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احملتويات جدول

4³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اجلداول قائمة

5³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ االختصارات قائمة

6³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ إداري ملخص

مقدمة7³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 1³ رقم القسم
8ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اإلنسانية الكوارث حاالت في واستجابته للسكان املتحدة األمم صندوق والية 1ù1
8ùùùùùùù امليدانية للمكاتب اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات إدارة توجيهات من الغرض 1ù2
9ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù الوكاالت بني املشتركة اإلجنابية الصحة مستلزمات 3مجموعات 1ù3

الطوارئ11³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ حاالت في والتنسيق التخطيط 2³ رقم القسم
12ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù)LMIS( اللوجستيات إدارة معلومات نظام 2ù1
13ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù)اإلنسانية التنسيق )جهة ومسؤولياتهم العاملني من املتطلبات 2ù2
13ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù والتنبؤ اإلعداد اإلجنابية: الصحة مستلزمات جملموعات الكّمي التقدير 2ù3

وطلبها17³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات متويل عملية 3³ رقم القسم
18ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùالطلبات تقدمي وإجراءات للسكان املتحدة األمم لصندوق التابع الطوارئ صندوق 3ù1
18ùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات لطلب املشتريات خدمة شعبة مع العمل 3ù2

اإلجنابية21³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ الصحة مستلزمات مجموعات واستالم اجلمركي التخليص 4³ رقم القسم
22 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات إدارة مسؤولية 4ù1
22 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اجلمركي التخليص في اجليدة املمارسات 4ù2
24ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù واستالمها اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات على التفتيش 4ù3

اإلجنابية27³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ الصحة مستلزمات جملموعات املسبق التخزين 5³ رقم القسم
28ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù باملستودعات املطلوب احليز حتديد 5ù1
30 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات تخزين ظروف 5ù2
31ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات تخزين مستودع اختيار 5ù3
32 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùاملستودعات في اجليدة املمارسات 5ù4

ورصدها35³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات توزيع 6³ رقم القسم
36 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات صرف 6ù1
36 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات نقل 6ù2
38 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات توزيع 6ù3

41³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اخملزون إدارة 7³ رقم القسم
42ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùالتقارير وإعداد اخملزون على الرقابة 7ù1
43 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùللرصيد الفعلي اإلحصاء 7ù2
44 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù)M&E( والتقييم الرصد 7ù3

46³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ املراجع



48³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اإلجنابية الصحة مستلزمات جملموعات الكّمي التقييم منوذج I³ ملحق

52³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ )RIR( والتفتيش االستالم تقرير II³ ملحق

53³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ )GRN( البضائع استالم إشعار III³ ملحق

54³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ املوازنة/اخملزون بطاقة IV³ ملحق

55³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اخملزون في التحكم بطاقة V³ ملحق

56³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ )GIN( بضائع إصدار إشعار VI³ ملحق

التصرف57³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ منوذج VII³ ملحق

58³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ اخملزون تسوية منوذج VIII³ ملحق

59³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ الشحنة بيان IX³ ملحق



اجلداول قائمة
15ùùùùùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات من الطلب حساب في املستخدمة االفتراضات – 1 رقم اجلدول
29 ùùùù ùùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات من افتراضي لعدد باملستودع املطلوب احليز حساب – 2 رقم اجلدول
30 ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات تخزين شروط – 3 رقم اجلدول
37ùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات وزن – 4 رقم اجلدول



االختصارات قائمة
الطوارئ حاالت في اإلجنابية الصحة ERH

أوالً الصالحية انتهاء في األقرب خروج FEFO
بضائع إصدار إشعار GIN

البضائع استالم إشعار GRN
األزمات أثناء اإلجنابية بالصحة املعني الوكاالت بني املشترك العامل الفريق IAWG

والتنمية للسكان الدولي املؤمتر ICPD
األحمر والهالل األحمر الصليب جلمعيات الدولي االحتاد IFRC

العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايير IPSAS
املقاييس لتوحيد الدولية املنظمة ISO
اللوجستيات إدارة معلومات نظام LMIS

األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة MISP
والتقييم الرصد M&E

حكومية NGO
اإلنسانية االستجابة فرع HRB
املشتريات خدمات شعبة PSB

اإلجنابية الصحة RH
والتفتيش االستالم تقرير RIR

السريعة البالزمية الراجنة RPR
اخلدمات تقدمي نقاط SDPs

القطري املتحدة األمم فريق UNCT
للسكان املتحدة األمم صندوق UNFPA

الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية UNHCR
العاملية الصحة منظمة WHO

باملصطلحات تتعلق مالحظات
القطري املكتب

األمم لصندوق
املتحدة

ùللسكان املتحدة األمم صندوق برنامج يتبع بلد في للسكان املتحدة األمم لصندوق مكتب للسكان

املكاتب
البلدان في )ERH( للطوارئ اإلجنابية الصحة جملموعات املتلقية املكاتب إلى يشير عام مصطلح امليدانية

املتحدة األمم وكاالت من وغيره للسكان املتحدة األمم لصندوق القطرية املكاتب مثل للبرنامج التابعة
ùاحلكومية غير واملنظمات



إداري ملخص
بحاالت املتأثرين الس��كان إلى اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مبجموعات اإلمداد إدارة مجال في النصح التوجيهات هذه تس��دي
مصمّمة وهي واملعدات، واحدة، مرة لالستخدام املعّدة واألدوات األدوية، اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات وتتضمن ùالطوارئ
الس��ليمة واملمارس��ات الدولية املنظمات ملعايير وطبًقا ù الطوارئ حلاالت اإلنس��انية االس��تجابة جهود بداية مع لالس��تخدام
كل في اإلنسانية املستلزمات هذه به تدار أن يجب الذي األسلوب حول اإلجراءات من لسلسلة إطارًا تضع فهي ميدانًيا، املستقاة

ùاللوجستية السلسلة مراحل من مرحلة

التنبؤ عمليات في املنخرطني املصلحة وأصحاب القطرية املتح��دة األمم مكاتب موظفو هم التوجيهات بتلك املعني اجلمه��ور
ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات بإدارة املتعلقة والتوزيع واالستالم

أقسام: سبعة إلى الوثيقة هذه تنقسم

ùومحتوياتها اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات دور حول عامة مقدمة يعطي – مقدمة األول: القسم

اإلدارة معلومات نظ��ام يلعبه الذي الرئيس��ي للدور إطارًا يضع – الط��وارئ حاالت في والتنس��يق التخطيط الثان��ي: القس��م
الصحة مس��تلزمات مجموعات من االحتياجات تقييم مث��ل الهامة القرارات لدعم البيان��ات جمع تيس��ير في اللوجيس��تية
سلسلة في الرئيس��ية التنس��يق بجهات املتعلقة واملس��ؤوليات العاملني من املتطلبات يحدد كما ùكّمياتها وحتديد اإلجنابية

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مبجموعات اللوجيستية اإلمداد

مجموعات ش��راء متويل إجراءات يصف – وطلبه��ا اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات متويل عملية الثال��ث: القس��م
األمم لصندوق التابعة املشتريات خدمات شعبة مع والعمل للسكان املتحدة األمم صندوق طريق عن اإلجنابية الصحة مستلزمات

ùللسكان املتحدة

بإدارة املتعلقة املس��ؤوليات يحدد – اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات واس��تالم اجلمركي التخليص الرابع: القس��م
اخلاصة والتوجيهات اجلمركي التخليص بعمليات املتعلقة الس��ليمة واملمارس��ات اإلجنابية، الصحة مس��تلزمات مجموعات

ùùواستالمها اجملموعات على بالتفتيش

التي السليمة واملمارس��ات التوجيهاٍت يقدم – اإلجنابية الصحة مس��تلزمات جملموعات املس��بق التخزين اخلامس: القس��م
ùوفاعلية بسرعة وتوزع مناسبة ظروف في تظل حتى ومتطلباتها تخزينها ظروف وحتديد اجملموعات مخزون ببناء تتعلق

القائمون يتبعها أن يجب التي اإلجراءات ل يفصِّ – ورصدها اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات توزيع السادس: القس��م
ùالنقل عمليات ذلك في مبا التوزيع عمليات تنظيم عند بالتنسيق

التحكم لضمان اتباعها يج��ب التي التقارير إعداد وإج��راءات اخملازن مراقبة لنظام إط��ارًا يقدم – اخملزون إدارة الس��ابع: القس��م
املناسبني لألشخاص اإلجنابية الصحة مستلزمات وصول لضمان التحقق تيسر التي والتقييم الرصد وآليات اخملزون، في الدقيق

ùاملناسب الوقت وفي

لألفراد قيمة ذات ستكون ، مناسبا ذلك يكون حيثما تكييفها مبجرد أدناه، الوثيقة تفصلها التي العامة واإلجراءات األس��اليب
مس��تلزمات مجموعات إدارة بعمليات املعنيني للس��كان املتحدة األمم لصندوق امليداني واملكتب القطري املكتب في العامل��ني

ùالطوارئ حاالت في بها واإلمداد اإلجنابية الصحة
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)ICPD( والتنمية للس��كان الدولي املؤمتر عمل برنامج يوص��ي
للمجتمع الهامة والسكانية التنموية الغايات من مبجموعة
الغايات ه��ذه تدعم وكمية نوعي��ة أهداًفا تتضم��ن الدول��ي،
األهداف هذه بني ومن ùالوقت ذات ف��ي بالغة أهمية لها ومتث��ل
خدمات على اجلميع حص��ول من الش��امل التمكني والغايات
والصحة األس��رة تنظي��م ذل��ك ف��ي مب��ا اإلجنابي��ة، الصح��ة
املتحدة األمم صن��دوق واليات أهم أح��د ميثل ما وهو اجلنس��ية،

ùللسكان

مجموعات تطوير مت الطوارئ، حاالت في الوالية هذه ولتطبيق
ال��وكاالت ب��ني املش��تركة اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات
صندوق من بدعم )Kits RH( الط��وارئ حاالت في لالس��تخدام
ومفوضية العاملية الصح��ة ومنظمة للس��كان املتحدة األمم
الصليب جلمعيات الدولي واالحتاد الالجئني لشؤون املتحدة األمم
الصحة مس��تلزمات مجموعات ومتثل ùاألحمر والهالل األحمر

األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة مكونات أحد اإلجنابية
واالعت��الل الوفي��ات لتقلي��ل صمم��ت فك��رة وه��ي ،)MISP(
بني وبخاصة األزمات، أثناء اإلجنابية الصحة بقضايا املتعلّقني

ùاإلجناب سن في والفتيات النساء

الصحة خدمات لتوفير السليم التخطيط على وللمساعدة
مجموعات توفي��ر ذلك في )مب��ا الطوارئ ح��االت في اإلجنابي��ة
االستجابة اس��تراتيجية فإن ،) اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
ف��ي املعياري��ة التش��غيل إج��راءات و 2013-2011 اإلنس��انية
للسكان املتحدة األمم صندوق عن الصادرتني اإلنسانية البيئات
املكاتب عل��ى الواج��ب والعملي��ات لإلج��راءات إط��ارًا حت��ددان
وصممت ùتطبيقها للسكان املتحدة األمم لصندوق القطرية
ملواجهة الس��ريعة االس��تجابة لتيس��ير التوجيه��ات ه��ذه
املتأثرين للس��كان بالنس��بة اإلجنابي��ة الصح��ة احتياج��ات

ùالطوارئ بحاالت

في واستجابته للسكان املتحدة األمم صندوق والية 1³1
اإلنسانية الكوارث حاالت

مستلزمات مجموعات إدارة توجيهات من الغرض 2³1
امليدانية للمكاتب اإلجنابية الصحة

العملي��ات بخص��وص النص��ح التوجيه��ات ه��ذه تس��دي
الصح��ة مس��تلزمات مبجموع��ات املتعلق��ة اللوجس��تية
الفئة هذه إدارة في العاملني جميع يتخذها أن ويجب اإلجنابية
من سلسلة تفصل وهي ùكمرجع اإلنسانية املس��تلزمات من
مس��تلزمات مجموعات م��ع الس��ليم للتعام��ل اإلج��راءات
السلس��لة مراح��ل م��ن مرحل��ة كل اإلجنابيةف��ي الصح��ة
معايير م��ن اإلجراءات ه��ذه بع��ض ويس��تمد ùاللوجيس��تية
في للكوارث، االستجابة مجال في العاملة الدولية املنظمات
العاملني املوظفني خب��رة على منها اآلخر البعض يُبنى ح��ني
التوجيهات من موحدة مجموعة توجد ال حني وفي ùاجمل��ال في
واإلجراءات األس��اليب فإن ش��املة، بصورة للتطبيق القابل��ة
املتعلقة الظروف معظم في قيمة ذات تكون سوف املقترحة

ùالطوارئ حاالت في بالعمل

يخص: ما في امليدانية املكاتب إلرشاد التوجيهات هذه وتهدف

من األدنى احل��د مجموعة أله��داف الصحيح التطبي��ق a(
مبجموع��ات يتعل��ق فيم��ا )MISP(األولي��ة اخلدم��ات

ميدانًيا؛ اإلجنابية الصحة مستلزمات

في إليها يُلجأ قد الت��ي العمليات واختبار وإعداد فه��م b(
محاكاة تدريبات إج��راء – أخر بعبارة ،أو الط��وارئ، حاالت

احتماالً؛ األكثر الطوارئ لسيناريو استعدادًا

وتخزينها اإلجنابي��ة، الصحة مس��تلزمات مجموعات ش��راء
ع��ن التقاري��ر وإع��داد ورصده��ا وتوزيعه��ا املس��بق

ùاستخدامها

املتحدة األمم صن��دوق ش��روط التوجيه��ات ه��ذه تدعم كم��ا
للمعايير طبًقا وذلك اخملزون عن املس��اءلة حيث من للسكان
– 12 القس��م )IPSAS( الع��ام للقط��اع الدولي��ة احملاس��بية

ù)للسكان املتحدة األمم لصندوق اخملزون )سياسة اخملزونات

فيما العاملون هم التوجيهات هذه من املس��تهدف اجلمهور
اإلجنابية، الصحة مستلزمات جملموعات احلاجة بتقدير يتعلق
لصندوق القطري املكتب م��ن وتوزيعها، واس��تالمها وطلبها
أو املتح��دة األمم وكاالت م��ن وغي��ره للس��كان، املتح��دة األمم
املش��ار امليدانية” “املكاتب وتتضمن ùاحلكومية غير املنظمات
الفرعية واملكاتب القطري��ة املكاتب الوثيقة ه��ذه في إليها

ùذلك خالف يذكر لم ما ذكرها السابق املنظمات جميع في
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اخلدمات من األدنى احلد جملموعة اخلدمة تقدمي مكونات تتضمن
من للناجي��ات الس��ريرية الرعاي��ة يل��ي: م��ا )MISP( األولي��ة
جنس��ًيا/ املنقولة العدوى انتقال من احلد وإجراءات االغتصاب،
العادية الوالدة بحاالت والعناية البشرية، املناعة نقص فيروس
العامل الفريق وضع وقد ùاألسرة تنظيم ذلك في مبا واملتعسرة
األزمات أثناء اإلجنابية بالصح��ة املعني الوكاالت بني املش��ترك
مس��تلزمات مجموع��ات باس��م تع��رف مجموع��ات )IAWG(
الطبية، واملس��تلزمات األدوية تتضمن وهي ، اإلجنابية الصحة
في التدخل ح��االت تطبيق تيس��ير إلى تهدف التي واملع��دات

ùاحلياة إلنقاذ اإلجنابية الصحة

لتستخدم اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات مت ُصمِّ
من يكفي ما على حتتوي وهي اإلنسانية، االس��تجابة بدء عند
ùالس��كان من متفاوتة ألع��داد أش��هر ثالثة ملدة املس��تلزمات
جلهات الطبية الرعاي��ة اخملتلفة اجملموع��ات محتويات وتوف��ر
وذلك األمراض، من الوقاية أو الصحية بالرعاي��ة تُعنى معينة
احملدد الصحية الرعاية إط��ار في الس��كانية للتغطية طبًقا
مجموعات م��ن نوعاً 13 وهن��اك ùاجملموعة ل��ه صممت ال��ذي
ùفئات ث��الث إل��ى مقس��مة اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات
النوع إلى أخرى فرعية تقسيمات األنواع هذه بعض وتنقسم
مستويات من مختلف مستوى فئة كل تستهدف ùب والنوع أ

ùالصحية اخلدمات تقدمي

واألولية: اجملتمعية الصحية الرعاية مستوى :1 الفئة
أشهر شخص/3 آالف 10

ù)5و و4 و3 و2 و1 0 )اجملموع��ة مجموعات س��ت على 1 الفئة حتت��وي
لالستخدام تلكاجملموعاتمخصصة تتضمنها التي العناصر هذه
اإلجنابية الصحية الرعاية على القائمني اخلدمات مقدمي قبل م��ن
التدخالت عبر واألولية اجملتمعي��ة الصحية الرعاية مس��تويات في
من وغيرها األدوي��ة من أساًس��ا اجملموعات هذه وتتألف ùاجملتمعي��ة

ùواحدة مرة لالستخدام املصممة املعدات

طلب وميكن وب، أ فرعيتني مجموعتني إلى و2 1 اجملموعتان تنقسم
ùمنفصلة بصورة منهما كل

يلي: ما األولي الفئة ضمن اجملموعات تتضمن

التدريب اإلدارية/لوازم اللوازم :0 اجملموعة •
الذكرية األوقية 1أ: اجملموعة •
األنثوية األوقية 1ب: اجملموعة •

فردية عبوات متضمنة النظيفة الوالدة 2أ: اجملموعة •
منفصلة

للقابالت النظيفة الوالدة 2ب: اجملموعة •
االغتصاب بعد ما عالج :3 اجملموعة •

واحلقن الفم طريق عن احلمل منع وسائل :4 Kاجملموعة •
جنسياً املنقولة العدوى عالج :5 اجملموعة •

)KIts RH( اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات 1³3
الوكاالت بني املشتركة

ومستوى األولية الصحية الرعاية :2 الفئة
أشهر شخص/3 ألف 30 اإلحالة: مستشفى

و9 و8 و7 6 )اجملموعات مجموعات خم��س على الثانية الفئة حتت��وي
يعاد ومع��دات واحدة مرة لالس��تخدام مع��دات على وحتت��وي و10(،
الرعاية مقدمي الس��تخدام مخصصة واجملموع��ات ùاس��تخدامها
مختارة مه��ارات متضمنًا القاب��الت عمل على املدرب��ني الصحي��ة

ùاملستشفى أو الطبي املركز مستوى على وذلك احلياة إلنقاذ

كل طلب وميك��ن ب، واجلزء أ اجل��زء إل��ى مقس��مة 6 اجملموع��ة
ùمنفصلة بصورة منهما

يلي: ما الثانية الفئة ضمن اجملموعات وتتضمن

أ: اجلزء السريرية، الوالدة في املساعدة 6أ: اجملموعة •
االستخدام إلعادة القابلة املعدات

ب: اجلزء السريرية، الوالدة في املساعدة 6ب: اجملموعة •
واحدة مرة لالستخدام اخملصصة املعدات

الرحمية اللوالب ù7 اجملموعة •

اإلجهاض ومضاعفات التلقائي اإلجهاض إدارة :8 اجملموعة •

والفحص واملهبل الرحم عنق متزق خياطة :9 اجملموعة •
املهبلي

اجلنني بشفط التوليد :10 اجملموعة •

ألف 150 اإلحالة: مستشفى مستوى :3 الفئة
أشهر شخص/3

في والالتي احلوام��ل النس��اء على ينبغي اإلنس��انية، األوضاع ف��ي
طوارئ رعاية تلقي خطيرة مضاعفات من يعانني ممن الوضع انتظار
من الطبي اإلخ��الء تتطلب ق��د والتي التوليد مج��ال في ش��املة
إحالة مستشفى أقرب إلى املنطقة مستش��فى أو الصحي املركز
في مبا الطارئة، البطن جراحات و/أو اآلمنة الدم نقل عمليات إلج��راء
في املستش��فيات معظم تتطلب وس��وف ùالقيصرية الوالدة ذلك
متكنها التي واملس��تلزمات املعدات إتاحة في دعًما الطوارئ ح��االت
احلاالت عبء عن الناشئة اجلودة عالية األساسية اخلدمات توفير من

ùالنازحون يسببه الذي اإلضافية

على حتتويان واللت��ني و12 11 اجملموعتني م��ن الثالثة الفئة تتك��ون
االس��تخدام إلعادة قابلة وأخرى واحدة مرة تس��تخدم مس��تلزمات
أو التوليد في س��واء الطوارئ حاالت في الش��املة الرعاية لتوفي��ر
ù)التوليد )جراحات اإلحالة مس��توى وعلى الوالدة، حديثي لألطف��ال
هذا عل��ى مستش��فى يخدمهم الذي��ن األش��خاص ع��دد ويق��در

ùشخص ألف 150 بنحو املستوى
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ميكن ولكن متكامالن وهم��ا وب، أ جزئني، عل��ى 11 اجملموعة حتت��وي
ùمنفصلة بصورة منهما كل طلب

يلي: ما الثالثة الفئة ضمن اجملموعات تتضمن

اإلجنابية للصحة اإلحالة مستوى مجموعة 11أ: اجملموعة •
االستخدام إلعادة القابلة املعدات –

للصحة اإلحالة مستوى مجموعة 11ب: اجملموعة •
واحدة ملرة تستخدم التي واملعدات األدوية – اإلجنابية

الدم نقل :12 اجملموعة •

مجموعات ع��ن تفصيلية معلوم��ات عل��ى احلص��ول ميك��ن
مستلزمات مجموعة دليل من اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
في لالس��تخدام ال��وكاالت بني املش��تركة اإلجنابية الصح��ة
الصحة مستلزمات مجموعات )دليل اخلامس اإلصدار األزمات
لصندوق التابعة املش��تريات خدمات ش��عبة وتدير اإلجنابية(
مستلزمات مبجموعات اإلمداد عمليتي للسكان املتحدة األمم

ùùوشرائها اإلجنابية الصحة



والتنسيق التخطيط 2³ رقم القسم
الطوارئ حاالت في
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الس��جالت نظ��ام ه��و اللوجس��تيات إدارة معلوم��ات نظ��ام
جلمع امليداني املكت��ب يس��تخدمه أن يج��ب الذي والتقاري��ر
النظام، مس��تويات جميع عبر اجملمعة اللوجس��تية البيانات

ùوعرضها وتنظيمها

وفاعلية كفاءة يقود الذي احملرَك هي الدقيقة املعلومات تعتبر
البيانات جمع ويعد ùبأس��رها اإلنسانية اللوجيس��تية الدورة
على بفاعلية القرار اتخاذ في الزاوية حجرُ بفاعلية وحتليله��ا
ميتلكها التي املعلومات كانت وكلما ùامليداني املكتب مستوى

ùأفضل املتخذ القرار كان كلما أفضل، امليداني املكتب

ميكن فقط أشياء ثالثة هناك اللوجيستية، النظر وجهة ومن
مبج��رد اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات جملموع��ات حت��دث أن
االس��تهالك أو العبور( )أثن��اء النقل أو التخزي��ن، اس��تالمها:
مستلزمات مجموعات رصد إلى للحاجة ونظرًا ù)االستخدام(
اللوجس��تية، السلس��لة مراحل جميع في اإلجنابية الصحة
ùاملنتج لتتب��ع مطلوبة لوجيس��تية س��جالت ثالثة فهن��اك

معني: واستخداٌم شكل السجالت هذه أنواع من نوع ولكل

عدد حول معلومات على حتتوي والتي اخملزون، سجالت •
في املوجودة اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

ùاخملازن
حول معلومات على حتتوي والتي التعامالت، سجالت •
النقل، قيد اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

حول معلومات على حتتوي والتي االستهالك، سجالت •
مستلزمات مجموعات عناصر استخدام أو استهالك

ù اإلجنابية الصحة

مس��تلزمات مجموعات يتلق��ون م��ن جميع عل��ى وينبغ��ي
املنظمات جميع ومن املستويات جميع على اإلجنابية الصحة
لهم ليتس��نى اللوجيس��تية الس��جالت بجميع االحتفاظ
حاالت وف��ي ùموثوقة معلوم��ات عل��ى مبني��ة ق��رارات اتخ��اذ
املعلومات هذه مثل بجمع بشدة ينصح للطوارئ، االستجابة
ما وعادة ùمشتركة قرارات التخاذ وجتميعها املتلقني جميع من
،)UNCT( القط��ري املتحدة األمم فري��ق طريق ع��ن ذلك يح��دث
األمم )مثل املنفصل��ة اجله��ات متطلبات ع��ادة يجم��ع وال��ذي
املوارد ويوزع احلكومي��ة(، وغير احلكومية واملنظم��ات املتحدة،

ùبينها

إدارة معلومات نظام إنش��اء امليداني املكتب يضمن أن ويج��ب
الصحة مس��تلزمات مجموعات مخزون جلمع اللوجس��تيات
وأن واالستهالك، التوزيع وبيانات عنه، التقارير وإعداد اإلجنابية،
مستلزمات مبجموعات اإلمداد عن املس��ؤولون موظفوه يكون

على: قادرين اإلجنابية الصحة

امليدانيني واملس��ؤولني الش��ركاء م��ع بالتع��اون العم��ل a(
توزيع قنوات عب��ر املطلوبة البيانات مختل��ف لتجميع

ùواستهالكها املستلزمات مجموعات

اللوجس��تيات إدارة معلوم��ات نظ��ام بيانات أن ضم��ان b(
تغطي اإلجنابية الصحة مستلزمات مبجموعات اخلاصة
األقسام وتتناول ùواالستهالك والتعامالت اخملزون سجالت
الصحيحة الصيغ��ة ع��ن معلوماٍت التالي��ة واملالح��ق

ùجتميعها الواجب البيانات وهيكل

بشأن: القرارات التخاذ واستخدامها البيانات حتليل c(

بوجه هاًما أمرًا ذلك ويصبح ùالبرامج وإدارة السياسات •
املثال، س��بيل على الط��ارئ املوقف يط��ول حني خاص
مواقع في السكان وينحصر مزمنة حالة إلى أويتحول
لإلمداد امللحة احلاجة لذلك تبًعا وتنشأ التوطني إعادة
وفي ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مبجموعات املستمر
مس��تلزمات مجموعات س��جالت تصبح احلال��ة هذه
امليزانية توافر لضم��ان جوهريًا أم��رًا اإلجنابية الصح��ة
الصحة مستلزمات مبجموعات لإلمداد واملوارد املناسبة

ùالبرنامج دورة عبر اإلجنابية

الصحة مس��تلزمات مجموعات على بالطلب التنب��ؤ •
وسوف ùفيه تسجيلها سيتم الذي واملستوى اإلجنابية
بيانات أساس على املتخذة املنطقية القرارات تس��هم
بارزة بصورة اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات
في االنخراط ودعم اخملزون نفاذ جتنب على املساعدة في
بشعبة املس��بق باالتصال والس��ماح التمويل حش��د

ùاملشتريات خدمات

جملموعات والفعال الكفء فاالستخدام ùاملساءلة ضمان •
مالية مب��وارد املش��تراة اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات
أساس��ًيا أمرًا يعد املانحة اجلهات توفرها التي أو عامة

ùاملنظمة مصداقية لضمان

العام للقطاع الدولي��ة احملاس��بية للمعايير االمتث��ال •
املعايير تتطبق التي للمنظمات فبالنس��بة ù)IPSAS(
نظ��ام يرص��د ال الع��ام، للقط��اع الدولي��ة احملاس��بية
فيه تتحكم الذي اخملزون اللوجس��تيات إدارة معلومات
للمعايير طبًقا مخزونًا يعد )والذي فحس��ب املنظمة
كذلك يرصد ب��ل العام(، للقط��اع الدولي��ة احملاس��بية
ليس ولكنه املنظمة حوزة في واملوجود اخملصص اخملزون
إدارة معلومات نظام يوفر أن ميكن لذلك ùتصرفه��ا حتت
املتاح للمخ��زون ش��موالً أكثر منظورًا اللوجس��تيات

ùالبرامج وضع لعمليات

)LMIs( اللوجستيات إدارة معلومات نظام 2³1
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ونطاقها، اإلنس��انية الطوارئ حال��ة احتياجات إل��ى بالنظ��ر
يلي: مبا امليداني املكتب يقوم أن يجب

لتولي تنسيق كجهة للعمل مخصص ش��خص تعيني a(
مجموع��ات ش��راء لعملي��ات املباش��رة املس��ؤولية
وتوزيعها وتنس��يقها اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات
مع كثب ع��ن والتعاون الط��وارئ، حاالت في وتقييمه��ا
الوظيفة هذه تضمني وميكن ùاملكتب في اآلخرين الزمالء
)PAD( التنسيق جهة بدور القائم أداء تقييم بنود ضمن
جهة بعمل القائم يك��ن لم إذا حتى املس��اءلة لضمان

ùùلوجيستي أخصائي وظيفة في معينًا التنسيق

لتعيني حاج��ة هن��اك كان��ت إذا مل��ا الف��وري التقيي��م b(
كجزء املطلب هذا ووضع ميداني لوجس��تي مستش��ار

ùاألصلي التمويل اقتراح من

)جهة اإلجنابي��ة الصحة منس��ق تعي��ني وتيس��ير دعم c(
عمل مجموعة أو الصحي��ة اجلماعة ضم��ن التنس��يق(
منسق مع والتنسيق التواصل وضمان اإلجنابية الصحة
بش��راء املتعلقة النواحي جمي��ع في اإلجنابية الصح��ة
وإدارته��ا اإلجنابي��ة، الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات

ùاستهالكها و لوجيستًيا

وظيفة وتتمثل ùاإلجنابي��ة الصحة ملنس��ق الدعم توفير d(
املتعلقة للتوجيهات طبًق��ا اإلجنابية، الصحة منس��ق
في ،)MISP( األولي��ة اخلدمات م��ن األدنى احل��د مبجموعة
في للش��ركاء والفني التش��غيلي الدعم تقدمي ضم��ان
اخلدمات من األدنى احلد مجموعة وتق��دمي الصحة مجال
بأسلوب الطوارئ بحالة املتأثرة املواقع جميع في األولية

ùالتوقيت وَحِسن مناسب

يلي: ما الدعم يتضمن أن وميكن

مجموعات ش��راء لتنس��يق الفنية التوجيهات توفي��ر iù
ùاإلجنابية الصحة مستلزمات

أكفاء موظف��ني على العث��ور ف��ي الش��ركاء مس��اعدة iiù
األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة أهداف لتطبيق

ùالطوارئ حاالت في اإلجنابية للصحة

طلبت التي املنظمات مع التنسيق جهات جميع حتديد iiiù
قائمة وعمل اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات
ùاالس��تخدام يخص فيما واملتابعة النهائي للتوزيع بها
والتي التنس��يق، بجهات االتص��ال س��بل بيانات جم��ع
والبريدية الفعلي��ة والعنواين الهوات��ف، أرقام تش��مل

ùذلك إلى وما االلكتروني البريد وعناوين

الفور، على القدرات بناء في وفجوات احتياجات أي حتديد ivù
ùللطوارئ التموي��ل طل��ب ف��ي التدري��ب خط��ط وإدراج
للتدري��ب إج��راء أي ب��ني اجلم��ع يج��ب أمك��ن، وحيثم��ا
مجموعة على الس��ريري التدريب مع واللوجيس��تيات
فهم لتيس��ير وذلك األولي��ة اخلدم��ات م��ن األدنى احل��د
اللوجيس��تية اإلدارة م��ن ب��كٍل اخلاص��ة النواح��ي

ùواستخدامها للمجموعات

من ب��دًءا اإلبالغ خط��وط عل��ى التعرف ف��ي املس��اعدة vù
ùفصاعًدا اخلدمة تقدمي مستوى

)جهة ومسؤولياتهم العاملني من املتطلبات 2³2
اإلنسانية( التنسيق

الصحة مستلزمات جملموعات الكّمي التقدير 2³3
والتنبؤ اإلعداد اإلجنابية:

نظام بها يقوم التي احلرجة األنشطة أحد هو الكمي التقدير
املعلوم��ات ب��ني يرب��ط فه��و ùاللوجس��تيات إدارة معلوم��ات
اإلجنابية الصحة مستلزمات ومجموعات باخلدمات املتعلقة
البرامج وخطط سياسات مستوى وحتى املرفق مس��توى من
مجموع��ات كمي��ات يق��دِّر حت��ي القوم��ي املس��توى عل��ى
ط��وارئ لبرنام��ج املطلوب��ة اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات
بش��أن القرارات التخاذ مهم أمرٌ الكّمي والتقدير ùوتكلفته��ا
ومتويلها اإلجنابي��ة، الصحة مس��تلزمات مجموع��ات اختي��ار
الكمي التقدير عملية نتائج وتس��اعد ùوتسليمها وشراؤها

يلي: ما على امليدانية املكاتب في البرامج مديري

لشراء التمويلية والفجوات االحتياجات على التعرف •
اإلجنابية; الصحة مستلزمات مجموعات

وكمياتها التمويلية، االلتزامات مصادر من االستفادة •
وحشد املتاحة املوارد استخدام لتعظيم وتوقيتاتها
إليها، احلاجة عند أخرى موارد على للحصول الدعم

تسليم وجداول املشتريات لتنسيق إمداد خطة وضع •
الصحة بلوازم املستمر اإلمداد لضمان الشحنات

ùاإلجنابية



امليدانية14 للمكاتب توجيهات اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات إدارة

مس��تلزمات جملموعات الكّم��ي التقدير عملي��ة تتس��ق أن يج��ب
اخلدمات من األدنى احل��د مجموعة توجيهات مع اإلجنابية الصح��ة
املقدرة أو احلقيقية السكان تعداد أرقام أساس على تُبنى وأن األولية
على يجب الكمي، للتقدي��ر لإلعداد و ùاملتأث��رة اجلذب مناطق ف��ي

باآلتي: القيام امليدانية املكاتب

إجراء قبل متأثرة منطقة لكل السكان تعداد من التأكد a(
مستلزمات مجموعات من لالحتياجات الكمي التقدير
الس��كان بيانات على احلصول وميكن ùاإلجنابية الصح��ة
والتي منها، التحقق ميك��ن التي املصادر من العديد م��ن
الدولية واللجنة واحلكومة، املتحدة، األمم وكاالت تش��مل

ùاحلكومية غير واملنظمات األحمر، للصليب

اإلجنابية الصح��ة خلدمات املبدأي التقدي��ر من االنته��اء b(
األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة لتوجيهات وفًقا
تتضمن: التي املعلومات جلمع وشامل سريع مسح عبر

املرافق وعدد ، اس��تجماع منطقة لكل السكان تعداد •
الصحة خدم��ات ونوع اخلدم��ات ومقدم��ي الصحي��ة،

اخلدمات؛ في والفجوات املقدمة اإلجنابية

اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات أن��واع •
من نقلها اجل��اري أو مس��بًقا اخملزنة س��واء وكمياته��ا

ùاآلخرين املصالح أصحاب

مجموعات تكلف��ة ح��ول املعلوم��ات وتب��ادل تنس��يق c(
أصحاب مع توافرها ومدى اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
املوجودبن اإلنسانية املساعدة املصالحاآلخرينفيمجال
الصحة خدم��ات تقدمي في واملنخرط��ني الس��احة على
في يرغبون ق��د والذين الط��وارئ، مناط��ق في اإلجنابي��ة

ùاملباشر الشراء

أو الصحي��ة اجلماع��ة داخ��ل والتخطي��ط التنس��يق d(
وتوزيع شراء بخصوص اإلجنابية الصحة عمل مجموعة
اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات واس��تخدام

اإلغاثة؛ جهود في االزدواجية أو املوارد إهدار لتجنب

غير واملنظمات احلكومية الفاعلة اجلهات انخراط ضمان e(
بخصوص املعلومات وتب��ادل التخطيط ف��ي احلكومية

في امليداني، املكت��ب على يج��ب ولكن، ùاإلغاث��ة جه��ود
شرعية تكون حيث بالصراعات، املرتبطة الطوارئ حاالت
منظمات خالل من يعمل أن عليها، مختل��ٌف احلكومات

ùأساسية بصورة املدني اجملتمع ومجموعات

والنقل اخملازن، – اللوجيستية اإلدارة مع الشراكات تقوية f(
يحش��د أن يجب احلكومية، املرافق غياب ففي ùوالتوزي��ع
األمم وكاالت م��ع اللوجيس��تية امل��وارد امليدان��ي املكت��ب
املنظمات أو احلكومية غي��ر املنظمات أو احمللية املتح��دة
األغذية برنام��ج مث��ل نس��بية ميزة له��ا التي احمللي��ة
مكان كل ف��ي واإلغاث��ة املس��اعدة وتعاوني��ة العامل��ي،

وغيرها؛ الدولية( كير )منظمة

فريق توقع حالة في األمد، طويل برنامجي تدخل اقت��راح g(
املوقف يتحول أن الحتم��ال UNCT القطري املتح��دة األمم
مخيمات إنشاء في يتسبب وأن مزمن، موقٍف إلى الطارئ
يجب الس��يناريو، هذا مث��ل وفي ùاألمد طويل��ة الجئ��ني
مبجموع��ات لإلم��داد املتوقع��ة التكالي��ف تضم��ني
ضمن الطويل املدى عل��ى اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
)وثيقة الدول��ة لتل��ك املعت��اد البرنامج��ي التخطي��ط
القطرية البرامج عمل وخطة ، CPD القط��ري البرنامج

ù)AWP السنوية العمل وخطط ، CPAP

مس��تلزمات مبجموع��ات اإلم��داد متطلب��ات حس��اب ويت��م
املعلومات إلى ً اس��تنادا التنبؤ، عملية أثناء اإلجنابية الصحة
النزوح ومع األزمة بداي��ة في االس��تعداد فترة أثناء جُتمع التي

ùاجلماعي

على اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات محتويات تبنى
والتوزيعات الوبائي��ة، البيان��ات م��ن املس��تمدة االفتراض��ات
استخدامها من املكتسبة واخلبرات األمراض وأمناط السكانية،

ùالطوارئ حاالت في

اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات كمي��ات ولتحدي��د
دليل من مس��تمد وهو أدناه، اجلدول راجع طلبها، يج��ب التي
بني املش��تركة اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات

ùالوكاالت
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تغطيه ال��ذي العدد عن املتأثري��ن الس��كان تعداد يقل ح��ني
ينبغي معينة، استجماع ملنطقة بالنسبة واحدة مجموعة
التي الزمنية املدة مالحظة و حس��اب القطرية املكاتب على

ùاجملموعة فيها تنفد سوف

اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات توفير امله��م ومن
ùوأكفاء مدرب��ون خدم��ة مقدمو به��ا يعمل الت��ي للمراف��ق
اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات دلي��ل ويوض��ح
املرفق ومس��توى امل��درب العمل طاق��م نوع ح��ول معلوم��ات
الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات ل��ه اخملصص��ة الصح��ي

ùاإلجنابية

كل بجمع بش��دة ينصح أفض��ل، بص��ورة والتنب��ؤ ولإلع��داد
مبا اجملال، في العاملني الش��ركاء جميع من ترد التي الطلب��ات
للس��كان، املتحدة األمم لصن��دوق القط��ري املكتب ذل��ك في
غي��ر واملنظم��ات واحلكوم��ة األخ��رى، املتح��دة األمم ووكاالت
منوذج باس��تخدام وإدخالها وجتميعها ذلك، إلى وما احلكومية
)انظر اإلجنابية الصحة مس��تلزمات جملموعات الكمي التقدير

ù)1 رقم امللحق

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات من الطلب حساب في املستخدمة االفتراضات – 1 رقم اجلدول

السكانية البيانات افتراضات املستهدفني السكان 1-5عدد اجملموعاتاجملموعات
10-6

و12 11 اجملموعات

مجموعة لكل خدمتهم املستهدف السكان آالفعدد ألف10 ألف30 150

السكان( إجمالي من 20٪( الذكور البالغني 2000عدد

السكان( إجمالي من 25٪( سنة 49-15 عمر بني النساء 2500عدد

4٪ يبلغ األولي الوالدات معدل
شهر 12 في املنتظرة الوالدة حاالت عدد •
أشهر 3 في املنتظرة الوالدة حاالت عدد •

وقت أي في املنتظر احلوامل السيدات عدد •

400
100
300

1200
300
900

6000
1500

إجمالي من 2٪( اجلنسي للعنف تعرضن الالتي سنة 49-15 عمر بني النساء عدد
النساء( تعداد

50

تعداد إجمالي من 15٪( احلمل منع وسائل يستخدمن الالتي 49-15 عمر بني النساء
بينهن: من النساء(،

إجمالي من 40٪( الفم طريق عن احلمل منع وسائل مستخدمات عدد •
احلمل( منع وسائل مستخدمات

مستخدمات إجمالي من 55٪( باحلقن احلمل منع وسائل مستخدمات عدد •
احلمل( منع وسائل

احلمل( منع وسائل مستخدمات إجمالي من 5٪( اللوالب مستخدمات عدد •

375

150
210
2060

اآلمن غير املتعمد اإلجهاض أو التلقائي باإلجهاض تنتهي التي احلمل حاالت عدد
ù)أشهر 3 فترة في الوالدات إجمالي من 20٪(

60

في الوالدات إجمالي من 15٪( الوالدة أثناء مهبلي متزق من يعانني الالتي السيدات عدد
ù)أشهر 3 فترة

45

في الوالدات إجمالي من 5٪( قيصرية جراحة إجراء تستلزم التي الوالدة حاالت عدد
ù)أشهر 3 فترة

75
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األمم صندوق إدارة مجل��س قرار مبوجب الطوارئ صندوق أنش��ئ
في الس��تخدامه 12/2000/FPA/DP رق��م للس��كان املتح��دة
املزمنة أو احلادة الطوارئ حاالت في س��واء اإلنس��انية البرامج
والصحة للس��كان وملح��ة خطي��رة حاج��ات تظه��ر حي��ث

ùاإلجنابية

األمم صندوق داخل خاص كصندوق الطوارئ صندوق أنش��ئ وقد
أنشئ وقد ùالبرامج قس��م عليه وتش��رف للس��كان املتحدة
ثم أمريكي دوالر مليون 1 قدرها مبيزانية البداية في الصن��دوق
مجلس قرار مبوجب أمريكي دوالر مليون 3 إل��ى ذلك بعد زيدت

ù40/2005 رقم اإلدارة

توجيهاتللمكاتب )HRB( اإلنسانية االستجابة فرع وضع وقد
كيفية بخصوص للس��كان املتحدة األمم لصن��دوق القطرية
صندوق إج��راءات )راجع الط��وارئ صندوق اس��تخدام وتوقي��ت

))2011( للسكان املتحدة األمم لصندوق التابع الطوارئ

شروط اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات شراء ويلبي
املتحدة لصندوقاألمم القطرية املكاتب ميكن مما االس��تحقاق،
دعت وإذا ùعلي��ه واحلصول الطوارئ متوي��ل طلب من للس��كان
الطوارئ، صن��دوق خالل من أخرى مس��تلزمات لش��راء احلاجة
للس��كان املتحدة األمم لصندوق القطري املكتب على فيج��ب
في للش��راء للس��كان املتحدة األمم صندوق إجراءات مراجع��ة

ùالطوارئ حاالت

املتحدة األمم لصندوق التابع الطوارئ صندوق 3³1
الطلبات تقدمي وإجراءات للسكان

لطلب املشتريات خدمة شعبة مع العمل 3³2
اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

من األدنى احل��د مجموعة بش��أن الصادرة للتوجيهات طبًق��ا
للس��كان املتحدة األمم صندوق يتولي ، MISP األولية اخلدم��ات
اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات جتميع مس��ؤولية
أن عليه يتحتم ولذلك، ùوتس��ليمها الوكاالت بني املش��تركة
الوقت في يضمن وأن بسرعة والتوزيع الشراء عمليتي يسهل
فريق ويتولي ùلعمالئ��ه يوردها الت��ي املنتجات ج��ودة نفس��ه
مجموعات ش��راء املش��تريات خدمة لش��عبة التابع الطوارئ
إلى تسليمها بشأن والتنسيق اإلجنابية الصحة مستلزمات
أية للس��كان املتحدة األمم لصن��دوق وليس ùاملتأث��رة البل��دان
مس��تلزمات مجموعات محتويات تعدي��ل له تخول س��لطة

ùالوكاالت بني املشتركة اإلجنابية الصحة

الصحة مس��تلزمات مجموع��ات لطلب التخطي��ط وعن��د
يلي؛ مبا امليدانية املكاتب تقوم أن يجب اإلجنابية،

امللحق من جزًءا أيًضا تعد والتي التالية، املعلومات إعداد a(
:1 رقم

واملنظمة/ اجملموعات فيه تس��تخدم سوف الذي املكان •
التوزيع(؛ )خطة توزيعها ينظم سوف الذي الشخص

التس��ليم حول ومعلوم��ات االتص��ال، س��بل بيان��ات •
املعلومات تساعد سوف ذلك، إلى وباإلضافة ùوالتمويل
املراكز وعدد وتعدادهم، للسكان اجلغرافي التوزيع حول
املتوقعة والفت��رة اإلحال��ة، ومستش��فيات الصحي��ة
مجموعات كمي��ة حس��اب على اإلنس��انية للعملية

ùبدقة املطلوبة اإلجنابية الصحة مستلزمات

متضمنة الصحية، اخلدم��ات مقدمي حول معلومات •
من: كٍل أعداد

املؤهالت؛‹ والقابالت األطباء

التوليد؛‹ جراحات إلجراء املؤهلني األطباء

التقليديني؛‹ املولدين عدد

اجملتمع؛‹ في الصحة مجال في والعاملني املمرضات

مجال‹ ف��ي اخلبرة ذوات س��واء املدرب��ات املمرض��ات
ùبدون أو التوليد

األمم لصندوق القطرية املكات��ب على يجب أمكن، كلما b(
اجملموعات طلبات جتميع على تعمل أن للسكان، املتحدة
األخ��رى املتح��دة األمم ووكاالت امليداني��ة املكات��ب م��ن
واحلكومة، املانح��ة واجلهات احلكومي��ة غير واملنظم��ات
التقدم قبل أعاله املذك��ورة املعلومات جتميع يجب كم��ا

ùاملشتريات خدمة شعبة إلى الشراء بطلب

املتحدة األمم لصندوق القطرية املكات��ب تضمن أن يجب c(
للوكاالت الشراء عملية تسهيل على القائمة للسكان
التوقيت حس��ن بطريقة يتم التمويل انتقال أن األخرى
خدمة ش��عبة خالل م��ن الش��راء لعملية ميك��ن حت��ى

ùتستمر أن املشتريات
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الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات طل��ب من��وذج م��لء d(
اإلجنابية:

صندوق ذلك في مبا الداخلي��ون، العمالء يقوم أن يج��ب •
املقر وشعب اإلقليمية، واملكاتب للسكان، املتحدة األمم
مس��تلزمات مجموعات “من��وذج مب��لء واألف��رع الع��ام،
العم��الء – الط��وارئ ح��االت ف��ي اإلجنابي��ة الصح��ة

الداخليون”

األمم وكاالت ذلك في مبا اخلارجيون، العمالء يقوم أن يجب •
احلكومية غير واملنظم��ات واحلكومات األخرى املتح��دة
مجموع��ات “من��وذج مب��لء وغيره��ا املانح��ة واجله��ات
– الط��وارئ حاالت ف��ي اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات

اخلارجيون” العمالء

مجموعات صفح��ة خالل م��ن النموذج��ني كال يتوف��ر •
االلكترون��ي باملوق��ع اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات
اجملموعات تكلف��ة ù للس��كان املتح��دة األمم لصن��دوق
ال ولكن ùامليزانية حتديد ألغراض النموذج ف��ي متضمنة
الش��حن وكالء تقدمي بعد إال الش��حن تكلفة تتح��دد

ùأسعارهم عروض

الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات توزي��ع خط��ة م��لء e(
املذكور األلكتروني املوق��ع نفس على واملتاحة اإلجنابي��ة،

ùأعاله

التصديق: إجراءات f(
الصحة مس��تلزمات مجموع��ات ش��راء طلبات تراج��ع
األمم لصن��دوق القطري املكت��ب م��ن املقدمة اإلجنابي��ة
التابع الطوارئ صندوق من متول والتي للس��كان املتحدة
مستش��ار ويعتمدها للس��كان املتحدة األمم لصن��دوق
جهة أو اإلنس��انية االس��تجابة بفرع اإلجنابية الصح��ة
اإلنس��انية املس��اعدات مجال في اإلقليمية التنس��يق
خدمات لش��عبة تقدميها قبل وذلك اإلجنابية، للصح��ة
القطرية املكات��ب تنص��ح ولك��ن ùللش��راء املش��تريات
املشتريات إلىشعبةخدمات الطلبيات نسخمن بتقدمي

ùمقدًما لها االستعداد من تتمكن حتى

الصحة مس��تلزمات مجموع��ات طل��ب منوذج إرس��ال يجب
توزيع بخطة مصحوبًا املشتريات خدمات شعبة إلى اإلجنابية
مجموعات لطلب ùاإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات
املشتريات خدمات ش��عبة من اإلجنابية الصحة مس��تلزمات

التالية: البيانات استخدم

rhkits@unfpaùorg االلكتروني: البريد
+45 3546 7368 / 7000 هاتف:

+45 3546 7018 فاكس:

UNFPA Procurement Services Branch
Midtermolen 3, 2100 Copenhagen, Denmark

مجموعات تس��ليم يتوقع الدفع إجراءات م��ن االنتهاء مبجرد
الطوارئ حاالت في أيام 7-3 خالل اإلجنابية الصحة مستلزمات
ش��عبة تدير س��وف ùالطارئة غير احلاالت ف��ي أس��بوع و12-10
زمن ويتضمن للمجموعات، الدولي النقل املشتريات خدمات

ùللشحن الالزم الوقت التسليم

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات محتويات حتديث يتم
الطوارئ بفريق مباش��رة االتصال يُرجى ùدوريًا الوحدة وتكلفة
املتحدة األمم لصن��دوق التابع��ة املش��تريات خدم��ة بش��عبة
تتعلق أسئلة أية وملناقشة الشراء عملية لتسهيل للسكان

ùوالتسليم االتصال معلومات صحة ولضمان بامليزانية

التس��ليم جهة إلى الدول��ة داخل الداخل��ي النق��ل يعتم��د
اخلاصة للطل��ب املقدمة الوكال��ة ترتيب��ات عل��ى النهائي��ة
لآلتي: مس��بقة ترتيبات عمل يجب ùوالتخزين احمللي بالنق��ل
للدولة؛ الدخ��ول ميناء إل��ى وصولها مبجرد الس��لع اس��تالم
املطلوبة واإلجراءات الصل��ة ذات النماذج جميع إعداد وضم��ان
مرغوب غير تأخي��ر أي لتجنب مس��بًقا اجلمركي للتخلي��ص

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات استيراد عند فيه

أن يجب األساس��ية، اإلجنابية الصح��ة خدمات حتدي��د مبج��رد
القطاع داخ��ل بالتنس��يق اإلجنابية الصح��ة منس��ق يق��وم
وتقييم احلالي، الوض��ع لتحليل الصحية الصحي/اجملموع��ة
ملرة تس��تخدم التي املعدات طلب وتكرار الس��كان احتياجات
عند العادية، الشراء إجراءات باتباع املعدات، من وغيرها واحدة
الصحة مس��تلزمات مجموعات طلب من بدالً إليها احلاج��ة
أكثر فهي ولذا الطوارئ حلاالت أساًسا صّممت والتي اإلجنابية،
برنامج اس��تدامة ضمان عل��ى ذلك يس��اعد وس��وف ùتكلفة
مكونات بع��ض في النقص جتن��ب وعلى اإلجنابي��ة، الصح��ة
مكونات بعض وإهدار اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

ùكامل بشكٍل تستخدم ال التي اجملموعة
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الصحة مس��تلزمات مجموعات عن األولية املس��ؤولية تق��ع
القطري املكتب وهي بالطلب، القائمة الوكالة على اإلجنابية
نقل وعند ùاحلاالت معظم في للس��كان املتحدة األمم لصندوق
تنتقل املنف��ذة، الوكالة إل��ى األولية الوكالة م��ن اجملموع��ات
الصحة مستلزمات مجموعات إدارة عن اإلجمالية املسؤولية
ùللمجموعات اس��تالمها مبجرد املنفذة، الوكالة إلى اإلجنابية
تخزين احلصر، ال املثال س��بيل على املس��ؤولية، هذه وتتضمن
العملية رص��د إلى باإلضاف��ة وتوزيعه��ا ونقله��ا اجملموع��ات

ùاجملموعات استخدام وتقييم اللوجيستية

املس��ؤولية فإن املنفذة، الوكالة إل��ى اجملموعات تنقل ل��م إذا
األمم لصندوق القطري املكتب مع تبقى إدارتها ع��ن اإلجمالية
اإلجنابية الصحة منسقي تفويض وميكن ùللس��كان املتحدة
العمل وطاقم املس��تقلني اللوجس��تية األعمال ومس��ؤولي
أرض على يعمل��ون ممن اإلجنابي��ة، الصحة مج��ال في الفن��ي
املتأثرين، للسكان اخلدمة مبقدمي مباشر اتصال وعلى الواقع

ùاليومية بالوظائف القيام في

الصحة مستلزمات مجموعات إدارة مسؤولية 4³1
اإلجنابية

اجلمركي التخليص في اجليدة املمارسات 4³2
املتحدة األمم صن��دوق ألنش��طة التخطيط مرحل��ة تتطل��ب
التنس��يق يجب حيث دقيًقا، إعدادًا اللوجيس��تية للس��كان
إلى التوصل يج��ب كما احلرجة النواح��ي بخصوص مس��بًقا

ùالصلة ذات السلطات مع مبدأية اتفاقات

يحقق أن الض��روري من يكون التخطيط، عملي��ة أثن��اء a(
السلطات من وغيرها اجلمارك مع اتصاالً امليداني املكتب
ومتطلبات��ه، التخلي��ص إج��راءات لتفه��م احلكومي��ة
مثل أمكن، إن أفضل، ش��روط على للحصول والتف��اوض
بالنس��بة األس��بقية ذات املعاجلة أو الضريب��ي اإلعف��اء
اتفاقات أي��ة تأكيد ويج��ب ùاإلنس��انية للمس��تلزمات
تلك على التف��اوض إع��ادة إلى احلاجة لتجن��ب كتاب��ًة،
ùالضرائب مسؤولي كبار مناصب تغير حالة في الشروط

وغيرها اجلمارك إلى الوصول يقيَّد قد ذلك، إلى وباإلضافة
العديد حملاولة نظ��رًا الطوارئ، حاالت في الس��لطات من
على احلص��ول اآلخرين واألف��راد األخ��رى املنظم��ات م��ن
اإلغاثة س��لع م��ع التعام��ل ف��ي تفضيلي��ة معامل��ة
على ال��دول بعض وقعت وق��د ùبهم اخلاص��ة املس��توردة
31 في الصادرة وحصاناتها املتحدة األمم امتيازات اتفاقية
اإلجراءات من سلسلة تتضمن والتي ،1946 فبراير/شباط

ùوخروًجا دخوالً اإلنسانية املستلزمات بتدفق لإلسراع

امل��واد جمي��ع تُعف��ى املتح��دة، األمم التفاقي��ة وطبًق��ا
أو برامجها الستخدام املتحدة األمم جهات من املس��توردة
للترتيبات وطبًق��ا ùاجلمركي��ة الرس��وم م��ن مكاتبه��ا
بإعفاء للسكان املتحدة األمم صندوق يتمتع قد القائمة،
على إعفاء أو جزئ��ي أو الش��حنات جمي��ع على ش��امل
ِقبل من املستوردة السلع تتمتع ال وقد ùمحددة شحنات
بنفس اجلهات م��ن غيرها أو احلكومي��ة غي��ر املنظم��ات
املستوردة البضائع جميع على يتحتم املقابل، وفي ùامليزة
عن النظر بغض اجلمرك��ي التخليص إلج��راءات اخلضوع

ùإليه املرسل حالة

اللوجيستية لألعمال املنس��ق الش��خص يعد أن يجب b(
التخليص إلج��راءات حتقق قائم��ة امليداني املكت��ب ف��ي
اجلهات من واإلجراءات الشروط على التعرف بعد اجلمركي
هذه حتدي��ث ويج��ب ùالقائم��ة احلكومي��ة التنظيمي��ة

ùللحاجة طبًقا بانتظام القائمة

القطري للمكت��ب الط��وارئ خطط تتضم��ن أن يج��ب c(
من كجزء توضع والتي للس��كان، املتحدة األمم لصن��دوق
الطوارئ، حل��االت لالس��تعداد القطري املكتب تخطي��ط
اجلمركي التخليص مع التعامل كيفي��ة تبني تعليمات

ذلك: ويشمل ùالطوارئ حاالت في

املالية وزارة م��ن ش��امل إعفاء عل��ى احلصول كيفي��ة •
املعفي باالستيراد يس��مح ما وهو اس��تثنائية، بصفة
ذلك في مبا املس��تلزمات من وكمية نوع ألي اجلمارك من
الالزم��ة اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات

ùاللحظية اإلغاثة لعمليات

س��لٍع من لقائمة جزئي إعف��اء على احلصول كيفي��ة •
ùالسنوي التخطيط عملية أثناء مختارة معينة

بإعف��اء اجلم��ارك م��ن ش��حنة كل تخلي��ص كيفي��ة •
أو جزئي إعفاء فيها يوجد ال التي احلاالت في مس��تقل

ùشامل

على احلصول مبجرد للس��كان، املتحدة األمم صندوق يقوم d(
لتولي ش��حن وكيل م��ع بالتعاقد اإلعف��اء، بروتوك��ول
وعادة ùالدخول ميناء من الش��حنات عن اإلفراج عمليات

يلي: ما اجلمركي لإلفراج املطلوبة الوثائق تتضمن ما

البحري( للشحن )بالنسبة األصلية الشحن بوليصة •
اجلوي(؛ )للشحن الشحن وثيقة أو
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السلع(؛ قيمة )تبني فاتورة •

التعبئة، قائمة •

التحليل، وشهادة الشحنة، منش��أ تبني )وثائق( وثيقة •
ùالبالد إلى الوصول وتاريخ النقل ووسيلة

مستلزمات مجموعات معظم حتتوي ذلك، إلى باإلضافة e(
حصولها من البد أساس��ية أدوية على اإلجنابية الصحة
التنظيمي��ة الس��لطات م��ن مس��بق تصري��ح عل��ى
تتعرف أن ويج��ب ùالب��الد ف��ي اجل��ودة ضبط وس��لطات
واملتطلبات الرس��مية اإلجراءات على امليداني��ة املكاتب
مستلزمات مجموعات شراء بطلب التقدم قبل الالزمة
ويجب ùاملشتريات خدمات ش��عبة إلى اإلجنابية الصحة
املنش��أ وش��هادة التحاليل ش��هادات م��ن نس��خ طلب
مبكرًا املش��تريات خدمات ش��عبة من عليها واحلص��ول
التصريح عل��ى احلص��ول عملي��ة لب��دء يكف��ي بوق��ت

ùاملسبق

يتس��مون ش��حن وكالء امليداني املكتب يختار أن يج��ب f(
واألنظمة اإلج��راءات بأحدث وُمِلّمني وااللت��زام باملهني��ة

ùوحتديثاتها البالد تتبعها التي اجلمركية

عن املسؤول الشخص أو امليداني املكتب يتحقق أن يجب g(
وكالء مع القائمة الترتيبات من اللوجيس��تي التنسيق
التابعني أو احلكومي��ني اجلمرك��ي والتخلي��ص الش��حن
وكالء قدرة لضمان وذلك للسكان، املتحدة األمم لصندوق
ùالقائمة الظروف بالترتيباتفيظل القيام على الشحن

الالزمة الترتيبات ببدء امليداني املكتب يقوم أن يجب h(
وذلك اجلمركي، والتخليص البضائع باس��تالم املتعلقة
الصلة ذات الش��حن وثائق وتقدمي املطلوبة النم��اذج مبل
وكيل يطل��ب ثم ùوتس��هيلها اإلعف��اء عملية لطل��ب
املعنية، الس��لطة من امليداني البضائع/املكتب ش��حن
اخلطاب على التصديق اخلارجية، وزارة تكون ما عادة والتي
تصديق على يحصل أن أو اجلمارك، إلى مباشرة وإرس��اله
تنتهي وال ùاجلم��ارك إلى اخلطاب يُس��لَّم ثم املالي��ة وزارة
من وخروجها البضائ��ع ش��حن/تفريغ بعد إال اإلج��راءات

ùاجلمارك

اجلمركي اإلفراج على حصلت قد اجملموعات تكون ما عادة i(
اإلفراج ترتيب وميك��ن ùامليناء إلى وصوله��ا قبل مس��بًقا
من إلكترونًيا، أو بالفاكس س��واء نسخ، بإرسال املس��بق
وقوائم اجلوي الشحن فواتير أو البحري الش��حن بواليص
وصول قب��ل احملليني اجلم��ارك مس��ؤولي إل��ى التعبئ��ة
لعمليات بالنسبة األهمية بالغ أمرًا ذلك ويعد ùالشحنة
وذلك بارد” مكان في حتفظ “عناصر تتضمن التي الش��راء
اإلجراء وهذا ùاملطلوبة العناص��ر مفعول فقدان لتجن��ب

ùاجملموعات بتوزيع اإلسراع في للغاية فّعال

البضائع اس��تالم عند خاصة بصفة احل��ذر توخي يجب j(
الدولة تقوم أن يج��ب احلالة، هذه ففي ùثالث��ة دولة عب��ر
الثالثة الدول��ة في ش��ركائها مع بترتبي��ات املس��تلمة

ùوالنقل اجلمركي اإلفراج بخصوص
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الشريك إلى اجملموعات ملكية امليداني املكتب ينقل أن يجب
مجموعات خروج مبجرد ممكن وقت أس��رع في بالتنفيذ القائم
ويجب ùاجلمارك مستودعات من اإلجنابية الصحة مس��تلزمات

يلي: ما امليداني املكتب يضمن أن

على واحلصول اجلمركي اإلفراج عملية من االنتهاء مبجرد a(
وكيل مع امليداني املكتب يقوم اجلمركي، اإلفراج تصريح
أي عن بحثًا الش��حنة على بالتفتيش البضائع ش��حن
وذلك التحميل نقط��ة عند الفقد أو للتلف مرئية آث��ار

ùالشحنة خروج يوم نفس في

مجموعات ملكية نقل امليداني املكتب يضمن أن يج��ب b(
الش��ريك إلى بسالس��ة اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
أحد أو احلكومي��ة الوزارات أح��د مثل بالتنفي��ذ، القائ��م

ùاجملتمع زعماء

مناس��ب ممثل وجود امليدان��ي املكت��ب يضم��ن أن يج��ب c(
زعماء أحد أو بالتنفي��ذ القائم الش��ريك أو للحكوم��ة
على رس��مي كدليل البضائع باس��تالم للتوقيع اجملتمع
الصحة مس��تلزمات جملموعات امليداني املكتب تس��ليم
الالحقة اإلداري��ة املس��ؤوليات تق��ع وبذل��ك، اإلجنابي��ة،
املكتب أن غير ùالش��ركاء عاتق على باجملموعات املتعلقة
القيام عل��ى الش��ريك ق��درة لضمان يحت��اج امليدان��ي
الصحة مجموعاتمستلزمات حيال اإلدارية مبسؤولياته

ùالتسليم عملية قبل اإلجنابية

إلى البضائع ملكي��ة نقل عل��ى القدرة ع��دم حالة ف��ي d(
بإدارة امليداني املكت��ب وقيام بالتنفيذ، القائم الش��ريك
تتبع املهم فم��ن البالد، داخل اللوجيس��تية العملي��ات
لتدقيق واضحة بسجالت واالحتفاظ املستلزمات مسار
في والتتبع النق��ل عمليات تناقش وس��وف ùاحلس��ابات

ùالتالية األقسام

املنتظرة: املستلزمات تسلم عدم حالة في

حالة وفي ùامليناء في البحث امليناء س��لطات من طلب يُ e(
اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعة من عناصر ضياع
إبالغ فيجب تلفه��ا، أو الس��فينة من تفريغها ع��دم أو
منوذج مبوجب الفور على املورد( )أو الش��حن ش��ركة وكالء
تقرير م��لء ويجب ùالتل��ف أو بالفق��د الوكي��ل إش��عار
وإرساله ،)2 )ملحق الفور على )RIR( والتفتيش االستالم
املوردين/ مع باملتابعة لتقوم املشتريات خدمة شعبة إلى

الشحن؛ وكالء

طلب إجراءات فضلك من اتبع الفقد، أو التلف حالة ف��ي f(
توجيهات في عليه منصوص هو ملا طبًقا التأمني قيمة
االتصال أو للشراء للسكان املتحدة األمم صندوق إجراءات
ùالتعليمات على للحصول املشتريات خدمات بشعبة

بغرض اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات استالم عند
للسكان املتحدة األمم صندوق مخازن أحد في املسبق التخزين
املكتب في اللوجيس��تي املس��اعد يضع أن يجب اخملصص��ة،
االعتبار في التالية امله��ام اخملزن إدارة عن املس��ؤول أو القطري

التالية: املهام

اإلجنابية: الصحة مستلزمات مجموعات استالم قبل a(

على )تعرف للتخزي��ن يكفي م��كان وجود من التأك��د •
القس��م انظر ù)ووزنها املنتظرة للبضائع الكلي احلجم

التفاصيل؛ ملعرفة التالي

مجموعات اس��تالم في الس��تخدامها أماك��ن جتهي��ز •
على واحلفاظ وتخزينها اإلجنابية الصحة مس��تلزمات

ùاألماكن هذه نظافة

التقدي��ري للحج��م وفًق��ا النق��ل، عملي��ة تنظي��م •
اخملزن; إلى الدخول ميناء من للشحنة،

حتفظ التي العناصر لتخزي��ن مس��بقة ترتيبات اتخاذ •
من غيرها أو احلكوم��ة م��ع بالتع��اون ب��ارد، مكان ف��ي
على تؤثر قد القومية التطعيم أيام أن وتذكر الشركاء،
مستلزمات مجموعات لعناصر بالنسبة التخزين حيز

ùبارد مكان في حتفظ التي اإلجنابية الصحة

مجموع��ات أخ��رج اخمل��زن، إل��ى الش��حنة وص��ول عن��د b(
الشحن حاويات من بسرعة اإلجنابية الصحة مستلزمات
وكالء مع االتفاق م��ن تأكد ùالتخزين مكان ف��ي وضعها

التأخير؛ غرامات لتجنب احلاويات استالم على الشحن

اإلجنابية: الصحة مستلزمات مجموعات استالم عند c(

مشروع عن املسؤولون القطري املكتب موظفو يبذل أن يجب
التنسيق جهة أو اإلنس��اني واملنس��ق احملدد اإلجنابية الصحة
األمم صندوق مخازن داخل بأنفسهم للتواجد جهدهم قصارى

يلي: مبا القيام عليهم ويجب ùاحملددة للسكان املتحدة

بالتنسيق القائم مع باالشتراك ذاتها، اجملموعات استالم •
بعمق; اجملموعات حالة تقييم ميكن حتى اللوجيستي،

منتهية أو تالفة منتجات عن بحثًا الطرود تفتيش •
الصالحية؛

اخملزون باقي من الصالحية منتهي أو التالف اخملزون فصل •
لالستخدام; الصالح

يتم مجموعة لكل الوحدات/الصناديق عدد إحصاء •
اإلجنابية، الصحة مستلزمات مجموعات من استالمها

الصحة مستلزمات مجموعات على التفتيش 4³3
واستالمها اإلجنابية
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بوثائق أعدادها ومقارنة التالفة، اجملموعات ذلك في مبا
املناظرة؛ الشحن

على ملحوظة ل سجِّ التالفة، للمجموعات بالنسبة •
االستالم تقرير منوذج وامأل البضائع استالم إشعار

خدمات شعبة وأبلغ 4ù3 القسم في املذكور والتفتيش
يحتوي الذي 3 امللحق راجع ùفرصة أقرب في املشتريات

البضائع؛ استالم إشعار منوذج على

مجموعات كمية لتسجيل البضائع استالم إشعار امأل •
متضمنة حتديًدا، املستلمة اإلجنابية الصحة مستلزمات

ùتالفة مجموعات أي

املكتب إلى البضائع استالم إشعار من نسخة أرسل •
بوثائق مصحوبًا البضائع استالم إشعار وقدِّم القطري،

ùبه املتعلقة الشراء

على بطاقة كل حتتوي أن يجب ùاملوازنة بطاقة امأل •
من معينة مجموعة من واحدة دفعة حول معلومات

4 امللحق راجع ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات
ùاملوازنة لبطاقة منوذج على يحتوي الذي

في لها وسجِّ املوازنة بطاقات جميع من املعلومات ع جمِّ •
اخملزون في التحكم بطاقة متثل ùاخملزون سجل بطاقة
متعلقة معلومات على يحتوي اخملزون ملراجعة سجالً

مجموعات أنواع من نوع لكل الدفعات بجميع
يحتوي الذي 5 امللحق راجع ùاإلجنابية الصحة مستلزمات

ùاخملزون في التحكم لبطاقة منوذج على

الصحة مس��تلزمات مجموعات تخزي��ن غرف��ة نظ�ِّم d(
مجموعات صناديق/كراتني وكدِّس فيها، واألرفف اإلجنابية

يلي: كما اإلجنابية الصحة مستلزمات

األرضية؛ عن بعيًدا بوصة( 4( األقل على سم 10 •

واألكوام احلوائط عن بعيًدا قدم( 1( األقل على س��م 30 •
األخرى؛

ù)عامة )كقاعدة أقدام( 8( متر 2ù5 عن يزيد ال بارتفاع •

وتواريخ التعرف، ملصقات جتعل بطريقة الكراتني نظ�ِّم e(
ممكن، غير ذلك كان إذا ùمرئية التصنيع وتواريخ االنته��اء،
اجلانب على بوض��وح االنتهاء وتاريخ املنتج اس��م اكتب
بنفس اخلاصة الصنادي��ق أو الكراتني جمي��ع ضع ùاملرئي
يتم التخزين كان إذا حتريكه��ا ليس��هل مًعا اجملموع��ة

ùمؤقتة بصورة

طبًقا اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموع��ات خزِّن f(
مكانًا تتطلب العناصر كان��ت إذا ùتخزينها لتوجيه��ات
و12، و11ب و8 6 للمجموعات بالنسبة احلال هو كما باردًا
في ب��اردٍ مكاٍن في حتف��ظ التي العناص��ر بتخزي��ن ب��ادر

ùالباردة الغرفة

مكان في اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات م نظِّ g(
في األقرب خ��روج إجراء تنفيذ يس��هل بحيث التخزي��ن

ù)FEFO( أوالً الصالحية انتهاء





المسبق التخزين 5³ رقم القسم
مستلزمات لمجموعات

اإلنجابية الصحة
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استراتيجي نحو على املستلزمات وضع هو املس��بق التخزين
للكوارث تعرضه��ا احملتم��ل املناطق م��ن قريب��ة مخ��ازن في
ويعد ùجديدة كارثة حدوث حالة في السريع النشر لتس��هيل
مرحلة ف��ي يتم ال��ذي لألزم��ات التخطيط م��ن ج��زًءا ذل��ك
تقليل امليداني للمكت��ب تتيح والت��ي للطوارئ، االس��تعداد

ùالكارثة نزول عند السريعة واالستجابة التكلفة

التي واإلجراءات األساس��ية املتطلبات التالي��ة األقس��ام تبني
وكفاءة فاعلية لضم��ان اتخاذها امليداني املكتب عل��ى يجب

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات جملموعات املسبق التخزين

باملستودعات املطلوب احليز حتديد 5³1
بغرض اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات طلب قب��ل
متطلبات حتديد امليداني املكتب على يجب املس��بق، التخزين
وكمية أدناه املذكورة للمحددات طبًقا املس��تودع في التخزين

ùاملطلوبة املؤمن احليز

احليز حس��اب كيفية يبني افتراضًيا مث��االً 2 رقم اجلدول يب��ني
لضمان اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات جملموعات املطل��وب
املكاتب بتطبي��ق وينصح ùوكيًف��ا كًم��ا املتاح احلي��ز كفاي��ة
كيفية عن النظر بغض املطلوب احليز حتديد ملعادلة امليدانية
الشريك بواسطة يُدار كان إذا ما مثل املستودع، على احلصول
أو املتحدة، لألمم أخرى وكاالت مع مش��ترك أو بالتنفيذ، القائم

ùخارجية جهة إلى موكل أو مؤّجر،

حليز الفعلية املتطلب��ات وحتدي��د حس��اب خط��وات تتمث��ل
اإلجنابية الصحة مس��تلزمات جملموعات بالنس��بة املس��تودع

يلي: فيما

واحلالي��ة الس��ابقة املتطلب��ات تقيي��م عل��ى بن��اًء a(
بتقدير قم املتاح، التموي��ل إلى باإلضافة واملس��تقبلية،
مجموعات وح��دات أن��واع من نوع كل م��ن ع��دد أقصى
في للتخزين حتت��اج التي اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
ùامليداني املكتب ِقبل من اخملصص املستودع في واحد وقٍت

الصحة مس��تلزمات مجموع��ات وح��دات ع��دد اض��رب b(
لتحصل مجموعة كل ف��ي الصناديق عدد في اإلجنابي��ة

ùالصناديق عدد إجمالي على

الصحة مس��تلزمات مجموعات من كل حجم احس��ب c(
دلي��ل ف��ي املبين��ة املعلوم��ات باس��تخدام اإلجنابي��ة

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

مجموعة كل حجم في املطلوبة اجملموع��ات عدد اضرب d(
مجموعات م��ن لكٍل اإلجمال��ي احلجم عل��ى لتحص��ل

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات

طبًقا أق��دام( 8( متر 2ù5 عل��ى اإلجمالي احلجم اقس��م e(
مس��احة على لتحصل للتكدي��س العام��ة للقاع��دة

ùمجموعة لكل املطلوبة األرضية

للممرات، مساحة إلعطاء 2 في األرضية مس��احة اضرب f(
ùاملتغيرات من وغيرها التداول ومساحة

جميع لتخزي��ن املطلوب��ة املس��احة إجمال��ي احس��ب g(
ùوتداولها املطلوبة اجملموعات

على لتحصل املساحة إلجمالي التربيعي اجلذر احس��ب h(
اجملموعات لتخزين املطلوبة املربعة املس��احة ضلع طول
املبنى أو املستودع ملساحة املناسبة األبعاد على تعرّف أو

ùالتخزين احتياجات مع تتوافق والتي
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اإلجنابية³³ الصحة مستلزمات مجموعات من افتراضي لعدد باملستودع املطلوب احليز حساب – 2 رقم اجلدول

مستلزمات مجموعات
اإلجنابية الصحة

عدد
الصناديق

لكل
مجموعة

عدد
اجملموعات
املطلوبة

)أ(

إجمالي
عدد

الصناديق
)ب(

حجم
اجملموعة

)باملتر
املكعب(

)ج

احلجم
اإلجمالي

للمجموعات
املطلوبة
)د(=)ج(x)أ(

األرضية مساحة
لتخزين املطلوبة

)حد اجملموعات
التكديس: ارتفاع

متر( 2³5
)ه�(=)د(/2³5

األرضية مساحة
للمجموعات املطلوبة

التداول مساحة +
مساحة )ضعف

املطلوبة( األرضية
2x)�و(=)ه(

0 11001000ù0676ù702ù685ù36اجملموعة

1A 42008000ù29058ù0023ù2046ù40اجملموعة

1B 12002000ù06613ù205ù2810ù56اجملموعة

2A 430012000ù31694ù8037ù9275ù84اجملموعة

2B 13003000ù03811ù404ù569ù12اجملموعة

3 150500ù0231ù150ù460ù92اجملموعة

4 11001000ù0868ù603ù446ù88اجملموعة

5 11001000ù15015ù006ù0012ù00اجملموعة

6A 22004000ù23647ù2018ù8837ù76اجملموعة

6B 41606400ù32552ù0020ù8041ù60اجملموعة
في )حتفظ 6ب اجملموعة

l)بارد 11601600ù0101ù600ù641ù28مكان
7 11001000ù0868ù603ù446ù88اجملموعة

8 11001000ù15015ù006ù0012ù00اجملموعة

في )حتفظ 8 اجملموعة
l)بارد 11001000ù0242ù400ù961ù92مكان

9 150500ù0673ù351ù342ù68اجملموعة

10 11001000ù0303ù001ù202ù40اجملموعة

11A 120200ù0861ù720ù691ù38اجملموعة

11B 3451703ù09415ù476ù1912ù38اجملموعة

في )حتفظ اجملموعة11ب
بارد( 1550ù0360ù180ù070ù14مكان

12 130300ù1203ù601ù442ù88اجملموعة

في )حتفظ 12 اجملموعة
بارد( 130300ù1564ù681ù873ù74مكان

متر2 287ù04 )ز(: بارد، مكان في حتفظ ال التي اجملموعات وإدارة لتخزين الالزمة اإلجمالية املساحة
متر 16ù95= )294ù12(جذر )ح(: بارد مكان في حتفظ ال التي لألصناف مربعة ملساحة املطلوب الطول

متر2 7ù08 )ط(: بارد مكان في حتفظ التي األصناف وإدارة لتخزين الالزمة اإلجمالية املساحة
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بني املشترك العمل في وشركاؤه امليداني املكتب يُِلم أن يجب
التخزين ظروف بأنس��ب اإلجنابية الصحة مجال في الوكاالت
مجموعات تتضمنه��ا التي الصناديق خملتل��ف بها واملوص��ى

اجلدول في مبينة الشروط وهذه ùاإلجنابية الصحة مستلزمات
الصحة مس��تلزمات مجموعات دلي��ل عن نقالً أدناه، 3 رق��م

ùاإلجنابية

الصحة مستلزمات مجموعات تخزين ظروف 5³2
اإلجنابية

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات تخزين شروط – 3 رقم اجلدول

التخزيناجملموعة احلرارةشروط درجات )°م(مدى
0 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

1A الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
1B الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
2A الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
2B الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
3 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
4 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
5 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

6A الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
6B الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

بارد مكان في حتفظ 6ب اجملموعة
واحد( باردة)صندوق غرفة في 8-2تخزن

7 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
8 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

بارد مكان في حتفظ 8 اجملموعة
واحد( باردة)صندوق غرفة في 8-2تخزن

9 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
10 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

11A الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
11B الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة

بارد مكان في حتفظ 11ب اجملموعة
واحد( باردة)صندوق غرفة في 8-2تخزن

12 الغرفةاجملموعة حرارة 25-15درجة
بارد مكان في حتفظ 21 اجملموعة

واحد( باردة)صندوق غرفة في 8-2تخزن

مالحظة:
تستلزم أدوية على و12 و11ب 8 و 6ب اجملموعات حتتوي •
إجراء وكواشف األوكسيتوسني ùخاصة تخزين ظروف
املناعة نقص فيروس واختبارات الدم فصيلة اختبارات
السريعة البالزمية والراجنة الكبد والتهاب البشرية

بارد، مكاٍن في حتفظ التي املواد من جميعها )RPR(
النقل أثناء التبريد سلسلة على احملافظة ينبغي ولذلك

وشحنها املنتجات هذه تغليف يتم ولهذا ùوالتخزين
عليها ويوضع تبريد صندوق في وذلك منفصل بشكل

ù”بارد مكان في “تخزن ملصق

ملغ/ 5 مل، 2 للحقن، القابل الديازيبام يستخدم ما عادة •
اجملموعتني في املتضمنة العناصر مع أمبولة( 50( مل،

30 للحقن قابل البنتازوسني يستخدم كما و11ب 6ب
في املتضمنة العناصر مع أمبولة( 6( مل 1 ملغ/مل،

مكونات ضمن ليست العناصر هذه أن غير ù11ب اجملموعة
هاتني ألن نظرًا اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات
من استيراد رخصة وتتطلبان للرقابة خاضعتان املادتني

الرخصة هذه تتسبب ما وعادة الشحن، قبل الوجهة بلد
العناصر هذه شراء يجب لذا ùالتسليم عملية تأخير في

على األدوية هذه وجود ضمان أيًضا املهم ومن ùمحلًيا
وفي ùالشراء طلب قبل للدولة األساسية األدوية قائمة
مع األدوية هذه تخزن أن يجب األخيرة، التسليم نقطة

ùتداولها على قيود وضع يجب كما اجملموعة، عناصر باقي
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بوضع املس��تودع إلدارة بالتنس��يق القائم الش��خص ينص��ح
عند االعتبار ف��ي بها املوص��ى التالية املس��تودعات معايي��ر
ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات تخزين مكان اختيار

الوحدات أو املراف��ق جميع على يس��هل أن يجب امل��كان: a(
ùاخلدمة على للحص��ول للمس��تودع الوصول الصحي��ة
التي العربات ألكبر املالئمة الوصول طرق توافر من تأكد
املس��تودعات جتنب ùاملس��تودع إلى للمج��يء حتتاج ق��د
ùالفيضانات خلطر ً حتسبا املنخفضة األراضي في الواقعة

ميكن بحيث املس��تودع م��كان حدد الوص��ول: إمكاني��ة b(
اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات اس��تالم
أحد من قريًبا املكان يكون أن يجب ùبس��هولة وتوزيعها

ùنهري مجرى أو وطني طريق من أو املطارات

للمس��تودع الكافي التأم��ني توفر م��ن تأك��د التأم��ني: c(
ويجب ùذل��ك إل��ى وم��ا واحلري��ق الس��رقة م��ن حلمايت��ه
التأمني لتعزي��ز احمليطية واحلوائ��ط األس��وار اس��تخدام
يوظف احلاالت، من كثير وف��ي ùالوصول إمكانية وتقييد
السرقة أو والنهب السلب عمليات من للحد أمن حرَاس

ùالعناصر من لعديد

التأمني الغطاء توفر م��ن تأكد املس��تودع: على التأمني d(
ùللمستودع الكافي

املستودعات ملنش��آت تتوفر أن يجب السعة/املس��احة: e(
احلاالت وفي ùالتداول أو للتخزين س��واء الكافية الس��عة
خطط ùاالثنني بني بالتساوي احليز يقّسم أن يجب املثلى
إلعداد جتهي��ز أماك��ن عل��ى يحت��وي بحي��ث املس��تودع
املس��تلمة الش��حنات وتفري��غ )الص��رف( الش��حنات
مناط��ق افص��ل الت��داوالت، حلج��م وطبًق��ا ù)االس��تالم(
الفعالية ولتعزيز التضارب لتجنب والش��حن االستالم

ùواألمن

اس��تخدام يكون الكبرى املنش��آت في البارد: التخزي��ن f(
من العديد اس��تخدام من فعالي��ة أكثر الب��اردة الغ��رف
احلالة وفي ù)حرارة تولد )والتي التجميد ثالجات أو املبردات
ذات واحدة غرفة الكبرى املنشآت تتضمن أن يجب املثلى،
درجة -20( اجملمدة املنتجات تناس��ب س��البة حرارة درجة
باردة ولكنها موجبة حرارة درجة ذات أخرى وغرفة مئوية(
ùالتبريد تتطل��ب التي للمنتج��ات مئوي��ة( درج��ة 8-2(
الصحة مس��تلزمات مجموعات عناصر تخزي��ن ويجب
غرف في ب��ارد مكان في احلف��ظ تتطلب الت��ي اإلجنابي��ة

ùالتبريد

الصراعات، من اخلارج��ة البلدان وفي الطوارئ ح��االت في
املتاحة اخليارات ومن ùتبريد مرافق على العثور يصعب قد
التي بالوكاالت اخلاصة التبريد سلسلة مرافق استخدام
برنامج ذل��ك في مب��ا األدوية م��ن أكبر كمي��ات تش��تري

املواقف وفي ùالصحة لوزارة التابع املوس��ع التحصينات
تتطلب الت��ي العناصر تخزي��ن أيًض��ا ميك��ن الصعب��ة،
حرارة درجات عند عادية مبردات في باردة أماكن في احلفظ

ùمناسبة

التخزي��ن أماك��ن موق��ع يضم��ن أن يج��ب التهوي��ة: g(
لتجنب الهواء س��ريان من ممكن قدر أقصى وتصميمها
على الرطوبة تكث��ف وملن��ع الغ��ازات أو األبخ��رة تركي��ز

ùواحلوائط اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات

بتمرير ليس��مح مائل س��قف يوجد أن يجب الس��قف: h(
حماية ليعطي النوافذ فوق السقف ميتد أن ويجب ùاملياه
استخدم ùاملباش��ر الش��مس وضوء األمطار من إضافية
مجموع��ات لرف��ع دائم��ة بصف��ة اخلش��بية املنص��ات

ùاألرضية فوق اإلجنابية الصحة مستلزمات

ويضمن احل��راري العزل املزدوج الس��طح يوفر الس��طح: i(
في اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات تخزي��ن

ùمالئمة حرارة درجات

بدخول يس��مح الذي التخزين مس��تودع اختر اإلض��اءة: j(
الش��مس( )ضوء الطبيعي الض��وء من ممك��ن قدر أكب��ر
أو الفلورس��نت مبصابيح س��واء لإلضاءة احلاجة لتقليل
الفلورس��نت مصابيح تصدر حي��ث ùالعادية املصابي��ح
على س��لبي تأثير لها والت��ي بنفس��جية، فوق أش��عة
مس��تلزمات مجموعات في املتضمنة املنتج��ات بعض
العادية الكهربية املصابيح تنتج كما اإلجنابية، الصحة
نفس وفي ùاحل��رارة درجات عل��ى تؤثر احل��رارة من كمي��ات
مستلزمات مجموعات تتعرض ال حتى احلذر توخ الوقت،

ùاملباشر الشمس لضوء اإلجنابية الصحة

وغير وواس��عة، عالي��ة النواف��ذ أن م��ن تأك��د النواف��ذ: k(
ùاملناس��بة بالتهوية للس��ماح وذلك باألرفف محجوب��ة
حلجب النوافذ عل��ى س��لكية ش��بكات توضع أن ويجب

ùللسرقة مقاومة تكون ولكي احلشرات

كهربي مبول��د املس��تودع يجهز أن يجب الق��درة: مول��د l(
يولد أن الكهرب��اء، انقطاع حال��ة في ميكنه، احتياط��ي
درجات على واحلف��اظ املس��تودع إلنارة الالزمة الكهرب��اء

ùبارد مكان في حتفظ التي للعناصر املطلوبة احلرارة

مجموعات م��ن مبخزون احتف��ظ األولي��ة: اإلس��عافات m(
الذين الزائري��ن أو املوظف��ني لعالج األولي��ة اإلس��عافات

ùاملنشأة في بجروح يصابون

وكواشف احلريق طفايات توافر من تأكد احلريق: طفايات n(
ùأمكن إن الدخان

مستلزمات مجموعات تخزين مستودع اختيار 5³3
اإلجنابية الصحة
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إلدارة امليداني املكتب في بالتنسيق القائم الش��خص ينصح
التالية: الروتينية املستودع إدارة إجراءات باتخاذ املستودع

وأسبوعًيا: يومًيا a(

وامللفات؛ اخملزون سجالت حتديث •

الفعلي اجلرد بإج��راء قم ال��دوري، العد اس��تخدام عند •
ùاخملزون سجالت وحدِّث

االحتياطي؛ واخملزون وكمياته اخملزون، مستويات راقب •

إعادة ملس��توى طبًقا االس��تعواض طلب إج��راءات ابدأ •
الطلب؛

لسجالت بالنس��بة االحتياطية التخزين ملفات حدِّث •
ùوجدت إن احلاسوب، طريق عن اخملزون في التحكم

املوازنة/اخملزون بطاقات حدِّث •

ùآمن مكان إلى وانقله الصالحية منتهي اخملزون افصل •
منتهي أو التال��ف اخمل��زون من التخلص يت��م أن يج��ب

ùاملوضوعة لإلجراءات طبًقا الصالحية

شهريًا: b(

وحدِّث الدوري، اجلرد أو الكام��ل الفعلي اجلرد بإجراء ق��م •
اخملزون؛ سجالت

صحيحة، بص��ورة عمله لضمان الق��درة مولد ل ش��غِّ •
احلاجة عند املقررة، الصيانة وأجِر الوقود مس��توى راجع

لذلك؛

حشرات أو قوارض وجود على الدالة العالمات عن ابحث •
ùالسقف من تسرب أو

وأعمدة والفواصل والس��قف واحلوائط األرضيات نظف •
يجب ùًشامال تنظيًفا واإلطارات واألبواب والنوافذ الدعم
من املس��تودع حلماية للبيئة صديقة طرق اس��تخدام

احلشرات؛

ذلك في مبا التلف مظاه��ر عن بحثًا املس��تودع افحص •
ùواألبواب والنوافذ والسقف واألرضيات احلوائط

سنويًا(: )ربع أشهر 3 كل c(

وحدِّث الدوري، اجلرد أو الكام��ل الفعلي اجلرد بإجراء ق��م •
اخملزون؛ سجالت

من للتخلص عليه��ا املنص��وص اإلج��راءات اس��تخدم •
الصالحية؛ منتهية أو التالفة املنتجات

احتفاظها لضم��ان بالنظر احلري��ق طفاي��ات افح��ص •
ùلالستخدام الطفايات وجاهزية بالضغط

تنظيم وأعد الصحيحة، اإلجراءات باتباع املنتجات خزِّن •
انتهاء في األقرب خروج سياسة اتباع لتسهيل السلع

ù)FEFO( أوالً الصالحية

ùاملطلوبة والوثائق التقارير مناذج استكمل •

أشهر: 6 كل d(

احلريق؛ ضد األمان إجراءات ملراجعة احلريق متارين أجر •

أي واس��تبدل األولي��ة اإلس��عافات مجموع��ة افح��ص •
الصالحية؛ منتهية عناصر

مجموع��ات مس��تودع م��ن القريب��ة األش��ار افح��ص •
أشجار أي قلِّم أو واقطع اإلجنابية الصحة مس��تلزمات

ùضعيفة أفرع ذات

شهر: 12 كل e(

الدخان؛ وكواشف احلريق لطفايات الصيانة أجِر •

اخملزون؛; سجالت وحدِّث كامل فعلي جرد بإجراء قم •

للمخزون، األقصى/األدنى احل��د مس��تويات تقييم أعد •
ùللحاجة طبًقا واضبطها

مجموعات مستودع أمن على احلفاظ – األوقات جميع في f(
اإلجنابية: الصحة مستلزمات

سوى املس��تودع إلى بحرية بالدخول يس��مح أال يجب •
املسؤولني؛ لألفراد

بقدر لهم املص��رح غير األش��خاص تواجد منع ينبغ��ي •
أن يجب كما األفراد، هؤالء مثل دخول تنظيم أو اإلمكان،

لهم؛ املصرح العاملني من أفراد يصاحبهم

يجبفرضإجراءاترقابةصارمةعلىمفاتيحاملستودع؛ •

ùونهارًا ليالً املستودع حراسة يجب •

اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات عل��ى التأمني g(
املستودع: في

املستودعات في اجليدة املمارسات 5³4
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الصحة مس��تلزمات مجموع��ات عل��ى يؤّم��ن ل��م إذا •
املس��تودع على التأمني وثيقة تغطها ل��م أو اإلجنابي��ة
التنسيق على القائم الشخص يكون مناسب، بشكل
التأم��ني ضم��ان ع��ن مس��ؤوالً امليدان��ي املكت��ب ف��ي
بش��كل اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات

اخملاطر أنواع جميع ضد مناسب





مجموعات توزيع 6³ رقم القسم
الصحة مستلزمات

ورصدها اإلنجابية
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لتوزيعها اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات طلب عند
على القائم الش��خص يتأكد أن يج��ب معني، مس��تودع م��ن
من املستودع إدارة عن واملسؤول امليداني املكتب من التنس��يق

اآلتي؛

عمود في املرغوبة الكمية الطالبة الوح��دة متأل أن يجب a(
)انظر )GIN( البضائع إصدار إشعار من املطلوبة” “الكمية

ù)6 رقم ملحق

الطالب البضائ��ع إص��دار إش��عار على يوق��ع أن يج��ب b(
صرف له اخمل��ول العمل طاق��م من عضو إل��ى باإلضاف��ة
ùاملستودع من اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات
بالتنسيق القائم نفسه هو العضو هذا يكون أال ويجب
اخملول العمل طاقم عضو يكون أن وميكن ùاملستودع إلدارة
للصحة بالتنس��يق القائم أو العمليات، مدير مثالً، له،

ùاإلنسانية االستجابة منسق أو اإلجنابية،

مس��تلزمات مجموعات م��ن املتاح��ة للكمي��ة طبًق��ا c(
القائم الش��خص ميأل املس��تودع، في اإلجنابية الصح��ة
املطلوب الفعلية الكمية امليداني املكتب من بالتنسيق
رقم ويوضح املصروف��ة” “الكمي��ة عم��ود ف��ي إرس��الها
طريقة اتباع ويجب ù”املصروفة “الدفعة عمود في الدفعة

ùدائًما ً أوال الصالحية” انتهاء في األقرب “خروج

ولكنها ùللتدقيق تصل��ح وثيقة املوازنة بطاق��ة متثل ال d
املوجود اخمل��زون حول س��ريًعا حتديثًا لتعط��ي مصمم��ة
معني، تاريخ في متعددة تعامالت هناك كانت إذا ùفعلًي��ا
مجموع بإدخ��ال اليوم نهاية ف��ي املوازنة بطاق��ة ح��دِّث
واخصم ùالي��وم خ��الل أجريت الت��ي التعام��الت جمي��ع

الصحة مس��تلزمات مجموعات من املصروفة الكمي��ة
ùالصحيحة املوازنة بطاقة من مباشرةً اإلجنابية

بطاقة على الرصيد واحس��ب الفور على الكمية ح��دِّث e(
إعادة مس��توى مع النتيجة ق��ارن ùاخملزون ف��ي التحك��م

ùالشراء طلب إجراءات ابدأ ، األمر لزم وإذا الطلب،

اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات حتميل أثن��اء f(
لنموذج طبًقا التحميل إجراء من حتقق النقل، عربة على

ùاخملزون تسجيل

نس��ختني أصدر بالنقل، القائم توقيع على احلصول بعد g(
واألخرى للس��ائق واح��دة البضائ��ع، إص��دار إش��عار من
طاقم يتأك��د أن ويج��ب ùللمتابع��ة الطالب��ة للوح��دة

يلي: مما املتابعة عن املسؤول العمل

االستالم جهة لدى بالتنس��يق القائم الش��خص إملام •
اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات صرف بتاريخ
اجلهود كافة بذل من التأكد يجب كما ùوكميته ووقته
عدم عند التنسيق على القائم الشخص إلى للوصول

ùرد تلقي

جهة في بالتنس��يق القائم الش��خص يبلغ أن يج��ب •
الصحة مستلزمات مجموعات اس��تالم عند االستالم
إش��عار على بالتوقيع وذلك جي��دة حالة في اإلجنابي��ة

وإعادته، بضائع إصدار

جهة في بالتنس��يق القائم الش��خص يبلغ أن يج��ب •
التلفيات ذل��ك ف��ي مب��ا تناقض��ات، أي ع��ن االس��تالم

ùالبضائع إصدار إشعار على بتدوينها واخلسائر

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات صرف 6³1

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات نقل 6³2
احللقات جمي��ع في احلال ه��و كما النقل، عملي��ات تتطل��ب
ورقابة حتك��م إجراءات اللوجيس��تية، السلس��لة من األخرى
الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات تتب��ع عل��ى للمس��اعدة
الوجهة ف��ي اس��تالمها وحتى صرفها حلظ��ة م��ن اإلجنابي��ة
يقوم أن يجب التي الهامة النقاط بعض يلي وفيما ùالنهائية
اخملتص امليداني املكتب من بالتنس��يق القائم الش��خص بها

املستودع؛ بإدارة

املناسبة: النقل وسيلة اختيار a(

)سواء والبر والبحر اجلو النقل وس��يلة تتضمن ما عادة •
الوسائل؛ هذه من مزيًجا أو بالشاحنة( أو بالقطار

الصحة مس��تلزمات مجموعات نقل وس��يلة تتوقف •
إمكانية على )SDP( اخلدمات تقدمي نقاط إل��ى اإلجنابية
التحتية والبنية هذه، اخلدمات تقدمي نقاط إلى الوصول

الصرف؛ عملية في التعجل ومدى احمللي، للنقل

العوامل تتمث��ل ب��رًا، أو بح��رًا التس��ليم اختيار عن��د •
اجملموعات حجم في النق��ل لتكلفة احملددة الرئيس��ية

ùاخلدمات تقدمي نقاط إلى املستودع من واملسافة

الرئيس��ية العوامل تتمثل جًوا، التس��ليم اختيار عند •
إلى واملس��افة اجملموعات وزن في النقل لتكلفة احملددة
مجموعات وزن أدناه اجلدول ويبني ùاخلدمات تق��دمي نقاط
دليل من مستخرج وهو اإلجنابية، الصحة مس��تلزمات

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات
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ومتابعتها: النقل خلدمة اجليدة اإلدارة b(

وحتديد بالنقل القائم يتبعه الذي املس��ار على التعرف •
الزمني اإلط��ار في وجهته��ا إلى تص��ل الش��حنات أي

ùيصل ال وأيها عليه، املتفق

بش��حن عالقة عل��ى هم م��ن جمي��ع عل��ى التع��رف •
موقع من اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموع��ات

النهائية؛ الوجهة وحتى الصرف

وإمدادات الش��حنة عل��ى الرقاب��ة بوثائ��ق االحتف��اظ •
وعن��د ùاإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات
ال األهمية أن اعتبارك في ضع التجاري، النقل استخدام

الش��ركة اعتمادية مدى وفي ب��ل التكلفة في تكم��ن
إلى وما واجلدية واألمن، )الس��رعة، خدمتها وجودة أيًضا
فيجب الثمن، مدفوع��ة خدمة ه��ذه ألن ونظ��رًا ù)ذلك

ùواألحكام للشروط التام االمتثال

حلماية إج��راءات اتخ��اذ يج��ب البري، النق��ل حال��ة ف��ي c(
ùذلك إلى وما والس��رقة، والطقس، التلف، من الش��حنة
التالية لإلجراءات امليداني املكتب تطبيق يسهل وسوف
بأمان اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات وصول

النهائية: وجهتها إلى جيدة حالة وفي

ùاملقررة حمولتها م��ن بأزيد العربات حتميل عدم يج��ب •
غير الرحلة س��ير خط يكون حني ذلك، إلى وباإلضاف��ة

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات وزن – 4 رقم اجلدول

مجموعةاجملموعة كل في الصناديق )كجم(عدد مجموعة لكل اإلجمالي الوزن

0 116ù50اجملموعة

A1 )15ù50كجم/صندوق(4اجملموعة 62ù00

B1 17ù00اجملموعة

A2 )24ù00كجم/صندوق(4اجملموعة 92ù00

B2 110ù25اجملموعة

3 17ù00اجملموعة

4 115ù00اجملموعة

5 135ù00اجملموعة

A6 21ù00كجم(2اجملموعة و كجم 10ù00( 31ù00

B6 و4اجملموعة 21ù00كجم و كجم 27ù50 و, )28ù50كجم 101ù00
24ù00كجم(

بارد مكان في حتفظ 6ب 10ù50اجملموعة

7 114ù00اجملموعة

8 136ù00اجملموعة

بارد مكان في حتفظ 8 12ù00اجملموعة

9 115ù00اجملموعة

10 13ù00اجملموعة

11A 120ù00اجملموعة

11B )36ù00-20ù00كجم/صندوق(34اجملموعة 1079ù00

بارد مكان في حتفظ ب 14ù00اجملموعة11

12 115ù00اجملموعة

بارد مكان في حتفظ 12 13ù00اجملموعة
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فمن للغاي��ة، س��يئة حال��ة ف��ي أو خط��ر أو منتظ��م
يعني ما وهو اآلمنة”، الش��حنة “مبدأ تطبيق األفض��ل
لزيادة وذلك القصوى، بحمولتها العرب��ات حتميل عدم

ùالوعرة الطرق على املناورة على قدرتها

احلمولة تغطي��ة يجب املفتوح��ة، العربات حال��ة في •
حلماية البالس��تيك من أغطية أو املش��مع من بقماش
باإلضافة والغبار الشمس وأش��عة املطر من اجملموعات
باملواد يتعل��ق فيما الس��رية بعض عل��ى احلفاظ إل��ى

ùنقلها اجلاري

من ملنعها باحلب��ال بإح��كام الش��حنة تثبي��ت يج��ب •
العبوات تل��ف إلى ت��ؤدي قد احلركة ألن نظ��رًا احلرك��ة،

ùاملركبة اتزان فقدان إلى أيًضا تؤدي وقد واجملموعات،

االعتبار ف��ي املناس��بة املعدات اس��تخدام وضع يجب •
ذلك( إلى وما التبريد وصناديق واملبردات الثالجات )مث��ل
واملصاحبة بارد مكان في حتفظ التي العناصر نقل عند

اإلجنابية؛ الصحة مستلزمات جملموعات

اتصال مع��دات للمركبات تتوافر أن يج��ب االتص��االت: •
املغادرة وبنقطتي البعض ببعضها االتصال ميكن حتى

والوصول؛

واحلمولة املركبات وثائ��ق تكون أن يج��ب الس��فر: وثائق •
يتوافر أن يج��ب كما ùاالنتق��ال أثناء ومتاح��ة محّدث��ة
تصريح ومنوذج احلمولة قائمة من نس��خة للس��ائقني
حكومية هيئة و/أو امليداني املكتب من رس��مي كتابي
الصحة مس��تلزمات مجموعات بنق��ل احلاجة( )عن��د
السلطات إلى الطلب عند تقدميها ميكن حتى اإلجنابية

ùالرحلة أثناء احمللية

اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات نق��ل عن��د •
احملددين املس��تفيدين إلى الدخول مين��اء من مباش��رة
خطاب إلى باإلضاف��ة الش��حنة بيان اس��تخدام يجب
الذي 9 امللحق راجع ùاحمللية والسلطات امليداني املكتب

ùالشحنة لبيان منوذج على يحتوي

اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات توزيع 6³3
املباشر التوزيع a(

املكتب ب��ه يقوم ال��ذي التوزيع إل��ى املباش��ر التوزيع يش��ير
ùاخلدمات تقدمي نقاط إلى مباشرة امليداني

جيدة عملية معرف��ة املباش��ر التوزيع في االنخراط يتطل��ب
يتطلب كما ùواالجتماعية املادية وبالبيئة املتأثرين بالسكان
ùالتحتية بالبني��ة تتعلق وأخ��رى وإدارية لوجيس��تية ق��درات
في التحكم م��ن أكبر ق��درًا يوفر أن املباش��ر للتوزي��ع ميك��ن
ùاإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات إمدادات اس��تخدام
ذوي األفراد نقص ظل في للغاية صعًبا األمر يصبح قد ولك��ن،
وقد ùاملذكورة الق��درات توافر عدم ظ��ل في أو والكفاءة اخلب��رة
املتحدة األمم لصن��دوق التابع��ة القطري��ة املكات��ب واجه��ت
اس��تخدام عند جمة مش��اكل تاريخها مدار على للس��كان
نق��ص باحتم��ال مصحوبً��ا ذل��ك، ويعن��ي املباش��ر التوزي��ع
املوصى األسلوب هو ليس املباشر التوزيع أن احمللية، اإلمكانيات
االستثناء هو املباشر التوزيع اس��تخدام يكون أن يجب بل ùبه

ùمحدودة ولفترة

املباشر التوزيع جناح على تؤثر التي العوامل من العديد هناك
يلي: ما منها

املهم من مألوف، غي��ر مكان في التوزيع يجري عندم��ا •
جيًدا، احمللي واجملتمع املنطقة يعرفون أناس على التعرف
االتصال ببيانات واإلمداد التوجيهات إس��داء وميكنهم
عدم املهم م��ن ولكن، ùاجملتم��ع إلى الوص��ول وتيس��ير
في ترغب قد التي اجلماعات أو األشخاص على االعتماد
مآرب لتحقيق املعون��ة إمدادات عل��ى الس��يطرة فرض

تلبية م��ن بدالً معينة جملموع��ة مناف��ع أو ش��خصية،
إجمالي م��ن اس��تضعاًفا األكث��ر اجلماع��ات حاج��ات

ùالسكان

ذلك ف��ي مبا ومنظمات��ه اجملتم��ع زعم��اء عل��ى تع��رف •
والتي املتأثرين السكان متثل التي اجملتمعية املنظمات
انخراط ويع��د ùاإلغاثة جه��ود ف��ي املس��اعدة ميكنه��ا
عمليات ف��ي قادت��ه، ف��ي ممثالً أيًض��ا، احملل��ي اجملتم��ع
وتنفيذه��ا اجملتم��ع داخ��ل للمش��روعات التخطي��ط
يجب ذلك، ورغ��م ùللغاية هاًم��ا أم��رًا عليها والرقاب��ة
إمدادات عل��ى الس��يطرة تُفَقد ال حت��ى احل��ذر توخ��ي
يُ�فقَ�د أو اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموع��ات

ùفيها التحكم

املتأثرين الس��كان داخل ضغط جماعات أي على تعرف •
أيًضا وانتبه ùاحمللية والتنافس التحالف ديناميات وعلى
استباقية إجراءات تتخذ حتى احملتملة التعارض ملواقف

ùعقبات أو صعوبات أي وقوع دون للحيلولة

من بدًءا دعمها أو بالصحة متعلقة معلومات أنش��ئ •
الصحة مس��تلزمات مبجموع��ات املس��تفيدين تتب��ع
وس��جالت الصحية املرافق بيان��ات وحتدي��ث اإلجنابي��ة،

ùاملثال سبيل على املنطقة، في املرضى

الرعاية خدم��ات مقدمي إلى اجملموع��ات معظم ت��وزع •
يجب حني في اخلدم��ات، تقدمي نق��اط إلى أو الصحي��ة
النظيفة ال��والدة مجموعة وه��ي – 2أ اجملموعة توزي��ع
طريق ع��ن احلم��ل عليه��ن الب��ادي للنس��اء مباش��رة
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القنوات طريق عن أو اجملتمعي��ة الصحة في العامل��ني
بالتوازي توزيعها مثل الصحية، بالرعاية املتعلقة غير

ùالغذائية غير املواد أو الغذائية املواد توزيع مع

التي اإلجنابية الصحة مستلزمات جملموعات بالنس��بة •
إثبات إشعار استالم يجب الصحية، املرافق إلى تس��لم

ùوموقًعا مكتوبًا النقل

املعامل��ة ملن��ع املمكن��ة اجله��ود كاف��ة ب��ذل يج��ب •
صندوق قيام وعند ùاحملاباة أو التفضيلية أو االستثنائية
ميكن لإلمدادات املبدأي بالتوزيع للس��كان املتحدة األمم
ممارسات أي فإن لذا احمللية، اجلهات من العديد يشارك أن
تضع��ف خالف��ات إل��ى ت��ؤدي أن يحتم��ل غيرعادل��ة
تهدد وقد عمله، معايير وتق��وض الصندوق مصداقية

ùأيًضا األمن

ùمتقاربة فترات على التس��ليم إجراءات تتغير أال يجب •
فعالية من يقلل وقد املستفيدين إرباك إلى يؤدي فهذا

ùالتوزيع نظام

أي استبعاد ملنع خطوات امليداني املكتب يتخذ أن يجب •
املستفيدين من تكون أن تس��تحق صحية مراكز أفراد/

ùالتوزيع نقاط إلى الوصول صعوبة أساس على

أو الوحدة تضع أن يجب 2أ، اجملموعة توزيع تنظيم عن��د •
على الفتات أو عالمات املس��ؤولة املنظمة أو املؤسسة
واالتصال التزاحم ملنع حدودها ن تؤمِّ وأن التوزيع مناطق
مجموعات إمدادات وبني املتاثرين الس��كان بني املباشر

ùاإلجنابية الصحة مستلزمات

ببعض أنفس��هم املس��تفيدين تكلي��ف امله��م م��ن •
بتوزي��ع املتعلق��ة للمه��ام بالنس��بة املس��ؤوليات
تنزيل ف��ي املس��اعدة املثال: س��بيل عل��ى ùاجملموع��ات
أو اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموعات حمول��ة
وفي ùالتوزيع مواقع بناء أو الصفوف تنظيم أو حمله��ا
السكان مس��اعدة لطلب احلاجة تنش��أ األحيان بعض
في اخلص��وص، وجه عل��ى احمللي��ني والزعم��اء احمللي��ني،
العم��ل طري��ق ع��ن التس��ليم، عملي��ات تنظي��م
مواءمة كيفية حول النصح إس��داء أو مثالً كمترجمني

ùالعرقية أو احمللية العادات مع التوزيع عملية

و/أو حتميل ع��ن املس��ؤول العمل فريق يعل��م أن يج��ب •
من يتجزأ ال ج��زء الصناديق جمي��ع أن احلمول��ة تنزي��ل
املثال، سبيل على ùتنفصل أال ويجب معينة مجموعة
2 من 1 كرتونة أي كرتونتني من اجملموعات بعض تتكون
املرفق ف��ي اجملموع��ة توزي��ع وعن��د ù2 م��ن 2 وكرتون��ة
الكرتونتني تقسيم ميكن ال الطبي الصحي/املعس��كر

ùاملستفيدين بني للمجموعة املكونتني

املباشر غير التوزيع b(

املكتب على يصع��ب املألوفة غي��ر املناطق ف��ي العمل عن��د
وقت في مناس��بة بصورة بالتوزيع القي��ام للغاي��ة القط��ري
لتنفيذ يؤهله وض��ع في القطري املكتب يكن ل��م إذا ùقصير
محلي نظير إيجاد للغاية املهم فمن املباشر، التوزيع عملية

تقدمي وميكنه واملنطق��ة، بالس��كان دراية وعلى عليه يعتم��د
املتحدة األمم صن��دوق ملعايير طبًق��ا التوزيع إلج��راء ضمان��ات

للسكان؛

الوقت، نفس ف��ي وأس��رع س��هولة أكثر املباش��ر غير التوزيع
رقابة محل تكون أن يجب للتبرع��ات النهائية الوجهة ولكن
لهذا الواضح والعيب ùاملتأثرين السكان إلى التوصيل لضمان
هام أمر وهو للعيان، اإلمدادت بوضوح التضحية هو األس��لوب
ومكاتب��ه للس��كان املتح��دة األمم لصن��دوق بالنس��بة ج��ًدا
بطريقة املتعلق��ة اخملاط��ر حدة م��ن وللتخفي��ف ùامليداني��ة

يلي: ما إجراء يجب هذه، التوزيع

في فعال وجود وله به موثوق محلي نظير على العث��ور •
غير واملنظم��ات اجملتمعي��ة، اجملموع��ات مث��ل املي��دان،
األحي��اء وجل��ان االجتماعي��ة واملؤسس��ات احلكومي��ة

ùالسكنية

توزيع بإدارة املتعلق��ة للخدمات دقيقة ميزاني��ة وضع •
ùالشراء مشروع من اإلبتدائية املرحلة في اإلمدادات

اخملالف��ة أو املعادي��ة املنظم��ات م��ع التعام��ل ع��دم •
التي املنظمات م��ع وال أخ��رى، ملنظمات أو للمجتم��ع
فصيل أو سياس��ي حل��زب بانتمائه��ا صراح��ة تع��رف
تدخل أال يجب احلاالت، جميع وفي ùالنزاع في عس��كري
املنظمات مع حصرية اتفاقيات ف��ي القطرية املكاتب
متوازنة عالق��ات إلقامة اجله��ود بذل يجب ب��ل احمللي��ة،
غير باملعاملة واالتهام��ات األمنية املش��كالت لتجنب

ùالعادلة

منذ االتفاق يج��ب املناظرة، احمللي��ة اجلهة حتدي��د عند •
في للتحكم وآلي��ات تفاه��م، مذك��رة عل��ى البداي��ة
على االتف��اق إلى باإلضاف��ة علي��ه، والرقاب��ة التوزي��ع
اخلاصة التقاري��ر به��ا توض��ع س��وف الت��ي الطريق��ة

ùباألنشطة

معه والتفاعل ومتابعته النظير مع اللصيق االتص��ال •
التواجد تك��رار إلى باإلضافة مطلوب��ة أمورٌ جميعه��ا
أمرًا ذلك ويعد ùاملتأث��رة املنطقة في امليداني للمكت��ب
التوزيع إج��راء من والتأكد األنش��طة لدعم أساس��ًيا

ùمناسبة بصورة

الصحة مستلزمات جملموعات دورية مراجعة إجراء يجب •
أنش��طة رصد إلى باإلضافة واملتبقية، املوزعة اإلجنابية

ùامليدان في احمللي النظير يجريها التي التوزيع
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باخملزون، اخلاصة للسكان املتحدة األمم صندوق لسياس��ة وفًقا
عن النظر بغض اإلجنابي��ة، بالصحة اخلاصة الس��لع تس��جل
وتقيم املالية، الفت��رة نهاية ف��ي كمخزون تخزينه��ا، م��كان
وحتدد ùأق��ل أيهما اس��تبدالها، بقيم��ة أو اخملزني��ة بقيمته��ا
في مبني هو ملا طبًقا املرجح للمتوسط طبًقا اخملزنية القيمة

ùذلك على بناًء وتؤسس السياسة

للس��كان، املتحدة األمم لصندوق القطري املكتب على ويج��ب
احملاس��بية املعايير من 12 رقم املعي��ار مع متاًما يتواف��ق لك��ي
املذكرة بحس��م يطبق أن )IPSAS( الع��ام للقط��اع الدولي��ة
بصندوق اخلاصة باخملزون االعتراف وإلغاء لالعتراف التوجيهية
جميع على التوجيهية املذكرة وتطبق ùللسكان املتحدة األمم
سيطرة حتت الواقعة اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات
اخمل��زون لسياس��ة وطبًق��ا للس��كان املتح��دة األمم صن��دوق

ùللصندوق

التقارير وإعداد اخملزون على الرقابة 7³1
املستودع في العاملني املوظفني اخملزون مراقبة نظام يس��اعد
الصحة مستلزمات مجموعات مخزون في النقص جتنب على
كفاءة تس��هيل طريق عن وذلك بها اإلمداد زي��ادة أو اإلجنابي��ة

ùاخملزون على والرقابة الطلب عمليات

املكتب من بالتنس��يق القائم الش��خص يضع أن يجب a(
اإلمداد مس��توى إدارة أثناء اعتب��اره في يلي م��ا امليدان��ي

ùوحركتها اإلجنابية الصحة مستلزمات مبجموعات

على اخملزون مستويات تتبع يس��اعد اخملزون³ مستويات •
اإلمداد ف��ي ن��درة أو زي��ادة هن��اك كان��ت إذا م��ا حتدي��د
الصحة مس��تلزمات مجموعات من معينة مبجموعة
الصحة مستلزمات مجموعات تخزين ويجب ùاإلجنابية
أبًدا يُس��مح أال يجب ولكن ممكنة، فترة ألقصر اإلجنابية
الصحة مس��تلزمات مجموع��ات من اخمل��زون بوص��ول
يتاح ال وقد ùمطلوبة زالت ما وهي الصفر إلى اإلجنابي��ة
مستويات من األدنى واحلد األقصى احلد نظام استخدام
مرحلة ف��ي ولكن للك��وارث، االس��تجابة عند اخمل��زون
الصحة مستلزمات مجموعات توفر من البد االستعادة
ذلك ويس��تلزم ùاالحتياجات جميع لتغطي��ة اإلجنابية
الس��كان لتغطية املطل��وب اخمل��زون مس��توى تقدي��ر

ùالفترة تلك أثناء املتأثرين

مس��تويات تقدير يحت��اج اخملزون³ مس��توى تقدي��رات •
للصحة األساس��ية الرعاي��ة لتوفي��ر الالزم��ة اخمل��زون
البيانات وحتليل جتميع إلى املتأثرين للس��كان اإلجنابية
مس��تلزمات مجموعات اس��تخدام بنم��ط املتعلق��ة

ùاإلغاثة جهود وفترة اإلجنابية، الصحة

ارتباطاً العملي��ة ه��ذه ترتبط اخمل��زون³ عل��ى الرقاب��ة •
كميات طلب تضم��ن وهي ùالش��راء بعملية مباش��رًا
اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات من مناس��بة
على الفعالة الرقاب��ة تضم��ن أن ويج��ب ùواس��تالمها
الصحة مس��تلزمات مجموع��ات فس��اد عدم اخمل��زون
الالزم من أطول لفترات التخزين بسبب اخملزنة اإلجنابية

ùالتخزين عمر جتاوز بسبب أو

تواريخ مراقبة امله��م من التخزين³ عمر عل��ى الرقابة •
الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات صالحي��ة انته��اء
توزيع ويج��ب ùلها س��جالت وعمل بانتظ��ام اإلجنابي��ة

اقتربت التي اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات
من أي صالحية أن وجد وإذا ùًأوال صالحيته��ا انتهاء فترة
انتهت، قد اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموعات
أي تس��تخدم أال ويجب ùبعناية منها التخلص فيجب
مجموع��ات م��ن الصالحي��ة منتهي��ة مجموع��ة
الظروف، كان��ت مهما اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات
مضرة، أصبحت أو فاعليتها فقدت قد تكون قد حي��ث

ùذلك غير املؤهلني املتخصصني أحد يقرر لم ما

أوالً الصالحية انته��اء في األقرب خ��روج مبدأ: تطبي��ق •
من محّدث س��جل على احلفاظ ه��ذا يتطل��ب ù)FEFO(
ùاخملتلفة للمنتجات الصالحية وانتهاء الدخول تواريخ

املكتب من بالتنسيق القائم الش��خص يتأكد أن يجب b(
اخملزون على والرقاب��ة التقارير آلي��ات وض��ع من امليدان��ي
مستلزمات جملموعات بالنس��بة التنفيذ موضع التالية

املستودع: في اخملزّنة اإلجنابية الصحة

وإجراءات اخمل��زون تس��جيل أدوات عل��ى االتفاق ينبغ��ي •
من التحضيرية املرحل��ة أثن��اء وتصميمه��ا املتابع��ة

ùاللوجيستي التخطيط

أن يجب حيث مهماً، أمرًا بعناية الوثائق تصمي��م يعد •
من اخملتلفة املراح��ل في جتم��ع التي املعلوم��ات يؤك��د

ùيكملها وأن الشراء رحلة

وإشعار )GRN( البضائع استالم إش��عار يحمل أن يجب •
تكون وأن امليداني، املكتب ش��عار )GIN( البضائع إصدار
نس��ًخا تتضمن وأن بالتسلس��ل، مرقم��ة اإلش��عارات
مختلف في الشحنة عن املسؤولني األش��خاص جلميع
استالم إش��عارات اس��تخدام بش��دة ويُنصح ùمراحلها
لتعزيز والترقي��م الطباعة س��ابقة البضائع وإص��دار

ùالرقابة مهمة

مجموعات م��ن اجلديدة ال��واردات كل تس��جيل يج��ب •
تسجيل مناذج طريق عن اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات وحتى ùاخملزون
يجب لالستخدام قابلة غير أو سيئة حالة في ترد التي

ùحلالتها طبًقا تسجيلها
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لكل اخملزون في حتكم بطاقة تتوفر أن يجب أدنى، كحٍد •
اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات أنواع من نوع
تواريخ البطاقة توض��ح أن ويجب ùاملس��تودع في اخملزنة
لكل احلالي اخمل��زون ومس��توى والصادرة، الواردة الس��لع
حلج��م وطبًق��ا ùاملس��تودع ف��ي ومكانه��ا مجموع��ة
اإلجنابية، الصحة مستلزمات مجموعة ونوع املستودع
بطاقات نظ��ام باس��تخدام امليدان��ي املكت��ب يُنص��ح
مهمةضبطجودةمجموعةمستلزمات لتعزيز املوازنة

ùاإلجنابية الصحة

وحتديث متقاربة فت��رات على جرد عمليات إجراء يج��ب •
نظام وأي املطبوع والرصيد اخملزون، على الرقابة بطاقات

ùبها يتعلق مطبق معلومات

الوثائق إلى باإلضاف��ة األرصدة، جميع تطاب��ق أن يجب •
اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مبجموع��ات املتعلق��ة
على الرقابة نظ��ام في املس��جلة املعلومات الص��ادرة،

ùاملوازنة بطاقات أو اخملزون

وتتبع ومحّدث��ة واضح��ة بس��جالت االحتف��اظ يع��د •
الصحة مستلزمات مجموعات من والتخلص اخلسائر
ùضروريًا أمرًا الفاس��دة أو الصالحية منتهية اإلجنابي��ة
من التخل��ص عملي��ات إج��راء ميك��ن ال ع��ام، وبوج��ه
منتهية اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات
أو مهني شخص إشراف حتت إال الفاس��دة أو الصالحية
لفئةمجموعاتمستلزمات طبًقا اجملال، في ذيسلطة
والذي 7 رق��م امللحق )راجع ùونوعه��ا اإلجنابية الصح��ة

ù)التصرف لنموذج عينة على يحتوي

للرصيد الفعلي اإلحصاء 7³2
س��جالت من املتاح اخمل��زون معلوم��ات عل��ى احلص��ول ميك��ن
صحة م��ن للتأك��د الوحي��دة والطريق��ة ùاخمل��زون تس��جيل
إجراء هي اخملزون في التحكم بطاقة في املس��جلة املعلومات

ùللرصيد فعلي إحصاء

امليداني املكتب من بالتنسيق القائم الشخص يقوم أن يجب
اإلحصاء: فاعلية لضمان يلي مبا املستودع إدارة عن املسؤول

اتباع ميك��ن الش��املة، الفعلية لإلحص��اءات بالنس��بة a(
املتحدة األمم صن��دوق عن الصادرة الفعلي اجل��رد إجراءات
املس��تودعات جتري أن يج��ب كما ùأدنى كح��ٍد للس��كان
وطبًقا ùعام كل األقل على واحدة مرة فعلياً جردًا الكبيرة
على الفعلي اجل��رد إجراء ف��ي ترغب قد املنش��أة، حلج��م

ùتكرارًا أكثر فترات

مت التي والكميات فعلًيا املوجودة الكميات بتس��وية قم b(
في التحكم بطاقات )مث��ل اخملزون س��جالت في إدخالها
اجلرد إجراء يس��اعد أن وميكن ù)املوازنة بطاق��ات أو اخمل��زون
مس��تلزمات مجموعات كمي��ة تأكي��د عل��ى الفعل��ي
قد النماذج كانت إذا وما فعلًيا املتاحة اإلجنابية الصح��ة
تس��وية منوذج 8 امللحق )راج��ع ùصحيح بش��كل ُملئ��ت

ù)اخملزون

للتفتيش فرصة أيًضا الفعلي اجلرد يتيح اجلودة، لضمان c(
ùبالنظر اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات على

الفعلي، للمخزون مطابقة غير اخملزون سجالت كانت إذا d(
خطوات واتخذ تكرارًا أكثر بصورة الفعلي اجلرد بإجراء قم

ùالتسجيل عملية لتحسني

الفعلي: اجلرد بإجراء قم e(

التخطيط •

أياًما(‹ )أو يوًما حدد اخملزون، إحصاء نظام لنوع طبًقا
ووقًتا؛

حدد‹ العشوائي، أو الدوري الفعلي للجرد بالنسبة
التي اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموع��ات
هذه لعد الالزمة الزمنية والفترة للجرد ستخضع

ùاجملموعات

مجموعات‹ بأسماء مسبًقا مملوءة اجلرد أوراق اطبع
ùوكمياتها اإلجنابية الصحة مستلزمات

العمل طاقم كلِّف •

اجلرد؛‹ فريق بتش��كيل املكتب رئيس يقوم أن يجب
فترة خالل اجلرد من االنتهاء ضمان هدفه يكون وأن
واحد(؛ يوم عن تزيد ال فترة خالل )أي معقولة زمنية

مس��تقل‹ فريق من اجل��رد فري��ق يتك��ون أن يج��ب
ùللمستودع التنسيق على القائم والشخص

اخملزن غرفة بتنظيم قم •

›ùتتبعها ليسهل ألنواعها طبًقا اجملموعات نظم

اإلجنابية‹ الصح��ة مس��تلزمات مجموعات نظ��م
الصالحية انتهاء في األقرب خروج ألس��لوب طبًقا

ùًأوال
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اإلجنابية‹ الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات ض��ع
ùدائًما وعدها حتريكها ميكن بحيث

املفتوحة‹ والصناديق الكرتون��ات ظه��ور من تأكد
للرؤية؛

الصالحية؛‹ منتهية أو التالفة املنتجات افصل

الصحة‹ مس��تلزمات مجموع��ات حتري��ك احظ��ر
ùاجلرد وقت في اإلجنابية

الصاحلة اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعات عد •
لالستخدام

اإلجنابي��ة‹ الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات ع��د
صدرت التي للسجالت طبًقا لالستخدام الصاحلة

ùمبوجبها

اخملزون سجالت حدِّث •

فعلي”‹ “جرد وعبارة الفعلي اجلرد إجراء تاريخ اكتب
املوازنة؛ وبطاقات اخملزون بطاقات على

في‹ اس��تخدمته عّما يختلف حبر لون اس��تخدم
مجموعات كمي��ات كتاب��ة عن��د اخملزون إحص��اء

ùالبطاقة على اإلجنابية الصحة مستلزمات

الفعلي اجلرد نتائج على بناًء إجراء اتخذ •

الرصيد‹ ع��ن الفعل��ي اجل��رد تس��وية اختلف��ت إذا
املوازنة، اخمل��زون/ في التحكم بطاقة في املس��جل
أو الزائدة الكميات ط��رح أو بإضافة الرصيد ح��دِّث

الناقصة؛

الصح��ة‹ مس��تلزمات مجموع��ات م��ن تخل��ص
ُعثر التي الصالحية منتهي��ة أو التالفة اإلجنابي��ة

الفعلي؛ اجلرد أثناء عليها

املشكلة‹ سبب حدد السابقتني، احلالتني من أي في
ùاملكتب لرئيس النتائج وأبلغ بإصالحه وقم ووثقه

املستودع في العمل طاقم مع اجلرد نتائج ناقش •

مناسًبا;‹ ذلك كان إذا العمل، طاقم هنئ

›ùاحلاجة عند تصحيحية، إجراءات اتخذ

)M&E( والتقييم الرصد 7³3
إعطاء البرامج ملدي��ري والتقييم الرص��د بيان��ات جمع يتي��ح
اإلمداد سلس��لة مراحل مختلف عبر تعليقاتهم العامل��ني
وغيرها املانحة للجهات النتائج وإبالغ النظام، أداء لتحس��ني
وأحد ùإضافية ملوارد احلاجة أسباب وإبداء املصلحة، أصحاب من
حتس��ني هو والتقييم الرصد عمليات إلجراء الهامة األس��باب
ùاللوجيستي النظام أداء حتس��ني النهاية، وفي البرنامج، إدارة
وضمان العمالء خدمة مستوى لتحسني حيويًا أمرًا ذلك ويعد
الذي وامل��كان الوق��ت ف��ي املنتجات عل��ى العم��الء حص��ول

ùفيه يحتاجونها

وبالتالي الكوارث، لضحايا املس��اعدة وصول من التأكد ويعد
في اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات وقوع عدم ضمان
ùامليداني للمكت��ب األساس��ية املهام إحدى أمين��ة، غير أي��ٍد
كل في والتحكم للرصد آليات توجد أن يجب الس��بب، ولهذا

ùالتوزيع أثناء وبخاصة اإلمداد، إدارة عملية من مرحلة

للوجيستيات التنسيق عن املسؤول الشخص يجري أن ويجب
لقياس التالية األنش��طة امليداني املكتب في الطوارئ وبرامج
مس��تلزمات جملموع��ات بالنس��بة امليداني��ة االس��تجابة أداء

ùاإلجنابية الصحة

عليها والرقابة الوثائق ضبط أنشطة a(

وعالقته يل��ي ما لتقيي��م التوزي��ع تقاري��ر اس��تخدم •
مجموع��ات ويوزع��ون يتلق��ون الذي��ن بالش��ركاء

اإلجنابية: الصحة مستلزمات

أنظمة‹ اشتراطات تلبي هل املس��تودعات: أنظمة
التقارير؟ وإعداد البضائع وإدارة األمان

بص��ورة‹ عليه��ا التصدي��ق يت��م ه��ل الدفع��ات:
بدقة؟ تُسجل ثم مناسبة

من‹ أي قاربت ه��ل اخملزون؟ يتحرك هل اخمل��زون: إدارة
تاريخ اإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات
في األول مب��دأ يس��تخدم هل الصالحية؟ انته��اء
مجموعات تخزن هل اخلروج؟ في األول ه��و الدخول
صحيحة؟ بص��ورة اإلجنابية الصحة مس��تلزمات
حرارة درجات ف��ي “حتفظ أي احلرارة لدرج��ات )طبًق��ا

منخفضة”(؟

جملموعات‹ النهائي املس��تخدم يوقع هل احملاسبة:
من هل عليه��ا؟ اإلجنابي��ة الصح��ة مس��تلزمات

اجملموعات؟ ذهبت أين تتبع املمكن
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اجملموعاتمنتهية‹ التخلصمن يتم هل التخلص:
آمنة؟ بطريقة الصالحية

نفاذ‹ حالة في بالفعالية القرار اتخاذ يتحلى ه��ل
للمخزون؟ املبرر غير التكدس أو اخملزون

مس��تلزمات مجموعات حركة بيانات تطابق من حتقق •
التخزين مراكز ف��ي االس��تالم بني ما اإلجنابية الصحة
إيصاالت مراجع��ة ومن اخلدم��ات، تق��دمي نقاط وحت��ى

ùالتوزيع

أهمية عل��ى التوزيع ع��ن املس��ؤولني للموظفني أكِّ��د •
وإال دائم��ة، بص��ورة احلالي��ة الرقاب��ة من��اذج اس��تخدام

ùمناسبة بصورة املتابعة إمكانية فستتضاءل

على يجب املباش��ر، غير التوزي��ع عل��ى االعتماد عن��د •
بالتفصيل تبني تقارير تقدمي التنفيذ القائم الش��ريك
مس��تلزمات مجموعات من عهدته��م صرف كيفي��ة

ùاملتأثرين السكان إلى اإلجنابية الصحة

من مناس��ب عدد تواف��ر من التأك��د مس��ؤولية تق��ع •
ùامليداني املكتب عاتق على التقارير وإعداد النماذج

والرصد الفعلية الرقابة

توزيع لضمان اخمل��زون في التحكم وثائق اس��تكمال يكفي ال
بصورة اإلجنابي��ة الصحة مس��تلزمات مجموع��ات إم��دادات
بالتحقق احملاسبية املراجعة وثائق تدعيم يجب بل ùصحيحة
ليس وهذا ùالتوزيع أماكن وفي ميدانًيا متكررة بصورة الفعلي
املتبعة اإلج��راءات ملراقبة ولك��ن فحس��ب، احملاس��بة ألغراض
املشكالت وحل االحتياجات على والتعرف مناس��بتها، وحتديد

ùذلك إلى وما

مستلزمات مجموعات استخدام على الرقابة مسؤولية تقع
املكتب فرق عاتق عل��ى الطوارئ حاالت في اإلجنابي��ة الصحة
ùالدقيق اللوجيس��تي اإلبالغ نظام ويكملها للبرامج امليداني
مبعرفة إال صحيحة بصورة الرقابة إجراء البرامج لفرق ميكن وال
الصحة مس��تلزمات مجموعات إلمدادات النهائية الوجه��ة
البضائع استالم عن املس��ؤولني األش��خاص ومبعرفة اإلجنابية

ùالنهائية الوجهة في



املراجع

باخملزون االعتراف وإلغاء لالعتراف التوجيهية املذكرة •
للسكان, املتحدة األمم بصندوق اخلاصة

https://portalùmyunfpaùorg/c/document_library/
get_file?uuid=3f311fcc-1c73-4683-a573-

b4cd00176d7e&groupId=100042

,)ICPD( والتنمية للسكان الدولي املؤمتر عمل برنامج •
http://wwwùunùorg/popin/icpd2ùhtm

,)MISP( األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة •
http://wwwùunfpaùorg/emergencies/manual/2ùhtm,

http://wwwùiawgùnet/resources/MISP2011ùpdf أو

,2013-2011 اإلنسانية االستجابة استراتيجية •
https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/Services/

UNFPA_Publication-31645

للسكان املتحدة األمم صندوق لعمل املعيارية اإلجراءات •
اإلنسانية،, البيئات في

https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/Services/
UNFPA_Publication-31737

بخصوص للسكان املتحدة األمم صندوق توجيهات •
اخملزون سياسة

https://portalùmyunfpaùorg/c/document_library/
get_file?uuid=17028412-be4d-4bb1-8b56-

7323f185093c&groupId=281124

بني املشتركة اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات •
اخلامس،, اإلصدار األزمات في لالستخدام الوكاالت

http://iawgùnet/resources/rhkitsùhtml,
http://wwwùunfpaùorg/public/home/procurement/

pid/3228,
http://wwwùrhrcùorg/resources/rhrkitùpdf

دعم بشأن للسكان املتحدة األمم صندوق إدارة مجلس قرار •
الطوارئ،, حاالت في اإلجنابية للصحة الصندوق

http://wwwùunfpaùorg/exbrd/2000/annualsession/dp-
fpa200012_engùpdf

املتحدة األمم لصندوق التابع الطوارئ صندوق إجراءات •
للسكان,

https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/View/Col-
lection-11717

حاالت في للشراء للسكان املتحدة األمم صندوق إجراءات •
الطوارئ،,

https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/Get/UN-
FPA_Publication-30924

شبكة على للسكان املتحدة األمم صندوق صفحة •
الصحة مستلزمات جملموعات اخملصصة اإلنترنت

اإلجنابية،,
http://wwwùunfpaùorg/public/home/procurement/

pid/3228

للشراء, للسكان املتحدة األمم صندوق إجراءات •
https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/View/

Collection-206

الفعلي للجرد للسكان املتحدة األمم صندوق إجراءات •
للمخزون،,

https://portalùmyunfpaùorg/c/document_library/
get_file?uuid=0036c205-d4fa-4fcd-b903-

6cff5b68c8f4&groupId=100042

الوثيقة في املذكورة اإلنترنت شبكة روابط
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للتنسيق )CSAI( الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة •
اإلنسانية, املساعدة في الوكاالت بني

http://wwwùhumanitarianinfoùorg/iasc

UNFPA Integrated Logistics Policies & Procedures •
ستيل،, باميال ,Manual

https://docsùmyunfpaùorg/docushare/dsweb/Get/
UNFPA_Publication-20046

بشأن الوك�االت بي�ن املشت�رك امليدان�ي الدلي�ل •
اإلنسانية, األوضاع في اإلجنابية الصحة

http://wwwùiawgùnet/resources/field_manualù
html#kits,

أو
http://wwwùwhoùint/reproductivehealth/publications/

emergencies/field_manual/en/indexùhtml

Handbook for RCs and HCs on Emergency •
,Preparedness and Response

مجموعة )IASC( الوكاالت بني املشتركة الدائمة اللجنة
,)HCs(اإلنسانيني املنسقني

http://oneresponseùinfo/Coordination/leadership/
publicdocuments/Handbook%20for%20RCs%20

and%20HCs%20on%20Emergency%20
Preparedness%20and%20Responseùpdf

Humanitarian Supply Management and Logistics in •
the Health Sector,

األمريكية، للبلدان الصحة منظمة
http://wwwùpahoùorg/english/ped/

HumanitarianSupplyùpdf

Manual Logistical Management of Humanitarian •
Supply,

, األمريكية للبلدان الصحة منظمة
http://wwwùdisaster-infoùnet/SUMA/english/software/

manuals/MISEManualEnglishùpdf

األساسية األدوية بتخزين اخلاصة اإلرشادية الدالئل •
مع بالتعاون سنو، جون الصحية، املستلزمات من وغيرها

,ùالعاملية الصحة منظمة
Incù/DELIVER, http://deliverùjsiùcom/dlvr_content/

resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pockùpdf

The Logistics Handbook: A Practical Guide for the •
Supply Chain Management of Health Commoditiesù

مشروع املتحدة| للواليات التابعة الدولية التنمية وكالة
DELIVER,

http://deliverùjsiùcom/dlvr_content/resources/allpubs/
guidelines/LogiHandùpdf

The Logistics Operational Guide )LOG(, •
العاملية اللوجستية اجملموعة دعم فريق من بتنسيق

العاملي، األغذية وبرنامج
http://logùlogclusterùorg/response/warehouse-

management/indexùhtml

أخرى مراجع



املنظمة بيانات ³I
امليداني: املكتب اسم

العنوان:
تنسيق جهة االتصال/ مسؤول وظيفة

اإلجنابية، الصحة مستلزمات مجموعات
اللقب:

التنسيق: جهة إلكتروني/هاتف بريد
عن مختلفاً كان )إذا اإلجنابية الصحة منسق

االتصال: وبيانات االسم التنسيق(، جهة
وبيانات اللوجيستية التنسيق جهات

األخرى: االتصال

املطلوبة املس��تلزمات من احملس��وبة الكمية أن يضمن وأن منطقة، كل من املقدمة الطلب��ات امليداني املكتب يراج��ع أن يج��ب
ùاملنطقة/املرفق في اخلدمة وقدرات املستهدفني السكان احتياجات تطابق

ساعة 84 ب� الشحن قبل تُسلم س��وف التي اجملموعات بكمية احمللي نظيره امليداني املكتب يخطر أن يجب التس��ليم، وقت في
ùاجملموعات الستالم الالزمة التجهيزات إمتام لضمان

للتشغيل الزمني اخلط ³II
______________________ فضلك من حدِّد أشهر، ستة من ùأكثر أشهر 3-6ù أشهر 1-3ù

املستهدفون املستفيدون ³III
ùytilicaf hcae yb devres eb ot noitalupop eht dna noiger hcae ni seitilicaf htlaeh tsil esaelP

___________________ املنطقة:

املرفق اسم
في السكان وتعداد املرفق، يغطيها املستهدفةالتي املستوطنات / املعسكرات

معسكر الذينكل السكان تعداد إجمالي
مرفق كل سيخدمهم

املعسكر املعسكراسم سكان تعداد

خدمتهم سيجري الذين السكان تعداد إجمالي
أدناه: املبني اجلدول في املناطق جميع بيانات جتميع ميكن

منطقةاملنطقة كل في خدمتهم املطلوب السكان تعداد إجمالي

اإلجمالي اجملموع

الصحة مستلزمات جملموعات الكّمي التقييم منوذج I³ ملحق
اإلجنابية
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امليدان في املتاحون اخلدمة مقدمو ³VI
ùِمرفق كل تخص التي باملعلومات أدناه اجلدول امأل فضلك من

_____________________ املِرفق:

مناإلجماليالعاملون األدنى احلد مجموعة على املدربني العاملني عدد
* األولية اخلدمات

)______ للنساء: الدقيق )العدد املسؤولون ااألطباء
توليد طبيب / جراح

ممرضة
قابلة

النساء؟( )عدد اجملتمع صحة مجال في عاملون
صحيات زائرات

اجملتمع تعبئة مجال في عاملون
اجملتمع تعبئة مجال في عامالت

اإلناث من دعم موظفو
الذكور من دعم موظفو

ذلك غير
http://wwwùiawgùnet/resources/MISP2011ùpdf , اإلجنابية الصحة مجال في األولية اخلدمات من األدنى احلد مجموعة :MISP*

ùمنطقة كل في الصحية املرافق لكل أدناه اجلدول امأل فضلك من

_____________________ املنطقة:

العاملون
العدد مجموعةإجمالي على املدربني العاملني عدد

* األولية اخلدمات من األدنى احلد

املنطقة املرفقمستوى مستوىمستوى
املرفقاملنطقة مستوى

)______ للنساء: الدقيق )العدد املسؤولون األطباء
توليد طبيب / جراح

ممرضة
قابلة

النساء؟( )عدد اجملتمع صحة مجال في عاملون
صحيات زائرات

اجملتمع تعبئة مجال في عاملون
اجملتمع تعبئة مجال في عامالت

اإلناث من دعم موظفو

الذكور من دعم موظفو

ذلك غير
األمم صندوق يقوم أن ت��ود فهل ، األولية اخلدمات م��ن األدنى احلد مجموعة تقدمي على يتدرب��وا لم لديك العامل��ني بع��ض كان إذا

ùال نعم لهم؟ توجيه/تنشيط جلسة بتنظيم للسكان املتحدة
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ِمرفق/منطقة لكل اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات طلبات ³V
االتصال ببيانات مصحوبة

القاعدة مستوى على مرفق كل يحتاجها التي اجملموعات عدد حول املعلومات لتجميع أدناه املوضح اجلدول استخدم فضلك من
ùمنطقة كل في

املتعلقة والتعليمات مجموعة، كل استخدام بشأن تفاصيل على للحصول اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات دليل راجع
)http://wwwùrhrcùorg/resources/rhrkitùpdf(ùوأبعادها بها،

_____________________ املنطقة:

اسم
املرفق

املطلوبة اجملموعات عدد
جهة

االتصال

رقم
الهاتف/

الالسلكي
إلى وما

ذلك

عنوان
املرفق 01A1B2A2B3456A6B7891011A11B12

اإلجمالي
لكل

منطقة
مالحظات:

عة اجملجَُ�مَّ اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات طلبات ³IV
ùأدناه املبني اجملّمع اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات طلب جدول في وجتميعها منطقة كل من املعلومات جمع يتم سوف

الوصفاجملموعة
باملناطق موزًعا املطلوبة الكمية إجمالي

يوفرها التي الكمية إجمالي
للسكان املتحدة األمم صندوق منطقة

1
منطقة

2
منطقة

3
منطقة

4
منطقة

اإلجمالي5

0 التدريباجملموعة اإلدارية/لوازم اللوازم
1A الذكريةاجملموعة األوقية
1B األنثويةاجملموعة األوقية
2A فرديةاجملموعة عبوات النظيفة، الوالدة
2B للقابالتاجملموعة النظيفة الوالدة
3 االغتصاباجملموعة بعد ما عالج

4 الفماجملموعة طريق عن احلمل منع وسائل
واحلقن

5 جنسياًاجملموعة املنقولة العدوى عالج

6A السريرية،اجملموعة الوالدة في املساعدة
االستخدام إلعادة القابلة املعدات



51 اإلجنابية الصحة مستلزمات جملموعات الكّمي التقييم منوذج Iù ملحق

الوصفاجملموعة
باملناطق موزًعا املطلوبة الكمية إجمالي

يوفرها التي الكمية إجمالي
للسكان املتحدة األمم صندوق منطقة

1
منطقة

2
منطقة

3
منطقة

4
منطقة

اإلجمالي5

6B اجملموعة
السريرية، الوالدة في املساعدة

مرة لالستخدام اخملصصة املعدات
واحدة

7 الرحميةاجملموعة اللوالب
8 ومضاعفاتاجملموعة التلقائي اإلجهاض إدارة

اإلجهاض
9 واملهبل(اجملموعة الرحم )عنق التمزق خياطة

املهبلي والفحص
10 اجلننياجملموعة بشفط التوليد

11A اجملموعة
للصحة اإلحالة مستوى مجموعة

إلعادة القابلة املعدات – اإلجنابية
االستخدام

11B اجملموعة
للصحة اإلحالة مستوى مجموعة

التي واملعدات األدوية – اإلجنابية
واحدة ملرة تستخدم

12 الدماجملموعة نقل

التقارير إعداد ³IIV
اجملموعات عدد التقرير يتضمن أن ويجب ùمنطقة وكل مرفق كل من شهرية تقارير امليداني املكتب يطلب أن يجب أمكن، حيثما
حتى املناطق جميع من البيانات امليداني املكتب ع يجمِّ أن يجب كما ùاألساس��يني املستفدين وعدد وتوزيعها اس��تالمها مت التي

ùتوزيعها مت التي للمجموعات اإلجمالي للعدد عامة صورة له تتوفر

على أخرى، معلومات وأي والقيود املمارسات، وأفضل املستفادة، الدروس منطقة أو مرفق كل يضمنه أن يجب التقرير، تقدمي عند
تدريبهم، مت الذين العاملني األف��راد وعدد أجري، قد كان إذا األولية اخلدمات من األدنى احل��د مجموعة على التدريب املث��ال؛ س��بيل
ويجب ùذلك إلى وما حتديدها، مت التي اإلضافية واالحتياجات الش��املة، اإلجنابية الصحة خدمات لتلقي حتديدها مت التي واملواق��ع

ùامليداني للمكتب العام التقرير في وإبرازها املعلومات جتميع

_______________________ املرفق:
رقم

اجملموعة
في املوزعة اجملموعات وعدد املعسكر/املستوطنة

معسكر كل
اجملموعات عدد إجمالي

املوزعة
التوزيع تاريخ

)تقريبي(
السكان تعداد إجمالي

إليه الوصول مت الذي

أخرى: ومالحظات املمارسات وأفضل والقيود املستفادة الدروس

_________________________ املنطقة:
اجملموعة املوزعرقم العدد التوزيعإجمالي إليهفترة الوصول مت الذي السكان تعداد إجمالي

أخرى: ومالحظات املمارسات وأفضل والقيود املستفادة الدروس

ùأعاله للجدول مشابه جدول في املناطق جميع عبر للتوزيع العام املنظور جتميع ميكن كما



جيدة حالة في البضائع استالم عدم عند إال أل تمُ ال
االستالم تقرير من وموقعة مملوءة نسخة إرسال يجب إرس��الها، من أس��ابيع ثالثة خالل جيدة حالة في البضائع تس��تلم لم إذا

عنوانها, على املشتريات خدمات شعبة إلى والتفتيش
Midtermolen 3, PùOù Box 2530, 2100 Copenhagen, Denmarkù Tel: +45 3546 7300, Fax: +45 3546 7018ù

الشراء: أمر رقم

املشروع: تعريف

الوصول: تاريخ

املستلمة: الصناديق عدد

احملتويات:

الشحن: شركة

الشحن: الشحن/فاتورة بوليصة رقم

التفتيش: تاريخ

املسح: تقرير وأرفق التلف/الفقد فضلك من صف
العنصم الوحدةالكميةوصف مالحظاتسعر

تتخذ: إجراءات بأية الفور على للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة املشتريات خدمات شعبة إبالغ أيًضا املهم من

باإلصدار: القائم املكتب

التاريخ التوقيع

)RIR( والتفتيش االستالم تقرير II³ ملحق



)GRN( البضائع استالم إشعار III³ ملحق

Documentation delivered with goods

Waybill #

 Supplier Invoice #

 Supplier Delivery Note #

 (Other)

Documentation delivered with goods

 UNFPA PO #  Complete Order

 Donation  Part shipment with the balance pending

 Item Category ERH Kits  Final shipment completing the Order

no. eRH Kits Description QTY on Packing list QTY Received Unit of Measure Remarks

Please complete the GRN for each PO. Except where noted above, all goods listed have been received in good order
and condition.

Supplied or delivered by:

Name:

Title:

Date:

Vehicle:

Signature:

UNFPA staff receiving goods:

Name:

Title:

Date:

Vehicle:

Signature:

GooDs ReCIVInG noTe

GRN Number:

Page Number

1 of 1

GRN Date:



املوازنة³ بطاقة من الغرض
مجموعات أنواع من واحد نوع من كاملة دفعة حول معلومات حتمل وهي اخملزون لتسجيل مس��تقل س��جل هي املوازنة Aبطاقة
بطاقة حتمل أن ميكن فمث��الً، ùاالنتهاء تاريخ نفس الدفعة ه��ذه داخل العناصر جلميع وس��يكون ùاإلجنابية الصحة مس��تلزمات
اخملزون يدون أن يجب ùما مستودٍع في 2أ رقم اإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعة من واحدة دفعة حول معلومات واحدة موازنة
توضع ما وعادة ùالدفعة لهذه تعديالت أو مفق��ودات أي إلى باإلضافة البطاقة، في فقط الدفعة هذه من 2أ اجملموعة م��ن املت��اح

ùالدفعة توجد حيث اخلشبية( املنصة أو الرف )أو الصناديق عند املوازنة بطاقات

املوازنة/اخملزون بطاقة IV³ ملحق

bin Card Details

Type ERH Kit

Opening Balance

Batch No.

Expiry Date

Date of Manufacturing

lIne
no. DaTe QTY In GRn no. QTY oUT Po/IPo/WaYbIll no. UPDaTeD bY balanCe

bIn CaRD

Page Number

1 of 1

Bin Card Date:



stOCK CONtROl CARD

Location of Store:

Stock Card No.:

Stock Code:

Type ERH Kits Unit of Measurement:

Re-order Level: Location of Item Within Store:

ITEM INFORMATION GOODS IN - ORIGIN GOODS OUT - DESTINATION BALANCE

DATE
Kit
Expiry
Date

Kit
Batch
No.

No. of
Units
Coming
In

Internal
Order
Number

GRN
No.

No. of
Units
Going
Out

GIN
No.

Waybill
No.

Destination BALANCE
SIGNATURE

Store Keeper

Balance Carried forward: Page

اخملزون في التحكم بطاقة V³ ملحق

اخملزون في التحكم بطاقة من الغرض
أنواع من واحد نوع من كاملة دفعة حول معلومات حتمل وهي اخملزون لتس��جيل مستقل س��جل هي اخملزون في التحكم بطاقة
مجموعات م��ن مجموعة لكل اخمل��زون في للتحكم واح��دة بطاقة مُتأل أن ويج��ب ùاإلجنابية الصح��ة مس��تلزمات مجموع��ات
معينة لفئة أخرى موازنة لبطاقات ملخص مبثابة اخملزون في للتحكم واحدة بطاقة تعد قد ولكن، ùاإلجنابية الصحة مستلزمات
حول معلومات على حتتوي أن اخملزون في للتحكم واحدة لبطاقة ميكن فمثالً، ùاإلجنابية الصحة مستلزمات مجموعات فئات من
والتعديالت، اخلس��ائر إجمالي إلى باإلضافة ما، مس��تودٍع في بالكامل 2أ رقم اإلجنابية الصحة مس��تلزمات مجموعة مخ��زون
بصورة والدفعة الصالحية انتهاء تاريخ إدارة ولضم��ان ùاملس��تودع داخل معينة مجموعة مكان أو الدفعة رقم عن النظر بغ��ض
عادة مختلفة، أماكن في مخزنة الواحد املنتج من الدفعات من العديد على حتتوي قد والتي الكبرى، املستودعات في صحيحة
واحد س��جل على االعتماد ميكن حجًما، األصغر املس��تودعات وفي ùواملوازنة اخملزون في التحكم ببطاقتي باالحتفاظ ينصح م��ا

ùاخملزون تسجيل بطاقة أو اخملزون لتسجيل



)GIN( بضائع إصدار إشعار VI³ ملحق

Requested by:

Address:

Telephone:

Fax:

E-Mail:

lIne
no. DesCRIPTIon QTY*

ReQUesTeD
QTY

IssUeD UoM** baTCH
nUMbeR ReMaRKs

* QTY: quantity; UoM: Unit of Measurement, e.g., kit, box
Except where noted above, all goods listed have been received in good order and condition.

Requested by:

Name:

Title:

Date:

Signature:

Issued by:

Name:

Title:

Date:

Signature:

Authorised by:

Name:

Title:

Date:

Signature:

Remarks: Remarks:

Transposted by:

Name:

Title:

Date:

Signature:

Received by:

Name:

Title:

Date:

Signature:

Remarks: Remarks:

GooDs IssUe noTe

GOODS ISSUE NOTE NO.

Page Number

1 of 1

Date of Issue



Disposal form

DIsPosal MeTHoD

• Donate/
Transfer/sell/
Destroy

• Please select one
disposal method

Has the Donor
agreed to disposal

YES / NO

Donor’s name:

Country Rep’s
Signature .............

CURRenT oWneR DeTaIls

* Inore if goods are to be destroyed

Name:

Address:

Telephone:

Fax:

Email:

Goods/assets location......................................................

neW oWneR
DeTaIls

* Inore if
goods are to
be destroyed

Name:

Address:

Telephone:

Fax:

Email:

FULL BUDGET CODE
for shipment

UnfPa
code

Descrip-
tion

Quantity Initial
Purchase

price

origi-
nal Po
number

original
Pur-
chase
Cur-
rency

sale
Unit
Price

Total
sale
Price

Waybill
number

Comments

BUDGET HOLDER
APPROVAL

Signature:

Name:

Title:

Date:

FINANCE ACKNOWLEDGED

Signature:

Name:

Title:

Date:

LOGISTICS

Signature:

Name:

Title:

Date:

NEW OWNER

Signature:

Name:

Title:

Date:

التصرف منوذج VII³ ملحق



اخملزون تسوية منوذج VIII³ ملحق

stOCK ReCONCiliAtiON

Relates to stock

Report Number: Signature

Date: Name:

Stock Location: Date:

Type of
eRH Kits Unit Unit Value

stock
control
card no.

balance -
stock
Report

balance
from Count Difference Value of

Difference Comments



Ship to:

Telephone:

Fax:

no. TYPe RH KITs benefICIaRY
(sDP) Quantity UoM Remarks

Comment/Remarks

Dispatched by: Transported by:

Title: Title / Company:

Vehicle Registration No.:

Receiving Personnel: Receipt Date: / /

Title: Arrival Time:

WaYbIll

Page Number

1 of 1

Waybill Date:

الشحنة بيان IX³ ملحق







Contact information
For more information or general

inquiries please contact:

UNFPA
Procurement Services Branch

Midtermolen 3,
2100 Copenhagen O

Denmark
+45 3546 7000

rhkits@unfpa.org
www.unfpa.org

UNFPA
Procurement Services Branch
ISO 9001 certified since 2007

UNFPA Photographer

مستلزمات مجموعات إدارة
اإلجنابية الصحة

امليدانية للمكاتب توجيهات


