ــا مــا تكــون األمــراض املعدي ًب وغال
راهقــات الحوامــل، ممــا يفاقــم أعــداد حــاالت اإلصابة  وامل

ــى ذلــك كثــرة، حيــث يزداد  ــة عل ــات. واألمثل باألمــراض والوفي
ــة بمــرض حــاد ودخولهــن  احتمــال تعــرض الحوامــل لإلصاب

كوفيــد-19(،  ــا 2019 ) ــة بمــرض كورون املستشــفى نتيجــة اإلصاب
ــاد  ال ســيما يف الثلــث األخــر مــن الحمــل. وباإلضافــة إىل ازدي

بكــرة واإلمــاص،5 يمكــن أن يتســبب  ــوالدة امل مخاطــر ال
ــة خطــرة،6 بينمــا  ــكا يف حــدوث عيــوب خلقي ي فــروس ز

ا  ًب ــاء الحمــل غال ن ــوال أث ب ــة بمــرض فــروس اإلي ــؤدي اإلصاب ت
ــد حديــي الوالدة.7  ي ــات املوال إىل اإلجهــاض واإلمــاص ووفي
ــد E )النمــط الجيــي  ــؤدي عــدوى التهــاب الكب ويمكــن أن ت

ــات األمهــات يف 15% إىل 25% مــن الحــاالت.8 عــاوة  1( إىل وفي
ــد مــن مخاطــر  ي ز راهقــات بالفعــل مل ــى ذلــك، تتعــرض امل عل

ــة  ــوالدة دون األخطــار اإلضافي ــاء الحمــل وال ن املضاعفــات أث
ــراض املعدية.9 لألم

ازديــاد مخاطــر العنــف ضد املرأة

ــات اإلغــاق العــام الــي ُفرضــت خــال جائحة  أدت عملي
بهــن  ــادة قر ي ــات وز ــة النســاء والفتي ــد حرك كوفيــد-19 إىل تقيي

ــن يســيئون إليهــن، ممــا زاد مخاطــر  مــن األشــخاص الذي
ــرأة.10 وقــّدر صنــدوق األمــم املتحدة للســكان  مل العنــف ضــد ا

ــون  ــة أشــهر مــن اإلغــاق العــام تســاهم يف 15 ملي أن كل ثاث
ــرأة حــول العامل.11 وكشــفت  مل ــة مــن العنــف ضــد ا ــة إضافي حال

يــت مــع 852 امــرأة يعشــن يف ســياقات  ــات الــي أُجر املقاب
ــًدا أن 73% مــن النســاء املشــاركات يف  ل األزمــات يف 15 ب

ــادة يف عنــف العشــر، وأفادت %51  ي ــات أفــدن عــن ز املقاب
ــادة يف  ي بتعرضهــن للعنــف الجنــي، والحظــت 32% ز

ــات اإلغــاق  بكــر والقــرسي نتيجــة عملي مل ــزواج ا مســتويات ال
ــة يف  ــة االجتماعي راهقــات املزوجــات للعزل العــام.12 وتعّرضــت امل

كــر عرضــة لعنــف العشــر والجمــاع  ــّن أ ــع الســياقات وك جمي
القرسي.13

انخفــاض إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات 
األساسية

ــى الخدمــات األساســية  ــة الحصــول عل ي ولانخفــاض يف إمكان
ــر ثانوي  أث ــة ت ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــا أث واالســتفادة منه

ــوالدة الذين  ــي ال راهقــات وحدي ــى عــدد النســاء وامل عل
ــوالدة  ــاء الحمــل وال ن ــون أث ــون مــن مضاعفــات أو يموت يعان

ــاء،  ــة باألعب وفــرة النفــاس.14 وعندمــا تثقــل املنشــآت الصحي
ــا مــا يعــاد تخصيــص املوظفــن إىل مناطــق الطــوارئ  ًب غال

العــدوى.15 ونتيجــة لذلــك  ــرىض املصابــن ب مل ــة لعــاج ا ي ر ي الرس
تعــاين الخدمــات األساســية األخــرى، كالصحــة الجنســية 

ــا مــا ُتضطــر إىل  ًب ــة، مــن نقــص يف املوظفــن وغال ي واإلنجاب
ــاء تفــي مــرض فروس  ن ــال، أث ث مل اإلغــاق.16 فعلــى ســبيل ا

ــا  ي قــت ســراليون وغين ــا )2014-2016(، وثّ يقي ــوال يف غــرب أفر ب اإلي
ــارات  ي ــع الحمــل، وز ــا انخفاضــات يف توفــر خدمــات من ي وليبر

ــة، مــع اســتمرار  ــز الصحي ك را مل ــوالدات يف ا ــة الحوامــل، وال رعاي
ــا بعــد الفاشــية نفســها.22،21،20،19،18،17  االنخفاضــات يف الخدمــة مل

ويف ســراليون، قــّدرت إحــدى الدراســات حــدوث 3,600 حالة 
ــات األمهــات واملواليد  ــة، مــن ضمنهــا وفي وفــاة إضافي

واإلمــاص، مرتبطــة باالنخفــاض يف االســتفادة مــن الخدمــات 
ــاء تفــي مــرض فروس  ن ــرض.23 وأث مل ــاء تفــي ا ن ــة أث الصحي

ــة، تســببت  ــة الكونغــو الديمقراطي ي ــوال يف 2018 يف جمهور ب اإلي
ــاة  ــودي بحي بروتوكــوالت الفــرز والعــزل يف تأخــرات كادت ت
ــد.24  ي ــة للتول ــة طارئ ــة طبي ــايئ يحتجــن إىل رعاي النســاء ال

ــرات  تأث ــاء جائحــة كوفيــد-19، وجــد اســتعراض منهجــي ل ن وأث
ــى الوصــول إىل خدمــات الصحــة الجنســية  الجائحــة عل

ــع  ــا يف الحصــول علــى وســائل من ًت اب ــة انخفاًضــا ث ي واإلنجاب
ــع الســياقات.25  ــة املتعلقــة باإلجهــاض يف جمي الحمــل والرعاي



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 10 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة قــاذ الطفول ــدوق إن  املصــدر: ســارة وايســوا / صن
عــة  ب ــة( األر ي ن ــة مقاطعــة بونغومــا الكي ن ــي )اب ل ــد أطفــال إمي ُول

ــة. قــاذ الطفول ــدوق إن ــوال الصحــي بدعــم مــن صن اب ــز ك جميعهــم يف مرك

ــى الجائحــة على  ــة عل ب ــار املرت ــٌم صــادرٌ بشــأن اآلث ي ــق تقي وثّ
ــدان  ل ــة يف ســت ب ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــع الحمل  انخفــاض فــرص الحصــول علــى وســائل من

ــة الكونغــو  ي ــا وجمهور ي  مــن بنغاديــش وكولومب
ٍ
يف كل

بكــر والقــرْسي  مل ــزواج ا َســب ال ــادة ِن ي ــة؛ وز الديمقراطي
ــة  ــة الكونغــو الديمقراطي ي راهقــات يف جمهور وحمــل امل

ــادة معدالت  ي ا؛ فضــًا عــن ز ي ــا وســور ي وشــمال رشق نيجر
أمــون يف بعــض الســياقات. عــاوة على  اإلجهــاض غــر امل

ــوالدات  زامنــت جائحــة كوفيــد-19 مــع انخفــاض يف ال ذلــك، ت
ا وبنغاديــش، فيمــا  ي ــا وســور ي ــة يف نيجر ــز الصحي ك را مل يف ا

ــة الكونغــو  ي ــا وجمهور ي ــات األمهــات يف كولومب ارتفعــت وفي
ــة خــال هــذا الوقت.26 الديمقراطي

االنخفــاض يف جــودة الرعاية

وخــال األشــهر األوىل مــن جائحــة كوفيــد-19 يف 2020، الحــظ 
ــة انخفاًضــا يف جــودة خدمــات  مقدمــو الخدمــات الصحي

ــة  ــة نتيجــة عــدم إعطــاء األولوي ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة يف تخطيــط االســتجابة  ي للصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات ومقدمــي خدمــات  ــة للقاب لهــا. ومل تعــط األولوي وتموي
ــة، وهــم يف الغالــب مــن القــوى  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة مــن  ــى الوقاي يــب عل ــة النســائية، مــن حيــث التدر العامل

ــة الشــخصية. وأســفر  العــدوى ومكافحتهــا أو معــدات الوقاي
ــى نحــو يعرض  ــم الخدمــات عل هــذا عــن ارتفــاع مخاطــر تقدي

ــد من  ي ز مقدمــي الخدمــات والعمــاء علــى حــد ســواء مل
ــة  بمــا أدت التغيــرات يف الروتوكــوالت الصحي املخاطــر.27 ور
ــى نحــو  ــة عل ًضــا إىل انخفــاض جــودة الرعاي ــاء الجائحــة أي ن أث

ــال، مــن املحتمــل  ث مل ــة. فعلــى ســبيل ا ــج الصحي ــى النوات ــر عل ثّ أ
ــة الحصــول  ي ــات واســعة النطــاق يف إمكان أن تكــون االضطراب

ــد الصغــار  ي يقــة الكنغــر األم للموال ــة علــى طر ــى الرعاي عل
ــات. ووجــدت إحدى  ــاد معــدل الوفي ــرىض أدت إىل ازدي وامل

كــر مــن نصــف العاملــن يف القطــاع الصحــي  الدراســات أن أ
ــى  ــة عل يقــاف أو عــدم تشــجيع الرعاي ــًدا أفــادوا عــن إ ل يف 62 ب

تهــا  يقــة الكنغــر األم للحــاالت املؤكــد أو املشــتبه يف إصاب طر
بكوفيــد-19، فيمــا أفــاد نصفهــم عــن الفصــل بــن األم 

ــة بكوفيــد-28.19 ــة اإلصاب والطفــل يف حال

ــرأة كمقدمــة رعاية دور امل

ــزداد احتمــال أن تكــون  ــة، ي ي يف معظــم املجتمعــات املحل
ــان - مقدمــات  الرجــال والفتي ــة ب ــات - مقارن النســاء والفتي

ــزل.  مل ــة ويف ا ــة الصحي ــة للمــرىض يف ســياقات الرعاي الرعاي
ــادة التعــرض  ي ( ز ــة ســلبية مزدوجــة تتمثــل يف )أ ولهــذا عاقب
ــة بشــكل خاص  يــق الصل ــة، ويكــون هــذا وث لألمــراض املعدي
ــد انتقــال األمــراض باملخالطــة الوثيقــة. )ب( وجــود حاجــز  عن

ــة، حيــث تعطــي النســاء  ــة الصحي ــى الرعاي أمــام الحصــول عل
ــى  ــة عل ــن وعاجهــم األولوي ي ــة أفــراد األرسة اآلخر ــات رعاي والفتي

صحتهــن أنفســهن.29



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 11 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

االســتمرار يف تقديــم خدمــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابية

ــًدا لتفــي األمراض  ــرات املوثقــة جي تأث تســلط هــذه ال
ــج الصحــة الجنســية  ــى نوات هــا عل ــة واالســتجابات ل املعدي
ــة املتخــذة  ن ــة اإلجــراءات املعي ــى أهمي ــة الضــوء عل ي واإلنجاب

قبــل االســتجابة للفاشــية وأثناءهــا لضمــان اســتمرار 
ــة. وتتحمــل الجهــات  ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة مســؤولية ضمــان  ــة الصحي ــة يف مجــال الرعاي الفاعل
ــاء  ن ــاة أث نقــذة للحي ية الخدمــات األساســية امل اســتمرار

ــد اتخــاذ إجراء بشــكل  ــة. وعن حــاالت تفــي األمــراض املعدي
ــة، والحــد مــن  ي ر ي ــم الخدمــات الرس مبكــر لتكييــف تقدي

ــارات  ب كــد مــن مراعــاة االعت تأ االنقطاعــات يف الخدمــة، وال
ــة  ي ــة املتعلقــة بالصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب ن املعي

ــى  ــذ املحافظــة عل ضمــن االســتجابة للفاشــية، فيمكــن عندئ
ــايل  ت ال ــة األساســية. وب ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــم خدمــات الصحة  ــد مــن ضــخ االســتثمارات يف تقدي فــا ب
ــة يف إطــار جهــود التأهــب، وإعطــاء  ي الجنســية واإلنجاب

ــة الــي تمثــل الحــد األدىن  ي ــة ملجموعــة الخدمــات األول األولوي
ــم خدمــات  ــاءه. وينبغــي تقدي ن ــرض وأث مل ــة تفــي ا يف بداي

ــة الشــاملة يف أقــرب وقــت  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة تفــي املرض  ممكــن، واألمثــل خــال 3-6 أشــهر مــن بداي

)الشــكل 1(.

ــة30 ــة الطارئ الشــكل 1 الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف سلســلة الرعاي

التأهُّب

خدمات شاملة في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية حدث مزعزع لالستقرار

مجموعة الخدمات األولية الدنيا

خدمات شاملة في مجال 

الصحة الجنسية واإلنجابية
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حالة طوارئ

استمرارية حالة الطوارئ

مكونــات مجموعــة الخدمــات األوليــة الــي تمثل 
الحــد األدىن للصحــة الجنســية واإلنجابيــة  

ــة الــي تمثــل الحــد األدىن   ي مجموعــة الخدمــات األول
ــارة  ــة يف حــاالت الطــوارئ عب ي للصحــة الجنســية واإلنجاب

ا مــن الخدمــات واألنشــطة  عــن مجموعــة موحــدة قياســيًّ
ــة  ــادة اإلصاب ي ــع ز ــاة الــي تمن نقــذة للحي ــة امل ذات األولوي

ــرة  أث ت مل ــات الســكانية ا ــات والعجــز بــن الفئ باألمــراض والوفي
ــة الــي تمثــل  ي باألزمــات. وتحــدد مجموعــة الخدمــات األول

ــة  ي الحــد األدىن أيّ خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــات، ويف الوقــت  ــة باألمــراض والوفي أهــم يف تفــادي اإلصاب

ــاة بكرامــة، ال ســيما بــن  ــة الحــق يف الحي نفســه أيًضــا حماي
ــات، يف الســياقات اإلنســانية. ولــي تنجــح  النســاء والفتي

ــة الــي تمثــل الحــد األدىن، يجــب  ي مجموعــة الخدمــات األول
ــم الخدمــات يف وقــت مزامــن  ــع أنشــطة تقدي ــذ جمي تنفي

ــع  ــع الــرشكاء املعنيــن. وينبغــي علــى جمي التنســيق مــع جمي ب
رنامــج  ــة إتمــام ب ــة الصحي ــة يف مجــال الرعاي الجهــات الفاعل

ــة الــي  ي ــم عــن بعــد بشــأن مجموعــة الخدمــات األول التعّل
تمثــل الحــد األدىن مــن أجــل الحصــول علــى فهم أســايس 

ــع  ــاء جمي ن للخدمــات الرئيســية الــي يجــب توفرهــا أث
ــة. ويجب  األزمــات، بمــا يف ذلــك تفــي األمــراض املعدي

ــة  ــة الصحي ــة يف مجــال الرعاي أن تتعــّرف الجهــات الفاعل
ــة الــي تمثــل الحــد  ي أيًضــا علــى مجموعــة الخدمــات األول
األدىن الشــاملة للمراهقــن يف مجموعــة أدوات الصحــة 

ــة للمراهقــن لســنة 2020 للســياقات  ي الجنســية واإلنجاب
راهقــن  ــارات فيمــا يخــص امل ب اإلنســانية، والــي توضــح االعت
ــة الــي تمثــل الحــد  ي ــد تطبيــق مجموعــة الخدمــات األول عن

ــة  ي األدىن. وتشــكل األهــداف الســتة ملجموعــة الخدمــات األول
ــات التطبيــق يف االســتجابة، وينبغــي  الحــد األدىن مــن متطلب

تطبيقهــا يف الســياقات اإلنســانية )الجــدول 1(. 

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition


ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 12 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

الجــدول 1 أهــداف مجموعــة الخدمــات األوليــة الــي تمثــل الحــد األدىن

هــدف مجموعة 
الخدمــات األولية 
الــي تمثــل الحد 

األدىن

الحــد األدىن من االســتجابة

كــد من  1( التأ
ــد القطاع  تحدي

ــة  الصحي/مجموع
الصحــة ملنظمــة 

ــود تنفيذ  تق
مجموعــة الخدمــات 

األوليــة الــي تمثل 
الحد األدىن

ــوكاالت  ــع ال ــم الدعــم الفــي والتشــغيلي لجمي ــة لتقدي ي ترشــيح منســق صحــة جنســية وإنجاب
الــي تقــدم الخدمــات الصحية.

ــع أصحــاب املصلحــة املعنيــن لتســهيل العمــل  اســتضافة اجتماعــات منتظمــة مــع جمي
ــة الــي تمثــل الحــد األدىن. ي املنســق لضمــان تنفيــذ مجموعــة الخدمــات األول

ــرأة، و/أو  مل ــر إىل مجموعــة الصحــة، واملجموعــة الفرعية/قطــاع العنــف ضــد ا ي رفــع التقار
ــدز( بشــأن أي  ناعــي البــرشي )اإلي مل ــة بفــروس العــوز ا ــة املعني ي اجتماعــات التنســيق الوطن

ــة الــي تمثــل الحــد األدىن. ي ــا تتعلــق بتنفيــذ مجموعــة الخدمــات األول قضاي

ــدز، ضمــان رســم خرائــط  رأة/اإلي مل ــة بالصحة/العنــف ضــد ا ــات التنســيق املعني ي ل ــوازي مــع آ ت ال ب
ــة. ي ــة الحال ي وتحليــل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة. ي ــر خدمــات وســلع الصحــة الجنســية واإلنجاب ــادل املعلومــات حــول توّف ب ت

هــا. ــة ومكان ي ــر خدمــات الصحــة اإلنجاب ــة بتوّف ــى دراي ضمــان أن يكــون املجتمــع عل

2( منــع العنــف 
لجنيس  ا

واالستجابة 
الحتياجات 

يا  الضحا

ــرأة لوضــع  مل ــة بالعنــف ضــد ا ــة املعني العمــل مــع املجموعــات األخــرى وخاصــة املجموعــة الفرعي
ــة علــى مســتوى املجتمــع واملســتوى املحلــي ومســتوى املقاطعــة بمــا يف ذلــك  ي ــر وقائ تداب
ــات، مــن العنــف  ــن، ال ســيما النســاء والفتي ي ــة الســكان املترر ــة لحماي املنشــآت الصحي

الجني.

ــا العنــف الجنــي. ــة إىل خدمــات الدعــم األخــرى لضحاي ــة واإلحال ي ر ي ــة الرس إتاحــة الرعاي

ــا العنــف الجنــي  ــة الســتقبال ضحاي ــة داخــل املنشــآت الصحي ــة وآمن ي إنشــاء مســاحات رس
ــة املائمــة.   ــة واإلحال ي ر ي ــة الرس الرعاي وتزويدهــم ب

3( الوقايــة من 
انتقــال األمراض 

والحــد مــن معدالت 
ــة باألمراض  اإلصاب
ــبب  والوفيات بس

اإليــدز وغريه من 
األمــراض املنقولة 

ا جنسيًّ

ــدم. تحقيــق االســتخدام اآلمــن والرشــيد لنقــل ال

ــة. ي ضمــان تطبيــق االحتياطــات املعيار

ــال:  ث مل قــة باملجــان، وحيثمــا يقتــي األمــر )علــى ســبيل ا زلَّ مل ــة ا ي ــات الذكر ــر الواقي ضمــان توّف
ــة. يســتخدمها الســكان بالفعــل(، ضمــان توفــر العــوازل األنثوي

ــم تســجيلهم  ــن ت ــة العــاج لألشــخاص الذي ــة ملواصل ي دعــم توفــر مضــادات الفروســات القهقر
ــة الطــوارئ، بمــا يف ذلــك النســاء  ــة قبــل حال ي رنامــج للعــاج بمضــادات الفروســات القهقر يف ب

ــع انتقــال العــدوى مــن  ن ــا مل ــة مــن العــدوى ومكافحته رامــج الوقاي ــم تســجيلهن يف ب ــوايت ت ل ال
ــا. األم إىل طفله

ــا العنــف الجنــي حســب االقتضــاء وفيمــا  ــايل للتعــرض لضحاي ت توفــر العــاج الوقــايئ ال
يخــص التعــرض املهي.

ــن ُتكتشــف  ــة للمــرىض الذي ي يموكســازول للعــدوى االنتهاز دعــم توفــر العــاج الوقــايئ بالكوتر
ــدز. ــن ُشــّخصت بالفعــل إصابتهــم باإلي ــدز أو الذي إصابتهــم باإلي

ا يف املنشــآت  ــة جنســيًّ ــر وســائل تشــخيص وعــاج متازمــات األمــراض املنقول كــد مــن توّف تأ ال
ــة. الصحي

https://iawg.net/resources/misp-reference


ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 13 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

هــدف مجموعة 
الخدمــات األولية 
الــي تمثــل الحد 

األدىن

الحــد األدىن من االســتجابة

يادة  4( منــع ز
معــدالت الوفيات 

ــة النفاســية  واإلصاب
وبــن حدييث 

الوالدة 

ــوالدة،  ــي ال ــة األساســية لحدي ــة، والرعاي ــة الوصــول إىل والدة نظيفــة وآمن ي ــر وإمكان ضمــان توّف
ــوالدة بمــا يف ذلــك: ــي ال ــد وحدي ي ــاة للتول نقــذة للحي ــة امل ــة الطارئ ــة الطبي وخدمــات الرعاي

ــة: الطاقــم الطــي املاهــر ومســتلزمات توفــر 	  علــى مســتوى مستشــفى اإلحال
ــوالدة. ــي ال ــد وحدي ي ــة الشــاملة للتول ــة الطارئ ــة الطبي الرعاي

ــوالدة 	  ــات املاهــرات ومســتلزمات ال ــة: القاب علــى مســتوى املنشــأة الصحي
ــوالدة. ــي ال ــد وحدي ي ــة األساســية للتول ــة وتوفــر الرعاي املهبلي

ــي: توفــر املعلومــات للمجتمــع املحلــي حــول مــدى 	  علــى مســتوى املجتمــع املحل
ــة  ــوالدة وأهمي ــي ال ــد وحدي ي ــة للتول ــة الطارئ ــة الطبي ــة وخدمــات الرعاي ــوالدة اآلمن ــر ال توّف

ــوالدة  ــة. رضورة توفــر أطقــم مســتلزمات ال ــة مــن املنشــآت الصحي التمــاس الرعاي
ــوالدات النظيفــة يف  ــات لتشــجيع ال بــدو عليهــن الحمــل والقاب ــايئ ي النظيفــة للنســاء ال

ــة. البيــت عندمــا يتعــذر الوصــول إىل منشــأة صحي

ــام يف األســبوع )7/24(  ــوم بمعــدل 7 أي ي ــى مــدار 24 ســاعة يف ال ــة يعمــل عل إنشــاء نظــام إحال
ــز الصحــي واملستشــفى. رك مل ــي إىل ا لتســهيل النقــل والتواصــل مــن املجتمــع املحل

ــة واملستشــفيات. ــز الصحي ك را مل ــاة بعــد اإلجهــاض يف ا نقــذة للحي ــة امل ــر الرعاي ضمــان توّف

ــة لحديــي  ي ــة الفور ــوالدة النظيفــة والرعاي ــر املســتلزمات والســلع مــن أجــل ال ضمــان توّف
ــوق.  ــز صحــي متعــذًرا أو غــر موث ــوالدة يف األحــوال الــي يكــون فيهــا الوصــول إىل مرك ال

5( منــع حاالت 
الحمــل غري 

ملقصود  ا

ــة للعكــس ووســائل  ل ــة املفعــول القاب ل ــع الحمــل طوي ــر تشــكيلة مــن وســائل من ضمــان توّف
ــة - حيثمــا  ــة والعــوازل األنثوي ي ــات الذكر ــع الحمــل قصــرة املفعــول )بمــا يف ذلــك الواقي من

ــة  ــة الصحي ــة( يف منشــآت الرعاي ــع الحمــل الطارئ كانــت مســتخدمة بالفعــل - ووســائل من
ــة الطلــب. تلبي ــة ل ي األول

ــع  توفــر املعلومــات، بمــا يف ذلــك مــواد اإلعــام والتثقيــف واالتصــال املوجــودة، واستشــارات من
ــة  ــة، وخصوصي ي ــة، والفعال ــة للجهال ــار املســتنر واملوافقــة النافي ي ــى االخت الحمــل الــي تؤكــد عل

ــز. ــة، واإلنصــاف، وعــدم التمي ي العميــل والرس

راهقــات  ــع الحمــل للنســاء وامل ــر وســائل من ــة بتوّف ــى دراي ــي عل كــد مــن أن املجتمــع املحل تأ ال
راهقــن والرجال. وامل

ــط  6( التخطي
ــات الصحة  لخدم

الجنســية 
واإلنجابية 

الشــاملة، املتكاملــة 
مــع الرعاية 

الصحيــة األوليــة، يف 
ع وقــت ممكن  أرس

ــات األساســية الســت  لبن العمــل مــع رشكاء القطــاع الصحي/مجموعــة الصحــة ملعالجــة ال
ــة، ونظــام  ــة الصحي ــم الخدمــات، والقــوى العامل للنظــام الصحــي، بمــا يف ذلــك: تقدي

ــادة. ــل والحوكمــة، والقي ــة، والتموي ــة، والســلع الطبي املعلومــات الصحي

ــة األخرى األولوي ــة الــي تمثــل الحــد األدىن للتعــرف  ي ثالــث مــن مجموعــة الخدمــات األول ارجــع إىل الفصــل ال
ــة. ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــة الــي ينبغــي توفرهــا أث ــى األنشــطة األخــرى ذات األولوي عل
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 14 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

مكونــات االســتجابة لألمــراض املعديــة 

ــة مــن تفــي األمــراض املعدية  بشــكل روتيــي، تشــتمل الوقاي
ــف التشــغيلي لاســتجابة إىل  ــى التصني ــا عل ومكافحته

ــز يف االســتجابة تجميــع  ركائ ــز.31 ويوجــه اســتخدام هــذه ال ركائ
مختلــف األنشــطة واملســتجيبن حــول محــاور الركــز الــي 

كل الفــرق، والحد  ــا تضمــن وضــوح اإلجــراءات، وماءمــة هي
ــة. وقــد يتغــر محــور الركز  ــة واالزدواجي ت فّت مــن اإلجــراءات امل

ــة مــن فاشــية إىل أخــرى اســتناًدا إىل  ــز معين ــة ركائ وأهمي
ــة.  ــواء املعني ــرض واســراتيجيات التخفيــف واالحت مل توصيــف ا

ــى الســياق؛  ــز االســتجابة عل ركائ ــن النهــايئ ل وســيعتمد التكوي
ــاح مرخــص وفعال، أو  ــال: وجــود لقــاح مت ث مل علــى ســبيل ا

ــا  ْمــرض يتطلــب اهتماًم ملُ مــا إذا كان نمــط انتقــال العامــل ا

يمــة.32 وســتكون بعــض  ــة والكر ــات الدفــن اآلمن خاًصــا بعملي
ــر العاجــي  ــا عنــارص أساســية، كالتنســيق والتدب ًم ــز دائ ركائ ال

ــع املخالطــن  بُّ ت للحــاالت والخدمــات اللوجســتية وت
ــاك  ــة، بينمــا هن ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي والتوعي

ــز االســتجابة قــد تكون أقــل أولوية،  ــز أخــرى مــن ركائ ركائ
كبحــوث االســتجابة أو الدفــن اآلمــن. ويوضــح الجــدول 2 

ــز األساســية الــي يمكــن توقعهــا يف  ركائ مجموعــة مــن ال
أي اســتجابة للفاشــيات. وقــد تضمنــت هــذه اإلرشــادات 

الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي كركــزة 
ــأن حــاالت تفي األمراض  اســتجابة أساســية، مــع اإلقــرار ب

ــد الصحــة  ــج ســيئة علــى صعي ــة الســابقة ارتبطــت بنوات املعدي
ــات.  النفســية للنســاء والفتي

ــة ــاذ الطفول ق ــدوق إن ــرز / صن  املصــدر: ساشــا ماي
ــة  ــة ووحــدة الطــوارئ الصحي ــاذ الطفول ق ــدوق إن ــة، ســاند صن غــو الديمقراطي ــة الكون ي ية الصغــرى يف جمهور فــو الشــمال ــوري وكي ت ي ية وإ فــو الشــمال يف كي

ــوال. ب ــاء تفــي فــروس اإلي ن ث ــة أ ــه املنشــآت الصحي عــة ل اب ت ال



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 15 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

الركزية األساســية األنشطة

التنســيق ــة 	  ــة الوطني يعي اســتعراض األطــر السياســاتية والترش
التأشــرات واســتراد الســلع والتطعيــم	 
تهــا	  ــات الطــوارئ أو صيان ــز عملي ك إنشــاء مرا
املانحــن والرشكاء	  وضــع قائمــة ب
ــة	  ــات الصحفي بيان ــة وال ــر الحال ي إنشــاء نمــاذج لتقار
ــة التشــغيلية	  ي إعــداد املزان
ــة املوارد	  ئ وضــع خطــة لتعب

الرتّصد 
واالستقصاء 

ــايئ وتعّقب  الوب
ملخالطن ا

هــا 	  ــة لرّصــد األمــراض واالســتجابة ل ــز األنظمــة املتكامل ي تعز
ْمرضــة محــل االهتمــام يف نظــام الرّصــد 	  ملُ دمــج العوامــل ا
ــاغ عنهــا 	  كتشــافها واإلب يفــات الحــاالت وا ــى تعر يــب عل التدر
إنشــاء أنظمــة الرّصــد املجتمعــي 	 
يعة 	  إنشــاء فــرق االســتجابة الرس
ــب املخالطــن 	  ــدء يف تعّق ب ال
ــر 	  ــة والتدب ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي ــز التوعي ــة مــع ركائ ــط قوي إنشــاء رواب

العاجــي للحــاالت والتحليــات 

املختــر والتشــخيص ــات ونقلهــا واختبارهــا وتتبعهــا 	  ــة لجمــع العين ــم النظــم الوطني تقيي
ــة باملســتلزمات 	  ــد املنشــآت الصحي تزوي
ــة إلدارة املخــزون 	  إطــاق أنظمــة مائمــة وفعال
ــار والتشــخيص 	  ب ــى قــدرات االخت ــة عل ي ــار إلضفــاء الامركز ب إنشــاء وتدعيــم شــبكات اخت
ــب املوظفن	  ي تدر
ــج 	  النــرش الفــوري للنتائ ــات يســمح ب بيان تطبيــق نظــام إلدارة ال
ــة 	  ــة والخارجي ــة الجــودة الداخلي تطبيــق أنظمــة مراقب

ــري العالجي  التدب
للحاالت

ــة يف مختلــف املناطــق مــع تصميمهــا بمــا يتمــاىش مــع 	  ــز ووحــدات عاجي ك إنشــاء مرا
كــن الــي تقررهــا نســب املخاطــر  ــة يف األما ي اإلرشــادات املوحــدة ملنظمــة الصحــة العامل

والسكان 
ــدة 	  ــى الشــواهد وإجــراءات التشــغيل املوّح ــة املوّحــدة والقائمــة عل ــادئ التوجيهي ب مل نــرش ا

العــاج واألدوات الخاصــة ب
ــة 	  بي ي ــى العاجــات التجر يــب الخــاص عل يــب املوظفــن، بمــا يف ذلــك التدر تدر
ــر العاجــي للحــاالت	  ــق للتدب ي إنشــاء فر  
ــم للنقــل اإلســعايف مــع موظفــن مدربن	  إعــداد نظــام مائ
ركز	  مل يجــاد قــدرات التحــري والفــرز والعــزل اآلمــن داخــل املنشــأة أو ا إ
ــة واإلمدادات	  ضمــان وجــود نظــام إلدارة الصيدل
كل عبور	  ــا ــرىض وهي ــة امل إنشــاء نظــام إلحال
ــات تدقيــق منتظمــة للجــودة والســامة	  إجــراء عملي

ــز األساســية لاســتجابة لتفــي املــرض الجــدول 2 الركائ



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 16 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

الركزية األساســية األنشطة

IPC ــة مــن العــدوى ومكافحتهــا 	  تنشــيط فرقــة عمــل الوقاي
ــدة 	  ــى الشــواهد وإجــراءات التشــغيل املوّح ــة املوّحــدة والقائمــة عل ــادئ التوجيهي ب مل نــرش ا

ــة مــن العــدوى ومكافحتهــا  واألدوات الخاصــة بالوقاي
ــب املوظفن	  ي تدر
ــة الشــخصية واســتخدامها 	  ضمــان اإلمــدادات املائمــة ملعــدات الوقاي
ــة يف املجتمعــات 	  ــاه والــرف الصحــي والنظافــة الصحي ي مل إجــراء تقييمــات لخدمــات ا

ــة  ــة واملنشــآت الصحي املحلي
ــة    	  كــن ومناطــق االســتجابة ذات األولوي ــد أما تحدي

تحليــل الوبائيــات 
والفاشيات

ــات 	  بيان ــق إدارة وتحليــل ال ي تجهــز نظــام وفر
ــه 	  ــات إىل كل نشــاط ومن لبيان ضمــان التدفــق الواضــح ل
ــى نحــو آينّ ونرشهــا يف حينهــا 	  ــة عل ضمــان تحليــل املعلومــات املحدث
ــر 	  ــة والتدب ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي ــز التوعي ــة مــع ركائ ــط القوي ــة الرواب حماي

العاجــي للحــاالت والتطعيــم والرّصــد 

الخدمات 
ــتية اللوجس

ــز األخــرى 	  ركائ دعــم اللوجســتيات الرئيســية يف ال
ــؤات احتياجــات العــرض 	  نب ــع ت تجمي
ــة وتقييمهــا	  ــط للمنشــآت الطبي رســم خرائ
إدارة نظــام النقــل اإلســعايف 	 
تقييــم شــبكة النقــل 	 
ــرىض والعينات 	  نقــل الســلع واألشــخاص وامل
ــن 	  ي ــم املخــزون وســعة التخز تقيي

تقييــم قــدرات شــبكة االتصال 	 

RCCE ــة 	  ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي ــة تنســيق التوعي ي ل إنشــاء/تفعيل آ
إجــراء تحليــل نوعي 	 
ــع 	  تب ــة وت إجــراء اســتقصاءات للمعــارف واالتجاهــات واملمارســات ودراســات أنروبولوجي

الشــائعات 
ــدارس 	  مل ــة وا ــال: املنشــآت الصحي ث مل ــة، علــى ســبيل ا ضمــان املشــاركة مــع الشــبكات املحلي

والكنائــس 
ــة نــرش املعلومات 	  حماي
ــج 	  تائ ضمــان إعــداد الرســائل الرئيســية وتكييفهــا مــع تطــور الفاشــية، وذلــك اســتناًدا إىل ن

ــة النوعية  الدراس

MHPSS إنشــاء منصــات متعــددة القطاعــات لتنســيق الصحــة النفســية والدعــم النفــي 	 
االجتماعــي

ــم لقيــاس األنشــطة	  الرصــد والتقيي
دمــج الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي يف تقييمــات الصحــة العامــة 	 

واالســتعدادات وخطــط االســتجابة والتعــايف
ــة يف كل منشــأة ونشــاط	  ــى الخطــوط األمامي يــب العاملــن عل تدر
ــط للخدمــات القائمــة	  رســم خرائ
تصميــم اســراتيجية تتمــاىش مــع احتياجــات املنطقــة وثقافتهــا وســياقها	 



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 17 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

القســم الثاين: االعتبارات املشــركة
ــا املشــركة التاليــة يف أي حالــة مــن حــاالت تفــي األمــراض املعديــة لضمــان  يــوىص بمعالجــة القضاي

ية خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة األساســية، ممــا يضمــن تلبيــة جميــع املنشــآت  اســتمرار
الصحيــة الحتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لــدى الســكان.

التنســيق

ــوكاالت  ــر التنســيق بــن ال يف جميــع ســياقات األزمــات، يعت
ــم تصميــم نظــام املجموعة  ــا. وت يًّ والــرشكاء أمــًرا رضور

ــاء حــاالت الطــوارئ، ممــا  ن ــز التنســيق أث ي اإلنســانية لتعز
يضمــن الوصــول إىل الخدمــات األساســية واالســتخدام 

الفعــال للمــوارد. ويقلــل هــذا النظــام أيًضــا مــن التداخــات 
ــاء الفاشــية.  ن ــة التنســيق األساســية أث ي ل وينبغــي أن يبقــى آ
هــم بالنســبة  ــة تأسيســه، فمــن امل ــه يف حال أضــف إىل ذلــك أن
ــة، بمــا يف ذلــك  ــة الصحي ــة يف مجــال الرعاي للجهــات الفاعل
ــم التنســيق  ت ــة، أن ي ي موظفــو الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات الطــوارئ، الــي يمكــن اســتخدامها  ــز عملي ك مــع مرا
تأّهــب واالســتجابة. ونســلط الضــوء يف  لتنســيق جهــود ال

ــة بخصــوص التنســيق يف  ــى إجــراءات معين املرفــق األول عل
حاالت الفاشــيات. 

ــة الــي  ي ويتطلــب الهــدف األول ملجموعــة الخدمــات األول
ــدة لتنســيق الجهــات  ــة رائ تمثــل الحــد األدىن وجــود وكال
ــة الــي تســتجيب الحتياجــات الصحــة الجنســية  الفاعل

ــة لضمان  ــغ األهمي ال ــاء األزمــة. وهــذا أمــر ب ن ــة أث ي واإلنجاب
ــة لتطبيــق مجموعــة  ي ــوارد بفعال مل املســاءلة وتخصيــص ا

ــة الــي تمثــل الحــد األدىن. وكمــا هــو الحال  ي الخدمــات األول
ــواع األخــرى مــن حــاالت الطــوارئ، ينبغــي تفعيل  مــع األن
ــة تفــي  ــة يف بداي ي مجموعــة الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــد  ــرض، إن مل يكــن هــذا حــدث بالفعــل، مــع رضورة تحدي مل ا
ــم  ت ــة. فــإذا مل ي ي ــة لتنســيق الصحــة الجنســية واإلنجاب وكال

ــى  ــة، فعل ي إنشــاء مجموعــة للصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة  ي ــة يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجاب الجهــات الفاعل

ــة الحتياجــات الصحــة الجنســية  ضمــان إعطــاء األولوي
ــات التنســيق  ــة ضمــن مجموعــة الصحــة ومــع هيئ ي واإلنجاب
ــق العامــل املعــي بالصحــة  ي األخــرى. وينبغــي أن يتعــاون الفر

ــز االســتجابة  ــة بشــكل اســتبايق مــع ركائ ي الجنســية واإلنجاب
ــات  ــة ويتكامــل معهــا، مــع تشــجيع عملي للفاشــية املعني

ــة يف مجــال  التكيــف وتقاســم الخــرات بــن الجهــات الفاعل
ــة  ية رعاي ــة لضمــان اســتمرار ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة طــوال الفاشــية.  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة يف وضــع  ي وينبغــي إرشاك خــراء الصحــة الجنســية واإلنجاب
قــرارات والتخطيــط واالســتجابة  السياســات واتخــاذ ال

ــة. وينبغــي وجود منســق  لحــاالت تفــي األمــراض املعدي
ــة الخدمــات  للصحــة الجنســية واإلنجابية/مجموع

انتظــام اجتماعــات  ــة الــي تمثــل الحــد األدىن يحــر ب ي األول
ــة باألمــراض  مجموعــات الصحــة األخــرى وفــرق العمــل املعني
ــد مــن  ــة. وال ب لضمــان نقــل املعلومــات عــر املجموعــات املعني

ين بــن القائمــن  وجــود تنســيق وتعــاون قويــن ومســتمر
ــة ومــن  ي ــة الصحــة الجنســية واإلنجاب ــذ رعاي ــى تنفي عل

ــة. وينبغــي أن يكــون  ــذ البداي ــرض من مل يســتجيبون لتفــي ا
ــات  ي ل ــن يف آ ي ــة حارض ي ــو الصحــة الجنســية واإلنجاب ممثل
تنســيق االســتجابة للفاشــية، وأن يســتعرضوا ويقدمــوا 

ــة فيمــا  ي ر ي ــة والرس مدخاتهــم يف اإلرشــادات الرامجي
كــد مــن دمــج احتياجــات  لتأ ْمــرض املعــيّ ل ملُ يخــص العامــل ا

ــة والتخفيــف مــن املخاطــر.  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــات منتظمــة ونرشهــا عــر مجموعــات  ث ــزم توفــر تحدي ل وي

ــج لعمــاء الصحــة الجنســية  ــة والنوات التنســيق بشــأن الرعاي
ــات الحوامــل. ــة، بمــا يف ذلــك النســاء والفتي ي واإلنجاب

الجــزر املنعزلــة يف مجــال التنســيق تــؤدي إىل عــدم الكفــاءة والهفــوات

ــة الكونغــو الديمقراطيــة، أُعــّدت عمليــة تنســيق  ي ــاء تفــي مــرض فــروس اإليبــوال ســنة 2018 يف جمهور ن أث
ــة التنســيق والتعــاون مــع نظام   منفصــل مــع عــدم كفاي

ٍ
االســتجابة ملــرض فــروس اإليبــوال كنظــام متــواز

ــات يف  ــد األولوي املجموعــة الصحيــة القائــم خــال الســنة األوىل مــن تفــي املــرض. واســتمر تنســيق وتحدي
مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مــع تركــز علــى االســتجابة للزناعــات يف إطــار صنــدوق األمــم املتحــدة 
للســكان، ومل يكــن إلدماجهــا يف االســتجابة ملــرض فــروس اإليبــوال قيــادة واضحــة. فكانــت النتيجــة عــدم 

إعطــاء احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة األولويــة ضمــن االســتجابة ملــرض فــروس اإليبــوال وعــدم 
تكيــف برامــج الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مــع الديناميــات املتغــرة لتفــي مــرض فــروس اإليبــوال 
ــة باألمــراض والوفيــات املتعلقــة بالصحــة الجنســية  ــر علــى معــدالت اإلصاب ــه، ممــا أثّ واالســتجابة ل

واإلنجابيــة طــوال فــرة تفي املرض.33



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 18 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

يمــة املتمركــزة حــول العمــاء  الرعايــة الكر

ــًرا  ــى الحقــوق عن يمــة والقائمــة عل ــة الكر ــر توفــر الرعاي يعت
ــة.  ي ــم خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب ــا يف تقدي يًّ محور

ــة املســيئة تنتهــك حقــوق اإلنســان وتســاهم  ــة املهين فالرعاي
ــة وســوء التجــارب بالنســبة  ــج الصحي يف ضعــف النوات

ــة.34  ي للمســتفيدين مــن خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
عــززة  نظــر إىل الجهــود امل ــة، قــد ُي ــاء تفــي األمــراض املعدي ن وأث
ــة باعتبارهــا  للحــد مــن انتقــال العــدوى يف املنشــآت الصحي

ــى  يمــة والقائمــة عل ــة الكر ــر الرعاي أهــم مــن ضمــان معاي
ــذ بروتوكــوالت  ــؤدي إىل تنفي ــه أن ي الحقــوق. وهــذا يمكن
وممارســات غــر مائمــة وغــر مســتندة إىل الشــواهد يف 

ــه أن  ــذي يمكن ــة، األمــر ال ي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة. وينطبــق  ي يكــون ضــارًّا لعمــاء الصحــة الجنســية واإلنجاب

ْمرضــة غــر الشــائعة أو  ملُ ــى العوامــل ا هــذا بصفــة خاصــة عل
املســتجدة، الــي تتطــور املعرفــة بشــأنها باســتمرار مــع مــا 
ــى ذلــك.  ــاء عل ن ــه هــذا مــن تنقيــح للروتوكــوالت ب يقتضي

ــاء جائحــة كوفيــد-19، أفــاد العاملــون  ن ــال، أث ث مل فعلــى ســبيل ا
ــادئ  ب مل ــة عــن اختــاالت يف ا ــة الصحي يف مجــال الرعاي

يمــة، بمــا يف ذلــك وجــود  ــة األمومــة الكر األساســية لرعاي
ــر  ــوالدة والدعــم العاطفــي، ممــا أخــل بمعاي ــاء ال ن رافقــن أث مل ا

ــا مــا يعــاين املراهقون  ًب ــى ذلــك، فغال ــة.35 عــاوة عل الرعاي
ــم خدمــات الصحــة  ــاء تقدي ن ــة أث واملعاقــون مــن ســوء املعامل
ــة حــى يف أوقــات االســتقرار، ممــا يســلط  ي الجنســية واإلنجاب

ــاء اهتمــام خــاص لتأمــن  ي ــى الحاجــة إىل إ الضــوء عل
ــاء تفــي األمــراض.  ن يمــة أث ــة كر ــى رعاي ــة حصولهــم عل ي إمكان

ــة بــن 	  ي ــوازن السياســات والروتوكــوالت بفعال يجــب أن ت
تصــور مــن منافع  يمــة ومــا ُي ــة غــر الكر مخاطــر الرعاي

انتظــام بما يتســق  ثهــا ب ــرض، مــع تحدي تقليــل انتقــال امل
مع أحدث الشــواهد.

ــزة 	  يمــة واملتمرك ــة الكر ــة للرعاي ــا إعطــاء األولوي ًم ينبغــي دائ
ــد  ــم اســتثناءات إال عن حــول العمــاء، مــع عــدم تقدي

الــرورة وبالتشــاور مــع خــراء الصحــة الجنســية 
ــة. ي واإلنجاب

ثــدي والتمــاّس الجســدي با  ــة الرضاعــة مــن ال نظــًرا ألهمي
ــة  ــوالدة، والرعاي ــي ال ــل بــن األم وطفلهــا لجميــع حدي حائ

ــرىض، ينبغــي  مل ــد الصغــار وا ي يقــة الكنغــر األم للموال علــى طر
ــذل كل الجهــود لتجنــب فصــل األمهــات عــن األطفــال  ب

ــة. فمــن املحتمل  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــوالدة أث ــي ال حدي
أن يتســبب االنفصــال يف ضغــط نفــي شــديد، ويــر 

ــة لــن  ــى النمــو، وُيضعــف حماي ــر عل بالصحــة النفســية، ويؤث
ــة، وينطــوي علــى مخاطــرة عالية  ثــدي مــن األمــراض املعدي ال
ــى أنظمــة  ــًرا عل ــا كب ًئ ثــدي، ويضــع عب لفشــل الرضاعــة مــن ال

ــة. ــة الصحي الرعاي

ْمــرض مرتبط  ــاء تفــي عامــل ُم ن ــه أث هــم مراعــاة أن ومــن امل
ــات  ــات، فمــن املحتمــل حــدوث وفي ارتفــاع معــدل الوفي ب

نفاســية وأمــراض نفاســية شــديد، ممــا يحــول دون الرضاعــة 
ــارات لضمــان  ب ثــدي. وينبغــي وضــع االعت ــة مــن ال الفعال

ــة يف مثــل هــذه الحــاالت،  ــة للتغذي ــة مؤقت ل ــر طــرق بدي توّف
ثــدي املســحوب مــن األم، أو  ــال: لــن ال ث مل علــى ســبيل ا

اللــن البــرشي املســحوب مــن مانحــة، أو الرضاعــة مــن ِظرئ 
ــل لن  ــدي امــرأة أخــرى(، أو اســتخدام بدائ )الرضاعــة مــن ث

ثــدي كمــاذ أخر.36 ال

ــوالدة حيثمــا أمكــن.	  ــي ال ــب فصــل األم وحدي تجّن

يمــة: الحقــوق العامليــة للمــرأة وحديــي الــوالدة37 ميثــاق رعايــة األمومــة الكر

ــألذى وســوء املعاملة.. 1 ــكل إنســان الحــق يف عــدم التعــرض ل ل

ــه، . 2 ــه وتفضيات ــة، واحــرام اختيارات ــة للجهال ــى املعلومــات، واملوافقــة النافي ــكل إنســان الحــق يف الحصــول عل ل
ــة. ي ــة النفاســية ورفــض اإلجــراءات الطب ــاء الرعاي ن رافــق املفضــل أث ملُ بمــا يف ذلــك ا

ــة.. 3 ي ــة والرس ــكل إنســان الحــق يف الخصوصي ل

ــة بكرامــة واحــرام.. 	 ــه الحــق يف املعامل ــه، ول ــذ لحظــة والدت ــه املســتقل من ــكل إنســان كيان ل

ــة املنصفــة.. 	 ــز والرعاي ــكل إنســان الحــق يف املســاواة وعــدم التعــرض للتمي ل

ــة وأعلــى مســتوى صحــة يمكــن بلوغــه.. 	 ــة الصحي ــكل إنســان الحــق يف الرعاي ل

ــر املصــر وعــدم التعــرض لاحتجــاز التعســفي.. 	 ي ــة واالســتقالية وتقر ي ــكل إنســان الحــق يف الحر ل

ــه.. 8 ــاء علي ــه أو األوصي ــة والدي ــكل طفــل الحــق يف أن يكــون بصحب ل

ــه.. 	 ــذ والدت ــة والجنســية من ــكل طفــل الحــق يف الهوي ل

ــاه النظيفــة.. 10 ي مل ــة وا ــة الكافي ــكل إنســان الحــق يف التغذي ل



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 19 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

صحــة املوظفــن ورفاههم 

ينبغــي علــى منفــذي الرنامــج إجــراء مناقشــات مســتمرة مــع 
ــة حــول راحتهــم وقدرتهــم  ــة الصحي العاملــن يف مجــال الرعاي

ــة  ي ــة الصحــة الجنســية واإلنجاب ــم رعاي ــة تقدي علــى مواصل
ــة  ــال: إذا كانــت معــدات الوقاي ث مل بأمــان. علــى ســبيل ا

ــات املنعشــة  ــة، فانظــر يف توفــر املرطب الشــخصية مطلوب
ــة.  ي ر ي للموظفــن والتحكــم يف درجــة الحــرارة يف املســاحة الرس

ــة  ينبغــي وضــع إجــراءات تشــغيل موحــدة مائمــة يف حال
التعــرض املهــي للمرض. 

ــى العــاج الازم، 	  ــة حصــول املوظفــن عل ي كــد مــن إمكان تأ ال
ــايل للتعــّرض )إن ُوجــد(، واملعلومــات  ت والعــاج الوقــايئ ال

ــة.  الدقيقــة، واإلجــازة املضمون

ــة  ي رضورة مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
للموظفــن وعائاتهــم، ال ســيما إذا كان الحصــول علــى 

ــة.  ــزداد صعوب ــة ي ــة الصحي الرعاي

ــه 	  ــر النســاء وعائاتهــن تأخــر الحمــل أو تجنب ْؤث بمــا ت ر
ــع  ــذا ينبغــي أن يتمت ــة؛ ل ــاء تفــي األمــراض املعدي ن أث

ــع الحمــل  ــة الحصــول علــى وســائل من ي املوظفــون بإمكان
الطوعية.

النظــر يف إعــادة تكليــف األفــراد املعرضــن للخطــر الذين 	 
ــز الصحــي ألداء مهــام مختلفــة إذا كانــت  رك يعملــون يف امل
ــوا  ب ــج الســيئة إذا أصي حالتهــم ســتعرضهم ملخاطــر النوات

ــج  ــاك شــاغل بشــأن النوات العــدوى، أو إذا كان هن ب
ر  ــاء تفــي األمــراض املســتجدة الــي تتوّف ن الســيئة أث

ــال: جميع  ث ــات محــدودة، علــى ســبيل امل يان بشــأنها ب
ــاء تفــي مــرض فروس اإليبوال.  ن الحوامــل أث

رضورة توفــر الدعــم يف مــكان العمــل للعامــات 	 
ــال: راحــات لســحب  ث مل ــات املرضعــات، علــى ســبيل ا الصحي

ــزم األمر.  ثــدي إذا ل ــن لــن ال ي ثــدي ومرافــق تخز لــن ال

ــارش  ــة بشــكل مب ــة الصحي ر كثــرون مــن موظفــي الرعاي ســيتأث
ــة علــى  ــة يف مجتمعاتهــم املحلي بتفــي األمــراض املعدي

املســتوى املهي والشــخيص. 

ــة رفــاه املوظفــن مــن خــال توفر ممارســات 	  يمكــن حماي
ــة  ــة املحّدث ــة والسياســات التنظيمي ــة اآلمن ي ــوارد البرش مل ا

ــال: جــداول  ث مل ــة، علــى ســبيل ا املختصــة بواجــب العناي
ــا للظــروف الشــخصية،  ًع ب ــة، واإلجــازات ت رن مل العمــل ا

ــة واملائمــة  ــر الدعــم االستشــاري، واملســتويات اآلمن وتوّف
ــد باملوظفن.  مــن الزوي

ــة  ــة الصحي ــا مــا يتعــرض العاملــون يف مجــال الرعاي ًب غال
ــة، األمــر الذي  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن لضغــوط شــديدة أث

ــدى علــى صحتهم  مل ــة ا ل ــار قصــرة وطوي ــه آث ســيكون ل
ــال: قــد يتعــرض العاملــون يف  ث مل النفســية. فعلــى ســبيل ا
ــاء تفــي املرض  ن ــة لــرر معنــوي أث ــة الصحي مجــال الرعاي
ــن وحاجتهــم  ي ــاة اآلخر اتهــم ومشــاهدة معان نتيجــة معان

ــوت. وقــد يكــون  مل ــاة وا ــة تتعلــق بالحي إىل اتخــاذ قــرارات صعب
ا بالنســبة ملن  ا جــدًّ الــرر املعنــوي حــادًّ هــذا اإلحســاس ب

ــة، ألن املخاطــر  ي يعالجــون مــرىض الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــرىض، بمــا يف ذلــك العنــف  مل ــة الــي يواجههــا هــؤالء ا املتداخل
ا  ــة جــدًّ ــرأة ومضاعفــات الحمــل، يمكــن أن تكــون صعب مل ضــد ا
يف تدبرهــا العاجــي ومشــاهدتها. وعلــى هــذا النحــو، ينبغــي 

ــة  ــة أنفســهم فئ ــة الصحي ــار العاملــن يف مجــال الرعاي ب اعت
ــاء تفــي األمــراض، وينبغــي إعطاؤهــم  ن معرضــة للخطــر أث

ــة مــن حيــث التدخــات املتخصصــة وغــر املتخصصــة  األولوي
يف مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي. 

ــة للعاملــن يف القطــاع الصحــي، بمــن  ينبغــي إعطــاء األولوي
ــات والعاملــون يف مجــال الصحــة الجنســية  فيهــم القاب
ــاح. فالحــد مــن  ت مل ــم ا ــى التطعي ــة، للحصــول عل ي واإلنجاب

ــة باألمــراض بــن العاملــن يف  ــات واإلصاب مخاطــر الوفي
ــة  ــر الخدمــات األساســية الحيوي القطــاع الصحــي يحمــي توّف

ــم العاملــن  ــة. كمــا أن تطعي ــاء تفــي األمــراض املعدي ن أث
ــة يقلــل مــن مخاطــر  ي يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــر ملخاطــر  انتقــال العــدوى إىل األشــخاص املعرضــن بشــكل كب
ــة بأمــراض خطرة. اإلصاب

الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي 

ــادة يف مســتويات الضغــط النفــي وتطــور أو تفاقــم  ي توقــع ز
ــرىض ومقدمــي  ــع امل ــدى جمي كل الصحــة النفســية ل مشــا

ــادة  ي ــى ز ــة. ينطــوي تدهــور الصحــة النفســية عل الرعاي
ــوالدة، والوالدة  مخاطــر حــدوث مضاعفــات الحمــل وال

ــع، وتغــّر  ــاط األم بالرضي ب ــد النمــو، وضعــف ارت بكــرة، وتقيي امل
ــدى النســاء.39،38 ــة ل ي مخاطــر الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــم الدعم 	  ــرىض عــن رفاههــم مــن أجل تقدي ــع امل ســؤال جمي
ــن مــن إحالتهــم إلى  النفــي االجتماعــي لهــم أو التمكّ

كــر تخصًصا.40 خدمــات الصحــة النفســية األ

ــة على 	  ي ر ــة الرسي كــد مــن تلقــي موظفــي الرعاي تأ ال
ــى اإلســعافات األولية  ــا عل ًب ي ــة تدر الخطــوط األمامي
ــة بالصدمــات النفســية،  ــة الواعي النفســية، والرعاي

ــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم  ــة إىل تقدي واإلحال
النفــي االجتماعــي غــر املتخصصــن، وإذا كان هــذا 

ــة إىل مهنيــن متخصصــن يف الصحــة  ــا فاإلحال متاًح
النفســية. 

ــى الدعــم النفــي االجتماعي 	  ــة الحصــول عل ي توفــر إمكان
ــرىض،  مل ــع ا ــة بالصدمــات النفســية لجمي ــة الواعي والرعاي

ــرأة، والنســاء الايئ  مل ــا العنــف ضــد ا بمــن فيهــم ضحاي
ــايئ توقفــن عــن اإلرضاع  ــاء مــرض شــديد، أو ال ن يرضعــن أث

ــة  ــا، وكذلــك بالنســبة لألمهــات ومقدمــات الرعاي مؤقًت
ــا عــن أطفالهــن.  ــايئ انفصلــن مؤقًت ــات ال ي األخر

ــى املســتجيبن يف مجــال الصحة الجنســية  ينبغــي عل
واإلنجابية والفاشــيات على حد ســواء استشــارة املتخصصن 

الفنيــن يف مجــال الصحــة النفســية والدعم النفي 
ــة الحصــول على هذه الخدمات.  ي االجتماعــي لضمــان إمكان

كــد مــن تصميــم خدمات الصحة النفســية والدعم  تأ ال
النفــي االجتماعــي وتنفيذهــا كنهــج متكامل مشــرك بن 

ناًء على الســياق، يتم  القطاعــات وشــامل لعــدة قطاعــات؛ وب
إجــراء تقييمــات لاحتياجات ورســم خرائط شــاملة لخدمات 

الصحــة النفســية والدعــم النفي االجتماعي.



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 20 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــط  ــة ورســم خرائ ــذ أو تحديــث مســارات اإلحال وينبغــي تنفي
ــة لخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي  محّدث

ــر خدمــات الصحــة النفســية  االجتماعــي، ممــا يضمــن توّف
ــات اإلغــاق العــام  ــاء عملي ن والدعــم النفــي االجتماعــي أث

ــة علــى مســتوى املجتمعــات  والحجــر الصحــي املحتمل
عــد حيثمــا كان  ــارات الدعــم عــن ُب ــة، مــع الركــز علــى خي املحلي

ــال: الخطــوط الســاخنة  ث مل ــا، علــى ســبيل ا ــا وآمًن ذلــك ممكًن
ــزيل. وســتكون  مل لخدمــات الصحــة النفســية والدعــم ا

ــة لســد الثغــرات يف توفــر خدمــات الصحــة  ي نــارصة رضور مل ا
النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي.

الرصــد والتقييــم

ــة الجــودة بشــأن الصحــة  ي ــات الشــاملة وعال بيان ــر ال تعت
ــى الجهــات  قــرار. وعل ــة التخــاذ ال ي يــة رضور الجنســية واإلنجاب

ــز أنظمــة  ي ــى تعز ــة يف مجــال الصحــة أن تعمــل عل الفاعل
ــة  ي ــؤرشات الصحــة الجنســية واإلنجاب ــة مل ــات اآلمن بيان جمــع ال

ــة، ممــا يضمــن  الرئيســية قبــل تفــي أحــد األمــراض املعدي
ــار حــاالت الطــوارئ علــى خدمــات الصحة  ــع آث تتب تأّهــب ل ال

ــى  نفــذون عل ــة. ويجــب أن يتفــق امل ي الجنســية واإلنجاب
ــؤرشات الرئيســية الــي سُتســتخدم لرصــد خدمــات الصحــة  مل ا

ــة الفاشــية، مــع دمــج هــذه  ــة يف بداي ي الجنســية واإلنجاب
ــة الــي  ــة يف أنظمــة معلومــات اإلدارة الصحي ي ــؤرشات املعيار مل ا

ترصــد االســتجابة للفاشــية. 

ــق العامــل املعــي بالصحــة الجنســية 	  ي ــى الفر ينبغــي عل
ــات تنســيق  ــة، ومجموعــة الصحــة، وهيئ ي واإلنجاب

ــات واســتخدامها  بيان ــل ال مكافحــة الفاشــيات، تحلي
ــة وســد الفجــوات يف  قــرارات الرامجي انتظــام التخــاذ ال ب

ــة. ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــذ الرصــد املنتظــم ألنشــطة مجموعــة الخدمــات  ويمكــن تنفي
ــة  ــة الــي تمثــل الحــد األدىن باســتخدام القائمــة املرجعي ي األول
ر  ــة مــن أجــل ضمــان التوّف ي لرصــد مجموعــة الخدمــات األول

الكامــل للحــد األدىن مــن الخدمــات. وبمجــرد اســتقرار 
ــة االســتجابة  األوضــاع، وانتقــال أنشــطة الرنامــج مــن مرحل
ــة التعــايف، يمكــن إجــراء تقييــم للصحــة الجنســية  إىل مرحل

ــة التخطيــط للخدمــات الشــاملة.  ــة بغي ي واإلنجاب

ــات الخاصــة بتفــي  بيان ــم أنظمــة جمــع ال ــد تصمي عن
ــم الرتيــب الســتخدام جــداول املعلومــات  ت ــة، ي األمــراض املعدي

ــرة عــادة مــن  الرســمية الخاصــة بالفاشــية، الــي تكــون متوّف
خــال وزارة الصحــة. وتشــتمل جــداول املعلومــات هــذه عــادًة 
ــة )علــى  ــة، والقياســات الحيوي ــى الخصائــص الديموغرافي عل

ــة الحمــل واإلرضــاع(، واألعــراض، وحالة  ــال: حال ث مل ســبيل ا
ــه، محتمــل، مؤكــد(  ــال: مشــتبه ب ث مل ــرض )علــى ســبيل ا مل ا

ــج.  نات يفــات الحــاالت الرســمية والعــاج وال ــا لتعر وفًق

ــة، ينبغــي 	  ي ين ــة الروت ــات الرمجــة الصحي ــا لتوصي وفًق
كــد مــن أن هذه  لتأ ــى اتخــاذ خطــوات ل الحــرص عل

ــد  ــة بالنســبة لألفــراد. وعن ــات غــر كاشــفة للهوي بيان ال
ــات، حســب العمــر والجنــس،  بيان تــم تصنيــف ال الــرورة ي

ــى  ــات، عل بيان ــة ال تاحــة لحماي ــر األخــرى امل ــذ التداب وتنفي
ــة بكلمــة مــرور.  ــات املحمي بيان ــال: ملفــات ال ث مل ســبيل ا

بيانــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
الضعيفــة تــؤدي إىل ضعــف الرصــد

ــر كوفيــد-	1 علــى خدمات  وجــد تقييــم لتأث
الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف ســتة بلــدان 

ــات عن  كتمــال وعــدم اتســاق البيان عــدم ا
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف 

ــا  ــة وكولومبي ــة الكونغــو الديمقراطي ي جمهور
ــا، ممــا صّعــب تحديــد  وبنغاديــش ونيجري

ــاء علــى إمكانيــة الحصــول على  تأثــرات الوب
خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 

وتضمنــت أوجــه عدم االتســاق وجود 
اختافــات يف املــؤرشات الــي ُجمعت حســب 

املنطقــة، عــر مختلــف الــركاء، باإلضافــة إىل 
أوجــه عــدم اتســاق يف املــؤرشات علــى مر الوقت، 

ــات قبــل الجائحــة وبعدهــا  ممــا جعــل البيان
يا، كادت تنعــدم  ــة. ويف ســور غــر قابلــة للمقارن

ــرة حــول الصحــة الجنســية  ــات املتوّف البيان
واإلنجابيــة.1	 وصّعبــت هــذه الثغــرات التوصــل 
ــاء علــى  ــر الوب إىل اســتنتاجات حــول كيفيــة تأث

إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الصحــة 
الجنســية واإلنجابيــة، ممــا أعــاق اتخــاذ القرار 

يف خضــم األزمة.

قــاذ الدولية ــة اإلن املصــدر: لجن



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 21 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

العــزل واإلحالة

ــة، ســتحتاج منشــآت الرعاية  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن أث
ــات واضحــة للتحــري والعزل  ي ــة إىل إنشــاء آل ي ــة األول الصحي

هــا واملؤكــدة الي يتم  ــة للحــاالت املشــتبه ب والعــاج واإلحال
ــز العــاج املخصصــة  ك ــد مرا تحديدهــا يف الفــرز. ويجــب تحدي

ــى الرغــم مــن احتمــال اختاف  ــة. وعل ذات القــدرات التوليدي
ْمــرض املعن  ملُ ــى العامــل ا ــة اعتمــاًدا عل ي ــة الجار مــكان الرعاي

ــة  ــع املنشــآت الصحي والروتوكــوالت، يجــب أن تكــون جمي
ــال:  ث ــاة )علــى ســبيل امل نقــذ للحي ــم العــاج امل ــة لتقدي متأهب

ــة  ي تال ــة ال ــوالدة الوشــيكة، والحاجــة إىل الرعاي ــة ال يف حال
ــة والنقــل برف  ــاء انتظــار اإلحال ن لإلجهــاض ]PAC[( أث

ْمــرض. وهــذا عنــر حاســم األهمية من  ملُ النظــر عــن العامــل ا
ــه قــد يعــي الفــرق بــن الحياة واملوت.  عنــارص التخطيــط ألن

ــة محــدودة  إذا كانــت الخدمــات يف بعــض املنشــآت الصحي
ــم  ــرىض للعــاج، فينبغــي تقدي مل ــد مــن ا ي ز مل الســتيعاب ا

ــة،  يني ــى الخدمــات الروت املعلومــات للعمــاء للحصــول عل
ــارات العــدوى  ب ــع الحمــل واخت ــال: وســائل من ث مل علــى ســبيل ا

ــة.  ــارات اإلحال ا، باإلضافــة إىل خي ــة جنســيًّ املنقول

ــة والنقــل الطــارئ لضمان  ــزم تكييــف إجــراءات اإلحال ل وقــد ي
ــة  ي الحصــول علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــرىض ذوي  يف حــاالت الطــوارئ. فــإذا كان ســيتم نقــل امل
ــة، بمــن فيهــم  ي ــات الصحــة الجنســية واإلنجاب متطلب

ــة )علــى ســبيل  ــاء الرعاي ن ــات والنســاء الحوامــل، أث الفتي
ــز  ــة إىل مرك ي ــز للصحــة الجنســية واإلنجاب ــال: مــن مرك ث مل ا

ــز لعــاج األمــراض املعدية  ــة، أو مــن مرك لعــاج األمــراض املعدي
ــة(، ينبغــي وضــع  ــد الطارئ ي ــة لحــاالت التول ــز إحال إىل مرك

ــة بشــكل واضــح:  ي تال الروتوكــوالت ال

ركبة. 	  ــى نظــام النقــل وخــط الســر وامل االتفــاق عل

ــة 	  ــد لدعــم عملي ي ــد املوظفــن ذوي الخــرة يف التول تحدي
النقل.

ــز 	  ــة ومرك ــز اإلحال يــض بــن مرك ر ــة لتفاصيــل امل ي اإلدارة الرس
االســتقبال، بمــا يف ذلــك معلومــات الصحــة الجنســية 

ــة. ــة ذات الصل ي واإلنجاب

ــة مــن العــدوى ومكافحتهــا 	  ــات الوقاي ــزام بمتطلب االل
ــاء النقل. ن ــة أث ي الرور

ــال: طقــم 	  ث مل ــر معــدات النقــل املناســبة )علــى ســبيل ا توّف
مســتلزمات والدة نظيــف للنســاء يف املخــاض(.

ــز 	  رك مل نقــول إىل ا يــض امل ر مل ــن ســيعاد ا ــى كيــف وأي االتفــاق عل
ــم باإلحالة. القائ

ملفضــل، يجــب أن  ــري ا ي ــار الرس حــى إذا كان النقــل هــو الخي
ــة  ــة علــى معــدات الطــوارئ واألدوي ملنشــآت الصحي تحتــوي ا

بحيــث تكــون موجــودة مســبًقا يف غرفــة عــزل مجهــزة 
ــة عــدم جــدوى النقــل،  يــد يف حال ــأة إلدارة طــوارئ التول ومهّي

ــوالدات الوشــيكة،  ل ــوالدة ل ــال: تجهــزات ال ث مل علــى ســبيل ا
ــوالدة، وطقــم مســتلزمات  ــي ال ومعــدات إنعــاش حدي

ــايل للوضــع، وطقــم مســتلزمات الشــفط  ت ــف ال ي عــاج الز
ــة.  التخلي ــدوي ب ي ال

العاجــات الجديــدة والتطعيــم 

ــة واللقاحــات  ســيعتمد تضمــن العاجــات وطــرق الوقاي
ــرض وتوصيــف  مل ــة علــى شــدة ا ي ر ي ــة يف التجــارب الرس بي ي التجر
األمــان املعــروف للتدخــات. وينبغــي التمــاس اإلرشــادات من 

ــة. ومــن الحيــوي أن  ي ــة والدول ــة واألخاقي ــات الطبي الهيئ
ــاك  ب ــم معلومــات صحيحــة ومتســقة لتجنــب االرت تــم تقدي ي

ــاة.  نقــذة للحي أو اســتبعاد األفــراد مــن التدخــات امل

ــر الحمــل واإلرضــاع وكــون الشــخص يف عمر اإلنجاب 	  ال يعت
ــع اســتعمال العاجــات أو التطعيمات الجديدة  مــن موان

راهقات  بشــكل تلقايئ. والواقع أن اشــتمال النســاء وامل
ــايئ يمكــن أن يحملــن يف التجــارب الي  الحوامــل أو ال

يبية، مع املوازنة  ــى العاجــات واللقاحــات التجر تجــرى عل
ــة يف الوقــت نفســه بــن املخاطــر واملنافع والتصديق  الفعال

ــة، مــن األهمية الحيوية  ــة للجهال ــى املوافقــة النافي عل
بمــكان لتحقيــق وصولهــن املســتقبلي إىل وســائل الوقاية 

والعــاج املنقذة للحياة.
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مــن ثالثــة تأخريات إىل خمســة42

ــة الكونغــو الديمقراطيــة، أســفر هيــكل االســتجابة  ي ــاء تفــي مــرض فــروس اإليبــوال ســنة 2018 يف جمهور ن أث
ــة للتوليــد وحديــي الــوالدة. وكان يختلــف عــن  ــة الطبيــة الطارئ عــن نمــوذج خمــايس التأخــرات للرعاي

نمــوذج ثــايث التأخــرات موجــود يف معظــم الســياقات منخفضــة الدخــل، ممــا يــؤدي إىل تأخــرات مهــددة 
ــة بمــرض فــروس  ــة اإلصاب يــف حال ــة مــع تعر ــاة العميــات الذيــن تطابقــت مضاعفــات حالتهــن التوليدي لحي

ــاة لحــاالت التوليــد مــع  ــة املنقــذة للحي ــة الطبيــة الطارئ ــع إىل الرعاي ي اإليبــوال. ويعتــر ضمــان الوصــول الرس
ــة أمــًرا بالــغ األهميــة.  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــة الصحيــة أث ــة العاملــن يف مجــال الرعاي حماي

التأخــر األول: اتخــاذ القــرار بالحضــور إىل املركــز الصحــي: "ســينتظرون يف البيــت لحــن اضطرارهــم 
ــا". إىل املجــيء إىل هن

ــا طويًا".  التأخــر الثــاين: املجــيء إىل املركــز الصحــي: "قــد يســتغرق الوصــول وقًت

ــرأة إىل مــكان  مل يــف، سرســلون ا ــة وجــود نز ــة يف املركــز الصحــي: "يف حال التأخــر الثالــث: تلقــي الرعاي
آخر". 

ــا قــد تســتغرق ســيارة اإلســعاف بعض  ــع: املجــيء إىل مركــز عــاج اإليبــوال: "أحياًن التأخــر الراب
الوقت".

ــة يف مركــز عــاج اإليبــوال: "مركــز عــاج اإليبــوال مركــز صحــي ككثــر من  التأخــر الخامــس: تلقــي الرعاي
كــز األخرى".3	 املرا

الخدمــات اللوجســتية

بكــرة مــن تفــي املرض،  راحــل امل مل تأّهــب وا ــة ال ــاء مرحل ن أث
كــر مــن مســتلزمات  ــات أ ــن املســبق لكمي ي ينبغــي التخز
ــة واملعــدات ومعــدات  ي ــة الصحــة الجنســية واإلنجاب رعاي
ــات  ــة الشــخصية؛ فهــذا ســيخفف مــن االضطراب الوقاي

ــة والنقــص  ــى الحرك ــود املفروضــة عل ــة نتيجــة القي املحتمل
ــد  ــي. ويمكــن تحدي ــى املســتوى الوطــي أو العامل املحتمــل عل

ــة )بمــا يف ذلــك  ي احتياجــات مســتلزمات الصحــة اإلنجاب
ــة( باســتخدام حاســبة  ي أطقــم مســتلزمات الصحــة اإلنجاب

ــق  ي ــة الــي تمثــل الحــد األدىن للفر ي مجموعــة الخدمــات األول
ــة  ي ــوكاالت املعــي بالصحــة اإلنجاب العامــل املشــرك بــن ال
ــوكاالت ألطقم  يــل املشــرك بــن ال يف حــاالت األزمــات والدل

ــة )اإلصــدار الســادس(؛ ويمكــن  ي مســتلزمات الصحــة اإلنجاب
ــدة.  كــن البعي ــع الشــتمال األما ي ــذ وضــع خطــط التوز بعدئ
ــع  ي ــم توز ت ــة االســتجابة، ينبغــي أن ي وبمجــرد دخــول مرحل

ــاغ الواضــح عن اإلمدادات  املخــزون حســب الحاجــة، مــع اإلب
لتجنــب نفــاد املخــزون. وينبغــي أن تأخــذ خطــط القيــاس 

كــر مــن  ــات أ ــع يف اعتبارهــا خطــط توفــر كمي ي الكمــي والتوز
ــز  ك را مل ــة إىل ا ي ــارات غــر الرور ي ز ــة للعمــاء لتجنــب ال األدوي

ــة،  ــع الحمــل الفموي ــال: حبــوب من ث مل ــة، علــى ســبيل ا الصحي
ــة الحقــن، ومضادات الفروســات  ي ــع الحمــل ذات ووســائل من

ــة،  تقــدم لبعــض األدوي ــع امل ي ــة، فضــًا عــن خطــط التوز ي القهقر
ــة، واملزوبروســتول  ــع الحمــل الطارئ بمــا يف ذلــك وســائل من

ــايل للوضــع، والكلوروهيكســيدين لتطهــر  ت يــف ال ــع الز ن مل
ية  ــوالدة. وينبغــي دعــم الجهــود الجار الحبــل الــرسي بعــد ال

ــات وتجميعهــا وتشــاُركها حــول العــرض  بيان لجمــع ال
ــود العــرض لضمــان التخصيــص  والطلــب يف مواجهــة قي

ــع املنصفــن.44 ي والتوز

ــة الــي تشــتمل علــى عدد  يف حــاالت تفــي األمــراض املعدي
ــر مــن يتامــى األمهــات، أو عندمــا ال يــوىص بالرضاعــة  كب

العــدوى، وتكــون  ثــدي لألمهــات أو الرضــع املصابــن ب مــن ال
ثــدي غر  ــل لــن ال ــة بخــاف بدائ ل ــة البدي ــول التغذي حل

ــل لن  كــد مــن رشاء بدائ تأ ــم ال ت هــا، ي ــة أو غــر مــوىص ب مجدي
ــال الصــارم  ــه. وينبغــي أن يحــدث هــذا باالمتث الثــدي يف حين
ــة46،45  واإلرشــادات  ي ــة ملنظمــة الصحــة العامل ي ــة الدول للمدون

ــة الرضــع يف حــاالت الطــوارئ.47  التشــغيلية بشــأن تغذي
ــاء اإلعــداد، ووضــع  ن ــذ أث وينبغــي تقييــم قــدرات التنفي

ــن ال يرضعــون  ــر العاجــي لحــاالت الرضــع الذي األنظمــة للتدب
ــل لــن الثدي  ــة توفــر بدائ ي ثــدي، ممــا يضمــن إمكان مــن ال
ــة األجــل  ل ــات طوي ــرام اتفاقي إب ــال: ب ث مل برسعــة، علــى ســبيل ا
ــة  ا. ارجــع إىل إرشــادات تغذي ًق ــن مســب ــن املعتمدي مــع املوردي
ــد مــن املعلومات.  ي ز ــة مل ــاء تفــي األمــراض املعدي ن الرضــع أث

https://iawg.net/resources/misp-calculator
https://iawg.net/resources/misp-calculator
https://iawg.net/resources/misp-calculator
https://iawg.net/resources/inter-agency-reproductive-health-kits-6th-edition-manual
https://iawg.net/resources/misp-calculator
https://iawg.net/resources/inter-agency-reproductive-health-kits-6th-edition-manual
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://www.ennonline.net/operationalguidance-v3-2017
https://www.ennonline.net/attachments/4237/Infant-feeding-during-infectious-disease-outbreaks-a-guide-for-policy-makers-(ENGLISH).pdf
https://www.ennonline.net/attachments/4237/Infant-feeding-during-infectious-disease-outbreaks-a-guide-for-policy-makers-(ENGLISH).pdf


ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 23 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ية  القســم الثالث: املحافظة على أمان واســتمرار
خدمات الصحة الجنســية واإلنجابية األساســية 

أثنــاء تفــيش األمراض املعدية

ية خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة األساســية أثنــاء تفــي األمــراض  يتطلــب ضمــان اســتمرار
كــر مــن مجــرد املحافظــة علــى الخدمــات القائمــة، بــل يجــب تكييــف خدمــات وتدخات  املعديــة أ

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة بشــكل اســتبايق لاســتجابة للنظــام الصحــي املتغــر، وإعــادة 
تخصيــص املــوارد، وتفضيــات العمــاء وتجاربهــم. 

ــة قــاذ الطفول ــدوق إن ــج مــازارس / صن ادي  املصــدر: ن
ــدوق  عــة لصن اب ت ــة ال ي تلقــى الخدمــات يف وحــدة الصحــة الجنســية واإلنجاب ــا ت ه ن ــة اب ــا بصحب ن ي مارت

ــا. ي ــكاو، كولومب ــة يف ماي قــاذ الطفول إن
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ــة الــي تمثــل  ي ينبغــي أن تكــون مجموعــة الخدمــات األول
ــة إطــار إرشــادي لحزمــة خدمــات الصحــة  الحــد األدىن بمثاب

ــة األساســية الــي تمثــل الحــد األدىن  ي الجنســية واإلنجاب
ــاء الفاشــيات. وينبغــي ضمــان  ن ويجــب أن تكــون متاحــة أث
ع  ــة الشــاملة يف أرس ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة إىل  وقــت ممكــن، واألمثــل أن يكــون هــذا يف غضــون ثاث

ــارات  ب ســتة أشــهر بعــد ظهــور الفاشــية. وباإلضافــة إىل االعت
ــة للتأهــب واالســتجابة  ــة، ارجــع إىل "القائمــة املرجعي ي تال ال

ــة يف حــاالت  ي للمســتجيبن للصحــة الجنســية واإلنجاب
ــى  ــة" يف املرفــق األول للحصــول عل تفــي األمــراض املعدي

ــًا باإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لضمــان  كــر تفصي قائمــة أ
ــة  ي ية خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب اســتمرار

األساسية.

ية  تقديــم الخدمــات الرسير

ــة للصحة  ي ير إضفــاء األمــان علــى الخدمــات الرس
الجنســية واإلنجابيــة يف املنشــآت الصحيــة

ــى العماء  ــة مخاطــر عل تشــكل حــاالت تفــي األمــراض املعدي
ومقدمــي الخدمــات علــى حــد ســواء مــن خــال إمكانية 

ــد  ي ــة التول انتقــال العــدوى يف املستشــفيات. وقــد تشــكل رعاي
ــًدا مــن مخاطــر انتقــال العــدوى يف املستشــفيات فيمــا  ي مز

ــال:  ث مل ــة مــن االنتقــال، علــى ســبيل ا ــا معين يخــص أنماًط
ــدم أو الجهــاز التنفــي، نظــًرا لطبيعــة بعــض  ــق ال ي عــن طر

ــال:  ث مل ــد، علــى ســبيل ا ي ــة املقدمــة يف خدمــات التول الرعاي
ــة  ــة عندمــا تكــون امــرأة يف حال ــة مطول ي نائ ــة ث توفــر رعاي
ــادة احتمــاالت حــدوث تمــاّس مــع الدم يف  ي مخــاض، وز

يــف  ــر العاجــي للز ــة لإلجهــاض، والتدب ي تال ــة ال توفــر الرعاي
ــايل للوضــع. وبــرف النظــر عــن نمــط انتقــال املرض،  ت ال

ــة،  ي ينبغــي أن تســتمر خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة ملقدمــي خدمــات الصحــة الجنســية  وينبغــي إعطــاء األولوي

ــة  ــز القــدرات يف مجــال الوقاي ي ــة مــن حيــث تعز ي واإلنجاب
ــة  مــن العــدوى ومكافحتهــا والوصــول إىل معــدات الوقاي

ــاك  ــة. وينبغــي أن يكــون هن ــة والكافي ي الشــخصية الرور
ــر  بمــا ال تتوّف ــدة، ر ْمرضــة الجدي ملُ ــه مــع العوامــل ا إدراك أن
بمــا ال يعــرف مقدمــو الخدمــات مــا إذا كان  ــارات، ور ب اخت

ــذي ال  ــر ال ــاك الكث بمــا مــا زال هن ــرىض مصابــن أم ال، ور امل
ــة من  ــر الوقاي ــزام بتداب ــر االل نعرفــه بعــد عــن العــدوى. ويعت

ــع انتقــال العــدوى إىل  ن ــا مل يًّ العــدوى ومكافحتهــا أمــًرا رضور
ــن، مــع تمكــن خدمــات الصحة  ي ــرىض اآلخر مل املوظفــن وا

ــة مــن االســتمرار بأمــان يف ســياق تفــي  ي الجنســية واإلنجاب
ــة الصحــة الجنســية  ــرض. وينبغــي علــى منفــذي الرعاي مل ا

ــة  ــة بالوقاي ــة املعني ي ــاع اإلرشــادات املحل ب ــة ات ي واإلنجاب
مــن العــدوى ومكافحتهــا لتقليــل مخاطــر االنتشــار يف 
هــا العاملــون يف  املستشــفيات واملخاطــر الــي يتعــرض ل

ــة متســقة،  ي ــة. وتظــل االحتياطــات العامل ــة الصحي الرعاي
ــى  حيــث ســتعتمد االحتياطــات املســتندة إىل االنتقــال عل

ــرض املعــديّ املعيّ.  مل ا

ية، باإلضافة إىل 	  ز االحتياطات املعيار ي رضورة تعز
االحتياطات ذات الصلة املستندة إىل االنتقال. رضورة 
ية والبيئية والهندسية املائمة  تطبيق الضوابط اإلدار
لتقليل مخاطر العدوى. ينبغي على منفذي الرامج 

تنظيم تدريب على الصحة الجنسية واإلنجابية والوقاية 
من العدوى ومكافحتها لسد الفجوات يف املهارات، مع 

عملهم يف الوقت نفسه مع مقدمي الخدمات إلعادة 
تنظيم الخدمات وتدفق املرىض للسماح بتقديم خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية بشكل آمن. 

ــة  ــة الصحي يــي لجميــع موظفــي الرعاي ــر الدعــم التدر ويعت
ا  يًّ ــرض أمــًرا رضور مل ــاء جهــود التأهــب واالســتجابة لتفــي ا ن أث

ية خدمــات  ــايل اســتمرار ت ال لضمــان ســامة املوظفــن، وب
ــة. وينبغــي أن يحــدث هــذا يف  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــا،  ــة. وعندمــا يكــون ممكًن ــة الصحي جميــع منشــآت الرعاي

ــى أفضــل وجه يف  تــم توفــره عل ــي ي ي فــإن الدعــم التدر
بمــا  ــرض. ور مل ــة تفــي ا ــة قبــل بداي ي تأّهــب والجاهز مرحلــي ال

ــة  ي يتطلــب مقدمــو خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ية  ــى اســتمرار يعــة يف عــدد املوظفــن للمحافظــة عل ــادة رس ي ز

ــرض.  مل ــاء تفــي ا ن ــة أث ي خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

يــب املســتند إىل 	  ــى التدر رضورة اشــتمال الدعــم عل
الكفــاءة يف جميــع موضوعــات الصحــة الجنســية 

ــة  ي يــب علــى مجموعــة الخدمــات األول ــة، والتدر ي واإلنجاب
ــة مــن  ــى الوقاي يــب عل الــي تمثــل الحــد األدىن، والتدر
ــة  العــدوى ومكافحتهــا )بمــا يف ذلــك معــدات الوقاي

الشــخصية(، باإلضافــة إىل اإلرشاف الداعــم املنتظــم. 

ــر األمــوال ووجــود قائمة 	  كــد الرامــج مــن توّف أ رضورة ت
ــادة أعــداد املوظفــن الســتيعاب مــن يْمرضون  ي ز طــوارئ ل

ــة  أو يوضعــون يف العــزل مــن العاملــن يف مجــال الرعاي
ــات اإلرشاف  ي ل ًضــا تكييــف آ ــا أي ــة. وينبغــي عليه الصحي

عــد، مثل  تــاءم مــع املنصــات عن ُب والدعــم لــي ت
ــرض.  مل ــد الحاجــة لتقليــل مخاطــر انتقــال ا "واتســاب"، عن

ــة الذاتيــة  ــة املجتمعيــة والرعاي توســيع نطــاق الرعاي

ــة  ي عندمــا تتعطــل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة، أو تتعــرض لإلنهــاك، أو يف  ــز الصحي ك را مل املقدمــة يف ا

ــة املقدمــة  ــة الصحي الظــروف الــي يخــى فيهــا العمــاء الرعاي
ــة، ينبغــي تكييــف الرامــج لجعــل خدمــات  ــز الصحي ك را مل يف ا

ــة متاحــة مــن خــال نمــاذج  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة بمــا يتســق مــع الشــواهد  ي ــة والذات ــة املجتمعي الرعاي

بمــا يخفــف التحــول إىل هــذه النمــاذج الضغــط  ــة. ور ي العامل
ــد العمــاء  ــاء مــع تزوي ــة املنهكــة باألعب ــى املنشــآت الصحي عل

ــة. وســتكون نمــاذج  ــارات أخــرى لتلقــي الرعاي الخائفــن بخي
ــاء الفاشــيات  ن ــة أنجــح مــا يكــون أث ي ــة والذات ــة املجتمعي الرعاي

ــذ  ــذا ينبغــي تنفي تــم إطاقهــا يف زمــن االســتقرار، ل عندمــا ي
ــر نمــاذج  تأّهــب. وينبغــي تطوي هــذه النمــاذج يف إطــار جهــود ال

ــًا:  ــة )مث كات املحلي ــورة بنهــج مــدروس يف الــرشا الرامــج املذك
ــات( بحيــث يمكــن الوصــول إىل  ي القطــاع الخــاص والصيدل

الخدمــات خــارج إطــار النظــام الصحــي الرســمي. ويجب 
ــة ومــن يربطــون  ــة املجتمعي ــة الصحي ــد مقدمــي الرعاي تزوي

ــات  ــة، بمــن فيهــم القاب ي ــة الذات بــن العمــاء والرعاي
ــة مــن  ــى الوقاي يــب الــروري عل التدر ــات، ب التقليدي

ــة الشــخصية يف إطــار  العــدوى ومكافحتهــا ومعــدات الوقاي
ــد حــدوث الفاشــيات. ارجــع إىل  بكــرة عن جهــود االســتجابة امل

ــة  ي ــة ملنظمــة الصحــة العامل ي ــة الذات ــة للرعاي ــادئ التوجيهي ب مل ا
ــد من اإلرشــادات.  ي ــى مز للحصــول عل
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 25 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

التوعيــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحليــة  

ــاج املجتمعــات  ــدة، تحت ــة جدي ــد تفــي أمــراض معدي عن
ــع  ن ــة ودقيقــة ويف حينهــا مل ــة إىل معلومــات عملي املحلي

العــدوى والحــد مــن الــرر ومكافحــة تفــي املرض. وهي 
ــة بخدمــات الصحــة الجنســية  تشــمل املعلومــات ذات الصل

ــة. غــر أن توفــر املعلومــات وحدهــا ال يكفــي.  ي واإلنجاب
فاســتجابات الصحــة العامــة واالســتجابات اإلنســانية 

كات معهــم  ــة وتقيــم رشا ــرشك املجتمعــات املحلي ــة ُت الفعال
ــا  تــم تصميمهــا وفًق ــة االتجــاه. وي ي نائ هــج االتصــال ث يف ُن
هــا، مــع  ــرة وتصورات أث ت مل ــة ا ي الحتياجــات املجتمعــات املحل

ــة  هــا والعمــل يف ســياقاتها املحلي االســتفادة مــن قدرات
ــد أســلوب اإلرشاك هــذا مــن قبــول  ي ز ــة. وي هــا املحلي وبلغات

ــى الحــد مــن  ــي عل االســتجابة ويعــزز قــدرة املجتمــع املحل
انتشــار األمــراض وتأثرات الفاشــيات. 

ــى الرغــم مــن أن أنشــطة إرشاك املجتمعــات املحلية  وعل
ــة قــد تكــون محــدودة أو معلقــة أثناء تفي بعض  يني الروت

األمــراض شــديدة العــدوى )مثًا: االنتقــال عر الهواء(، تظل 
ــة يف مجــال الصحة تتحمل مســؤولية  الجهــات الفاعل

ــر خدمات الصحة  ــي فيمــا يتعلــق بتوّف إرشاك املجتمــع املحل
ــد، مــن املهم ما يلي:  ــة. وعلــى وجــه التحدي ي الجنســية واإلنجاب

كتســاب 	  ــة للتواصــل وا العمــل مــع املجتمعــات املحلي
ــى الخدمات  املدخــات حــول التغيــرات الــي تطرأ عل

ــي أو الرعاية  تاحــة مــن خــال املجتمــع املحل والخدمــات امل
ــر املتخــذة لضمان  ــى التداب ــة. تســليط الضــوء عل ي الذات
ــة وكيــف يمكن  ــن يلتمســون الرعاي ســامة العمــاء الذي

ــة  ــة تعرضهــم لإلصاب لي ــى قاب ــر عل ــرض أن يؤث لتفــي امل
ــة. ي رتبطــن بالصحــة الجنســية واإلنجاب ــرض والوفــاة امل امل ب

راهقــات الحوامــل بشــأن 	  ــة إرشاك النســاء وامل مواصل
ــة حــول  ــم معلومــات محّدث عامــات خطــر الحمــل وتقدي

ــوالدة وما  مــكان تلقــي خدمــات الحمــل واملخــاض وال
ــوالدة، باإلضافــة إىل معلومــات املخاطــر الخاصــة  بعــد ال

ْمرضــة.  ملُ بالعوامــل ا

ــات الســكانية املحرومة 	  كــد مــن عــدم اســتبعاد الفئ تأ ال
ــوات االتصــال املكيفــة،  ــة وقن مــن إرشاك املجتمعــات املحلي

ثليــون ومزدوجــو  ــات وامل ثلي راهقــون وامل بمــا يف ذلــك امل
ــة الجنســية وأحــرار الهوية  ــرو الهوي يــل الجنــي ومغاي امل
ــة  ــو صفــات الجنســن وعديمــو الرغب الجنســانية وحامل

الجنســية. وســيتطلب هــذا تشــاوًرا وتقييمــات مــع هذه 
ــم أنشــطة اإلرشاك والرســائل  ــات لضمــان تصمي الفئ

ــوات موجهة وســهلة  بشــكل فعــال ونقلهــا مــن خــال قن
تنوعــة وفيمــا يخص  الوصــول، بمــا يف ذلــك اللغــات امل

ــى القــراءة والكتابة.  األشــخاص األمين/ضعــاف القــدرة عل

هــج االتصــال الــي تتوافــق مع 	  ــج مــن ُن ي اســتخدام مز
ــدى املجتمعــات  ــة واملوثوقــة ل مصــادر االتصــال املفضل

ــة  ــرة، وكيــف يتكيفــون بالفعــل مــع حال أث ت مل ــة ا ي املحل
الطــوارئ للتواصــل مــع أحدهــم اآلخــر. وتشــمل بعض 

ــات  ي ــي: الفعال ل ــوات االتصــال مــا ي ــى قن ــة عل األمثل
ــا مــع بروتوكــوالت  تباعــدة اجتماعيًّ مل الشــخصية ا

ــًا: منصــات  األمــان، ووســائل التواصــل االجتماعــي )مث
ــة  "فيســبوك" ومجموعــات "واتســاب"(، ومحطــة إذاعي

ــة وتشــاركية تســمح ألفــراد املجتمــع املحلــي  تفاعلي
ــا أو إرســال األســئلة عــر الرســائل  باالتصــال هاتفيًّ

ــة القصــرة، ووســائل اإلعــام املطبوعــة، ومكــرات  النصي
الصــوت بالنســبة للمناطــق ضعيفــة االتصــال. 

يــع املجتمعــي لخدمــات تنظيــم األرسة يف جنــوب الســودان أثنــاء جائحــة كوفيــد-19 التوز

ــع املجتمعــي لخدمــات تنظيــم األرسة يف مقاطعــي روبكونا وأويل  ي ــة التوز ي ــة اإلنقــاذ الدول اســتحدثت لجن
يران 2020 من أجل توســيع  الرشقية يف واليي الوحدة وشــمال بحر الغزال يف جنوب الســودان يف يونيو/حز

الخدمــات إىل الفئــات الســكانية الــي يصعــب الوصــول إليهــا والتغلــب علــى الحواجز الــي تحول دون تقديم 
يــب والدعم ومســتلزمات تقديم  ــاء جائحــة كوفيــد-19. وباإلضافــة إىل التدر ن ــة أث ــز الصحي ك را الخدمــات يف امل

ــة بإعطاء األولوية  ــة ســامة متطوعــي الصحة املجتمعي ي ــة اإلنقــاذ الدول خدمــات تنظيــم األرسة، ضمنــت لجن
ــة الشــخصية وتوفرهــا والوصــول إىل إجــراء اختبارات كوفيــد-19 الروتينية ولقاح  يــب علــى معــدات الوقاي للتدر
يع  ــة للزوجــن الي تحققــت من خال التوز ــة لســنوات الحماي ــره. وارتفعــت النســبة املئوي كوفيــد-19 بمجــرد توّف

ــاين 2022. ومــن  ث ــون ال ناير/كان ــران 2020 إىل 23% يف ي ي املجتمعــي لوســائل تنظيــم األرسة مــن 6% يف يونيو/حز
ــم الوصــول إليهــم بخدمــات تنظيــم األرسة خــال هــذه الفرة، كان هناك %59 )53,883(  ــًا ت بــن 122,138 عمي

ــع املجتمعي. وكانت هذه  ي ــم الوصــول إليهــم مــن خال التوز مســتخدمن جــدد لوســائل تنظيــم األرسة ت
االســراتيجية ناجحة بشــكل خاص يف الوصول إىل الشــباب الذين تقل أعمارهم عن 20 عاًما - 65% من 

ــع املجتمعي. ي ــوا علــى خدمــات تنظيم األرسة من خال التوز ــة الشــباب حصل ي ــة اإلنقــاذ الدول عمــاء لجن



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 26 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة قــاذ الطفول ــدوق إن ــام / صن ــو كينســيا كاننجه  املصــدر: هي
ــوال. ب ــاء تفــي فــروس اإلي ن غــو أث ــة يف رشق الكون قــاذ الطفول ــدوق إن ــز صحــي يدعمــه صن ــان الخدمــات خــارج مرك تلقي ــان حامــان ت ت امرأ



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 27 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

القســم الرابــع:  دمــج احتياجات الصحة 
الجنســية واإلنجابية يف االســتجابة لتفيش 

األمراض املعدية
ــر التأهــب لتفــي األمــراض  تقــع علــى عاتــق الجهــات الفاعلــة يف مجــال الرعايــة الصحيــة الــي تدي

املعديــة واالســتجابة لهــا مســؤولية مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ودمجهــا كجــزء 
من االســتجابة.

ــون مــن  ــن يعان ــة الذي ي ــرىض الصحــة الجنســية واإلنجاب مل
ــة  ــة الصحي عــدوى مشــتبه فيهــا أو مؤكــدة حــق يف الرعاي

قــرار بشــأن  ــى الرغــم مــن أن اتخــاذ ال ــة، عل ي الجنســية واإلنجاب
ــوع  ن ــم كل خدمــة ينبغــي أن يكــون خاًصــا ب مــكان تقدي

الفاشــية. وهــذا يشــمل مراعــاة أوجــه التقاطــع بــن األمراض 
ــة املتعلقــة  فــرز، واالحتياجــات الصحي ــة، والتحــري، وال املعدي

ــة، مــع ضمــان اســتمرار حصــول  ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة  ي ــع الحــاالت علــى خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب جمي

ــة  ي األساســية، بمــا يتمــاىش مــع مجموعــة الخدمــات األول
ــري الرامــج  الــي تمثــل الحــد األدىن. وينبغــي علــى مدي

ــة احتياجــات الصحــة  لبي ــة ضمــان ت ــة يف كيفي التفكــر بعناي
ــة  ــز رعاي ك ــة، إمــا مــن خــال توفرهــا يف مرا ي الجنســية واإلنجاب

ــة املتخصصــة، وإمــا مــن خــال التعاون  األمــراض املعدي
ــة القائمــة. باإلضافــة  ــة املحلي يــق مــع الخدمــات الصحي الوث

ــة  ــم املرجعي ــارات، نرجــو الرجــوع إىل "القوائ ب إىل هــذه االعت
للتأهــب واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة العامــة/

ــة مــع مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية  األمــراض املعدي
ــة" يف املرفــق األول.  ي واإلنجاب

ية  تقديــم الخدمــات الرسير

التحــري والفــرز واالختبار 

ــة بتطبيــق نظــام  مــن الشــائع أن تقــوم املنشــآت الصحي
ــة، مــع إجراء  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن فــرز أث التحــري وال

هــم أن نضمن  ــز. ومــن امل رك مل التحــري عــادًة بجــوار مدخــل ا
ــز  رك مل ــون ا ــن يدخل ــة األشــخاص الذي املحافظــة علــى خصوصي

فــرز  ــاء ال ن ــد إنشــاء هــذه املســاحات، ال ســيما أث الصحــي عن
ــًا. فعــادًة مــا  كــر تفصي تــم مناقشــة معلومــات أ حيــث ت

ــة الفــرز علــى طــرح أســئلة وإجــراء اســتقصاءات  ي تشــتمل عمل
بمــا تتضمــن ســبب الحضــور واألعــراض.  ــة أساســية، ر ي ر ي رس

ــن لديهــم شــواغل تتعلــق  وبالنســبة لألشــخاص الذي
ــة، يمكــن أن تكــون هــذه  ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة.  ــا تتعلــق بالحماي ــر أيًضــا قضاي ث األســئلة حساســة وقــد ت

ــى نحــو يســمح بالتشــاور الــرسي 	  ــم الفــرز عل رضورة تصمي
ــى أن  ــن، عل ي ــرىض اآلخر مل ــة تجــاه املوظفــن وا والخصوصي

ــة االســتجابة  ــى كيفي ــًدا عل بــن جي يكــون املوظفــون مدر
ــم. وهــذا مصــدر شــاغل خاص  بشــكل حســاس ومائ

ــرددون يف  ــن قــد ي راهقــن، الذي بالنســبة للعمــاء امل
راهــم العمــاء  ــز الصحــي خشــية أن ي رك مل املجــيء إىل ا

البالغــون اآلخــرون هناك. 

ــًا.  ــا طوي ــار وقًت ب ــات التحــري والفــرز واالخت تســتغرق عملي
ــة يتطلــب  ي ــر مــن احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب وكث
ــًرا حاســًما فيهــا، كحــاالت طوارئ  تدخــات يمثــل الزمــن عن

ــة للعنــف الجنــي.  ي ر ي ــد أو االســتجابة الرس ي التول

رضورة وضــع بروتوكــوالت واضحــة لضمــان توفــر العــاج 	 
ــه والحــد مــن التأخــرات، مــع ضمان  الطــارئ يف حين

ــى أن تأخــذ  ســامة العاملــن يف القطــاع الصحــي، عل
ــارات والــي  ب ــة يف االخت يف اعتبارهــا التأخــرات املحتمل

ــة يف عمــوم  ستســفر عــن وجــود مــرىض حالتهــم مجهول
ــة علــى  ــة. وقــد تشــمل األمثل ــم الرعاي مراحــل تقدي

ا يمكــن  ــأة مســبًق تأّهــب وجــود أطقــم طــوارئ معب ال
اســتخدامها داخــل منطقــة العــزل، أو إنشــاء مســارات 

ــد الحــادة، بما  ي تدفــق مــرىض لحــاالت طــوارئ التول
ــة الشــخصية  يف ذلــك بروتوكــوالت معــدات الوقاي

ــن.  ــن ويعالجونه ــن يتلقونه للموظفــن الذي

ــة 	  رضورة أن تشــتمل بروتوكــوالت التحــري علــى عملي
ــة لحــاالت الطــوارئ وأن تكــون غرفــة  ــد متضمن تصعي

ــرىض.  مل ــة ا ــه تحقيــق اســتقرار حال العــزل يف مــكان يمكــن في



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 28 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــز عــاج مختلــف  ــة إىل مرك إذا دعــت الحاجــة إىل اإلحال
ــة  ــة الطارئ ــة الطبي ــز صحــي يقــدم خدمــات الرعاي ــًا: مرك )مث
ــز لعــاج األمــراض  ــوالدة أو مرك ــي ال ــد وحدي ي الشــاملة للتول
يــض  ر ــة(، ينبغــي وجــود خطــة مطبقــة لــي يحظــى امل املعدي

ــق لضمــان  ي ــة ماهــر يف الطر ــة صحي بمرافقــة مقــدم رعاي
العــاج الازم.

ــق بن أعــراض املرض املعدي والحاالت  ي قــد يصعــب التفر
ــة األخــرى الشــائعة غــر املعدية، وهــذا يمكنه تصعيب  الطبي

فــرز مــرىض الصحة الجنســية واإلنجابية. فعلى ســبيل 
يــف مهبلي ثانوي ناتج  ز ــايئ يعانــن من ن ــال، النســاء ال ث امل

يــف الحالة ملرض فروس  عــن إجهــاض ناقص اســتوفن تعر
ــة الكونغــو الديمقراطية ســنة 2018.  ي ــوال يف فاشــية جمهور ب اإلي
ــة للمرىض  ــم الرعاي  أو التأخــر يف تقدي

ٍ
ــا داع ولتجنــب العــزل ب

ــن لديهــم شــواغل تتعلــق بالصحة الجنســية واإلنجابية،  الذي
ية الكاملة  ر ــا الصــورة الرسي هــم أن نأخــذ يف اعتبارن مــن امل

يــف الحالة واتباعه.  كــد مــن فهــم املوظفن لتعر تأ ون

ــة للحــاالت 	  ي ر ي يفــات الرس رضورة اســتعراض التعر
ــة  ي ــل احتمال انتظــام لتقلي ــا ب ــا وتنقيحه املشــتبه فيه

ــى  ــم، عل ــر العاجــي غــر املائ التشــخيص الخاطــئ والتدب
يفــات يف اعتبارهــا التغــرات الفســيولوجية  أن تأخــذ التعر

ــاء الحمــل واملخــاض.   ن ــة الــي تحــدث أث الطبيعي

ــد 	  ي ــه خــرة يف التول ــة لدي ــة صحي ــر عامــل رعاي رضورة توّف
ــة الفــرز حيثمــا أمكــن، فقــد يكــون قــادًرا  ي لدعــم عمل

ــر  ــوالدة وتنوي ــى املســاعدة يف تشــخيص مضاعفــات ال عل
ــة.  ي تال قــرار الحاســمة بشــأن الخطــوات ال ــة اتخــاذ ال عملي

كــز العــاج  التدبــر العاجــي للحــاالت يف مرا

بالنســبة لحاالت العدوى الي قد تعاين فيها النســاء 
راهقــات الحوامــل مــن مرض شــديد ويتطلن عاًجا  وامل

ــا وعــزاًل )علــى ســبيل املثال: التهــاب الكبد E، كوفيد-19،  يًّ داخل
ــوال(، يجب أن تكــون خدمات الرعاية  ب مــرض فــروس اإلي

ــة الروتينية  ــد وحديــي الوالدة والرعاي ي ــة للتول ــة الطارئ الطبي
ــوالدة متاحــة 7/24 يف مركز العاج نفســه.  لحــاالت املخــاض وال
ًضــا اتخــاذ اإلجــراءات لضمان قــدرة العماء الذين  وينبغــي أي

ــز العــاج ويتلقــون عاًجا طويل األمد  تــم إدخالهــم مرك ي
ــاول األدوية بانتظام.  ن ــة علــى مواصلة ت ــة مزمن لحــاالت طبي

ــات خاصــة مع مراعاة اآليت: يب رت ويجــب وضــع ت

ــا. واألمثــل أن 	  ًم ــا مائ ًب ي بــن تدر وجــود موظفــن مدر
ــاح يتمتع  ــز العــاج طاقــم مت ك ــع مرا ــدى جمي يكــون ل

ــة لحــاالت املخــاض  يني ــة الروت بالكفــاءة يف توفــر الرعاي
ــد وحديــي  ي ــة للتول ــة الطارئ ــة الطبي ــوالدة والرعاي وال

ــر مســار  ــا، فيجــب أن يتوّف ــوالدة. فــإذا مل يكــن هــذا ممكًن ال
كفــاًء لتحقيــق  ــة فعــال ويجــب أن يكــون املوظفــون أ إحال

ــة.  ــري األويل قبــل اإلحال ي االســتقرار الرس

وجــود مســتلزمات ومعــدات لخدمــات الصحــة الجنســية 	 
ــز الصحــي، بمــا يف ذلــك  رك مل ــة املقدمــة يف ا ي واإلنجاب

ــن األوكسيتوســن. ي ــد لتخز ي سلســلة التر

يهــا للمــرىض واملوظفــن 	  وجــود منطقــة يســهل الوصــول إل
ــة مــن العــدوى ومكافحتهــا  ــات الوقاي تســتويف متطلب

ــة والكرامــة. ي ــة والرس وتســمح بالخصوصي

ــة للحلقــة الحــادة 	  ــارات النفســية واالجتماعي ب االعت
ــط بمقدمــي  ب ر ــة الاحقــة، بمــا يف ذلــك ال والرعاي

ــز  رك مل ــن للمتابعــة بعــد الخــروج مــن ا ي الخدمــات اآلخر
الصحي.

ــة مــن االســتغال العنــف الجنســين.	  الحماي

ــة مطبقــة فيمــا يخــص  ــات إحال ي ل رضورة وجــود آ
ــع الخدمــات األخــرى املدرجــة يف الفصــل  جمي

ــة الي  ي ثالــث مــن مجموعــة الخدمــات األول ال
ــز الصحــي أو  رك مل ــرة يف ا توّف تمثــل الحــد األدىن غــر امل

ــز العاج. مرك
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 29 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

التوعيــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحليــة  

ــة الحاســمة بمــكان أن تنســق املجموعــات  مــن األهمي
ــة  ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي ــة للتوعي الفرعي

يــق مــع  املنخرطــة يف االســتجابة للفاشــية بشــكل وث
ــة ومجموعــة الصحــة  ي مجموعــة الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات  ــرأة وغرهــا مــن هيئ مل ــة للعنــف ضــد ا واملجموعــة الفرعي
ــًدا.  التنســيق لضمــان تنســيق الرســائل وتكاملهــا جي

ــة والــرشكاء،  هــم أن نعمــل مــع املجتمعــات املحلي ومــن امل
بمــا يف ذلــك املوجــودون منهــم يف قطــاع الصحــة الجنســية 

ــة  ــة، لفهــم معتقــدات وشــواغل املجتمــع الصحي ي واإلنجاب
ــواد  مل ــذ الرســائل وا ــى إعــداد وتنفي والعمــل معهــم عل

واألنشــطة. فــإذا عولجــت أســئلة املجتمــع وشــواغله بشــكل 
بمــا يحــاول األشــخاص ســد الثغــرات يف  ــة، ر ي ــم الفعال عدي
ــة مــن وجهــات نظرهــم،  كــر منطقي املعلومــات األ املعرفــة ب

ــة. وقــد تنشــأ  بمــا فيهــا الشــائعات واملعلومــات املضلل
ــة حــول  ــة ومفاهيــم خاطئ يف املجتمــع أســاطر مجتمعي

ــه وعاجــه وتتعلــق بشــواغل الصحــة  ــة انتقال ــرض وكيفي مل ا
ــة.  ي الجنســية واإلنجاب

ــي،  ــى املســتوين الوطــي والعامل ا مــع اإلرشــادات عل وتماشــًي
ــق العامــل املعــي  ي ــال: وزارة الصحــة والفر ث مل علــى ســبيل ا
ــة ومنظمــة  ــة باملخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحلي التوعي ب

ــة بشــأن  ــة، ينبغــي إرشاك املجتمعــات املحلي ي الصحــة العامل
ــة وعامــات العــدوى املبكرة،  عامــات خطــر األمــراض املعدي
راهقــات  امل بمــا يف ذلــك املعلومــات حــول املخاطــر الخاصــة ب
ــة  ــادة مخاطــر اإلصاب ي والنســاء الحوامــل. وتتضمــن هــذه ز

ــة بأمراض شــديدة  ــادة مخاطــر اإلصاب ي ــة، وز باألمــراض املعدي
ــوالدة، فضًا عــن خيارات  ــاء الحمــل وفــرة مــا بعــد ال ن أث

ــة علــى معلومــات  ــع الحمــل. وينبغــي أن تشــتمل التوعي من
ــة، علــى ســبيل املثال:  عــن أنمــاط انتقــال األمــراض املعدي

ــرأيس، ومخالطة شــخص  مــن خــال الجمــاع، واالنتقــال ال
مصــاب بالعدوى. 

ــواد وأنشــطة املشــاركة 	  مل كــد مــن تحديــث الرســائل وا تأ ال
كلمــا تغــر ســياق تفــي املرض.

ــة تشــاركية إلرشاك املجتمــع املحلــي إلرشاك  إجــراء عملي
ــي )رســمية أو غــر  ــادات علــى مســتوى املجتمــع املحل القي

ــة املوثوقــة، والســكان  رســمية(، واملجموعــات املجتمعي
ــة االتجــاه حــول خطــط االســتجابة  ي نائ املحليــن، يف حــوارات ث

ــم الوصــول إىل الخدمــات  ت ــن وكيــف ي ــة، وأي لألمــراض املعدي
ــارات. وينبغــي أن تكــون هــذه الرســائل  ب واملســتلزمات واالخت

مصممــة خصيًصــا لجمهــور مصنــف، وبلغــات ميســورة، 
ــة واملوثوقــة، مــع مراعاة  ــوات املفضل ومــن خــال القن

ــة، علــى  ــة املعين ي احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
راهقــات والنســاء الحوامــل  ــن تحصــل امل ــال: أي ث مل ســبيل ا

ثــدي املوىص  ــة، ومــا ممارســات الرضاعــة مــن ال ــى الرعاي عل
بها.

ــز 	  ك را مل ــي بشــأن الحضــور إىل ا فهــم مخــاوف املجتمــع املحل
ــة بســبب املخاطــر املتصــورة النتقــال األمــراض  الصحي
ــز  ــة، أو احتمــال التعــّرض للعــزل القــرسي يف مرك املعدي
ــد  ك تأ ــة. وينبغــي ال ي صحــي إذا جــاءت النتيجــة إيجاب

تــم إضفــاء األمــان علــى  مــن أن العمــاء يفهمــون كيــف ي
ــة وكيــف يمكنهــم  ــز الصحي ك را مل الخدمــات املقدمــة يف ا
ــز الصحــي. رك مل ــة خــارج ا الوصــول إىل الخدمــات املطلوب

الرصــد املســتمر للتصــورات والتعليقــات علــى مســتوى 
ــرض واحتياجــات  مل ــي واملتعلقــة بتفــي ا املجتمــع املحل

ــة، وذلــك لفهــم االحتياجــات  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة  ك املتغــرة والشــواغل والتصــورات والســلوكيات. بالرشا

ــواد واألنشــطة  مل ــة، تكييــف الرســائل وا مــع املجتمعــات املحلي
ــا لذلك. وفًق

ــات  ــات التقليدي وينبغــي النظــر يف االنخــراط مــع القاب
ــرة يف مجــال الصحــة  واملجموعــات األساســية األخــرى املؤث

ــرض  مل ــة لفهــم الشــواغل بشــأن تفــي ا ي الجنســية واإلنجاب
ــى الخدمــات والســبل  ــردد يف الحصــول عل والحواجــز وال

هــا معالجــة هذه املشــكات. الــي يمكــن ب

ــة قــاذ الطفول ــدوق إن كنســون ســانت-فيليكس / صن  املصــدر: ما
ــا وحــدة  ــادة تدعمه ــزي يف عي ل ي ــة ن ل قاب ــا تخضــع لفحــص طــي مــع ال جيفن

ــي. ــة يف هاي الطــوارئ الصحي



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 30 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

مــرد املصطلحات

ــرىض.48 مل ــة الــي تتطلبهــا مجموعــة مــن ا التدبــري العالجــي للحــاالت: اســراتيجية لتنســيق الخدمــات والرعاي

ــة  ــا ذات الصل ــا ملعالجــة القضاي ــن أصحــاب املصلحــة مــن العمــل مًع ــر عاقــات تمكّ ــة تطوي إرشاك املجتمعــات املحليــة: عملي
ــة.49 ي ــة إيجاب ــج صحي ــر ونوات أث ــز الرفــاه لتحقيــق ت ي بالصحــة وتعز

ــة لتخطيــط  ي ائ ــاذا. وُتســتخدم املعلومــات الوب ــات ومل ــايئ: دراســة عــدد مــرات حــدوث األمــراض بــن مختلــف الفئ التحليــل الوب
ــرض بالفعــل.50 مل ــن أصابهــم ا ــر العاجــي للمــرىض الذي ــه التدب ــرض وتوجي مل ــة مــن ا وتقييــم اســراتيجيات الوقاي

ــرىض والعاملــن يف القطــاع الصحــي مــن  ــي يســتند إىل الشــواهد يقــي امل ــة مــن العــدوى ومكافحتهــا: نهــج عمل الوقاي
ــا.51 ــألذى بســبب عــدوى يمكــن تجنبه التعــرض ل

ــن،  ي ــد املبترس ي ــل بــن األم واملوال ــا حائ بكــر واملســتمر واملطــّول ب مل يقــة الكنغــر األم: التمــاّس الجســدي ا ــة علــى طر الرعاي
يقــة  ــة علــى طر ــز الصحــي بعــد الرعاي رك مل بكــر مــن ا مل ثــدي بشــكل حــري، والخــروج ا ــة بلــن ال ثــدي أو التغذي والرضاعــة مــن ال

تابعــة الكافيــن لألمهــات يف البيــت.52 مل ــم الدعــم وا ــزل، وتقدي مل الكنغــر األم الــي يســتهلها املستشــفى مــع مواصلتهــا يف ا

ــارات  ب يعــة يف أغلــب األحــوال إىل اخت ــارات التشــخيصية الرس ب ــة، تشــر االخت املختــر والتشــخيص: يف ســياق األمــراض املعدي
ــواع العــدوى.54،53 ناعــي وفــق التدفــق األفقــي املســتخدمة للكشــف عــن بعــض أن مل االســترشاب ا

ــة.  ــات املطلوب ــى الســلع األساســية والكمي ــح بالطلــب عل ــؤ الصحي لتنب الخدمــات اللوجســتية: االســتفادة مــن العاقــات ل
يعهــا بهــدف املواءمــة بشــكل أفضــل بــن العــرض والطلــب.55 نهــا ونقلهــا وتوز ي رشاء الســلع وتخز

ــة  ــرىض الخاضعــن للرعاي مل ــدى ا ــة ل ــة الصحي الرعاي رتبطــة ب مل عــدوى املستشــفيات: تحــدث عــدوى املستشــفيات أو العــدوى ا
هــا تتســبب يف طــول اإلقامــة والعجــز والعــبء  ــاء اإلقامــة يف املستشــفى، فإن ن ــة. ونظــًرا ألن هــذه العــدوى تحــدث أث الطبي

ــة. ويمكــن مكافحــة عــدوى املستشــفيات بممارســة  االقتصــادي. وينبغــي الحــد مــن انتقــال هــذه العــدوى مــن أجــل الوقاي
ــة.  ــة املضــادات الحيوي ــات ومقاومتهــا، واعتمــاد سياســة مراقب رامــج مكافحــة العــدوى، ورصــد اســتخدام مضــادات امليكروب ب

ــذل  ــع أصحــاب املصلحــة ب ــدويل. وعلــى جمي ــى املســتوين الوطــي وال ــة الكــفء أن يلعــب دوره عل راقب مل وبإمــكان نظــام ا
ــة مــن عــدوى املستشــفيات ومكافحتهــا.56 الجهــود للوقاي

ــى االســتباق واالســتجابة  ــة واألفــراد عل ــة واملجتمعــات املحلي التأهــب: يشــر إىل قــدرة الحكومــات ومنظمــات االســتجابة املهني
ــات تســمح  ي ل ــة. وهــو يعــي تطبيــق آ ــة أو املحدقــة أو الراهن ــر األخطــار أو األحــداث أو الظــروف املحتمل تأث ــة ل ي بفعال
ــوارد برسعــة بمجــرد وقــوع األزمــة.57 مل ــة بالوعــي باملخاطــر وتنــرش املوظفــن وا ــة ومنظمــات اإلغاث للســلطات الوطني

ع املنظمــات اإلنســانية يف االســتجابة،  ــة، تــرش ــاء هــذه املرحل ن ــة. وأث ــة الطــوارئ الحــادة فــور وقــوع الكارث ــدأ مرحل ب االســتجابة: ت
ــأوى.  مل ــة وا ي ــة األول ــة الصحي ــاء والــرف الصحــي والرعاي مل ــة كالغــذاء وا ــم الخدمــات الحيوي ــى تقدي حيــث ينصــّب تركزهــا عل
ــات الخــام إىل خــط  ــاة. ومــع عــودة معــدل الوفي ــد الحي ــى قي ــى الســكان عل قــاء عل ــة يف اإلب ــاء هــذه املرحل ن ــة أث وتتمثــل األولوي

ــم  ــات تركزهــا إىل تقدي ــة، تحــّول وكاالت املعون ــاء هــذه املرحل ن ــة مــا بعــد الطــوارئ. وأث ــة مــا تســمى مرحل األســاس، تدخــل الكارث
ــة لدعــم احتياجــات املنظمــة.58 ــر القــدرات املحلي ــع الروتيــي وتطوي الخدمــات الــي يغلــب عليهــا الطاب

ــة  ــا مــا تغــادر منظمــات اإلغاث ًب ــة. وغال التعــايف: عندمــا يتحــول محــور الركــز مــن االســتجابة للطــوارئ إىل التعــايف والتنمي
ــم املســاعدات إىل  ــروًزا، وتنتقــل املســؤولية عــن تقدي كــر ب ــة دوًرا أ ــة. وتلعــب وكاالت التنمي ــاء هــذه املرحل ن ــة أث ي الدول

ــة.59 الســلطات املحلي

ــا  التوعيــة باملخاطــر: تشــمل نطــاق قــدرات االتصــال املطلــوب خــال مراحــل التأهــب واالســتجابة والتعــايف فيمــا يخــص حدًث
ــى الثقــة.60 ــر اإليجــايب للســلوكيات واملحافظــة عل خطــًرا مــن أحــداث الصحــة العامــة لتشــجيع اتخــاذ قــرارات مدروســة والتغي

ــة فيمــا يتعلــق بجميــع  ــة والنفســية واالجتماعي ــة الجســدية والعاطفي ــة العافي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة: حال
ــى  ــايل ينبغــي عل ت ال ــرض أو الخلــل الوظيفــي أو العجــز. وب مل ــو مــن ا جوانــب الســمات الجنســية واإلنجــاب، وليــس مجــرد الخل

ــه العاقــات الجنســية املمتعــة  ــذي تلعب ــدور ال ال النهــج اإليجــايب يف التعامــل مــع الســمات الجنســية والتناســل أن يعــرف ب
قــرارات الــي تحكــم أجســامهم  ــع اتخــاذ ال ــذات والرفــاه بشــكل عــام. ويحــق للجمي ــز احــرام ال ي والثقــة والتواصــل يف تعز
ــى تفعيــل الحقــوق  ــة عل ي والوصــول إىل الخدمــات الــي تدعــم هــذا الحــق. ويعتمــد تحقيــق الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــن لســامتهم الجســدية وخصوصيتهــم  ي ــة، الــي تســتند إىل الحقــوق اإلنســانية لألفــراد يف: احــرام اآلخر ي الجنســية واإلنجاب
ــخصية  ــتقاليتهم الش واس
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ــن لســامتهم الجســدية وخصوصيتهــم واســتقاليتهم الشــخصية	  ي احــرام اآلخر
ــر الجنســين	  ــة والتعب ــه الجنــي والهوي ــد ســماتهم الجنســية، بمــا يف ذلــك التوجُّ ــة يف تحدي ي الحر
ــوا يمارســون النشــاط الجنــي ومــى يكــون ذلك 	  قــرار مــا إذا كان
ــار رشكائهــم الجنســين	  ي اخت
ــة وممتعــة	  معايشــة تجــارب جنســية آمن
ــزواج أم ال ومــى ومّمن	  ــدون ال ي ر ــوا ي قــرار مــا إذا كان
ــأي وســيلة وكــم طفــًا ينجبون	  ــدون إنجــاب طفــل أو أطفــال ومــى يكــون ذلــك وب ي ر ــوا ي قــرار مــا إذا كان
ــزم مــن معلومــات ومــوارد وخدمــات ودعــم لتحقيــق كل 	  ل ــى مــا ي ــة الحصــول عل ي ــع - طــوال أعمارهــم - بإمكان التمّت

ــراه واســتغال وعنف.61 ك ــز وإ مــا ســبق، وذلــك دون تمي

ــات  يان ــات املتعلقــة بالصحــة. ب لبيان الرتّصــد: ترّصــد الصحــة العامــة هــو الجمــع والتحليــل والتفســر املنهجــي املســتمر ل
ترّصــد املرض: 

ــة عامــة. 	  ــذار مبكــر للفاشــيات الوشــيكة الــي يمكــن أن تتحــول إىل حــاالت طــوارئ صحي تعمــل كنظــام إن
ــع التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق األهــداف املحــددة.	  تب ــى ت ــر التدخــل، وتســاعد عل أث ــم ت ــن مــن متابعــة وتقيي تمكّ
ــات وتخطيــط وتقييــم سياســة 	  ــد األولوي ــة، حيــث ترشــد تحدي كل الصحي ــات املشــا ي ائ ــع وتوضــح وب تاب ت

واســراتيجيات الصحــة العامــة.62

ــارات االســترشاب  ب يعــة يف أغلــب األحــوال إىل اخت ــارات التشــخيصية الرس ب ــة، تشــر االخت ــار: يف ســياق األمــراض املعدي االختب
ــواع العــدوى.63 ناعــي وفــق التدفــق األفقــي املســتخدمة للكشــف عــن بعــض أن مل ا
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 املرفــق األول: القوائــم املرجعية
للتأّهب واالســتجابة

الغرض

الهــدف مــن هذه اإلرشــادات تقديم املشــورة 
ــؤدون  ــن ي ــة الذي ــة الصحي ــة ملوظفــي الرعاي العملي

ــة واالســتجابة  أنشــطة التأهــب لألمــراض املعدي
ــة احتياجــات الصحــة  لبي هــا لضمــان ت ل

ــد  ــة للســكان عن ي والحقــوق الجنســية واإلنجاب
ــة  ــة وثيقــة مصاحب حــدوث فاشــية. وهــو بمثاب

ــة "الصحــة الجنســية  لإلرشــادات الرسدي
ــة وحــاالت تفــي األمــراض املعدية:  ي واإلنجاب

إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية 
والهشــة". الجمهــور املســتهدف لهــذه اإلرشــادات 

ــة  ــة الصحي ــرو الرامــج ومقدمــو الرعاي هــم مدي
يكــة املســؤولة عــن إدارة  ــات الرش مــن الهيئ

ــذ والحكومــات يف الســياقات اإلنســانية  التنفي
والهشــة املعرضــة ملخاطــر تفــي األمراض 

ــى  ــة أو الــي تعــاين منهــا فعــًا. وينبغــي عل املعدي
ــة يف  مســتخدمي هــذه الوثيقــة أن ينظــروا بعناي
ــه وتطوره.  ــرض املعــدي ومرحلت مل ســياق تفــي ا

ــرض قد  مل ــدرك أن حــاالت تفــي ا هــم أن ن ومــن امل
ــة أقــل شــدة إىل مراحل  ي ائ تنتقــل مــن مراحــل وب

كر شــدة إىل  ــة أ كــر شــدة، أو مــن مرحل ــة أ ي ائ وب
ــايل يجــب أن يكون  ت ال ــة أقــل شــدة. وب مرحل

ــل  ــن للرصــد املســتمر والتعدي ي املوظفــون جاهز
ــات برسعــة اعتمــاًدا  ــا وعكــس العملي واملــيّ قدًم

ــرض وكيــف تتغــر نتيجــة  مل ــى أنمــاط انتقــال ا عل
ــر الــي تنفذهــا الحكومــة.  للتحــوالت يف التداب
ــر رضورة أن تظــل خدمــات  هــم أن نتذك ومــن امل

ــة علــى مســتوى  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــز الصحــي متاحــة إىل أقــى مــدى ممكــن.  رك مل  ا

التأهب

تأّهــب إىل قــدرة الحكومــات ومنظمــات  يشــر ال
ــى  ــة واألفــراد عل االســتجابة واملجتمعــات املحلي
ــر األخطــار  تأث ــة ل ي االســتباق واالســتجابة بفعال

ــة أو املحدقــة  أو األحــداث أو الظــروف املحتمل
ــات تســمح  ي ل ــة. وهــو يعــي تطبيــق آ أو الراهن

ــة بالوعــي  ــة ومنظمــات اإلغاث للســلطات الوطني
ــوارد برسعة  مل باملخاطــر وتنــرش املوظفــن وا

بمجــرد وقــوع األزمــة )مكتب تنســيق الشــؤون 
ــة يف  ن ــات التأهــب متضّم اإلنســانية، 2021(. توصي
ــري الرامــج ومقدمــي  هــذه الوثيقــة ملســاعدة مدي
ــى التخطيــط لحــاالت تفــي  ــة عل ــة الصحي الرعاي

ــة. ــة املحتمل األمــراض املعدي

االستجابة

ــة الطــوارئ الحــادة"،  ــدأ االســتجابة، أو "مرحل ب ت
ــة تفي  ــة، وهــي يف هــذه الحال فــور وقــوع الكارث

ع املنظمــات اإلنســانية يف  مــرض معــٍد. تــرش
ــم  ــى تقدي االســتجابة، حيــث ينصــّب تركزهــا عل

ــاء والرف  مل ــة كالغــذاء وا الخدمــات الحيوي
ــأوى.  مل ــة وا ي ــة األول ــة الصحي الصحــي والرعاي

قــاء  ــة يف اإلب ــاء هــذه املرحل ن ــة أث وتتمثــل األولوي
ــات  ــاة. توصي ــد الحي ــى قي ــى الســكان عل عل

ــة يف هــذه الوثيقــة تهــدف  ن االســتجابة املتضّم
ــة  ــري الرامــج ومقدمــي الرعاي إىل مســاعدة مدي

ــى االســتجابة لتفــي مــرض معــٍد. ــة عل الصحي

التعايف

ــة التعــايف مــن مراحل االســتجابة  خــال مرحل
ــة الطــوارئ، يتحــول محــور الركــز من  لحال

ــا مــا  ًب ــة. وغال االســتجابة إىل االنتعــاش والتنمي
ــاء هذه  ن ــة أث ي ــة الدول تغــادر منظمــات اإلغاث

ــروًزا،  كــر ب ــة دوًرا أ ــة. وتلعــب وكاالت التنمي املرحل
ــم املســاعدات إىل  وتنتقــل املســؤولية عــن تقدي
 ,Anderson & Gerber( ــة الســلطات املحلي
ــات التعــايف يف هــذه  ــاول توصي ن ــم ت ت 2018(. مل ي

ــات  ــًرا مــن التوصي ــة؛ ألن كث القائمــة املرجعي
ا وليســت محددة.  ــات عامــة جــدًّ ــارة عــن توصي عب

ــدأ التخطيــط  ب لكــن مــن املستحســن أن ي
ــة  ي لعــودة خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة،  ي ــة األول ــة الصحي الشــاملة، املدمجــة يف الرعاي
يف أقــرب وقــت ممكن.

1. ضمــان الوصــول إىل مجموعــة الخدمــات 
األوليــة الــي تمثــل الحد األدىن

ــة للتأهــب  يســتخدم الجــدول 1، "القائمــة املرجعي
واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة الجنســية 

ــة"، أهداف  ــة يف حــاالت تفــي األمــراض املعدي ي واإلنجاب
ــة الــي تمثــل الحــد األدىن  ي مجموعــة الخدمــات األول

ــري الصحــة الجنســية  ــة بإجــراءات تشــغيل ملدي للتوصي
تأّهــب واالســتجابة. ــة، مصنفــًة حســب ال ي واإلنجاب

2. دمــج احتياجــات الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة يف االســتجابة لتفــي األمــراض 

ملعدية ا
يستخدم الجدول 2، "القوائم املرجعية للتأهب 

واالستجابة للمستجيبن للصحة العامة/األمراض 
املعدية مع مراعاة احتياجات الصحة الجنسية 

ز االستجابة للفاشيات للتوصية  واإلنجابية،" ركائ
بتدخات التشغيل ذات األولوية للصحة الجنسية 

واإلنجابية، ألخصائيي الصحة العامة واألمراض املعدية، 
مصنفًة حسب التأّهب واالستجابة. وتصف توصيات 
التأّهب اإلجراءات العامة الواجب اتخاذها قبل حدوث 

فاشية وليست خاصة بعامل ُمْمرض معن.
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هــدف مجموعة 
الخدمات 

األوليــة الي 
ــل الحد  تمث

األدىن

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

1. التنســيق ــق  ي ــق العامــل الفرعي/الفر ي املشــاركة يف الفر
ملعــي بالصحــة الجنســية  العامــل الفــي ا
ــة ويف مجموعــة الصحــة وفــرق  ي واإلنجاب

تأهــب للفاشــيات.  ال ــة ب العمــل ذات الصل

ــة إىل املنصــات  ي نقــل جهــود التنســيق الجار
ــد الحاجــة وحيثمــا كان  ــة، عن االفراضي

ــا، وضمــان اســتمرار املشــاركة.  ذلــك ممكًن
ضمــان مشــاركة موظفــي الصحــة الجنســية 

ــات مكافحــة الفاشــيات  ي ل ــة يف آ ي واإلنجاب
ــة )بمعــى:  والتنســيق الصحــي ذات الصل

مجموعــة الخدمــات اللوجســتية، مجموعــة 
ــة تنســيق مكافحــة الفاشــيات(  ئ الصحــة، هي

ــة للصحــة الجنســية  لضمــان إعطــاء األولوي
ــة يف تخطيــط االســتجابة. ي واإلنجاب

ــم خدمــات الصحــة الجنســية  ــارصة وتعمي من
ــة يف خطــط العمل/خطــط الطــوارئ  ي واإلنجاب

ــة ملكافحــة  ي الوطنية/املقاطعية/املحل
ــر مجموعــة  ا مــع معاي الفاشــية تماشــًي

ــل الحــد األدىن.  ــي تمث ــة ال ي الخدمــات األول

ــة  ي ملعن تفعيــل خطــط الطــوارئ والتكيــف ا
ــة ومكافحــة  ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب

تأهــب للفاشــية  الفاشــيات يف إطــار ال
ها.  ــتجابة ل واالس

اســتعراض الخــرات املســتفادة من 
ــًا: مــرض فروس  الفاشــيات الســابقة )مث

ــرا  ــوال والكول ب ــد-19[ واإلي كوفي ــا 2019 ] كورون
ــك(، حســب االقتضــاء، مع  ومــا إىل ذل

ــدروس  ــق ال ي ــع أصحــاب املصلحــة؛ وتوث جمي
ــا يف خطــط الطــوارئ. املســتفادة وتضمينه

ــى مجموعــة  ــب تنشــيطي عل ي ــم تدر تنظي
ــل الحــد األدىن  ــي تمث ــة ال ي الخدمــات األول

ــة  ــة الصحي رعاي ــة يف مجــال ال للجهــات الفاعل
)بمــا يف ذلــك مقدمــو الخدمــات وأصحــاب 

املصلحــة(، مــع مراعــاة ســياق تفــي األمراض 
ملعدية.  ا

ــى مجموعــة  ــب إضــايف عل ي ــم تدر تنظي
ــل الحــد األدىن كمــا  ــي تمث ــة ال ي الخدمــات األول
ــارصة مجموعــة الخدمــات  ــوب، ومن هــو مطل

اعتبارهــا  ــل الحــد األدىن ب ــي تمث ــة ال ي األول
الحــد األدىن لخدمــات الصحــة الجنســية 

ــاء الفاشــية. ن ــا أث ــة الواجــب تقديمه ي واإلنجاب

حســاب االحتياجــات مــن مســتلزمات 
ــة، الــرشاء  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــوازم أو أطقــم  ل ــن املســبق ل ي والتخز
ــة  ي مســتلزمات الصحــة الجنســية واإلنجاب

باســتخدام حاســبة مجموعــة الخدمــات 
ــل الحــد األدىن، ووضع  ــي تمث ــة ال ي األول

ــك للمواقــع األصعــب  ــع بمــا يف ذل ي خطــط توز
يهــا. يف الوصــول إل

ــوازم أو أطقــم مســتلزمات  ــع ل ي وز دعــم ت
ــة، وضمــان  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــوازم لتجنــب حاالت  ل ــاغ الواضــح عــن ال اإلب
النقص. 
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هــدف مجموعة 
الخدمات 

األوليــة الي 
ــل الحد  تمث

األدىن

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

ــع خدمات  ــل مهــام جمي ــارصة تحوي من
ــادئ  ــة ووضــع مب ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة، بمــا  لرعاي ــة ل ي ــة وذات ــة مجتمعي توجيهي
ــة ملنظمــة  ــادئ التوجيهي ب مل يتمــاىش مــع ا

ــة. ي ــة الذات لرعاي ــة ل ي الصحــة العامل

ــة  حســاب احتياجــات معــدات الوقاي
تقــال  يوهات ان الشــخصية ملختلــف ســينار

ــر اشــتمال عمال  الفاشــيات )مــع تذك
ــة  ــة(؛ رشاء معــدات الوقاي الصحــة املجتمعي

ا.   ًق ــا مســب نه ي الشــخصية وتخز

العمل مع وزارة الصحة، وصندوق األمم 
ية،  املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العامل

يق العامل الفرعي املعي بالصحة  والفر
الجنسية واإلنجابية لضمان حصول مقدمي 

ية على  خدمات الصحة الجنسية واإلنجاب
معدات الوقاية الشخصية ذات الصلة 

ية الخدمات )بما يتماىش مع  لدعم استمرار
االستخدام الرشيد ملعدات الوقاية الشخصية 

ية(. وخطة االستجابة اإلنسان

ــم الصــات واالنخــراط بشــكل  إقامة/تدعي
ــي  هــادف مــع مجموعــات املجتمــع املحل
والــرشكاء املحليــن وأصحــاب املصلحــة 

ــة الصحــة والحقــوق  الحكوميــن بشــأن أهمي
ــي يمكــن  ــة والطــرق ال ي الجنســية واإلنجاب
ــد احتياجــات  ي ز ــا الفاشــيات أو ت ه غــّر ب أن ت

ــة. ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

العمــل مــع عمال الصحــة املجتمعية 
ية  اب ــة والجماعات الشــب ــادات املجتمعي والقي

ــث املنتظم  ــة للتحدي والجماعــات املجتمعي
للمجتمعــات املحلية بشــأن أين/مى/

ــم الوصــول إىل مختلف خدمات  ت كيــف ي
ــة والتغيرات  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ها؛  ــى الخدمات لدى حدوث ــي تطــرأ عل ال

هج املعدلة لتشــاُرك املعلومات  نُّ اســتخدام ال
)مكــرات الصــوت، الرســائل النصية القصرة، 
"واتســاب"، الخطوط الســاخنة، باإلضافة إىل 

تبع  ــة الصغــرة الي ت االجتماعــات الجماعي
تباعد الجســدي،  بادئ التوجيهية بشــأن ال امل

ونظافــة اليدين، وممارســات النظافة 
ا(. ــة األخــرى، حيثمــا كان ذلك ممكًن الصحي

ــدأ "مــن يفعــل مــاذا وأين"  ــى مب املحافظــة عل
وتعميمــه كل أســبوعن، وذلــك يف ضــوء 

ــر الخدمــات.  وّف كــن ت ــة أما تغــرات املحتمل ال

ــز العــزل والعــاج املحتملة  ك را ــط مل رســم خرائ
ــة املرىض.  ــي يمكــن اســتخدامها إلحال ال

كز  ــة مــع مرا ــط قوي ــى رواب إقامــة واملحافظــة عل
ــي أنشــئت فيها  العــزل والعــاج، يف األحــوال ال

كز. را مل هــذه ا
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ية  ــد مــن أن خطــط االســتجابة اإلنســان ك أ ت ال
تأهــب واالســتجابة للفاشــيات  وخطــط ال
ــة تشــمل  ــل ذات الصل ومقرحــات التموي

ــة بمــا  ي احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة الي  ي يتمــاىش مــع مجموعــة الخدمــات األول

ــل الحــد األدىن.  تمث

ــل للفاشــيات  ــث مقرحــات التموي تحدي
لتشــمل احتياجــات الصحــة الجنســية 

ــث مقرحــات الصحــة  ــة، وتحدي ي واإلنجاب
ــات  ي ــة لتشــمل عمل ي الجنســية واإلنجاب

التكيــف يف حــاالت تفــي األمراض. 

ة  ــى مخــزون مــن معــدات الوقاي املحافظــة عل
ــا املخصــص  ه الشــخصية األساســية )بمــا في

ــة(.  ي لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــا لاحتياطــات  ًم نبغــي أن يكــون هــذا مائ وي
ــة،  ــة وللفاشــيات املوســمية اإلقليمي ي ار ملعي ا

ا.   ي ملار ــرا، ا ــًا: الكول مث

ــز مــن معــدات الوقاية  ــل الرك تحوي
ــة إىل  ي ار ملعي الشــخصية لاحتياطــات ا
ــة الشــخصية الخاصــة  معــدات الوقاي

اًدا  ن ــال: اســت ث مل ــى ســبيل ا العــدوى، عل ب
تقــال، وضمــان رشاء املخــزون  إىل نمــط االن
ــك لخدمــات الصحــة  ــه )بمــا يف ذل ت ان وصي

ــة واملوظفــن(.  ي الجنســية واإلنجاب

ملوثوقــة يف  ــد مصــادر املعلومــات ا تحدي
ــال: عمــال  ث مل ــى ســبيل ا ــي )عل املجتمــع املحل
ــات(  ــات التقليدي ــة، القاب الصحــة املجتمعي

ــى ســبيل  ــة )عل وأنمــاط االتصــال املفضل
ــال: اإلذاعــة، "واتســاب"( من أجل  ث مل ا

ــة  التخطيــط لاتصــال الفعــال والتوعي
ــق العامــل  ي ــة )الفر ي وإرشاك املجتمعــات املحل

ملعــي بالصحة  ــوكاالت ا ــن ال املشــرك ب
ــة يف حــاالت األزمــات، 2020(. ي اإلنجاب

ــة مــع  ي ــة إرشاك املجتمعــات املحل مواصل
حلقــات مســتمرة الســتقاء اآلراء والتعليقــات 

ــع والتصــدي للشــائعات  ب ت ت ــة؛ ال التقييمي
ــات  ــات الخاطئة/املعلوم ــات واملعلوم والخراف
ــة، خاصــًة فيما  ــة حــول األمــراض املعدي ل املضل

ــة.  ي ــق بالصحــة الجنســية واإلنجاب تعل ي

2. منــع العنــف 
لجنيس  ا

واالستجابة 
الحتياجات 

يا الضحا

ــة  املشــاركة يف تنســيق املجموعــة الفرعي
رأة.  مل العنــف ضــد ا ــة ب ي ملعن ا

ــة جهــود التنســيق مــع املجموعــة  مواصل
ــرأة.  مل العنــف ضــد ا ــة ب ي ملعن ــة ا الفرعي

ــة  ي ال ت ــارص ال ــد مــن تضمــن العن ك أ ت ال
يف خطــط الطــوارئ للصحــة والحقــوق 
ــة والفاشــيات: )1(  ي الجنســية واإلنجاب

يــن؛ )2(  تخطيــط الســامة مــع العمــاء الحال
ــق؛ )3( وضــع  ائ لوث ــن الــرسي ل ي خطــة للتخز

ــة لحاالت  ي ر ي ــإلدارة الرس خطــة واضحــة ل
ــر العاجــي للحــاالت، بمــا  االغتصــاب والتدب
ــة  تنقل مل ــم الخدمــات ا ــارات تقدي ــك خي يف ذل

ناء الفاشــيات؛  ــة أث عــد وأنظمــة اإلحال وعــن ُب
ــادئ  ب مل عــد؛ )5( ا )4( طــرق اإلرشاف عــن ُب
ــا مــن  ــة بدعــم الضحاي ي ملعن ــة ا التوجيهي

يب/ عــد؛ )6( تدر خــال الدعــم الرقمــي وعــن ُب
ــا  ــى أي تكنولوجي ــارات املوظفــن عل ــاء مه ن ب

عــد.  ــدة يمكــن اســتخدامها للدعــم عــن ُب جدي

ــاء  ن ــث الخطــط املوضوعــة أث ــل وتحدي تفعي
ــد مــن توفر  ك أ ت تأهــب حســب االقتضــاء. ال ال
ــة وغرهــا  ــة الشــخصية الكافي معــدات الوقاي

ــري الحــاالت  مــن املســتلزمات األساســية ملدي
ــة وغرهــم ممــن  ي ومقدمــي الخدمــات الطب

ــا. ــارش بالضحاي هــم اتصــال مب ســيكون ل
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ــات التنشــيطية  ب ي ــادة الوعــي ودعــم التدر ي ز
ة  ــة لدعــم االســتجاب ي ــارات العمل ه مل ــز ا ي تعز ل

ــري  ي ــر العاجــي الرس ــى الخــط األول والتدب عل
ــا. لاغتصــاب فيمــا يخــص الضحاي

ــة  ي ر ي ــة الرس رعاي االســتمرار يف توفــر ال
ــك  ــات مــن االغتصــاب، بمــا يف ذل لناجي ل

عــد  ــة ب ــة، والوقاي ــع الحمــل الطارئ وســائل من
ــة  ي ناعــة البرش مل تعــرُّض لفــروس نقــص ا ال
أمــون حيثمــا  مل ــة اإلجهــاض ا )HIV(، ورعاي

ــد مــن إقــرار إجراءات  ك أ ت ــاً. ال ي ون ــك قان كان ذل
ــة  لرعاي ــة ل التشــغيل املوحــدة ومســارات اإلحال
ــر  ــداء الجنــي والتدب ــا االعت ــة لضحاي ي ر ي الرس

ــى نطاق  العاجــي للحــاالت، ونرشهــا عل
انتظــام.  ــا ب ه ث واســع وتحدي

تثقيــف واالتصال  إعــداد مــواد اإلعــام وال
ــه، مع  ة ل ــرأة واالســتجاب مل ــع العنــف ضــد ا ن مل

رأة  مل ــادة يف حــاالت العنــف ضــد ا ي ز اســتباق ال
رتبطــة بحــاالت تفــي األمــراض املعدية.  مل ا

ــد تكييــف نموذج  في مل بمــا يكــون مــن ا ور
ــق العامــل  ي لفر تثقيــف واالتصــال ل اإلعــام وال

ملعــي بالصحة  ــوكاالت ا ــن ال املشــرك ب
ــة يف حــاالت األزمــات: "مــاذا تفعلــن  ي اإلنجاب

ــق العامــل  ي عــد الجنــس القــرسي" )الفر ب
ملعــي بالصحة  ــوكاالت ا ــن ال املشــرك ب

ــة يف حــاالت األزمــات، 2021(.  ي اإلنجاب

الخدمــات  ــة املســتمرة ب ضمــان التوعي
ــرأة، بمــا يف ذلــك  مل العنــف ضــد ا تعلقــة ب مل ا
ــات  ي ــح مــع النســاء والفت ي التواصــل الر
ــرات  ــرات أو تغي حــول الفاشــية وأي تغي

ــع  ي ــم الخدمــات. توز ــة يف طــرق تقدي محتمل
تعلقــة  مل تثقيــف واالتصــال ا مــواد اإلعــام وال

ــرأة والخدمــات يف  مل ــع العنــف ضــد ا بمن
ــع  ــة، وجمي ــز الصحي ك را امل ــرز ب ف منطقــة ال

فــرز األخــرى، ويف عمــوم املجتمــع  مواقــع ال
ــك الســكان املحرومــون مــن  ــي، بمــا يف ذل املحل

الخدمــات. اســتخدم الرســائل عــر الشــبكة 
ــة القصــرة، "واتســاب"(  )الرســائل النصي
ــة للوصــول إىل العمــاء،  والرســائل اإلذاعي

ــا. حيثمــا كان ذلــك ممكًن

بــن  ملدر ــط للموظفــن واملتطوعــن ا رســم خرائ
ــى  ــة الطلــب عل ي ب ل ت ــن يمكــن حشــدهم ل الذي
ــداء الجنــي،  ــا االعت ــة لضحاي ي ر ي ــة الرس رعاي ال
ــة أو غرهــا مــن  ــة املجتمعي رعاي ــك ال بمــا يف ذل

ملهام. ــل ا بدي هــج ت ُن

ــا  ــة للوصــول إىل ضحاي ل ــق طــرق بدي تطبي
ــايئ قــد يتجنن املنشــآت  ــرأة ال مل العنــف ضــد ا

تقــال  تيجــة املخاطــر املتصــورة الن ــة ن الصحي
ــا  ــة. فــإذا مل تتمكــن الضحاي األمــراض املعدي

نبغــي  مــن الوصــول إىل الخدمــات القائمــة، ي
هــام إىل مقدمــي الخدمــات  مل ــل ا بدي النظــر يف ت

ــم الخدمــات  ــة لتقدي ــة املجتمعي الصحي
ــف  ــا و/أو اســتخدام خطــوط الهات مجتمعيًّ

ــا للســياق.  ًم الســاخنة، إذا كان هــذا مائ
ــط بــن عمــال الصحة  رواب ــز ال ي ضمــان تعز

ــة.  ــة الصحي رعاي ــة ومقدمــي ال املجتمعي
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ية  اب ية والشــب العمــل مــع الجماعــات النســائ
لتواصــل  الفاشــيات ل هــج خاصــة ب ــر ُن لتطوي

ــر الدعم الشــخيص  وّف ــة عــدم ت والدعــم يف حال
ــة،  )خطــوط املســاعدة، املنصــات الرقمي

ــد خاص  كي أ ــا مــع ت ــم املشــورة افراضيًّ تقدي
ا لتصاعــد  ــى تخطيــط الســامة تحســًب عل

ملوقف(.  ا

لتواصــل والدعــم  فــة ل هــج مكّي ــذ ورصــد ُن نفي ت
ــة،  )خطــوط املســاعدة، املنصــات الرقمي

ركــز خاص  ــا مــع ت ــم املشــورة افراضيًّ تقدي
ا لتصاعــد  ــى تخطيــط الســامة تحســًب عل

ية. تعــاون مــع الجماعــات النســائ ال املوقــف( ب

3. اإليدز/العــدوى 
ا ــة جنســيًّ املنقول

ــة  ي ال ت ــارص ال ــد مــن تضمــن العن ك أ ت ال
يف خطــط الطــوارئ للصحــة والحقــوق 
ــة والفاشــيات: )1(  ي الجنســية واإلنجاب

عــد للعمــاء  عــة عــن ُب تاب مل ــوات االتصــال وا قن
ا؛  ــة جنســيًّ نقول مل اإليدز/العــدوى ا ــن ب املصاب

ــر مــن  ك ــات أ ــع املســبق لكمي ي توز )2( ال
ــى العمــاء  ــة عل ي مضــادات الفروســات القهقر

ــدز مــن أجــل التدبر  اإلي ــن ب يــن املصاب الحال
ــات  ــع الواقي ي ــذايت؛ )3( خطــط توز العاجــي ال

ــة، بمــا يف  ــة خــارج املنشــآت الصحي ي الذكر
الجنــس  ــى املشــتغات ب ــا عل يعه ــك توز ذل
ثليــن  مل ــات وا ي ل ث مل ملعاقــن وا والشــباب وا

ــة  ــري الهوي ــل الجنــي ومغاي ي مل ومزدوجــي ا
ية  ــة الجنســان الجنســية وأحــرار الهوي

ــة  رغب ــي صفــات الجنســن وعديمــي ال وحامل
الجنســية؛ )4( النظــر يف توفــر العــاج الوقــايئ 

ــات املعرضــة ملخاطــر  لفئ لتعــرض ل الســابق ل
ــة يف الحصــول يف  مرتفعــة وقــد تجــد صعوب

ــى العــاج الوقــايئ أو بعــد  ناســب عل مل الوقــت ا
التعرض. 

ــر العاجــي وفق  ــة توفــر التدب مواصل
ا، لكــن  ــة جنســيًّ نقول مل لعــدوى ا تازمــات ل مل ا

مــع الحــد مــن تدفــق املرىض باآليت: )1( 
ــف، )2( وتوســيع  فــرز عــر الهات اســتخدام ال

ــة  ــة يف حال ي ــات الذات ن الوصــول إىل أخــذ العي
ا، )3( وعــاج حــاالت  ــة جنســيًّ نقول مل العــدوى ا

ــى أســاس  ا عل ــة جنســيًّ نقول مل العــدوى ا
يــض ومعاير  ر مل ــا لوصــف ا االفــراض وفًق
ــر  ــك. وإذا اعُت املخاطــر، حيثمــا أمكــن ذل

نبغــي النظــر يف مــدى  ــا، ي يًّ الفحــص رضور
ــة مــن  ــع احتياطــات الوقاي ب ــة وات إلحــاح الحال

ــا. ه العــدوى ومكافحت

ــة دعــم من ســبق لهم العاج  مواصل
ية للوصول  بمضــادات الفروســات القهقر
تابعة، واســتكمال  ــة امل إىل الخدمــات ورعاي

كر من  ــع كميات أ ي ــة وتوز ي اإلحــاالت الرور
يــن لتقليل  ــى العماء الحال ــة عل األدوي

عــذر الوصول إىل  ــارات. إذا ت ي ز الحاجــة إىل ال
نبغــي النظــر يف تنظيم  ــة، ي املنشــأة الصحي

لعــاج الوقايئ بعد  ــع مجتمعــي ل ي ــة توز ي عمل
ــع انتقال العدوى من  التعــرض ووســائل من

ــا عــر خطــوط املســاعدة الهاتفية  ه األم إىل طفل
و/أو شــبكات عمــال الصحــة املجتمعية. 

ــة  ي إقامــة اتصــاالت مــع الجماعــات املحل
كهــم يف التخطيــط  ــدز وإرشا اإلي ــن ب للمصاب

الطــارئ للصحــة والحقــوق الجنســية 
ــة والفاشــيات.  ي واإلنجاب

تثقيف  ــر مــواد اإلعــام وال وّف ضمــان ت
فــة حســب الســياق فيمــا  كّي مل واالتصــال ا
ا.  ــة جنســيًّ نقول مل ــدز والعــدوى ا يخــص اإلي

ــا طــوال  ه ث ــم املعلومــات وتحدي ــة تقدي مواصل
فــرة تفي املرض. 
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العمــل مــع الحكومــة واألمــم املتحدة 
ا من  ًق لضمــان وجــود مخــزون جاهــز مســب

ــة  ي ــة املضــادة للفروســات القهقر األدوي
ــة. ثوي عــوازل األن ــة وال ي ــات الذكر والواقي

قــاط خدمــة  ــة يف ن ي ــات الذكر ــع الواقي ي توز
ــال واحتياجــات إعادة  متعــددة، ورصــد اإلقب

يع  املســتلزمات )مــن خــال التوز ــزود ب ال
ــزم األمــر(.  املجتمعــي، إذا ل

ــة  ــادئ التوجيهي ب مل ــارصة الروتوكــوالت وا من
ــدز  اإلي ــة ب ــذايت لإلصاب ــار ال ب ــة لاخت ي الوطن
ــة العــدوى  ــة يف حال ي ــات الذات ن وأخــذ العي
ــذ  نفي ــدء يف ت ب ا، ودعــم ال ــة جنســيًّ نقول مل ا

امــج إذا أمكــن.  الرن

ــم فــرق الصحــة الجنســية  ــد مــن تقدي ك أ ت ال
ــة وموظفــي املنشــآت  ــة املجتمعي ي واإلنجاب

ــر عــاج  وّف ــة للمعلومــات عــن ت الصحي
ــة  ي ــات الذكر ا والواقي ــة جنســيًّ نقول مل األمــراض ا

ــة وغرهــا يف  ي ومضــادات الفروســات القهقر
ــة. ــارات اإلحال ــة وخي املنشــآت الصحي

ــة األهلية، بما   ي العمــل مــع املنظمــات املحل
ــا املنظمــات الي يقودها الشــباب،  ه في

ثليــن ومزدوجــي امليل الجني  ــات وامل ي ل ث وامل
ــة الجنســية وأحرار الهوية  ــري الهوي ومغاي

الجنســانية وحاملي صفات الجنســن 
وعديمــي الرغبة الجنســية، ومنظمات 

ــل األرضار الاحقــة بمتعاطــي املخدرات  تقلي
ركز على  ــا املنظمــات الي ت ه الحقــن )بمــا في ب

الجنــس(، لتوفر معلومات  املشــتغات ب
ــذي يمكنهم  ــدز حول املكان ال اإلي ــن ب للمصاب

ــه الحصــول على مضادات الفروســات  في
ا. نقولة جنســيًّ ــة وعاجــات األمراض امل ي القهقر

ــة توفــر العــاج الوقــايئ التايل  مواصل
ــا العنــف الجنــي والتعــرض  لتعــرض لضحاي ل

هــي. إعــداد غرفــة استشــارات خاصة  مل ا
ــي  ــا ال ه للعمــاء ذوي الحــاالت املشــتبه ب

لتعــرض  ــا ل ًي ال ــا عاجــًا ت يًّ ــا وقائ تتطلــب عاًج
ــة. توســيع  ــارات طوعي ب أو استشــارات واخت

ــذايت  ــار ال ب ــى االخت ــة الحصــول عل ي إمكان
ــدز، إن أمكــن. اإلي ــة ب لإلصاب

اعتماًدا على طبيعة تفي املرض املعدي، 
تعلقة  روتوكوالت العاج امل يتم استعراض ب

ية  يع األدوية املضادة للفروسات القهقر توز ب
ا لإليدز ومنع  تلقون عاًج لألشخاص الذين ي
انتقال العدوى من األم إىل طفلها؛ وتكييف 

الروتوكوالت للوصول إىل أسلم طريقة لالزام 
ثال: مراعاة مخاطر  العاج )على سبيل امل ب

القيء املستمر يف حاالت تفي الكولرا(. 
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4. صحــة األم 
والوليد

ــايل يف خطــط الطــوارئ  ت ــد مــن تضمــن ال ك أ ت ال
ــة  ي للصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة  رعاي روتوكــوالت ال والفاشــيات: 1( ب
ــوالدة،  ــي ال ــد وحدي ي لتول ــة ل ــة الطارئ ي الطب

فــرز، واإلحــاالت فيمــا يخــص مختلف  وال
ــز  ك يوهات التفــي، بمــا يف ذلــك يف مرا ســينار
روتوكــوالت الحــد مــن مخالطــة  العــاج. )2( ب
ر  ــى توّف ــزم األمــر مــع املحافظــة عل ــرىض إذا ل مل ا

الخدمــات األساســية. )3( توســيع نطــاق 
ــة صحــة األمهــات  رعاي ــة ل الخدمــات املجتمعي
ــادة عــدد  ي ز ــط ل ــوالدة. )4( التخطي ــي ال وحدي
راعــاة احتمــال مــرض املوظفــن أو  املوظفــن مل

وضعهــم يف الحجــر الصحــي. 

ــة خدمــات الوالدة  ــة ملواصل وي إعطــاء األول
ــد  ي لتول ــة ل ــة الطارئ ي ــة الطب رعاي ــة وال اآلمن

ــة لإلجهــاض  ي ال ت ــة ال رعاي ــوالدة وال ــي ال وحدي
ــة  رعاي ــة ال يضــات. إنشــاء مســارات إحال للمر

ــوالدة  ــي ال ــد وحدي ي لتول ــة ل ــة الطارئ ي الطب
ــم دعــم  انتظــام. النظــر يف تقدي ــا ب ه ث وتحدي

نقــل للعمــاء. ال

ــب تنشــيطي يســتند إىل الكفــاءة  ي ــم تدر تنظي
ــة  ــة الطارئ ي ــة الطب رعاي ــة وال ــوالدة اآلمن ــى ال عل

ــة  ي ال ت ــة ال رعاي ــوالدة وال ــي ال ــد وحدي ي لتول ل
.)PAC( لإلجهــاض

ــة يف  ي ن ي روت ــارات ال ي ز ــل ال النظــر يف تحوي
ــوالدة ومــا بعد الوالدة  ــل ال ــة مــا قب إطــار رعاي

يضــات قليــات الخطــورة إىل استشــارات  للمر
عــد، وإنشــاء نظــام التحــري الهاتفي  عــن ُب

ــة لإلجهــاض،  ي ال ت ــة ال رعاي فيمــا يخــص ال
حيثمــا أمكــن ذلك. 

ــد مــن أّن املزوبروســتول  كُّ أ ت ال
)misoprostol( )أو املزوبروســتول 

ــتون  يس يفير مل misoprostol وا
 
ٍ
ار ــه( كخي ي ــد اإلشــارة إل mifepristone عن

ــغ  ي تفر ــاح ل ــة مت  يف الخطــوط األمامي
ٍ

ــاح مت
؛  ــاً ي ــام ذلــك طب بــنَّ رضورة القي الرحــم كلمــا ت

ــاك حاجــة إىل اســتخدام  وعندمــا تكــون هن
ــدوي إلتمــام حاالت  ي ــزة الشــفط ال أجه

ــة، اتبع اإلرشــادات  اإلجهــاض غــر املكتمل
ــة الشــخصية و  عــدات الوقاي القياســية مل

ــا. ه ــة مــن العــدوى ومكافحت الوقاي
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ــة  ي عن مل يجــب أن تكــون اإلدارة املحافظــة )ا
ــار  ــة الخي اب ــة بمث ي ــة الحوامــل( أو الطب رعاي ب

ــد التعامــل مــع حــاالت اإلجهاض  األول عن
يضــة مســتقرة  ر مل ــر ا غــر املكتمــل. عندمــا تعت

ــا العــودة إىل املزل،  ه ويكــون مــن اآلمــن ل
ملنشــأة.  يمكــن أن يســتمر العــاج خــارج ا

ــم املشــورة وأرقــام الهواتــف يف  يجــب تقدي
ــة حــدوث مضاعفات. حال

ــة يف املنشــآت  ي ن ي روت عــة ال اب ت مل النظــر يف وقــف ا
ملعلقــة بمضاعفــات الصحــة  ــة ا ي الطب

ــد وإنشــاء خــط  ي تول ــة / ال ي الجنســية واإلنجاب
عــد، عندمــا يكــون  عــة عــن ُب تاب مل فــي لدعــم ا هات
ــة.  ي ــة الطب ناحي اً مــن ال ــاً ومناســب ي ذلــك رضور

ــؤ باالحتياجــات الازمــة مــن لوازم  ب ن ت ال
ــد  ي تول ال ــة ب ــة الطارئ اي ــة والعن أمون ــوالدة امل ال

ــغ الرحــم، بمــا يف ذلك  ي ــوالدة وتفر ــي ال وحدي
ــوالدة النظيفــة واملزوبروســتول  مجموعــات ال

ــع  ــة من ــع املســبق بغي ي لتوز )misoprostol( ل
ــوالدة والكلوروهيكســيدين  ــف مــا بعد ال ي ز ن

ــل  ــة بنظافــة الحب اي لعن )chlorohexidine( ل
ــادئ التوجيهية  ب مل ــى ا الــرسي )اعتمــاداً عل

ــة(. ضمــان تخصيــص مخــزون من  ي الوطن
لتعامــل مــع  ــة الشــخصية ل معــدات الوقاي

تقــال العدوى  ــواع املختلفــة مــن حــاالت ان األن
حســب الحاجــة لحــاالت الوالدة/التوليد 

الطارئة.

روتوكــوالت واضحــة لتقديم  وضــع ب
ــكان الذي  مل ــى ا ــة تنــص عل الخدمــات واإلحال

ــات بعــدوى خفيفــة  ــه الحوامــل املصاب ــد في ل ت
ومتوســطة وحــادة وكيــف يمكــن دعمهــن 

أمــان مــع أطفالهــن حديي  لــي يمكــن ب
تقــال  ــة ان ي ل ــى قاب ــوالدة. وســيتوقف هــذا عل ال

ــات الي  ــرض ومعــدل الوفي ْم ملُ العامــل ا
بها وشــدة العــدوى. يف معظــم حــاالت  يســّب

ــز العاج  ك نبغــي تجهــز مرا تفــي األمــراض، ي
ــة  ي ــة الطب رعاي ــة وال ــوالدة اآلمن لتوفــر ال
ــات  ــد للحوامــل املصاب ي لتول ــة ل الطارئ
تلقــن العاج.  ــايت ي أمــراض خطــرة ال ب

الفصــل بــن وحدات الصحة الجنســية 
ثال: األمومة(  ــى ســبيل امل ــة )عل ي واإلنجاب

ــة عن املرىض املؤكد  أمــراض غــر معدي للمــرىض ب
يف الحالة. أو املشــتبه يف اســتيفائهم تعر
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ــة  ــة الطارئ ي ــة الطب رعاي اســتعراض قــدرات ال
ــوالدة )خاصــة  ــي ال ــد وحدي ي لتول الشــاملة ل

ــد مــن تكييــف  ك أ ت ــات(، وال ي غرفــة العمل
ْمرض املســبب  ملُ الخدمــات مــع العامــل ا

ــرض، مــع مراعــاة سلســلة انتقال  مل لتفــي ا
ــارات  ب نبغــي أن تشــمل االعت العــدوى. وي

نقــل والعــودة مــن العــزل إىل غرفة  ال
ــات، وإجــراءات التنظيــف والتطهــر،  ي العمل

ــة  ــة الشــخصية املطلوب ومعــدات الوقاي
ــة، وإدارة  تهوي ــات، وال ي ملوظفــي غرفــة العمل

ــات. نفاي ال

ــة  ــادئ توجيهي روتوكــوالت ومب ــارصة وضــع ب من
ــة لحقــوق  ي ــة والذات ــة املجتمعي لرعاي ــة ل ي وطن

ــة بمــا يتمــاىش  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة ملنظمــة الصحــة  ــادئ التوجيهي ب مل مــع ا
ــة  ــة الصحي رعاي ــك ال ــة، بمــا يف ذل ي العامل

ــوالدة وبدء  ــي ال لألمهــات واألطفــال حدي
ــك. امــج الدعــم حيثمــا أمكــن ذل رن ــذ ب نفي ت

ــة  ــذ الرامــج املجتمعي نفي ــدء يف ت ب دعــم ال
حســب الحاجة. 

ــود على  لقي وضــع إجــراءات تشــغيل املوحــدة ل
يمــة  ــة الكر رعاي ــن، مــع مراعــاة توفــر ال ي ر زائ ال

ــة فيمــا يخــص  ــود املحتمل لألمهــات والقي
ــة الصحــة  ــي توفــر رعاي ــة ال املنشــآت الصحي

ــذل  ــو أمكــن ب نبغــي ل ــة. وي ي الجنســية واإلنجاب
رافــق املفضــل  مل كل جهــد للســماح بوجــود ا

ــوالدة )منظمة  ــاء املخــاض وال ن لمــرأة أث ل
نبغــي الحــرص  ــة، 2022(. وي ي الصحــة العامل

ــرات  تغي لقــن املوظفــن بشــأن ال ــى ت عل
ــم.   املخططــة بشــكل مائ

ــع املجتمعــي لســلع الصحــة  ي لتوز االســتعداد ل
عــذر الوصــول إىل املنشــآت  ــة ت ــة يف حال ي اإلنجاب

ــة. ي ن ي روت ــة ال الصحي

ــز العــاج إلنشــاء أجنحــة  ك التنســيق مــع مرا
ــم مــن املوظفن  والدة مــزودة بعــدد مائ
رعاية  ــة وال ــوالدة اآلمن ــزة لتوفــر ال ومجه
ــد، بمــا يف ذلــك  ي لتول ــة ل ــة الطارئ ي الطب
ــزوم. ل ــد ال ــة لإلجهــاض، عن ي ال ت ــة ال رعاي ال
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ــى توفر  ــب املوظفــن عل ي ــد مــن تدر ك أ ت ال
ر  وّف ــد مــن ت ك أ ت ــدم وال ل نقــل الرشــيد ل ال

اإلمــدادات الازمة.  

ضمــان االســتخدام اآلمــن الرشــيد لنقل 
ــدم، حســب االقتضــاء. مراعاة ســياق  ال
ــزم األمر،  ــة، وإذا ل تفــي األمــراض املعدي

ــة  ي ملعن تكييــف إجــراءات التشــغيل املوحــدة ا
ثال:  مل ــى ســبيل ا ــك )عل ــا لذل ــدم وفًق نقــل ال ب

ــوال(.  ب ــة يف ســياقات اإلي ــارات اإلضافي ب االخت

ــة  عندمــا يكــون الوصــول إىل منشــأة صحي
ــوق بســبب انعدام  غــر ممكــن أو غــر موث

ــى  ــود عل ــة أو القي األمــن أو الطبيعــة الجغرافي
ــع أطقــم  ي ــم توز ت الفاشــية، ي تعلقــة ب ــة امل الحرك

ــا  ه ــوالدة النظيفــة، بمــا في مســتلزمات ال
املزوبروســتول والكلوروهيكســيدين، بمــا 
ــة،  ي ــة الوطن ــادئ التوجيهي ب مل يتمــاىش مــع ا

ــدو عليهن  ب ــايئ ي ــع النســاء ال ــى جمي عل
ــات اإلغــاق  ي الحمــل، وخصوًصــا ألن عمل

عــام قــد تخلــق حواجــز إضافية أمام  ال
ــوالدة النظيفــة واآلمنة  ــارات ال الوصــول إىل خي

ــد مــن معرفــة  ك أ ت ــة. ال يف املنشــأة الصحي
ــات لعامــات مضاعفــات  ي النســاء والفت

ــوالدة ومشــكات حديي الوالدة  الحمــل وال
وكيــف يطلــن املســاعدة وأين.

فــرز والعــزل يف املنشــآت  ــم قــدرات ال تدعي
ــي تقــدم خدمــات صحــة األمهات  ــة ال الصحي

ــوالدة، بمــا يف ذلك اســتعراض  ــي ال وحدي
لعــدوى.  بكــر ل مل كتشــاف ا تدفــق العمــاء واال

تثقيف  إعــداد ونــرش مــواد اإلعــام وال
ــن األعراض  فــروق ب ــح ال واالتصــال لتوضي

ــة واألعــراض  تعلقــة باألمــراض املعدي مل ا
ــة  ي ــة بالصحــة الجنســية واإلنجاب تعلق مل ا

ــي يف  هبل مل ــف ا ي ــال: الز ث مل ــى ســبيل ا )عل
ــاء  ن تنفــس أث ــق ال ــوال، ضي ب ســياقات اإلي

ــد-19(. الحمــل يف ســياقات كوفي
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ــات الحوامــل بعامات  ي إعــام النســاء والفت
ــة الوصــول إىل الخدمــات  خطــر الحمــل وكيفي
ــة واملعلومــات حــول الحمــل واملخاض  الصحي
ــي الوالدة  ــة األساســية لحدي رعاي ــوالدة وال وال

نبغــي توفر  ــة. وي وتفــي األمــراض املعدي
املعلومــات املائمــة للمراهقــات، وخاصــة 

ــا.  ــن 10 و 14 عاًم ــراوح أعمارهــن ب ــوايت ت ل ال
ــرض،  مل ــة تفــي ا ــا لحال ًم وإذا كان هــذا مائ

ــة  ــم معلومــات محّدث ــة تقدي نبغــي مواصل ي
ــاع  ن ــات الحوامــل باالمت ي ونصــح النســاء والفت

عــن الســفر غــر الــروري وتجنب االزدحام 
عــام ومخالطــة املرىض. نقــل ال ووســائل ال

5. حــاالت الحمل 
غــري املقصود

ــايل يف خطــط الطوارئ  ت ــد مــن تضمــن ال ك أ ت ال
للفاشــيات: )1( رســم خرائط للمنشــآت 

ــّن مــا هــي املنشــآت الصحية  ب ــة ت الصحي
ــة مــن  فــة كامل ــم طائ الــي ستســتمر يف تقدي

ــع املجتمعــي  ي توز الخدمــات. )2( التوســع يف ال
ــع الحمــل، بما  ــة لوســائل من ي ــة الذات رعاي وال

ــك توفــر إمــدادات ســنة واحدة من  يف ذل
يــن.  األســاليب قصــرة املفعــول للعمــاء الحال

ــم األرسة القائمــة  رامــج تنظي )3( دعــم ب
ــة، بمــا يف ذلك  ي ــة الذات رعاي ــى املجتمــع وال عل

نقحــة.  املســتلزمات وطــرق تســليمها امل

ــع الحمــل  ضمــان الوصــول إىل وســائل من
ــة للعكــس ووســائل  ل ملفعــول القاب ــة ا ل طوي

ــا  ملفعــول، بمــا فيه ــع الحمــل قصــرة ا من
قــاط  ــة، يف ن ــع الحمــل الطارئ وســائل من

ــي تكون  ــم الخدمــات. ويف األحــوال ال تقدي
ملفعــول هــي وحدها  ــا األســاليب قصــرة ا ه في

ــة  تنقل مل ــادات ا ــة، كمــا هــو الحــال يف العي املمكن
ــر  وّف ــد مــن ت ك أ ت ــم ال ت ــة، ي نقــاط الصحي أو ال

ــى وســائل منع  اإلحــاالت للحصــول عل
ــة للعكــس.  ل ملفعــول القاب ــة ا ل الحمــل طوي

ــة  ي ــذل الجهــود لضمــان إمكان ويجــب ب
ــة  ل ــع الحمــل طوي الوصــول إىل وســائل من

ــا  ه ــة للعكــس، وخصوًصــا ألن ل ملفعــول القاب ا
عــة بمجرد  تاب مل تتطلــب أقــل قــدر مــن ا

ــارات  ي ــل مــن الحاجــة إىل ز ــا، ممــا يقل ه إعطائ
ــة.  عــة يف املنشــآت الصحي تاب مل ا

ــة  ي ار ملعي اســتخدام احتياطــات الســامة ا
ــد  ــة الشــخصية عن املائمــة ومعــدات الوقاي
ــد إعطــاء وســائل منع  ــم املشــورة وعن تقدي

ملفعــول. ــة ا ل الحمــل طوي

ــع الحمــل بعد  ضمــان توفــر وســائل من
ــع العمــاء ــا لجمي اإلجهــاض وتقديمه



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 44 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

القائمــة املرجعيــة للتأهــب واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف حــاالت تفــي األمــراض املعديــة

هــدف مجموعة 
الخدمات 

األوليــة الي 
ــل الحد  تمث

األدىن

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

ــة تنشــيطية مســتندة  ي ب ي عقــد دورات تدر
ــم األرسة  إىل الكفــاءة بشــأن استشــارات تنظي
ملفعــول  ــة ا ل ــع الحمــل طوي وتوفــر وســائل من

ــة للعكــس. ل القاب

ــع املجتمعــي  ي توز مراعــاة توســيع نطــاق ال
ــة  رعاي ــع الحمــل ونمــاذج ال لوســائل من

ية. ت الذا

ــن املســبق إلمــدادات وســائل  ي ــؤ والتخز ب ن ت ال
ــع الحمــل  ــا وســائل من ه ــع الحمــل، بمــا في من
ملفعــول ووســائل  ــة والوســائل قصــرة ا الطارئ

ــة  ل ملفعــول القاب ــة ا ل ــع الحمــل طوي من
للعكــس. 

ــا مــع  ــا للســياق ومتوافًق ًم إذا كان هــذا مائ
ــات  ي أخــر عمل ــم ت ت ــة، ي ي اإلرشــادات الوطن

ملفعــول  ــة ا ل ــة للوســائل طوي ي ن ي روت ــة ال اإلزال
ــا عندمــا  ه ت ــا إزال ًم ــم دائ ت ــى أن ي )لكــن عل

ــل ذلك(. يطلــب العمي

ــة  ــادئ التوجيهي ب مل ــارصة الروتوكــوالت وا من
ــع الحمــل  ن ــة مل ي ــة الذات لرعاي ــة ل ي الوطن

ــوب  ــع املجتمعــي )بمــا يف ذلــك حب ي توز وال
ــة  ي ــات الذكر ــة والواقي ــع الحمــل الفموي من

ــع الحمل  ــع الحمــل ووســائل من وحقــن من
ــو  امــج الدعــم ل رن ــذ ب نفي ــدء يف ت ب ــة( وال الطارئ

أمكن. 

ــع إمــدادات تكفــي ســنة مــن حبوب  ي توز
ــع الحمــل  ــة وحقــن من ــع الحمــل الفموي من

يــن.  ــة( للعمــاء الحال ي ــات الذات )للحاقن
ــع  ــع املســبق لوســائل من ي توز النظــر يف ال

ــل الطارئة. الحم

6. االنتقــال إىل 
خدمــات الصحة 

الجنســية 
واإلنجابية 

لشاملة ا

ــد مــن أن خدمــات  ك أ ت ــارصة بنشــاط وال ن مل ا
ــة جــزء مــن  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

يق  تعــايف مــن خــال الفر تقــال وال خطــط االن
ــة  ي ملعــي بالصحــة الجنســية واإلنجاب العامــل ا
ــات  ي ل تأهــب للفاشــيات وآ ــات تنســيق ال ي ل وآ

ــة. التنســيق األخــرى ذات الصل

ــم خدمــات الصحــة الجنســية  ــة تقدي مواصل
ــو أمكــن،  ــة، ل بداي ــة الشــاملة مــن ال ي واإلنجاب

تقــال إىل خدمــات الصحــة الجنســية  واالن
ــة الشــاملة يف أقــرب وقــت ممكــن.  ي واإلنجاب

اســتعراض خدمــات الصحــة الجنســية 
ــا مــع املوقــف.  ــة الشــاملة وتكييفه ي واإلنجاب
ــر الرامــج إىل مجموعة  وقــد يعــي هــذا تدوي

ــل الحــد األدىن  ــي تمث ــة ال ي الخدمــات األول
ــا الواســعة  ه ت ــد الحاجــة، مــع ضمــان تغطي عن

ــر  ك ية األ ــات الســكان ــة وصــول الفئ ي وإمكان
ــا. ه ي تعرًضــا للمخاطــر إل

مشــرتكة - ضمــان 
أمــان خدمات 

الصحــة الجنســية 
واإلنجابية

ــة مــن العدوى  روتوكــوالت الوقاي وضــع ب
ــا وإجــراءات التشــغيل املوحــدة  ه ومكافحت

ــزام باالحتياطــات  ــذ واالل تنفي لضمــان ال
تقــال  ــة مــن ان ي ــر الوقائ ــة والتداب ي ار ملعي ا

العدوى.

ــة مــن العــدوى  روتوكــوالت الوقاي ــق ب ي تطب
ــا وإجــراءات التشــغيل املوحــدة  ه ومكافحت

ــزام باالحتياطــات  ــذ واالل تنفي لضمــان ال
تقــال  ــة مــن ان ي ــر الوقائ ــة والتداب ي ار ملعي ا
روتوكــوالت واضحة  العــدوى. تضمــن ب

ــة واملشــائم.  ت ي مل ــة ا ــة األجن ناول مل
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ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

بيئية  زيد من الضوابط اإلدارية وال وضع خطط مل
والهندسية للحد من مخاطر العدوى. 

ــة  ي ئ ي ب ــة وال ي ــط اإلدار ــق الضواب ي تطب
تقليــل مخاطــر العــدوى.  والهندســية املائمــة ل

ــب ملقدمــي خدمــات الصحــة  ي توفــر التدر
ــة  ي ــر الوقائ ــى التداب ــة عل ي الجنســية واإلنجاب
ــا  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت العامــة والوقاي

تمــاّس )القفازات/غســل  باإلضافــة إىل ال
عــززة،  مل ــة أو ا ــة الطبيعي تهوي ــن(، وال اليدي

ْمرضــة  ملُ قــاء العوامــل ا ــداء الكمامــات الت وارت
باعــدة  مل التنفســية، واألدوات الحــادة، وا

ــن، وإمدادات  ي نتظر مل ــرىض ا مل ــرىض وا مل ــن ا ب
قــل الدم،  ــات ن ي ــدم اآلمنة/الحــد مــن عمل ال

ــة مــن العدوى  ــى الوقاي ملعــن عل ــب ا ي والتدر
تقــال العــدوى  ــا ملختلــف أنمــاط ان ه ومكافحت

تنفــي،  تقــال عــر الهواء/ال تمــاّس، االن )ال
ــرأيس، االنتقال  تقــال ال ــدم، االن ال تقــال ب االن
تقــال الرشجــي الفمــوي وعــر  نواقــل، االن ال ب

ــق األغذية، إلخ(. ي تقــال عــن طر ــاء، االن مل ا

ــع املوظفن  ــب جمي ي ــد مــن تدر ك أ ت ال
ــة مــن العدوى  روتوكــوالت الوقاي ــى ب عل

ــة  ي ب ي ــم دورة تدر ــا، وتقدي ه ومكافحت
تنشــيطية حســب الحاجــة. 

عــدات واإلمــدادات الازمــة لدعم  مل رشاء ا
ــا،  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت ــق الوقاي ي تطب

ــون، جــل اليد  ــال: الصاب ث مل ــى ســبيل ا عل
ــخ.  ــة الشــخصية، إل الكحــويل، معــدات الوقاي

ــة مــن العــدوى  ــق الوقاي ي ــة تطب مراقب
ــر  وّف ــد مــن ت ك أ ت ــا، وال ه ــزام ب ــا واالل ه ومكافحت

ــع موظفــي  ــة الشــخصية لجمي معــدات الوقاي
ــة، بمــن فيهــم  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــى ســبيل  ــي، عل ــون يف املجتمــع املحل مــن يعمل
ــات وعمــال الصحــة  ــات التقليدي ــال: القاب ث مل ا

ــة. املجتمعي

ــاه والرف  ي مل زمــاء يف مجــال ا تعــاون مــع ال ال
ــر  ــة لضمــان تطوي الصحــي والنظافــة الصحي

ــاه والــرف الصحــي  ــة للمي ي ــة التحت ي ن ب ال
ــر  ــذ تداب نفي ــة لدعــم ت والنظافــة الصحي

ــا. ه ــة مــن العــدوى ومكافحت الوقاي

عــدات واإلمــدادات الازمــة لدعم  مل رشاء ا
ــا،  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت ــق الوقاي ي تطب
ــون، جــل اليدين  ــال: الصاب ث مل ــى ســبيل ا عل

ــخ.  ــة الشــخصية، إل الكحــويل، معــدات الوقاي

ــة  ي هن مل إجــراء تقييمــات ملخاطــر الصحــة ا
فــة مــن  أخــذ يف اعتبارهــا طائ ــة ت الفردي

ين  ير ــي قــد تعــرض املوظفــن الرس العوامــل ال
)بمــن فيهــم موظفــو الصحــة الجنســية 
تيجــة األمراض  ــر ن ك ــة( ملخاطــر أ ي واإلنجاب
ــر مــن املرض.  ك ــر بشــكل أ أث ت ــة أو ال املعدي

ــاه والرف  ي مل زمــاء يف مجــال ا تعــاون مــع ال ال
ــر  ــة لضمــان تطوي الصحــي والنظافــة الصحي

ــاه والــرف الصحــي  ــة للمي ي ــة التحت ي ن ب ال
ــر  ــذ تداب نفي ــة لدعــم ت والنظافــة الصحي

ــا. ه ــة مــن العــدوى ومكافحت الوقاي



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 46 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

القائمــة املرجعيــة للتأهــب واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف حــاالت تفــي األمــراض املعديــة

هــدف مجموعة 
الخدمات 

األوليــة الي 
ــل الحد  تمث

األدىن

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

ــت مــن املعارف  ّب ث ت ل ــع ل ي ــم رس إجــراء تقيي
واالتجاهــات واملمارســات والســلوكيات 

ــة الصحــة الجنســية  ــة بشــأن رعاي املجتمعي
ــة ومخاطــر الصحــة العامــة/ ي واإلنجاب

األحداث الســائدة.

إعــادة تخصيــص العاملــن يف القطــاع 
ــة  ي ر ي ــة الرس رعاي ــن يقدمــون ال الصحــي الذي

ــرة  ــاك مخاطــر كب ــت هن إىل أدوار أخــرى إذا كان
ــارشة للمــرىض  ــة مب تيجــة توفــر رعاي عليهــم ن

يو تفــي املرض. ار ــاء ســين ن أث

ــم خدمات  قــاط تقدي ــع ن ــد مــن أن جمي ك أ ت ال
ــى  ــة تشــتمل عل ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــدة أو نوافــذ مفتوحــة أو  ــة جي اآليت: تهوي
ــة وتكييــف  تهوي ــة وال لتدفئ ــة ل أنظمــة فعال

ــة؛ ضمــان فصل  هــواء مــع الخصوصي ال
ين والســماح  نتظر ــن امل مناطــق االنتظــار ب

ــق حيثمــا أمكــن  هــواء الطل االنتظــار يف ال ب
ــك؛ التخلــص مــن األدوات الحادة  ذل

ــة  ي ــات؛ توفــر إمكان نفاي ــة وال ي والســوائل البرش
ــه؛ ضمان  ي ــن والتشــجيع عل غســل اليدي

ــدم. نتظمــة لســامة ال ــق امل ــات التدقي ي عمل

تيجــة املخاطــر  ــم إعــادة التخصيــص ن ت إذا مل ي
ــد مــن توفــر الدعم  ك أ ت ــم ال ت ــة، ي ي ر ي الرس

ــكايف يف مــكان العمــل للعامــات يف القطــاع  ال
ــن لن  ي ــًا: مرافــق تخز الصحــي املرضعــات )مث

الثدي(.
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ــة  القائمــة املرجعي
للتأهــب واالســتجابة 

ــة  ــتجيبن للصح للمس
ــة  العامة/األمــراض املعدي

مــع مراعــاة احتياجات 
الصحــة الجنســية 

واإلنجابية
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إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة:  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
أدخــل مــا التغيــريات الرامجية 
الالزمــة أو اإلجــراءات الــي يلزم 

اتخاذهــا لضمــان ذلك 

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

1. التنســيق ــات  ي ــز عمل ك ــى مرا إنشــاء/املحافظة عل
ــة  ن ــى أقســام معي ــي تشــتمل عل الطــوارئ ال

ــارات  ب ــر العاجــي للمــرىض ذوي اعت لتدب ل
ــة والنســاء  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات الحوامــل أو تخطــط لضمــان  ي والفت
ــة  ــم الدعــم يف مجــال األمــراض املعدي تقدي
ــة.  ي لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة يف مجــال  ضمــان مشــاركة الجهــات الفاعل
ــة يف التنســيق  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــع القرار،  ــة صن ي ــى إرشــاد عمل ــا عل ه وقدرت
ــة احتياجــات عمــاء  ي ب ل وذلــك لضمــان ت

ــة. ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات  ي ــز عمل إعــادة إنشــاء أو تنشــيط مرك
ــة تنســيق أخــرى ضمن  ي ل طــوارئ أو آ

مجموعــة الصحــة. ضمــان املشــاركة املتســقة 
ــة يف  ي لخــراء الصحــة الجنســية واإلنجاب

الفاشــية ووضــع  قــرارات الخاصــة ب اتخــاذ ال
الروتوكــوالت والسياســات.

ليات تنســيق  إقامــة عاقــات عمــل مــع آ
ــق  ي ــًا: الفر ــة )مث ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة  ي ملعــي بالصحــة الجنســية واإلنجاب العامــل ا
العنــف ضــد  ــة ب ي ملعن ــة ا واملجموعــة الفرعي

ــد مــن وجــود مركز تنســيق  ك أ ت ــرأة( وال مل ا
ــة ضمــن  ي للصحــة الجنســية واإلنجاب

ــة. تأهــب لتفــي األمــراض املعدي مجموعــات ال

ــق العامــل  ي ــن الفر ــات التنســيق ب ي ل ــز آ ي تعز
ــز  ك ــة ومرا ي ملعــي بالصحــة الجنســية واإلنجاب ا

كل  ــك مــن هيا ــات الطــوارئ أو غــر ذل ي عمل
ــوات  الفاشــية، وإنشــاء قن ــة ب ي ملعن التنســيق ا

ــن القطاعــات. ــة االتجــاه ب ي ائ ن اتصــال ث

ــوكاالت والجهــات  انحــة وال مل اشــتمال الجهــات ا
ــة األخــرى يف مجــال الصحــة الجنســية  الفاعل

ــط وإرشاك أصحــاب  ــة يف رســم الخرائ ي واإلنجاب
تأهــب للفاشــية. رئيســين يف ال املصلحــة ال

ــات حــول  ث ــم املســتمر والتحدي ي توفــر التعل
ــج فيمــا يخــص عمــاء الصحــة  نوات ــة وال رعاي ال
ــك الحوامــل،  ــة، بمــا يف ذل ي الجنســية واإلنجاب

ــة يف عمــوم  رعاي ــك توفــر ال لــي يســتنر بذل
ــاع الصحي. القط

2. الرتّصــد واالســتقصاء 
ــايئ وتعّقب  الوب

ملخالطن ا

ــع العاملــن الصحيــن،  نبغــي إحاطــة جمي ي
بمــن فيهــم موظفــو الصحــة الجنســية 

ــا باألمــراض الواجــب اإلخطار  ًم ــة، عل ي واإلنجاب
بهــم ودعمهــم لإلباغ بشــكل ســليم.  ي ــا وتدر ه ب

ــة  ي ر ي فــات الرس ي رضورة اســتعراض التعر
انتظــام  ــا ب ــا وتنقيحه ه للحــاالت املشــتبه في

ــة التشــخيص الخاطــئ  ي ــل احتمال ي تقل ل
ــى أن  ــم، عل ملائ ــر العاجــي غــر ا والتدب

تغــرات  فــات يف اعتبارهــا ال ي أخــذ التعر ت
ــاء  ن ــي تحــدث أث ــة ال الفســيولوجية الطبيعي

الحمــل واملخاض. 
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ــع مقدمــي الخدمــات  لقــي جمي ــد مــن ت ك أ ت ال
ــة، بمــن فيهــم مقدمــو خدمــات  الصحي

ــى  ــا عل ًب ي ــة، تدر ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة. عند  فــات حــاالت األمــراض املعدي ي تعر
ــزم مراعــاة التداخــل  ل ــب، ي ي ــم التدر تقدي
ــة القائمــة  ي املحتمــل مــع الحــاالت الطب

ــة  ي ــة بالصحــة الجنســية واإلنجاب تعلق مل ا
تهــاب املشــيماء  ــال: ال ث مل ــى ســبيل ا )عل

ــل احتمــال الخطــأ يف  ي تقل ــك ل والســلى(، وذل
التشــخيص. 

ــات يف  ــات التقليدي مراعــاة اشــتمال القاب
ــب املخالطــن، حيث  فــرق الرّصــد وتعّق

كــّن يف وضــع يمكنهــن مــن  يمكــن أن ي
ــى حــاالت األمــراض املعدية  ــع عل ي تعــرف الرس ال

ــي. ــى مســتوى املجتمــع املحل ــا عل ه املشــتبه ب

ــة باألمراض  ــاغ عــن حاالت اإلصاب ضمــان اإلب
ــة  ملعروفــة مصنفــًة حســب حال ــة ا املعدي

ــدي. ث ــة ال الحمل/النفاس/رضاع

ــد والعاملــن يف مجــال  ــق الرصُّ ي ــب فر ي تدر
ــة الفاشــية  ــد حال ــى تحدي ــة عل ــة الصحي رعاي ال
ــا مــع حــاالت الصحة  ه ــي تتداخــل ب والطــرق ال

ــك الحمــل،  ــة، بمــا يف ذل ي الجنســية واإلنجاب
ــف  ي ــل الز الحمــل  مث رتبطــة ب مل واملضاعفــات ا
، والعنــف  اً ــة جنســي نقول مل ــي، واألمــراض ا ل هب مل ا

ار  ــوع االجتماعــي، واآلث ن ــى ال ــم عل القائ
ــع الحمــل، فضــًا  ــى من ــة عل ب ــة املرت ي ب الجان
هــذه الحاالت. ناســب ل مل ــة ا عــن مســار اإلحال

ــم املخالطن/ ــد إعــداد واســتخدام قوائ عن
ــد من  ك أ ت ــم ال ت ــع والرصــد، ي ب ت ت نمــاذج ال

ــدي  ث ــة الحمل/النفاس/رضاعــة ال أخــذ حال
ــر  ــك للســماح بتقدي ــار، وذل ب بعــن االعت

ــدى الحوامل/النفســاوات/ عــبء األمراض ل
ملرضعات. ا

ــد مــن وجــود إجراءات التشــغيل  ك أ ت ال
ــا فيمــا يخــص حاالت  يعه املوحــدة وتوز

رأة واإلحاالت.  مل اإلفصــاح عــن العنــف ضــد ا
ــى االســتجابة  ــب متعقــي املخالطــن عل ي تدر

رأة  مل لحــاالت اإلفصــاح عــن العنــف ضد ا
ــو أمكن. ــة الســليمة، ل ومســارات اإلحال
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مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية 
ــد إنشــاء إجراءات التشــغيل  ــة عن ي واإلنجاب

املوحــدة للعزل/الحجــر الصحــي، والي 
ــار احتياجــات  ب أخــذ يف االعت نبغــي أن ت ي

ــة حاالت  ي ــرأة، وإمكان مل ــا العنــف ضــد ا ضحاي
ــة، واالحتياجــات إىل مضــادات  ــد الطارئ ي تول ال

ــن  ــة للمــرىض املصاب ي الفروســات القهقر
ــع الحمل  ــدز، والوصــول إىل وســائل من اإلي ب

ــة. ضمــان مراعــاة التدابر  ي ــات الذكر والواقي
تــررة،  ية امل ــات الســكان ــة الفئ ــة لحماي ي الوقائ

ــات، مــن العنف  ي وخاصــة النســاء والفت
الجنــي يف مرافــق الحجــر الصحــي، كاإلضــاءة 

ــة للقفــل.  ل ــاه القاب ي مل ــة ودورات ا الكافي

ــم  ت ــك، ي إذا كان عــدد املوظفــن يســمح بذل
ــا  ًب ي لقــي متعقــي املخالطــن تدر ــد مــن ت ك أ ت ال
ــد احتياجــات الصحــة الجنســية  ــى لتحدي عل

ــة  ــة وعامــات الخطــر ذات الصل ي واإلنجاب
ــارات اإلحالة،  وتوفــر املعلومــات بشــأن خي
ــزم مراعــاة اســتخدام املوظفــن  ل ــه ي وإال فإن

يــن يف مجــال الصحــة  املجتمعيــن الحال
ــا إىل جنــب مــع  ًب ــة جن ي الجنســية واإلنجاب
ــادل املعلومــات.  ب ت متعقــي املخالطــن ل

ــد مــن أن إجــراءات التشــغيل املوحــدة  ك أ ت ال
ــر العاجــي للحــاالت تشــتمل  للرصــد والتدب

ــات األمهــات  ــه لوفي ن ــى اســتعراض يف حي عل
رتبطــة باألمراض  مل ــوالدة ا ــي ال وحدي

ــدروس املســتفادة  ــادل ال ب نبغــي ت ــة. وي املعدي
ملعنيــن  ــات مــع أصحــاب املصلحــة ا والتوصي

حســب الحاجة.

ــات النســاء يف ســن  ــد تصنيــف وفي عن
ــز  ــم بوضــوح تســجيل والتمي ت اإلنجــاب، ي
ــة  رتبطــة باألمــراض املعدي مل ــات ا ــن الوفي ب
ــة  ي ــات الناجمــة عــن الحــاالت الطب والوفي
ــة،  ي ــة بالصحــة الجنســية واإلنجاب تعلق مل ا

ــاء الحمــل أو يف غضــون  ن أث ــات األمهــات ) كوفي
ــاء الحمــل( )منظمــة الصحــة  ه ــا مــن إن وًم 42 ي

ــة، 2022(.  ي العامل
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3. املختــر والتشــخيص ــات  ان ي ب ــد مــن ســماح نظــام إدارة ال ك أ ت ال
ــة النســاء الحوامــل أو  بتســجيل حال
ــد إجــراء  النفســاوات أو املرضعــات عن

ــع العوامــل  ــة لجمي ي الفحوصــات املخر
ْمرضة. ملُ ا

ــات الخاصــة  ان ي ب مراجعــة أنظمــة إدارة ال
ــة لضمــان تســجيل  بتفــي األمــراض املعدي

ــة النســاء الحوامــل أو النفســاوات أو  حال
ــة. ي ــد إجــراء الفحوصــات املخر املرضعــات عن

ا،  ًق ــة مســب ــار كافي ب ــن مســتلزمات اخت ي تخز
ــة  ــارات إضافي ب ومراعــاة احتياجــات إجــراء اخت
اًدا إىل العوامل  ن ــك اســت ــدم، وذل إلمــدادات ال

ــا.  ه تقال ْمرضــة ونمــط ان ملُ ا

ــة مــن االختبارات  ــر أعــداد كافي وّف ــد مــن ت ك أ ت ال
ــة ملخــزون  ــارات اإلضافي ب ــك االخت )بمــا يف ذل

ــدم، حســب االقتضاء(.  نــك ال ب

ــارات األخــرى الخاصة  ب ــر االخت وّف ــد مــن ت ك أ ت ال
ــق  تعل ــة عندمــا ي ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب

ــد بتفــي املرض  ــى وجــه التحدي األمــر عل
ــر اختبارات  وّف ــال: ت ث مل ــى ســبيل ا ملعــيّ، عل ا

يكا. ــاء تفــي ز ن الحمــل أث

ــري العالجــي  4. التدب
للحاالت

ــة  ي إرشاك خــراء الصحــة الجنســية واإلنجاب
قــرارات  يف وضــع السياســات واتخــاذ ال

تأهــب لتفــي األمــراض  والتخطيــط وال
ملعدية. ا

ــة يف مجــال  التنســيق مــع الجهــات الفاعل
ــذ  نفي ــة إلنشــاء وت ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــا ومعروفــة  ه ــة متفــق علي مســارات إحال
ــة  ي لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

األساســية، بمــا يتمــاىش مــع مجموعــة 
ــل الحــد األدىن،  ــي تمث ــة ال ي الخدمــات األول
ــات الحوامــل  ي ــك للنســاء والفت بمــا يف ذل
ــات أو محتمــات  ــرن غــر معدي عت ــايئ ُي ال

ــايت يف الحجــر الصحــي أو  العــدوى )بمعــى: ال
ــرن  ــدء العــاج أو اعُت ــار وب ب ــم إدخالهــن لاخت ت

ــي إىل  ا فيهــن(، مــن املجتمــع املحل ًه ب مشــت
ــق رســوم  ــز عــاج. تعلي ــة أو مرك ملنشــأة الصحي ا

ــة يف  ــا مســارات اإلحال يًّ ــة تصــور بر ي ان ي ب
ــة. عمــوم املنشــآت الصحي



ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 51 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

ــة  ــم املرجعي القوائ
للتأهــب واالســتجابة 

ــة  ــتجيبن للصح للمس
ــة  العامة/األمــراض املعدي

مــع مراعــاة احتياجات 
الصحــة الجنســية 

واإلنجابية

ــة مــع مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة القائمــة املرجعيــة للتأهــب واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة العامة/األمــراض املعدي

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة:  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
أدخــل مــا التغيــريات الرامجية 
الالزمــة أو اإلجــراءات الــي يلزم 

اتخاذهــا لضمــان ذلك 

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

ــع املوظفــن الصحيــن،  ــد مــن أن جمي ك أ ت ال
بــرف النظــر عــن القطــاع الفرعــي، وخاصة 

ــة  املســؤولون عــن االســتجابة لألمــراض املعدي
ــم عن  تعل امــج ال رن ــوا ب ّم وتفــي األمــراض، أت
ــل  ــي تمث ــة ال ي عــد ملجموعــة الخدمــات األول ُب

الحد األدىن.

ــد مــن اشــتمال إجــراءات التشــغيل  ك أ ت ال
ــة املوضوعــة  ــادئ التوجيهي ب مل املوحــدة وا
روتوكــوالت خاصة  ــى ب ــرض عل مل لتفــي ا

ــة، بمــا يتمــاىش  ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب
ــي تمثل  ــة ال ي مــع مجموعــة الخدمــات األول

نبغــي أن تشــمل هــذه وجــود  الحــد األدىن. وي
ــة مطبقــة وشــخص مســؤول عن  خوارزمي
تعلقــة  مل ــة ا ي العــاج الطــارئ للحــاالت الطب

ــك  ــة، بمــا يف ذل ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب
ــة مخــاض و/أو  إذا وصلــت امــرأة يف حال

عــاين مــن مضاعفــات الحمــل و/أو العنــف  ت
ــة يف  تأخــرات املحتمل ــرأة، ومراعــاة ال مل ضــد ا
ــذي قــد يؤدي إىل والدة  ــارات، األمــر ال ب االخت

يضــات أو احتياجهــن إىل عــاج فــوري آخــر  ر مل ا
ــة غــر معروفة. ي ــة طب مــن حال

ــة  رعاي ــع مقدمــي ال ــد مــن أن جمي ك أ ت ال
ــى مخاطــر العنــف  ــون عل ب ــة مدر الصحي

رتبطــة به  مل ــة ا ــرأة والعواقــب الصحي مل ضــد ا
ــا  ويمكنهــم املســاعدة يف اإلفصــاح عــن الضحاي

ــم دعــم الخط األول و/أو  مــن خــال تقدي
ــة إىل خدمــة  ــم و/أو اإلحال ملائ العــاج الطــي ا

ناســب. مل ــا توفــر العــاج الطــي ا ه يمكن

ــة الحوامــل والعامــات  ضمــان إدراج رعاي
ــك الرضاعة  ــوالدة )بمــا يف ذل عــد ال ومــا ب

ــة  ــز عــزل األمــراض املعدي ك ــة( يف مرا الطبيعي
ــد من  كُّ أ ت ــال، ال ث مل ــى ســبيل ا ــا. عل وعاجه

ــا إجــراء  ه وجــود منطقــة مخصصــة يمكــن في
ــألم والجنــن بعــد  ــم كامــل ورّسي ول ي تقي

ــزم األمــر. يجب  عــزل، إذا ل فــرز وال الفحــص وال
ــع الحمــل،   أن يكــون الوصــول إىل وســائل من

ــت  تعلقــة باإلجهــاض حيثمــا كان مل ــة ا رعاي ال
ــم  ــة ، وخدمــات التصــدي للعنــف القائ ي قانون
ــوع االجتماعــي، وعــاج فــروس نقص  ن ــى ال عل

 ، اً ــة جنســي نقول مل ــة واألمــراض ا ي ناعــة البرش مل ا
ــة،  ــق اإلحال ي ملوقــع أو عــن طر متاحــاً يف ا

ــة  ــة أو الحال ي ــة العمر بغــض النظــر عــن الفئ
ــة. االجتماعي

تضمــن التحــري مــن حيث االســتغال 
ــداء الجنســين والتحــرش الجنــي  واالعت

ــات  ي ــع عمل ــرأة يف جمي مل والعنــف ضــد ا
ــة. االســتقطاب ملوظفــي املنشــآت الصحي

ــد مــن تلقي ســائقي ســيارات اإلســعاف  ك أ ت ال
ــم  ي نقــل الكر روتوكــوالت ال ــى ب ــا عل ًب ي تدر

العــدوى مــع  تهــم ب للمــرىض املحتمــل إصاب
ــة. ي ــارات الصحــة الجنســية واإلنجاب ب اعت

https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
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ــة للحاالت  ــط اإلحال ــق خرائ ي إجــراء وتوث
ــة بالصحــة الجنســية  تعلق مل ــة ا ي الطب

يوهات التفــي. ــة ملختلــف ســينار ي واإلنجاب

انتظــام، بمــا  ــط ب ــث الخرائ ــد مــن تحدي ك أ ت ال
ــة التفــي ونمــط االنتقال،  ــاءم مــع مرحل ت ي
ــرض الذي  ْم ملُ ــى العامــل ا ــك اعتمــاًدا عل وذل

ــم تحديده.  ت

ــع مقدمــي  يب/اإلرشــاد لجمي توفــر التدر
ملعنيــن  ــة، ال ســيما ا ي ر ي الخدمــات الرس

باالســتجابة للفاشــية والعــاج، لضمــان 
ــى  ــة عل ــة الدال ي ن ي روت ــد العامــات ال تحدي

ــق  تعل ــوالدة وأي مضاعفــات ت الحمــل وال
ــة. ي ــد أو الصحــة اإلنجاب ي تول ال ب

ــة مــن العدوى  5. الوقاي
ــاه  ي مل ومكافحتهــا وا

والــرف الصحي 
والنظافــة الصحيــة

ــة يف املنشــآت  ي ار ملعي ــز االحتياطــات ا ي تعز
ــة )بمــا يف ذلــك منشــآت الصحــة  الصحي

ــق  ي ــد مــن تطب ك أ ت ــة(؛ ال ي الجنســية واإلنجاب
ــة مــن العــدوى  ــر األساســية للوقاي التداب

ــد  ك أ ت ــم ال ت ــك ي ــا. وباإلضافــة إىل ذل ه ومكافحت
ــة جاهــزة لتكييــف  ملنشــأة الصحي مــن أن ا

ــا مــع  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت ــر الوقاي تداب
ْمرضــة.  ملُ تقــال مختلــف العوامــل ا أنمــاط ان

ــن، ومعــدات  وهــذا يشــمل إدارة نظافــة اليدي
ــات  ــة مــن إصاب ــة الشــخصية، والوقاي الوقاي

تنفــي،  ــاز ال ــر، ونظافــة الجه اإلب الوخــز ب
بياضــات،  ــة، وإدارة ال ئ ي ب وتنظيــف ال

ــات، وتنظيــف معــدات  نفاي والتخلــص مــن ال
ــة املرىض.  رعاي

ــد مــن  ك أ ت ل ــة ل ي ار ملعي تكييــف االحتياطــات ا
تقــال. توفــر معــدات  ــا لنمــط االن ه ماءمت

ــة  ــال: معــدات الوقاي ث مل ــى ســبيل ا ــة )عل إضافي
اًدا إىل العوامــل  ن الشــخصية املائمــة اســت

ــب ملقدمــي خدمــات الصحــة  ي ْمرضــة( والتدر ملُ ا
ــة، حســب الحاجــة. يف  ي الجنســية واإلنجاب

ــا نمــط االنتقال  ه ــي يكــون في الحــاالت ال
ْمرض  ملُ غــر معــروف )بمعــى: العامــل ا
ــد من االلزام  ك أ ت ــم ال ت غــر معــروف(، ي

ــة.  ي ار ملعي باالحتياطــات ا
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ــة مــع  ملنشــأة الصحي ــط ا مناقشــة تخطي
ــك الطاقــم  ــة، بمــا يف ذل ــة الصحي رعاي طاقــم ال

ــة،  ي ــي للصحــة الجنســية واإلنجاب كليني اإل
اًدا إىل  ن ــة اســت ي ــات الهيكل لتكيف للتحضــر ل
ــال: تضمــن  ث مل ــى ســبيل ا تقــال، عل نمــط االن
ــوالدة، أو  عــزل املخــاض وال ــة ل غــرف منفصل

ــة الســابقة  رعاي تكييــف منطقــة انتظــار ال
تباعــد االجتماعــي.  ال ــوالدة للســماح ب ل ل

ــه للمنشــآت  ن ضمــان التكييــف يف حي
تقــال وطــور  اًدا إىل نمــط االن ن ــة اســت الصحي

ــع املوظفــن )بمن  ــاغ جمي تقــال. يجــب إب االن
ــة(  ي فيهــم موظفــو الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــى تدفــق املرىض  ــي تطــرأ عل ــرات ال تغي ال ب
ــزام  ــة لضمــان االل ملنشــأة الصحي ــكل ا وهي

ــدة.  ــر الجدي التداب ب

ــي قــد تصعب  ناطــق ال مل ــة ا ئ هي ــد مــن ت ك أ ت ال
ــى ســبيل  ــة )عل ــا يف املنشــآت الصحي ته تهوي

قــدم رعاية  ــي ت ناطــق ال مل ــا ا ًب ــال: غال ث مل ا
ــة، كغــرف  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب

ــات( لضمان  ي ــوالدة وغــرف العمل املخــاض وال
ــى ســبيل  ــة مناســبة، عل وجــود أنظمــة تهوي

ــا، أنظمــة  ــال: نوافــذ صالحــة يمكــن فتحه ث مل ا
ــة بالضغــط الســلي، إن ُوجــدت. وهــذا  تهوي

ــة يف حالة  ــر مــن األهمي ــب كب ــى جان أمــر عل
ــاء الجوي  لهب ــدة ل اســتخدام إجــراءات موّل
ــي قــد تدعو  نفــايس( ال تنبيــب ال ــًا: ال )مث

ــة  ــة الطارئ ي ــة الطب رعاي ــاء ال ن ــا الحاجــة أث ه ي إل
ــوالدة.  ــي ال ــد وحدي ي لتول الشــاملة ل

ــر األساســية  ــق التداب ي ــد مــن تطب ك أ ت ال
ــا فيمــا  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت للوقاي

يخــص التخلــص اآلمــن مــن املشــائم. مراعاة 
وضــع إجــراءات تشــغيل موحدة إلدارة 

تقــال  اًدا إىل مختلــف أنمــاط االن ن املشــائم اســت
ــال: الحــرق، حفرة املشــائم(.  ث مل ــى ســبيل ا )عل

ــم إرشاك  ت ــا للســياق، ي ًم إذا كان هــذا مائ
ــد  ي تقال ــي لضمــان مراعــاة ال املجتمــع املحل

ــة والحــد مــن مخاطــر  ي ملعتقــدات املحل وا
ــات  العــدوى )بمــا يف ذلــك إرشاك القاب

ــا(.  ًم ــا، إذا كان هــذا مائ ــات هن التقليدي

ــة من  ــر الوقاي ــد مــن تكييــف تداب ك أ ت ال
ــا  ــا إلدارة املشــائم وفًق ه العــدوى ومكافحت

ــط االنتقال. لنم
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ــة  ــر األساســية للوقاي ــق التداب ي نبغــي تطب ي
ــا إلدارة انســكابات  ه مــن العــدوى ومكافحت

الدم والســوائل الجســدية يف املنشــآت 
ــة  ــال: يف حال ث مل ــى ســبيل ا ــة، عل الصحي

ــايل للوضــع. اســتعراض إجراءات  ت ــف ال ي الز
التشــغيل املوحــدة املســتندة إىل مختلــف 

لقــي املوظفــن  ــد مــن ت ك أ ت تقــال، وال أنمــاط االن
ــة  ي ر ي ــة الرس رعاي ــون يف مجــال ال )العامل

ا  ًب ي ــى حــد ســواء( تدر وعمــال التنظيــف عل
ــة  يوهات األمــراض املعدي ــى مختلــف ســينار عل

ــال: مــرض فــروس اإليبوال(.  ث مل ــى ســبيل ا )عل

ــاع إجــراء التشــغيل املوحــد ذي  ب ــد مــن ات ك أ ت ال
تقــال، مــع ضمان  ــا لنمــط االن ــة وفًق الصل
ــب تنشــيطي  ي ــى تدر حصــول املوظفــن عل

ــر مســتلزمات التنظيــف ومعــدات  وّف وت
ــة الشــخصية املائمــة.  الوقاي

ــد  ــدم متاحــة أو قي ــوك ال ن ــت ب إذا كان
ــد مــن إجراء  ك أ ت ــم ال ت االســتخدام، في

ــد مــن  ك أ ت ــق منتظمــة وال ــات تدقي ي عمل
ــارات إضافية  ب ــر الروتوكــوالت إلجــراء اخت وّف ت
ــزم األمــر )على ســبيل  ــة إذا ل لألمــراض املعدي
ــال: مــرض فــروس اإليبوال(، مــع ضمان  ث مل ا

ــر إجــراءات التشــغيل املوحــدة لاســتخدام  وّف ت
كــن تفــي األمراض  ــدم يف أما ل الرشــيد ل
ــة إمدادات  ــة )مــع مراعــاة محدودي املعدي

الدم(.  

ضمــان الســامة املســتمرة إلمــدادات الدم، 
ــارات متســقة للعامــل  ب ــك إجــراء اخت بمــا يف ذل

ــرض املتســبب يف الفاشــية. ْم ملُ ا

6. تحليــل الوبائيــات 
والفاشيات

ــة يف مجــال  تعــاون مــع الجهــات الفاعل ال
ــة لضمــان جمــع  ي الصحــة الجنســية واإلنجاب
تعلقــة  مل ــة ومتســقة للمــؤرشات ا ــات قوي ان ي ب

ــًا:  ــة، مث ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب
ــات الفــرة املحيطــة  ــات النفاســية ووفي الوفي

ــات حديي الوالدة،  ــوالدة، واإلمــاص، ووفي ال ب
بكــرة، ومــا إىل ذلك.   مل ــوالدة ا وال

ــد مــن أن جــداول املعلومــات وأنظمــة  ك أ ت ال
الفاشــية تســجل  ــات الخاصــة ب ان ي ب جمــع ال

ــة  ي معلومــات الصحــة الجنســية واإلنجاب
يضــة  ر مل ــة ا ــال: حال ث مل ــى ســبيل ا رئيســية، عل ال

يانات  مــن حيــث الحمــل و/أو اإلرضــاع، وب
ــة لألمهــات،  ي ن ي روت دخــول املستشــفيات ال
ــات النفاســية. ــه عــن الوفي ن ــاغ يف حي واإلب
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ــات  ان ي ب ــم أدوات جمــع ال ــد مــن تصمي ك أ ت ال
ــة للحصــول على  بشــأن األمــراض املعدي
يضــة مــن حيث  ر مل ــة ا معلومــات عــن حال

نفــاس واإلرضاع. الحمــل وال

ــة  ي ل ي ــج التحل نوات نبغــي أن تشــمل ال ي
ــج  نوات ــاغ عــن ال األساســية للفاشــية اإلب

ــًا:  ــة )مث تعلقــة باألمــراض املعدي مل الســلبية ا
ــزة، الوالدة  رك مل ــة ا اي إدخــال األمهــات يف العن

ــة، مضاعفــات اإلجهــاض،  ــة الطارئ ي القير
ــي  ــة وحدي تعلقــة باألجن مل ــج ا نوات ــخ(؛ ال إل

ــة يف الفــرة  رتبطــة باألمــراض املعدي مل ــوالدة ا ال
ــال:  ث مل ــى ســبيل ا ــوالدة )عل ال املحيطــة ب

ــي الوالدة، الوالدة  اإلمــاص، وفــاة حدي
ــن يحتاجــون  ــوالدة الذي ــو ال ث بكــرة، حدي مل ا

تعلقــة  مل ــخ(؛ املعلومــات ا إىل تدخــل طــي، إل
ــي  ا ال ــة جنســيًّ نقول مل ــدز أو العــدوى ا اإلي ب

ستســمح برصــد االتجاهــات )قــد يكــون هذا 
ــرض  مل ــة بشــكل خــاص إذا كان ا ــق الصل ي وث

يق ســوائل الجســم(. نتقــل عــن طر ملعــدي ي ا

7. الخدمــات اللوجســتية ــة الشــخصية  حســاب معــدات الوقاي
واالحتياجــات التشــخيصية وغرهــا مــن 

تعلقــة بالصحــة  مل ــة ا ي اإلمــدادات الطب
ــن  ي ــة. الــرشاء والتخز ي الجنســية واإلنجاب

ــة مــن  ــات كافي املســبق لضمــان توافــر كمي
املســتوى  ــة الشــخصية ب معــدات الوقاي

ــم ملقدمــي خدمــات الصحــة الجنســية  ملائ ا
ــة، بمــن فيهــم عمــال الصحــة  ي واإلنجاب

ــى  ــب إضــايف عل ي ــة، مدعومــن بتدر املجتمعي
ــم. ملائ ــح وا االســتخدام الصحي

ــدوق األمم  العمــل مــع وزارة الصحــة وصن
ملتحــدة للســكان وفــرق العمــل األخرى  ا
ــة  ي ــة بالصحــة الجنســية واإلنجاب ي ملعن ا

ــة،  ــد مــن أن مقدمــي الخدمــات الصحي ك أ ت ل ل
ــة  بمــن فيهــم عمــال الصحــة املجتمعي

ــق(  ــات )إذا كان ينطب ــات التقليدي والقاب
ــة  ي ــة األول ــة الصحي رعاي ــز ال ك يف كل مــن مرا

هــم معــدات الوقاية  ــز العــاج لدي ك ومرا
ــك لدعــم  الشــخصية املائمــة ومــا إىل ذل
ــوالدة  ــا ال ه ية الخدمــات، بمــا في اســتمرار

ــد.  ي لتول ــة ل ــة الطارئ ي ــة الطب رعاي ــة وال اآلمن

ــع  ــة لجمــع وتجمي ي تشــاُرك الجهــود الجار
ــات حــول العــرض والطلب،  ان ي ب وتشــاُرك ال

ــى اإلمداد،  ــود عل ــاك قي ــت هن ومــا إذا كان
ــا  يعه وضمــان تخصيــص اإلمــدادات وتوز

بشــكل عادل.
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ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

ــة  ئ لتأهــب لألوب ــة ل ي ــم دعــم املزان تقدي
ــا، مــع ضمان اشــتمال  ه واالســتجابة ل

ــة. ي احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجاب

نقــل واالتصــاالت لضمــان  يــب ألنظمــة ال الرت
ــرىض الصحة  ــة مل ــى مســار اإلحال الحفــاظ عل

ــك الحــاالت  ــة )بمــا يف ذل ي الجنســية واإلنجاب
ــة  ــة ومحتمل ملعقــدة واملعدي املعقدة/غــر ا

ناء  ــك أث ــة(، بمــا يف ذل العــدوى وغــر املعدي
ــة توفــر  ي عــام، وإمكان ــات اإلغــاق ال ي عمل
ــة.  ي ــاة طــوال العمل نقــذة للحي مل ــة ا رعاي ال

ــات  ركب مل ــة وا اإلعــداد لتكييــف مســارات اإلحال
اًدا إىل  ن وإجــراءات التشــغيل املوحــدة اســت

تقــال، على  ــرض ونمــط االن مل ــة تفــي ا مرحل
ــال: ضمــان توفــر معــدات الوقاية  ث مل ســبيل ا

ــق  الشــخصية املائمــة للســائقن، وتطبي
ــة مــن العــدوى  ــر املائمــة للوقاي التداب

ــا.  ه ومكافحت

ــم  ت ــزم األمــر، ي ــذ: إذا ل تنفي ــم قــدرات ال ي تقي
ــر العاجــي لألطفــال  لتدب إنشــاء أنظمــة ل

ــك  ــدي، بمــا يف ذل ث ــن ال يرضعــون مــن ال الذي
ــدي برسعــة، على  ث ــن ال ــل ل ضمــان توفــر بدي

ــة األجــل  ل ــات طوي ــرام اتفاقي إب ــال: ب ث مل ســبيل ا
ا.  ًق ــن مســب ــن املعتمدي ملوردي مــع ا

ــر من  ــا عــدد كب ه ــي يوجــد في ملواقــف ال يف ا
ــي ال  تامــى األمهــات و/أو يف الســياقات ال ي

ــدي لألمهــات  ث الرضاعــة مــن ال ــا ب ه نصــح في ُي
العــدوى أو الرضــع، وتكــون  ــات ب املصاب

ــن الثدي  ــل ل ــة بخــاف بدائ ــل التغذي بدائ
كد  تأ ــم ال ت ــا، ي ه ــة أو غــر مــوىص ب غــر مجدي

ــزم  ــه، إذا ل ن ثــدي يف حي ــن ال ــل ل مــن رشاء بدائ
ــال الصــارم  ث ــم هــذا باالمت ت نبغــي أن ي األمــر. وي

ــة  ي ــة ملنظمــة الصحــة العامل ي ــة الدول للمدون
ــة الرضــع  واإلرشــادات التشــغيلية بشــأن تغذي
ــة  ــق األســايس لتغذي ي يف حــاالت الطــوارئ )الفر

الرضــع يف حــاالت الطــوارئ، 2017(.

ــة باملخاطــر  8. التوعي
وإرشاك املجتمعــات 

ملحلية ا

ــى أســاس الجنــس  ــل تقاطعــي عل ي إجــراء تحل
الســياق، بمــا  ــد العوامــل الخاصــة ب لتحدي
ــة  ملعتقــدات واملمارســات التقليدي ــك ا يف ذل
ــا النســاء  ه تعــرض ل ــي ت واملخاطــر واألرضار ال

ــات األخــرى املحرومــة من  ــات والفئ ي والفت
ــى وصولهم إىل  ــر عل ؤث ــي قــد ت الخدمــات ال

نبغــي أن  ــوارد واســتخدامها. ي مل الخدمــات وا
ــع األنشــطة  ــذ جمي نفي ــم وت يســتنر تصمي

ــه. ات ــج البحــث وتوصي ائ ت ن ــرض ب مل ــاء تفــي ا ن أث

لتواصــل وإرشاك املجتمعــات  وضــع خطــة ل
تعلقــة  مل ــرّسات ا ي مل ــد الحواجــز وا ــة؛ تحدي ي املحل

ــة الصحــة الجنســية  الفاشــية ورعاي ب
ــا؛ اشــتمال  ه ــة معالجت ــة وكيفي ي واإلنجاب

ــح الجماهــر  ــاس ورشائ لقي ــة ل ل أهــداف قاب
ــة،  ي هــج إرشاك املجتمعــات املحل رئيســية ون ال

تقــدم املحرز.  ــاس ال ومــؤرشات لقي
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ــدأ ب  مل ي

ــول من  إقامــة العاقــات وضمــان القب
ــي  ــادات املجتمــع املحل قــادة املحليــن وقي ال
)الرســمين وغــر الرســمين(، بمــن فيهــم 

راهقــات، وإذا  مل ــادات ا ية وقي ــادات النســائ القي
ــات؛  ــات التقليدي ًضــا: القاب ــا فأي ًم كان مائ
هــادف يف جهــود مكافحــة  ضمــان اإلرشاك ال

الفاشــية. 

الفاشــية  ــواد الخاصــة ب مل ــر الرســائل وا تطوي
ــي  ــى مســتوى املجتمــع املحل بمدخــات عل

)بمــا يتســق مــع اإلرشــادات الوطنية 
ــا مع  ه ــار مســبق ل ب ــة(؛ وإجــراء اخت ي والعامل
ــى ســبيل  ــات الجماهــر األساســية، عل فئ

راهقــات وغرهمــا من  مل ــال: الحوامــل وا ث مل ا
ــل  ــا قب ًب ملهّمشــة غال ية ا ــات الســكان الفئ

رهــا مــع  ــد مــن تطوي ك أ ت اســتخدامها. وال
ــة  ي لغــات واللهجــات املحل مراعــاة مختلــف ال

قــراءة  ومختلــف مســتويات معرفــة ال
ــة. النظــر يف تكييــف نمــاذج اإلعــام  اب والكت
تثقيــف واالتصــال ملجموعــة الخدمــات  وال

ــل الحــد األدىن لتضمــن  ــي تمث ــة ال ي األول
ــوع تفــي  ن ــة ب ــة ذات صل معلومــات إضافي
ــق العامل املشــرك  ي ــة )الفر األمــراض املعدي
ــة يف  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ب

حــاالت األزمات، 2021(.  

ملعاقــن وغرهــم  راهقــن وا مل إرشاك النســاء وا
ــر  ملهّمشــة يف تداب ية ا ــات الســكان مــن الفئ

ــا،  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت ــة للوقاي ي املحل
ــاه والرف  ي مل ــال: لجــان ا ث مل ــى ســبيل ا عل

ــرار  ق ــة، واتخــاذ ال الصحــي والنظافــة الصحي
ــاه  ي مل قــاط ا ــم وإدارة ن بشــأن مــكان وتصمي

ياه. مل ومرافــق دورات ا

بــط  ــة مرت ــات املجتمعي ي إنشــاء نظــام للمرئ
املخاطــر  ــة ب التوعي ــة ب ي عن مل فــرق العمــل ا ب

ــة والصحــة  ي وإرشاك املجتمعــات املحل
ــة؛ إنشــاء نظــام لتكييــف  ي الجنســية واإلنجاب

اًدا إىل التحــوالت يف  ن ــواد اســت مل الرســائل وا
ــات وســياق  ي ائ ــرات يف الوب تغي التصــورات وال

الفاشــية. 

ــة  ــة مــع الشــبكات االجتماعي ك تعــاون والرشا ال
ــى ســبيل  الرســمية وغــر الرســمية القائمــة، عل

ية، والجماعــات  ــال: الجماعــات النســائ ث مل ا
ــة،  ــات املجتمعي ية، والجماع اب الشــب

ــدين، وجماعــات حقــوق  مل ومنظمــات املجتمــع ا
ــل  ــا كمســتجيبن أوائ ه أّهب ــرأة، لدعــم ت مل ا

ــة والدعــم  لتوعي هــج مخصصــة ل ــر ُن وتطوي
هــج  نُّ ــال: خطــوط املســاعدة، ال ث مل ــى ســبيل ا )عل
ــز  ــة(، مــع الرك ــة، االستشــارات االفراضي الرقمي

ــى تخطيــط الســامة إذا كان ُيحتمــل أن  عل
يتدهــور املوقــف. إرشاك هــذه الجماعــات يف 

ــذ واملســاءلة للرامــج  تنفي ــم وال ــات التصمي ي ل آ
هــج الخاصــة بتفــي املرض.  نُّ وال

املخاطــر  ــة ب ــع مــواد التوعي ي ضمــان توفــر وتوز
ــة  ي ــة بالصحــة الجنســية واإلنجاب ذات الصل

ــة يف املنشــآت  وتفــي األمــراض املعدي
ــد مــن إنشــاء  ك أ ت ــة واملجتمــع، مــع ال الصحي
ــق نظام  ــايئ االتجــاه وتطبي ن هــج اتصــال ث ن

ــي أن تتضمــن  نبغ ــة. وي ــات املجتمعي ي للمرئ
ــارات الخاصة  ب هــذه معلومــات حــول االعت

ــة  ــة ذات الصل ي بالصحــة الجنســية واإلنجاب
ــن وكيــف يكون  ــك أي الفاشــية، وكذل ب

الوصــول إىل خدمــات الصحــة الجنســية 
ــة األساســية. ي واإلنجاب
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ــى مســتوى  ــة عل االســتثمار يف القــوى العامل
ــا )عمــال  ــا ودعمه ه ب ي ــي وتدر املجتمــع املحل

ــات،  ــات التقليدي ــة، القاب الصحــة املجتمعي
ملنشــأة  ــك( لدعــم موظفي ا ومــا إىل ذل

ــن املجتمعــات  ثقــة ب ــادة ال ي ــة وز الصحي
نبغــي أن يتضمــن  ــة. وي ــة الصحي رعاي ونظــام ال

ــى  ــرد عل ــة ال ــب معلومــات حــول كيفي ي التدر
ــم  ــة تقدي األســئلة بمعلومــات دقيقــة، وكيفي
ــع املعلومات،  ــد عــدم امتــاك جمي ــة عن إجاب

تعاطفــة يف التعامــل مــع الشــواغل  مل هــج ا نُّ وال
عــار يف ســياق األمــراض  والشــائعات ووصمــة ال

ملعدية.  ا

الرســائل والحــوارات  إرشاك الجماهــر ب
ــى الصحــة  ــق عل تأمــل )إذا كان ينطب وال
ــد مخاطــر  ي ــة( يف مز ي الجنســية واإلنجاب

ــرض الشــديد  مل ــة أو ا ــة باألمــراض املعدي اإلصاب
ثال:  مل ــى ســبيل ا تقــال، عل وأنمــاط االن

ــرأيس، مخالطــة شــخص  تقــال ال الجمــاع، االن
ــك. فــإذا كان هذا  مصــاب، ومــا إىل ذل

نصــح النســاء  يو، ُت ار الســين ــة ب ــق الصل ي وث
ــاع عــن الســفر  ن ــات الحوامــل باالمت ي والفت
غــر الــروري وتجنــب االزدحــام ومخالطة 

ــن  الجمهــور ومخالطــة األشــخاص الذي
العــدوى. تهــم ب ُتحتمــل إصاب

ــات  ــح األشــخاص ذوي الخلفي ضمــان من
راهقــات  مل تنوعــة، بمــن فيهــم النســاء وا مل ا

واألشــخاص ذوو اإلعاقة واألشــخاص من 
ــة  ــة واالقتصادي ــف الطبقــات االجتماعي مختل

ية املحرومــة  ــات الســكان وغرهــم مــن الفئ
ــا، فرًصــا للمشــاركة بشــكل هــادف  ًب غال

كل  ــا هي ــة يف ال ــد مناصــب قيادي قّل وت
يو تفــي  ار نشــأ لســين ــي ُت ــات ال ي والعمل

األمــراض املعدية.
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ــة  القائمــة املرجعي
للتأهــب واالســتجابة 

ــة  ــتجيبن للصح للمس
ــة  العامة/األمــراض املعدي

مــع مراعــاة احتياجات 
الصحــة الجنســية 

واإلنجابية

ــة مــع مراعــاة احتياجــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة القائمــة املرجعيــة للتأهــب واالســتجابة للمســتجيبن للصحــة العامة/األمــراض املعدي

إجــراءات التأهــب املــوىص باتخاذها ــة:  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
أدخــل مــا التغيــريات الرامجية 
الالزمــة أو اإلجــراءات الــي يلزم 

اتخاذهــا لضمــان ذلك 

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

إجــراءات االســتجابة املــوىص باتخاذها ــة: أدخــل ما  اإلجراءات/التغيــريات املطلوب
ــة الالزمــة أو اإلجــراءات  التغيــريات الرامجي

ــزم اتخاذهــا لضمــان ذلك  ل الــي ي

الوضع
كتمــل  ا

ــذ ــد التنفي  قي
ــدأ ب  مل ي

9. الصحــة النفســية 
والدعــم النفيس 

االجتماعي

ــارات الدعــم النفــي االجتماعــي  ــز مه ي تعز
ــى الخطــوط  ــع العاملــن عل األساســية لجمي

ــب  ي ــال: توفــر التدر ث مل ــى ســبيل ا ــة. عل األمامي
ــة النفســية، فضــًا عــن  ي ــى اإلســعافات األول عل

ــى التواصــل الداعــم، مــع مراعاة  ــب عل ي التدر
ــة على  ملعــن لتفــي األمــراض املعدي ــر ا أث ت ال
الصحــة النفســية لعمــاء خدمــات الصحــة 
ــال:  ث مل ــى ســبيل ا ــة )عل ي الجنســية واإلنجاب

ــرأة، فقدان  مل ــادة مخاطــر العنــف ضــد ا ي ز
الحمــل، ومــا إىل ذلك(.

ــة  رعاي ضمــان الدعــم النفــي االجتماعــي وال
ــع  ــة بالصدمــات النفســية لجمي الواعي
ــة، بمــن فيهــم  رعاي العمــاء ومقدمــي ال

ــرأة، والنســاء الايئ  مل ــا العنــف ضــد ا ضحاي
ــايئ توقفن  ــاء مــرض شــديد، أو ال ن يرضعــن أث

ــال: ملرض  ث مل ــى ســبيل ا ــا )عل عــن اإلرضــاع مؤقًت
النســبة لألمهــات  ــك ب ــوال(، وكذل ب فــروس اإلي
ــن  ــايئ انفصل ــات ال ي ــة األخر رعاي ومقدمــات ال

ــزم األمر(. هــن )إذا ل ــا عــن أطفال مؤقًت

ــط لخدمــات الصحة  ضمــان رســم خرائ
تاحــة  مل النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي ا

قــاط التكامــل، مع  ــة ون ــارات اإلحال وخي
توقعــة  مل كل الصحــة النفســية ا مراعــاة مشــا

ــة  ي ــدى مــرىض الصحــة الجنســية واإلنجاب ل
ــا العنــف ضد  ــال: ضحاي ث مل ــى ســبيل ا )عل

رعاية  ــن يقدمــون ال ــرأة( واملوظفــن الذي مل ا
فــاع مخاطــر اإلنهاك  ــال: ارت ث مل ــى ســبيل ا )عل

ــن  ــوي فيمــا يخــص املوظفــن الذي ملعن واألذى ا
ــرىض الصحــة الجنســية  ــة مل رعاي يقدمــون ال

ــة(.  ي واإلنجاب

ــة مســارات اإلحالة،  ي ــد مــن فعال ك أ ت ال
ــط حســب الحاجــة.  ــث الخرائ وتحدي
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 املرفــق الثاين: األدوات
واملوارد اإلضافية

اإلرشــادات األساسية

إرشــادات عامة بشــأن 
األمــراض املعدية

االســتجابة لتفي األمراض املعدية: إرشــادات بشــأن التنســيق يف ســياق إنســاين

ــة  ي املخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحل ــة ب ــة: التوعي ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن

ــة  ي ــح: مجموعــة الجاهز ــة والجوائ ئ ــة يف األوب ي ــادرة "جاهــزون": التواصــل مــع املجتمعــات املحل مب
ــة ي املخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحل ــة ب لتوعي ل

ــة واالســتجابة  ي ــا 2021 - خطــة الجاهز ي ن ــوال يف غي ب ــة: تفــي مــرض فــروس اإلي ي منظمــة الصحــة العامل
ــة  تنفيذي ــة ال ــادئ التوجيهي ب مل ــدان، ا ل ب االســراتيجية متعــددة ال

ــد-19 )2021( أّهــب واالســتجابة لجائحــة كوفي لت ــة: الخطــة االســراتيجية ل ي منظمــة الصحــة العامل

تكاملــن  مل ة ا ــة للرّصــد واالســتجاب ي ــة الفن ــادئ التوجيهي ب مل ــا: ا قي ي ــة يف أفر ي منظمــة الصحــة العامل
ــة ث ال ث ــة: الطبعــة ال قي ي لألمــراض يف املنطقــة األفر

إرشــادات الصحة الجنســية 
ــة األمراض  واإلنجابيــة يف حال

ملعدية ا

ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات  ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــوالدة أث ــي ال صحــة األمهــات وحدي
ية والهشــة اإلنســان

ــة وواضعــي سياســات  ي ــات الصحــة الوطن ئ ــل لهي ي ــة: دل ــاء تفــي األمــراض املعدي ن ــة الرضــع أث تغذي
أّهــب  ت ــات واملمارســن العاملــن يف مجــال ال ئ ــة وغرهــا مــن الهي ي هن مل ــات ا ــة والجمعي الصحــة والتغذي

ــا ه للفاشــيات واالســتجابة ل

إرشادات 
األمراض 
ــة -  املعدي

خاص

19-COVID ــات  ــد األولوي ــة تحدي ــرة إرشــادية. كيفي ــة األساســية: مذك ــة: الخدمــات الصحي ي مجموعــة الصحــة العامل
ــد-19 يف الســياقات اإلنســانية ــاء االســتجابة لكوفي ن ــة األساســية أث والتخطيــط للخدمــات الصحي

ــا يف  ــرأة والتخفيــف منه مل ــى مخاطــر العنــف ضــد ا تعــرف عل ــوكاالت: ال ــن ال ــة الدائمــة املشــركة ب اللجن
ــد-19 إطــار االســتجابة لكوفي

ــة  ــة يف حــاالت األزمــات: قائمــة مرجعي ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــد-19 ــاء كوفي ن تنفيذهــا أث ــل الحــد األدىن ل ــي تمث ــة ال ي ــارات مجموعــة الخدمــات األول ب اعت ب

ــة يف حــاالت األزمــات: إرشــادات  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــد-19 ــاء جائحــة كوفي ن ية والهشــة أث ــة يف الســياقات اإلنســان ي ــة للصحــة الجنســية واإلنجاب رامجي ب

ــارصة الصحــة  ــة يف حــاالت األزمــات: من ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــد-19 ــة يف االســتجابة لكوفي ي الجنســية واإلنجاب

ــة يف حــاالت األزمــات: مجموعــة أدوات  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــة  ي ــل الحــد األدىن للصحــة الجنســية واإلنجاب ــي تمث ــة ال ي ــط مجموعــة الخدمــات األول لرســم خرائ

ــح والفاشــيات الكــرى ــد-19 وغــره مــن الجوائ أّهــب واالســتجابة لكوفي لت ــا ل وتكييفه

https://www.rcce- :ــة ي املخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحل ــة ب لتوعي ــة ل الخدمــة الجماعي
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اإلرشــادات األساسية

ــة ي املخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحل ــة ب لتوعي ملوقــع اإللكــروين ل ــة: ا ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن

ــد-19 ملوقــع اإللكــروين لكوفي ــة: ا ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن

ــد-19 ــز هوبكــز لرامــج االتصــال: شــبكة اتصــاالت كوفي ــز جون مرك

ــد-19( والحمــل كوفي ــا ) ــد: عــدوى فــروس كورون ي تول ــاء النســاء وال ــة ألطب لكي مل ــة ا ي الكل

ــة اإلجهــاض* ــا ورعاي ــد: عــدوى فــروس كورون ي تول ــاء النســاء وال ــة ألطب لكي مل ــة ا ي الكل

ــد-19  ــة بشــأن كوفي ي املخاطــر وإرشاك املجتمعــات املحل ــة ب ــادرة "جاهــزون": مجموعــة أدوات التوعي مب
ــة يف املجــال اإلنســاين لألطــراف الفاعل

ــد-19 ملتحــدة للســكان: املوجــز الفــي لخدمــات األمومــة بشــأن كوفي ــدوق األمــم ا صن

ــرأة وكوفيد-19 مل ملتحــدة اإلنمــايئ: العنــف ضــد ا امــج األمــم ا رن ملتحــدة اإلنمــايئ: موجــز ب امــج األمــم ا رن ب

ــة األساســية - إرشــادات تشــغيلية  ــى الخدمــات الصحي ــة: املحافظــة عل ي منظمــة الصحــة العامل
ــد-19، إرشــادات مؤقتة لســياق كوفي

ــد-19 ــة لكوفي ي ر ي ــإلدارة الرس ــارشة ل ــة: إرشــادات مب ي منظمــة الصحــة العامل

ــة ــة األمومــة والطفول ــد-19 وصحــة وتغذي جــون هوبكــز: كوفي

ــة ــة الصحي رعاي ــد-19 للعاملــن يف مجــال ال ــدي وكوفي ث ــة: الرضاعــة مــن ال ي ــة العامل مجموعــة التغذي

اًدا إىل  ن ــدي اســت ث ــد-19 والرضاعــة مــن ال تكــررة - لقاحــات كوفي مل ــة: األســئلة ا ي ــة العامل مجموعــة التغذي
ــع ملنظمــة الصحــة  اب ت ــع ال ي التمن ملعــي ب ــق الخــراء االستشــاري االســراتيجي ا ي ــة لفر ملؤقت ــات ا التوصي

ــة ي العامل

ــد-19 ــاء كوفي ن ــة أث ل ــة البدي لرعاي ــة: إرشــادات ل قــاذ الطفول ــدوق إن صن

ــارات  ب ــد-19: اعت عــة: الرمجــة يف ســياق كوفي ي ــة الرس ي ة الفن ــق االســتجاب ي ــة؛ فر قــاذ الطفول ــدوق إن صن
ــف ــات التكيي ي لعمل

ــة  ــة حماي ــر العاجــي لحال ــة - تكييــف التدب ي ــرة فن ــة الطفــل يف العمــل اإلنســاين: مذك تحالــف حماي
ــد-19 - اإلصــدار 3 الطفــل مــع جائحــة كوفي

ــد-19: العمــل مــع الشــباب ومــن أجلهــم ملتحــدة للســكان: كوفي ــدوق األمــم ا صن

https://www. ــة )اليونيســف(: ورقــة إرشــادية يف املشــاركة ــة الطفول رعاي ملتحــدة ل مؤسســة األمــم ا
corecommitments.unicef.org/kp/practical-tips-on-engaging-adolescents-and-

response-19-youth-in-the-covid

اإليبوال ــر العاجــي للحوامــل واملرضعــات يف ســياق مــرض  لتدب ــة ل ــادئ توجيهي ــة: مب ي منظمــة الصحــة العامل
فــروس اإليبوال

ــز هوبكــز لرامــج االتصــال: شــبكة اتصــاالت اإليبوال ــز جون مرك

ــة يف حــاالت األزمــات: إرشــادات  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــة ي ــوال والصحــة الجنســية واإلنجاب ب ــرض فــروس اإلي تشــغيلية مل
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ــة: إرشــادات تشــغيلية للســياقات اإلنســانية والهشــة 62 ملعدي ــاء تفــي األمــراض ا ن ــة أث ي الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجاب

اإلرشــادات األساسية

غــو  ــة الكون ي ــوال يف جمهور ب ــر تفــي اإلي ث ــوال - كيــف أ ب ي ــزف إ ــة: ليــس كل مــا ي ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن
ــة يف كيفــو الشــمالية؟ ي ــى الصحــة الجنســية واإلنجاب ــة عل الديمقراطي

ــدم وســوائل الجســم ــق ال ي تقــال عــن طر ــة بتفــي االن ي ملعن ــة: مجموعــة األدوات ا ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن

ــة  رعاي ــة وال ــوالدة اآلمن ــل لتوفــر ال ي ــة؛ اليونيســف: دل قــاذ الطفول ــدوق إن ــة؛ صن ي منظمــة الصحــة العامل
ــوالدة يف ســياق تفــي فــروس اإليبوال ــي ال ــة لحدي ي الفور

ــدي كجــزء  ث ــن ال يرضعــون مــن ال ــة )2020(: دعــم األطفــال الذي ي ــة العامل ــف الفــي ملجموعــة التغذي التحال
ــة. غــو الديمقراطي ــة الكون ي ــوال - التجــارب املســتمدة مــن جمهور ب مــن االســتجابة لإلي

ــا: حزمــة إرشــادات  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت ــة: ملخــص إرشــادات الوقاي ي منظمــة الصحــة العامل
اإليبوال

الكولريا ــرا  اليونيســف: مجموعــة أدوات الكول

ــرا والحمــل ــرا – الكول ــر العاجــي لجائحــة الكول ــا حــدود: التدب ــاء ب منظمــة أطب

ــاء مل تقــال بواســطة ا ــة: مجموعــة أدوات االن ي قــاذ الدول ــة اإلن لجن

ــرا ــداين لاســتجابة لتفــي الكول ي مل ــل ا ي ــرا: الدل ملعــي بمكافحــة الكول ــي ا ــق العمــل العامل ي فر

ــدى الحوامــل ــرا ل ــة – عــاج الكول ــة مؤقت ي ــرة فن ــرا: مذك ملعــي بمكافحــة الكول ــي ا ــق العمــل العامل ي فر

الصحــة الجنســية واإلنجابيــة 
- إرشــادات عامة

ــداين  ــل مي ي ــة يف حــاالت األزمــات: دل ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ية ــة يف الســياقات اإلنســان ي ــوكاالت بشــأن الصحــة اإلنجاب ــن ال مشــرك ب

ــة يف حــاالت األزمــات: مجموعــة أدوات  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ية: طبعــة 2020 ــة للســياقات اإلنســان ي راهقــن الجنســية واإلنجاب مل صحــة ا

امــج التعلــم  رن ــة يف حــاالت األزمــات: ب ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــل الحــد األدىن ــي تمث ــة ال ي عــد ملجموعــة الخدمــات األول عــن ُب

ــة يف حــاالت األزمــات: نمــاذج اإلعــام  ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ــل الحــد  ــي تمث ــة ال ي لتكييــف يف مجموعــة الخدمــات األول ــة ل ل ــة والقاب ي تثقيــف واالتصــال العامل وال

األدىن

ــة ــة مــن أجــل الصحــة والعافي ي ــة الذات رعاي ــة بشــأن ال ــادئ توجيهي ــة: مب ي منظمــة الصحــة العامل

ــداين  ــل مي ي ــة يف حــاالت األزمــات: دل ي ملعــي بالصحــة اإلنجاب ــوكاالت ا ــن ال ــق العامــل املشــرك ب ي الفر
ية ــوالدة يف الســياقات اإلنســان ــي ال لصحــة حدي

إرشــادات الوقايــة من 
العــدوى ومكافحتهــا

ــا يف  ه ــة مــن العــدوى ومكافحت الزخــم: إرشــادات تشــغيلية: قائمــة اإلمــدادات األساســية للوقاي
ــة ــة الصحي رعاي منشــآت ال

ــة ــة الصحي رعاي ــة ملكافحــة العــدوى يف مجــال ال ي ار ملعي ــة: االحتياطــات ا ي منظمــة الصحــة العامل

ــة: 5 لحظــات لنظافــة يديــك ي منظمــة الصحــة العامل

OpenWHO تقــال - منصــة ــة: االحتياطــات املســتندة إىل االن ي منظمــة الصحــة العامل
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