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 مرض   فیروس   كورونا   (كوفید-  19) 
 االستعداد   واالستجابة 

 موجز   فني   مؤقت   لصندوق   األمم   المتحدة   للسكان 
 

 للحصول   على   أحدث   األدلة،   أنظر   موقع   منظمة   الصحة   العالمیة   فیروس   كورونا   (كوفید-  19): 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

 
 الصحة   والحقوق   الجنسیة   واإلنجابیة   وصحة   األم   والموالید   وفیروس   كورونا   (كوفید-  19) 

 
 ا������   ا������� 

 
 الرسالة   األساسیة 

                  ال  یوجد  دلیل  حالي  على  وجود  آثار  سلبیة  على  النساء  الحوامل  من  فیروس  كورونا  (كوفید-  19).  غیر  أنھ  یجب ●
                 مرعاة  التغیرات  الجسدیة  والتغیرات  التي  تطرأ  على  الجھاز  المناعي  أثناء  الحمل  وبعده.  ومن  المھم  أن  یكون  بإمكان 
                 جمیع  النساء  الحصول  على  والدة  آمنة  واستمراریة   ال  رعایة  ما  قبل  الوالدة  وبعدھا،  بما  في  ذلك  اختبارات  الفحص 
               وفقاً  للمبادئ  التوجیھیة  والمعاییر  الوطنیة،  والسیما  في  بؤر  الوباء،  حیث  تتأثر  الخدمات  المقدمة  للنساء  الحوامل 

  والالتي   ھن   في   فترة   المخاض   والوالدة   والنساء   المرضعات   سلباً. 
الحفاظ  على  استمراریة  توفیر   معلومات  وخدمات  الصحة  والحقوق  الجنسیة ●                الحفاظ  على  عمل  النظام  الصحي: 

 واإلنجابیة،   وحمایة   العاملین   في   مجال   الصحة،   والحد   من   انتشار   فیروس   كورونا   (كوفید-  19). 
 

 
                 خالل  حاالت  طوارئ  الصحة  العامة،  غالبًا  ما  یتم  تحویل  الموارد  البشریة  والمالیة  من  برامج  صحیة  مختلفة  لالستجابة ●

 لتفشي   األمراض   المعدیة   وتتأثر   خدمات   الصحة   الجنسیة   واإلنجابیة   بالوباء    حیث    الذي    یحظى   باألولویة. 
 
                  إن  ارتفاع  نسبة  وفیات  األمھات  في  أي  بلد  یشكل  مؤشراً  قویاً  على  ضعف  النظام  الصحي.  وسیؤدي  وباء  فیروس ●

                  كورونا  (كوفید-  19)  إلى  زیادة  إجھاد  النظم  الصحیة،  ومن  المتوقع  أن  یؤثر  تأثیرا  شدیدا  على  النظم  الصحیة  في  البلدان 
                 منخفضة  ومتوسطة  الدخل  –  مع  تأثیرات  أكثر  سوءاً  في  البلدان  التي  تعاني  من  الھشاشة  واألزمات  اإلنسانیة.  وسیكون 
              دعم  االستعداد  واالستجابة  للبلدان  ذات  المعدالت  المرتفعة  لوفیات  االمھات  حاسما  في  البلدان  منخفضة  الدخل– 
أن  تولي   ھذه  التدابیر  إیالء                  والجیوب  السكانیة  ذات  المعدالت  المرتفعة  لوفیات  األمھات  بالبلدان  متوسطة  الدخل.  ویجب 
              اھتماما  خاصا  لضمان  استمرار  الخدمات  األساسیة  مثل  خدمات  وإمدادات  صحة  األم  والموالید  والصحة  الجنسیة 

 واإلنجابیة. 
 
                البد  من  إیالء  األولویة  القصوى  لعالج  النساء  الحوامل  المصابات  بأمراض  الجھاز  التنفسي  بسبب  زیادة  خطر  النتائج ●

                السلبیة،  ویجب  فصل  وحدات  صحة  ما  قبل  الوالدة  وحدیثي  الوالدة  وصحة  األمھات  عن  الحاالت  المحددة  المصابة 
 بفیروس   كورونا   (كوفید-  19). 

 
في  مجال  الصحة،  والسیما  القابالت  والممرضات  وأطباء  التولید  وأطباء ● للعاملین                یجب  إعطاء  األولویة   للعمالین 

               التخدیر،  باعتبارھم  ذوي  أھمیة  بالغة  وأنھم  منقذي   األرواح  حیوات  ویجب  تزویدھم  بمعدات  الحمایة  الشخصیة  إذا  كانوا 
 یعالجون   المرضى   المصابین   بفیروس   كورونا   (كوفید-  19). 

 
 یعتمد   الحمل   والوالدة   اآلمنین   على   النظم   الصحیة   الفاعلة   والمتاحة   وااللتزام   الصارم   بتدابیر   مكافحة   العدوى. ●
 
               البد  من  تصنیف  أنظمة  المراقبة  واالستجابة  حسب  الجنس  والعمر  والنوع  االجتماعى  وحالة  الحمل.  وعند  االقتضاء، ●

               ینبغي  إیالء  اھتمام  خاص  للفئات  الضعیفة  مثل  األشخاص  ذوي  اإلعاقة  واألشخاص  المصابین  بفیروس  نقص  المناعة 
 البشري     ة    والمراھقین   والمسنین   والسكان   األصلیین   واألشخاص   المنحدرین   من   أصل   أفریقي   والالجئین   والمھاجرین. 
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 تدخالت   استجابة   صندوق   األمم   المتحدة   للسكان 

 
 ا�����ت   ����ة   ا��ى 

 
 �����   ا������   وا���ر��   وا���ورة 

                تشجیع  تفعیل  آلیة  التنسیق  في  مجال  الصحة  والحقوق  الجنسیة  واإلنجابیة  التابعة  لألمم  المتحدة،  ودعم  آلیات  التنسیق ●
 الفعالة   لضمان   إعطاءاألولویة   لرعایة   التولید   ورعایة   األطفال   حدیثي   الوالدة. 

 
                تعزیز  الدعوة  وقیادة  مجموعة  العمل  الفرعیة  للصحة  الجنسیة  واإلنجابیة  في  إطار  المجموعة  الصحیة  التي  توجد  فیھا ●

               بنیة  تنسیق  المساعدة  اإلنسانیة  لتوجیھ  الدعم  لبرنامج  صحة  األم  واالستجابة  المحددة.  وتكون  الدعوة  على  مستوى 
                مجموعة  الصحة  لضمان  الوصول  دون  انقطاع  إلى  صحة  األم  وعدم  تحویل  موارد  الرعایة  الصحیة  على  حساب 

 النساء   الحوامل. 
 
                 إنشاء  نظام  التحلیل  الالزم  لألوضاع  الذي  یتم  تصنیفھا  بحسب  النوع  االجتماعي  والجنس  والعمر  كجزء  من  فریق  العمل ●

 القطري   المشترك   لألمم   المتحدة. 
 
               دعم  وزارة  الصحة  والشركاء  لتعزیز  وتمویل  وتنفیذ  وإدماج  نوع  الجنس  والصحة  الجنسیة  واإلنجابیة  في  خطط ●

 االستعداد   واالستجابة   والتنفیذ   الخاصة   بفیروس   كورونا   (كوفید-  19)،   ومواصلة   البرامج   الجاریة. 
 
              ینبغي  التشاور  مع  منظمات  الشباب  والنساء  والسكان  األصلیین  واألشخاص  المصابین  بفیروس  نقص  المناعة  البشریة ●

 واألشخاص   ذوي   اإلعاقة،   وإشراكھم   في   جمیع   مراحل   االستجابة   لفیروس   كورونا   (كوفید-  19). 
 

 ا����ظ   ���   ا���ا��   ����ت   ���   ا�م   و�����   ��   ����ت   ا����   ا������   وا������� 
               ضمان  احترام  خیارات  النساء  والفتیات  وحقوقھن  في  الصحة  الجنسیة  واإلنجابیة  بغض  النظر  عن  حالتھن  المتعلقة ●

               بفیروس  كورونا  كوفید-  19 متضمنة  الوصول  إلى  وسائل  منع  الحمل،  ووسائل  منع  الحمل  الطارئة،  واإلجھاض  اآلمن 
 إلى   أقصى   حد   من   القانون   ورعایة   ما   بعد   اإلجھاض. 

 
                ضمان  الحفاظ  على  الوصول  إلى  الرعایة  الصحیة  حین  تكون  الموارد  الطبیة  شحیحة  وذلك  یتضمن  خدمات  الصحة ●

               الجنسیة  واإلنجابیة  مع  توجیھ  اھتمام  خاص  للنساء  الحوامل  بین  الفئات  الضعیفة  مثل  األشخاص  ذوي  االحتیاجات 
             الخاصة  واألشخاص  المصابین  بفیروس  نقص  المناعة  البشری  ة  واألشخاص  الذین  ینتمون  إلى  مجموعات  السكان 

 األصلیین   واألشخاص   الذین   یعیشون   في   فقر. 
 
                 ضمان  حصول  النساء  الحوامل  المشتبھ  أو  المحتمل  أو  المؤكدة  إصابتھن  بفیروس  كورونا  كوفید-  19 بما  في  ذلك  النساء ●

                  اللواتي  ربما  یحت  ا جن  إلى  قضاء  بعض  الوقت  في  عزلة  على  رعایة  ماھرة  الئقة  تركز  على  المرأة  متضمنة  اختبارات 
               فحص  األمومة  والطب  الجنیني  ورعایة  األطفال  حدیثي  الوالدة،  وكذ لك  ا  الصحة  العقلیة  والدعم  النفسي  واالجتماعي  مع 

 االستعداد   لرعایة   مضاعفات   األمھات   والموالید. 
 
               العمل  مع  وزارة  الصحة  والوزارات  المختصة  ذات  الصلة  والقطاع  الخاص  لضمان  اتاحة  وإمكانیة  الوصول  إلى ●

              الصحة  الجنسیة  واإلنجایة  والحقوق  المتعلقة  بھا  الضروریة  متضمنة  خدمات  صحة  األمھات  وحدیثي  الوالدة.  وفي 
                 السیاقات  اإلنسانیة،  یجب  أن  یتضمن  ھذا  تنفیذ  مجموعة  الخدمات  األولیة  التي  تمثل  الحد  األدنى  للصحة  اإلنجابیة  في 
             حاالت  األزمات  للصحة  اإلنجابیة  في  حاالت  الطوارئ  والتي  یدعمھا  صندوق  األمم  المتحدة  للسكان. 

https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources  
 
                ضمان  التدریب  الكافي  /  التدریب  التنشیطي  للعاملین  في  مجال  الرعایة  الصحیة  على  الوقایة  من  العدوى  والسیطرة ●

 علیھا 
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control- duringhealth-ca 
      re-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)  للحد  من  خطر  انتقال 
                العدوى  من  اإلنسان  إلى  اإلنسان،  والتدریب  بناء  على  المذكرة  التوجیھیة  لمنظمة  الصحة  العالمیة  على  اإلدارة  السریریة 
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                للعدوى  التنفسیة  الحادة  الوخیمة،  عندما  یشتبھ  في  اإلصابة  بمرض  فیروس  كورونا  كوفید-  19 توجیھ  مؤقت  13 مارس 

 (2020  
https://www.who.int/publications-detail/clinicalmanagementof-severe-acute-respiratory-i 

nfection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-issuspected  
 
                دعم  سلسلة  التورید  (وسائل  منع  الحمل  الحدیثة،  األدویة  واللوازم  المنقذة  للحیاة  لألمھات  والموالید،  معدات  صحة  األم، ●

 مواد   ولوازم   مكافحة   العدوى   والسیطرة   علیھا،   والمواد   التعلیمیة   واالستشاریة). 
 
               تدریب  العاملین  بالصحة  وخصوصا  القابالت  على  خطر  الوصم  والتمییز  والحد  منھما،  وإشراكھم  وكوادر  أخرى  ذات ●

              صلة  في  توعیة  النساء  الحوامل  بأعراض  اإلصابة  بفیروس  كورونا  كوفید-  19،  ورسائل  الوقایة  والنظافة  الشخصیة 
  ذات  الصلة. 
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement 

-(rcce)-action-plan-guidance  
 
و ب  خاصة  الفتیات  في  المناطق  التي  ینتشر  فیھا  فیروس  نقص  المناعة ●                 توجیھ  اھتمام  خاص  لرعایة  وحمایة  الشباب 

  البشری  ة    بكثرة. 
 

 �����   ا����ار��   ا������   أ���ء   أي   و��ء 
           لكل  النساء  الحوامل  (أنظر  موقع  منظمة  الصحة  العالمیة  لإلبالغ  عن  المخاطر: ●

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-andbrea 
 (stfeeding  

 
                 الحفاظ  على  رعایة  ما  قبل  الوالدة  وبعدھا  بخاصة  في  البلدان  المتضررة  من  الوباء،  ودعم  إنشاء  مرافق  مخصصة ●

 للرعایة   قبل   الوالدة   وبعدھا   /   عیادات   متنقلة   وفقا   لسلطات   وزارة   الصحة   المحلیة. 
 
                 یجب  أن  تكون  طریقة  الوالدة  فردیة  بناء  على  مؤشرات  التولید  وتفضیل  المرأة.  توصي  منظمة  الصحة  العالمیة  بإجراء ●

 العملیة   القیصریة   مثالیا   فقط   حین   یتم   تبریر   إجراؤھا   طبیا. 
 
 مناصرة   ( دعم )    استمرار   الرضاعة   الطبیعیة   والرعایة   المتواصلة   بین   األم   والمولود. ●
 
                وضع  مواد  تعلیمیة  للنساء  الحوامل/  األسر  التي  بھا  حوامل  على  أساس  ممارسات  النظافة  الشخصیة  متضمنة  ذات ●

    الصلة  بفیروس  كورونا  كوفید-  19. 
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-andcommunity-engagement- 

(rcce)-action-plan-guidance  
 

  �����ء   ا����رات   �����ة   ��   ���وس   ��رو��   �����-  19
               یجب  أن  یتم  تمكین  النساء  الحوامل  والحوامل  حدیثا  والل  و اتي  تعافین  من  فیروس  كورونا  كوفید-  19وتشجیعھن  على ●

                الوصول  إلى  الرعایة  الروتینیة  قبل  الوالدة،  والوالدة،  واإلجھاض  اآلمن،  وبعد  الوالدة،  أو  بعد  اإلجھاض  إلى  أقصى 
 حد   من   القانون. 

 
                ضمان  أن  النساء  الحوامل  المصابات  بفیروس  كورونا  كوفید-  19 قد  حضرن  على  األقل  المستوى  الثاني  من  الرعایة ●

  لضمان   الرعایة   المناسبة   حال   ظھرت   مضاعفات   تنفسیة. 
 
  رصد   الوضع   (نشاط   التولید،   واالستعداد   للخدمة   واالستفادة   منھا،   وحالة   النظافة   الشخصیة   وحمایة   الموظفین). ●
 

 �����   ا����ل   ���وس   �����-  19
 

 �����ت   وأ����   ا��ا�� 
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                تقدیم  التوجیھ  حول   ل  تعزیز  إجراءات  السیطرة  على  العدوى  في  المرافق،  وتتضمن  سریان  الفرز  والفصل  بین  الوحدات ●

               الصحیة  للموالید  واألمھات  في  الحاالت  االستثنائیة  وطبقاً  لما  تقرره  الحكومات.  یجب  معاملة  الحوامل  الالتي  لدیھن 
               أمراض  بالجھاز  التنفسي  بأقصى  درجة  من  األولویة  نظراً  للخطر  المتزاید  للنتائج  السلبیة  ویجب  فصل  الوحدات 

 الصحیة   لما   قبل   الوالدة   واألطفال   واألمھات   عن   الحاالت   المشتبھ   بھا   والمؤكد   إصابتھا   بفیروس   كوفید-  19. 
 
اإلجراءات  المناسبة  لمنع  ومكافحة  العدوى  ومكافحة  المضاعفات  تجاه  الحوامل  وحدیثات  الحمل  بمن ●                التأكد  من  إتجاه 

               فیھن  الالتي  تعرضن  لخسائر  ممیتة  لإلجھاض  والحمل  المتأخر  ومرحلة  ما  بعد  الوالدة  وما  بعد  اإلجھاض. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/inf 

ectionprevention-and-control  
 
                   إدارة  الرعایة  السابقة  للوالدة  وما  بعد  الوالدة  وتدفقات  وحدة  الوالدة  من  أجل  الحفاظ  على  المسافة  اآلمنة  (  2 متر  على ●

 األقل)   بین   األشخاص. 
 
               التأكد  من  تقدیم  المعلومات  والمشورة  لحدیثات  الحمل  المصابات  والالتي  تعافین  من  فیروس  كوفید-  19 حول  الرضاعة ●

           اآلمنة  للطفل  واإلجراءات  المناسبة  لمنع  ومكافحة  العدوى  لمنع  انتقال  فیروس  كوفید-  19. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/inf 

ection-prevention-and-control  
 

 �����   و���ء   ا���رات   �������   ��   ا���ل   ا���� 
 
             حمایة  العاملین  في  المجال  الصحي  (وخصوصا  القابالت  والممرضین  والممرضات،  وأطباء  التولید  وأطباء  التخدیر) ●

              عن  طریق  ضمان  توافر  أدوات  الحمایة  األساسیة  (القفازات  الطبیة  والكمامات  والمعاطف  والنظارات  الواقیة)  طبقاً 
     للمبادئ  التوجیھیة  لمنظمة  الصحة  العالمیة. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/inf 

ection-prevention-and-control  
 
              شراء  وتقدیم  المساعدات  والمعدات  الطبیة  لمنع  ومكافحة  العدوى،  و تت  نن  ضمن  معدات  الحمایة  الشخصیة  طبقا  للمبادئ ●

               التوجیھیة  لمنظمة  الصحة  العالمیة  فیما  یخص  موظفي  الرعایة  الصحیة  والعمال  بمجال  الصحة  المجتمعیة.  والتأكد  من 
                توافر  مواد  النظافة  الشخصیة  (الكلور  والصابون  ومناطق  نظافة  الید)  بوحدات  األمومة  (بما  فیھا  تسھیالت  ما  قبل 

 الوالدة   وما   بعد   الوالدة)    AND    المستخدمة 
 
،   و عل�  حول  مكافحة  عدوى  كوفید- ●                 دعم  تدریب  العاملین  بمجال  الصحة  وإدارة  التیسیر  بما  فیھا  المالجئ  ودور  األمومة 

  19:   استراتیجیات   السیطرة    و ،    إجراءات   النظافة   الشخصیة   وإنشاء   وتنشیط   لجان   الظافة   الشخصیة   قدر   اإلمكان. 
 

 ا�����   ���   ا����ى   ا������ 
              توعیة  السكان  (على  المستوى  المجتمعي)  والحوامل  بأخطار  وأعراض  وكیفیة  انتقال  عدوى  فیروس  كوفید-  19،  ومنع ●

               التمییز  لألشخاص  الذین  یظھر  لدیھم  أعراض  فیروس  كوفید-  19 والذین  تأكد  إصابتھم  بالفیروس  (عند  توفر  نتائج 
                الفحص  والذي  من  الممكن  أال  یكون  مؤكًدا)  ومقدمي  الرعایة  الصحیة  الذین  یعملون  بالمرافق  مع  حاالت  كوفید-  19. 
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement 

 (readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov  
 
بلغة  اإلشارة ● الوطنیة                 یجب  توفیر  حمالت  التوعیة  العامة  والمعلومات  للجمھور  من  قبل  المؤسسات  الصحیة   القومیة 

               ووسائل  وأسالیب  وأشكال  سھلة  اإلتاحة،  بما  فیھا  التقنیة  الرقمیة  سھلة  اإلتاحة  والشرح  النصي  وخدمات  التقویة 
                والرسائل  النصیة  ولغة  بسیطة  وسھلة  للقراءة  حول  ممارسات  النظافة  الشخصیة  بما  فیھا  ما  یتعلق  بفیروس  كوفید-  19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public  
 

 ا�����   �����   ا��ى 
 تعزیز   النظم   الصحیة   لضمان   استمراریة   الخدمات   التي   تدرج   خدمات   العنف   ضد   المرأة    أثناء   طوارئ   الصحة   العامة. ●

1  
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دون  الوطني   لكل ● و الدولي                تمدید  االستراتیجیات  لألنشطة  الشاملة  لألمومة  وحدیثي  الوالدة  على  المستویان  الوطني 

 الدول   التي   لدیھا   معدل   وفیات   األمھات   فوق    140/100000  مولود   حي. 
 
1                  استخدام  ونشر  أفضل  األنشطة  حول  دول  البرنامج  الحالي  التي  من  الممكن  أن  تمتلك  القدرة  على  تنفیذ  ورصد  برنامج ●

 صحة   األمھات   وحدیثي   الوالدة   على   المستوى   الوطني   للتكرار   في   كافة   الدول. 
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