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 (COVID-19)91مرض فيروس كورونا كوفيد 

 االستعداد واالستجابة

 موجز فنى مؤقت لصندوق األمم المتحدة للسكان
 

 :11نظر موقع منظمة الصحة العالمية كوفيد أللحصول على أحدث األدلة، 

2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

 رخر، الطبية األ اإلمداداتالحديثة واحتياجات  تنظيم األسرةالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية: وسائل 

 له .واالستجابة  91فيروس كوفيد  من لوقاية والحمايةبما في ذلك ا
 

 الرسائل الرئيسية
 

 األساسيةالرسالة 

الحديثة قصيرة وطويلة المفعول والمعلومات واالستشارات والخدمات )ومن بينها وسائل  تنظيم األسرةتوفير وسائل  يعد

االستجابة  الوصول إليها أثناء ويسهلفى حاالت الطوارئ( منقذا للحياة ويجب أن تكون الوسائل متاحة  تنظيم األسرة

 .11 -للوباء العالمى كوفيد

 

  نظافةمستلزمات الدورة الشهرية والبما في ذلك  تنظيم األسرة،وسائل المتعلقة بالحديثة  المستلزماتو منتجاتتعتبر 

هذه يث أن حالجنسية واإلنجابية  هنولحقوق تهنصحلو نتمكينهلو النساءوات لمراهقصحة البالنسبة أساسية الشخصية 

 الفئات قد تتأثر بالوباء بشكل غير متناسب.

 

  تتأثر سالسل اإلمداد والتوريد بالوباء حيث أن إغالق الحدود والقيود المطبقة على تدفقات التسليم من المصانع يؤثر سلبا

وتوزيعها، وكذلك بالنسبة إلى األدوية األساسية لصحة األم واألدوية بلد الوتوافرها داخل  تنظيمعلى استيراد وسائل 

ؤدي (.يمكن أن يكون لهذا عواقب تهدد الحياة وتARVدة للفيروسات القهقرية )األساسية األخرى ومنها األدوية المضا

ول والتى تشمل الوص المكاسب األخيرة المحققة لضمان الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية واإلنجابية، لتراجع في

مناعة ية لفيروس نقص الالحديثة وصحة األم والمولود والعالجات المضادة للفيروسات القهقر تنظيم األسرةإلى وسائل 

 (.HIV) المعروف باإليدز البشرية

 

 تسهيل التنسيق والمشاركة والتشاور
 

  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعبئة القطاع الخاص للتقدم نحو تعزيزبرامج المسؤولية االجتماعية )مثل

 الصحية والمعدات الطبية( المستلزماتإمدادات 

 

  ه وذلك لواالستجابة  الوباءالستعداد لمواجهة من أجل ا والتعاون الثالثىدعم وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 الفني والموارد البشرية. الدعموقاسم الممارسات الجيدة بت

 

 تدرخالت استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان

 

 ما يلزم من منتجات الصحة لكل توزيع بشكل مناسب داخل البالد المضاعفة الجهود لضمان شراء وتوفير وإدارة و

س صحة األم والوليد، ومضادات الفيروسات القهقرية لفيرومستلزمات الحديثة، تنظيم األسرة الجنسية واإلنجابية )وسائل 

 فى األوضاع اإلنسانية.ئة لطارامجموعات الصحة اإلنجابية ، بما في ذلك نقص المناعة البشرية(

 

 سلع الخاصة لل المالئم تخزينالو اصلة االستثمار فى سلسلة اإلمداد الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية ومنها الحفظمو

 واإلنجابية. بالصحة الجنسية

 

  المالبس الواقية ومعدات الحماية الشخصية للعاملين بمجال الصحة )القفازات واألقنعة  وفيرتالنظر بعين االعتبار فى

 .11( لإلدارة السريرية لكوفيد ى ذلكوالصابون ومعقم اليدين وما إلوالعباءات 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technicalguidance/infectionprevention-and-control 

 

  ابون األساسية )مثل الفوط الصحية والصوالصحة الشخصية  منتجات مثل مواد النظافة وفيرتالنظر بعين االعتبار فى

 حصوالنساء والفتيات خاصة ممن يتم عزلهن للوقاية والف ةالصحفي مجال ومعقم اليدين وما إلى ذلك( للعامالت 

 والعالج.

 

  وسائل تنظيم األسرةمراقبة مستويات مخزون ( باستخدام نظام معلومات اإلدارة اللوجستيةLMIS)  والنظر فى السماح

 .تنظيم األسرةمن وسائل  رفع مستوى المخزون لضمان استمرار توافر ما يكفىب

 

 ( صحة األم مجموعات رعاية ومن وسائل تنظيم األسرة تجديد وتحديث جهود إدارة المخزون لتحديد: المخزون الحالي

حسب بنفة مصوسائل تنظيم األسرة الوالتى تشمل الطارئة والوليد وفيروس نقص المناعة البشرية والصحة اإلنجابية 

  مكان وميعاد وصولها(ووصولها من المقرر التي والمخزونات المنتظر تسليمها وسيلة(؛ والمخزونات المتداولة )ال نوع

 وتوقعات االستهالك الشهرية الحالية وإشراك الموردين لفهم قيود التوريد واإلمداد واالحتياجات لتعديل خطط التوزيع.

 

  استخدام نظام معلومات اإلدارة اللوجيستية ومصادر البيانات األخرى ذات الصلة على المستوى الوطنى بالتنسيق مع

سيق موجودة داخل الدولة )على سبيل المثال فى سياق شبكة للتن اتآليد/ والسلطات والجهات الوطنية المعنية وأى جه

Visibility and Analytics Network .) 

 

 دة صندوق األمم المتح )لمكاتب وتحديثها عند الضرورة مراجعة إجراءات توزيع التوريدات للمستفيدين من البرنامج

 .(بما في ذلك وسائل تنظيم األسرةفيها مستلزمات الصحة اإلنجابية، قدم التى يللسكان على مستوى البلدان 

 

 وتقديم  الحديثة المناسبةتنظيم األسرة عن طريق اإلمداد بوسائل تعزيز تنظيم األسرة والمباعدة بين الوالدات مناصرة و

عادية والوصول إلى الخدمات الفى حالة أصبح التنقل  هم في إتباع تنظيم األسرةاستعداد العمالء واستمراردعم المشورة ل

 محدودين.

 

 نظيم األسرة تستشارية خاصة بالصحة اإلنجابية واإلخدمات الدعم وزارة الصحة لتوفير الفحص عبر اإلنترنت والتعليم و

( وما إلى ذلك فى البلدان التى لديها عبء عال من WhatsAppباستخدام الهواتف المحمولة مثل رسائل الواتساب )

 .11كوفيد 

 

  غط لتخفيف الض تنظيم األسرةتعزيز الشراكة مع مقدمى الرعاية الصحية من القطاع الخاص لتقديم المشورة وخدمات

 على أنظمة الصحة العامة.

 

 .تعزيز دور قطاع الصحة األولية وبرامج تمكين المجتمع لتحويل توزيع السلع من اإلعدادات السريرية إلى المجتمع 

 

  الكلى لتعزيز التنسيق بين مقدمى الخدمات من القطاعات العام وغير الهادف إلى الربح والهادف الدعوة إلى نهج السوق

 .إلى الربح لتحسين استخدام المنتجات والخدمات الحالية لتلبية احتياجات السكان بشكل أفضل

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical%20guidance/infectionprevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical%20guidance/infectionprevention-and-control

