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 (COVID-19  )19    مرض   فیروس   كورونا   كوفید 
 االستعداد   واالستجابة 

 موجز   فنى   مؤقت   لصندوق   األمم   المتحدة   للسكان 
 

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

 
           الصحة  والحقوق  الجنسیة  واإلنجابیة:  وسائل  تنظیم  األسرة  الحدیثة  واحتیاجات  اإلمدادات  الطبیة 

 األخرى،   بما   في   ذلك   الوقایة   والحمایة   من   فیروس   كوفید    19  واالستجابة   لھ   . 
 

 ا������   ا������� 
 

 الرسالة   األساسیة 
               یعد  توفیر  وسائل  تنظیم  األسرة  الحدیثة  قصیرة  وطویلة  المفعول  والمعلومات  واالستشارات  والخدمات  (ومن  بینھا  وسائل 
                 تنظیم  األسرة  فى  حاالت  الطوارئ)  منقذا  للحیاة  ویجب  أن  تكون  الوسائل  متاحة  ویسھل  الوصول  إلیھا  أثناء  االستجابة 

 للوباء   العالمى   كوفید-    19. 
 
               تعتبر  منتجات  والمستلزمات  الحدیثة  المتعلقة  بوسائل  تنظیم  األسرة،  بما  في  ذلك  مستلزمات  الدورة  الشھریة  والنظافة ●

              الشخصیة  أساسیة  بالنسبة  لصحة  المراھقات  والنساء  ولتمكینھن  ولصحتھن  ولحقوقھن  الجنسیة  واإلنجابیة  حیث  أن  ھذه 
 الفئات   قد   تتأثر   بالوباء   بشكل   غیر   متناسب. 

 
                 تتأثر  سالسل  اإلمداد  والتورید  بالوباء  حیث  أن  إغالق  الحدود  والقیود  المطبقة  على  تدفقات  التسلیم  من  المصانع  یؤثر ●

                سلبا  على  استیراد  وسائل  تنظیم  وتوافرھا  داخل  البلد  وتوزیعھا،  وكذلك  بالنسبة  إلى  األدویة  األساسیة  لصحة  األم 
              واألدویة  األساسیة  األخرى  ومنھا  األدویة  المضادة  للفیروسات  القھقریة  (  ARV).یمكن  أن  یكون  لھذا  عواقب  تھدد 
               الحیاة  وتؤدي  لتراجع  في  المكاسب  األخیرة  المحققة  لضمان  الوصول  الشامل  إلى  الصحة  الجنسیة  واإلنجابیة،  والتى 
              تشمل  الوصول  إلى  وسائل  تنظیم  األسرة  الحدیثة  وصحة  األم  والمولود  والعالجات  المضادة  للفیروسات  القھقریة 

 .(HIV  )   لفیروس   نقص   المناعة   البشریة   المعروف   باإلیدز 
 

 �����   ا������   وا���ر��   وا����ور 
 
               تعزیز  الشراكة  بین  القطاعین  العام  والخاص  لتعبئة  القطاع  الخاص  للتقدم  نحو  تعزیزبرامج  المسؤولیة  االجتماعیة  (مثل ●

 إمدادات   المستلزمات   الصحیة   والمعدات   الطبیة) 
 
                 دعم  وتعزیز  التعاون  فیما  بین  بلدان  الجنوب  والتعاون  الثالثى  من  أجل  االستعداد  لمواجھة  الوباء  واالستجابة  لھ  وذلك ●

 بتقاسم   الممارسات   الجیدة   والدعم   الفني   والموارد   البشریة. 
 

 تدخالت   استجابة   صندوق   األمم   المتحدة   للسكان 
 
                 مضاعفة  الجھود  لضمان  شراء  وتوفیر  وإدارة  والتوزیع  بشكل  مناسب  داخل  البالد  لكل  ما  یلزم  من  منتجات  الصحة ●

             الجنسیة  واإلنجابیة  (وسائل  تنظیم  األسرة  الحدیثة،  مستلزمات  صحة  األم  والولید،  ومضادات  الفیروسات  القھقریة 
 لفیروس   نقص   المناعة   البشریة)،   بما   في   ذلك   مجموعات   الصحة   اإلنجابیة   الطارئة   فى   األوضاع   اإلنسانیة. 

 
              مواصلة  االستثمار  فى  سلسلة  اإلمداد  الخاصة  بالصحة  الجنسیة  واإلنجابیة  ومنھا  الحفظ  والتخزین  المالئم  للسلع ●

 الخاصة   بالصحة   الجنسیة   واإلنجابیة. 
 

1  

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


                      ��ض  ���وس  ��رو��  �����  (  COVID-19)  ا�����اد  وا�������  –  ا����ات  ا�����  ����وق  ا���  ا����ة  �����ن  ����  V  23 آذار/  ��رس  _ 
2020  

 
               النظر  بعین  االعتبار  فى  توفیر  المالبس  الواقیة  ومعدات  الحمایة  الشخصیة  للعاملین  بمجال  الصحة  (القفازات  واألقنعة ●

 والعباءات   والصابون   ومعقم   الیدین   وما   إلى   ذلك)   لإلدارة   السریریة   لكوفید    19. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/infectionpr 

evention-and-control  
 
                النظر  بعین  االعتبار  فى  توفیر  منتجات  مثل  مواد  النظافة  والصحة  الشخصیة  األساسیة  (مثل  الفوط  الصحیة  والصابون ●

                 ومعقم  الیدین  وما  إلى  ذلك)  للعامالت  في  مجال  الصحة  والنساء  والفتیات  خاصة  ممن  یتم  عزلھن  للوقایة  والفحص 
 والعالج. 

 
              مراقبة  مستویات  مخزون  وسائل  تنظیم  األسرة  باستخدام  نظام  معلومات  اإلدارة  اللوجستیة  (  LMIS)  والنظر  فى ●

 السماح   برفع   مستوى   المخزون   لضمان   استمرار   توافر   ما   یكفى   من   وسائل   تنظیم   األسرة. 
 
               تجدید  وتحدیث  جھود  إدارة  المخزون  لتحدید:  المخزون  الحالي  (من  وسائل  تنظیم  األسرة  ومجموعات  رعایة  صحة ●

               األم  والولید  وفیروس  نقص  المناعة  البشریة  والصحة  اإلنجابیة  الطارئة  والتى  تشمل  وسائل  تنظیم  األسرة  المصنفة 
              بحسب  نوع  الوسیلة)؛  والمخزونات  المتداولة  (المخزونات  المنتظر  تسلیمھا  والتي  من  المقرر  وصولھا  ومكان  ومیعاد 
             وصولھا)  وتوقعات  االستھالك  الشھریة  الحالیة  وإشراك  الموردین  لفھم  قیود  التورید  واإلمداد  واالحتیاجات  لتعدیل 

 خطط   التوزیع. 
 
               استخدام  نظام  معلومات  اإلدارة  اللوجیستیة  ومصادر  البیانات  األخرى  ذات  الصلة  على  المستوى  الوطنى  بالتنسیق  مع ●

                 السلطات  والجھات  الوطنیة  المعنیة  وأى  جھود/  آلیات  للتنسیق  موجودة  داخل  الدولة  (على  سبیل  المثال  فى  سیاق  شبكة 
 .(  Visibility   and   Analytics   Network  

 
              مراجعة  إجراءات  توزیع  التوریدات  للمستفیدین  من  البرنامج  وتحدیثھا  عند  الضرورة  (لمكاتب  صندوق  األمم  المتحدة ●

 للسكان   على   مستوى   البلدان   التى   یقدم   فیھا   مستلزمات   الصحة   اإلنجابیة،   بما   في   ذلك   وسائل   تنظیم   األسرة). 
 
                مناصرة  وتعزیز  تنظیم  األسرة  والمباعدة  بین  الوالدات  عن  طریق  اإلمداد  بوسائل  تنظیم  األسرة  الحدیثة  المناسبة  وتقدیم ●

                المشورة  لدعم  استعداد  العمالء  واستمرارھم  في  إتباع  تنظیم  األسرة  فى  حالة  أصبح  التنقل  والوصول  إلى  الخدمات 
 العادیة   محدودین. 

 
              دعم  وزارة  الصحة  لتوفیر  الفحص  عبر  اإلنترنت  والتعلیم  والخدمات  اإلستشاریة  خاصة  بالصحة  اإلنجابیة  وتنظیم ●

                األسرة  باستخدام  الھواتف  المحمولة  مثل  رسائل  الواتساب  (  WhatsApp)  وما  إلى  ذلك  فى  البلدان  التى  لدیھا  عبء 
 عال   من   كوفید    19. 

 
                تعزیز  الشراكة  مع  مقدمى  الرعایة  الصحیة  من  القطاع  الخاص  لتقدیم  المشورة  وخدمات  تنظیم  األسرة  لتخفیف  الضغط ●

 على   أنظمة   الصحة   العامة. 
 
 تعزیز   دور   قطاع   الصحة   األولیة   وبرامج   تمكین   المجتمع   لتحویل   توزیع   السلع   من   اإلعدادات   السریریة   إلى   المجتمع. ●
 
                 الدعوة  إلى  نھج  السوق  الكلى  لتعزیز  التنسیق  بین  مقدمى  الخدمات  من  القطاعات  العام  وغیر  الھادف  إلى  الربح ●

 والھادف   إلى   الربح   لتحسین   استخدام   المنتجات   والخدمات   الحالیة   لتلبیة   احتیاجات   السكان   بشكل   أفضل. 
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