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إبريل 2020

تم إعداد هذا البيان من جانب اللجنة االستشارية 
الطبية الدولية )IMAP( وتمت الموافقة عليه في 

أبريل 2020.

المعلومات األساسية
تم تحديد الفيروس التاجي المستجد ألول مرة في 

ديسمبر 2019 في مدينة ووهان بالصين وتم اإلعالن 
عن مرض الفيروس التاجي )COVID-19( باعتباره 

وباء عالمي من جانب منظمة الصحة العالمية في 
11 مارس 2020. منذ ذلك الحين، ازدادت حاالت فيروس 

COVID-19 بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.أ

الزيادة العالمية في عدد الحاالت المؤكدة والوفيات 
المبلغ عنها بسبب فيروس COVID-19 أجبر العديد 

من البلدان على اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار 
هذا المرض. باإلضافة إلى إرشادات منظمة الصحة 

العالمية بشأن االحتواء — لفحص الحاالت المشتبه 
فيها، وعزل أولئك الذين ثبتت إصابتهم، وتتبع 

المخالطات وعالج الحاالت الشديدة التي تتطلب دخول 
المستشفى — اتخذت البلدان تدابير إضافية، بما في 

ذلك فرض قيود صارمة على الحركة وجهود االحتواء.

يؤثر وباء COVID-19 وعواقبه سلبا على توافر خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية والوصول إليها. تواجه 
العديد من الجمعيات األعضاء في االتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة وغيرها من منظمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية قرارات صعبة لتقليل خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية أو إعادة تنظيمها أو إيقافها من أجل 
حماية مقدمي الخدمات والعمالء؛ ويطلب من مقدمي 

الخدمات والمرافق دعم استجابة الحكومات للوباء.

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd :تحقق من آخر التحديثات هنا أ 

يتأثر توافر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
بانخفاض العاملين الصحيين، وندرة سلع ومستلزمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية، ونقص 
معدات ومعدات الحماية، وتقييد الحركة. في بعض 
الحاالت، هناك طلب متزايد على عيادات الجمعيات 

األعضاء لتقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 
حيث أصبحت المرافق الصحية العامة والخاصة 
غير قادرة أو غير راغبة في تقديم خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية.

COVID-19 معلومات حول فيروس
مرض فيروس COVID-19 هو مرض يصيب الجهاز 

التنفسي ناتج عن فيروس تاجي مستجد. معلومات 
 COVID-19 مفصلة عن كيفية انتقال فيروس
والوقاية منه وعالماته وأعراضه، وإدارة العدوى 

التنفسية الحادة الوخيمة، يمكن العثور عليها 
في إرشادات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة 

)انظر قسم المراجع(.

بيان اللجنة االستشارية 
الطبية الدولية

بشأن فيروس COVID-19 والصحة 
والحقوق الجنسية واإلنجابية

الزيادة العالمية في عدد الحاالت المؤكدة 
والوفيات المبلغ عنها بسبب فيروس 

COVID-19 أجبر العديد من البلدان على 
اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار 

هذا المرض،بما في ذلك قيود صارمة 
على الحركة وجهود االحتواء.

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
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الغرض من هذا البيان
الغرض من هذا البيان هو توفير التوجيه للجمعيات 
األعضاء لدى االتحاد وغيرها من منظمات الصحة 

والحقوق الجنسية واإلنجابية )SRHR( لدعم التوفير 
المستدام لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
الضرورية التي تساعد على إنقاذ الحياة في ظل 

جائحة COVID-19. يعمل البيان أيًضا كأداة للمطالبة 
مع الجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين 

للحصول على موارد إضافية لدعم خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية في جميع أنحاء المناطق المتأثرة 
بالوباء. ويعزز البيان موقف والتزام االتحاد تجاه الصحة 

الجنسية واإلنجابية والحقوق والمساواة بين الجنسين.

ديناميات النوع وكيف يؤثر الوباء على 
الفئات السكانية الضعيفة

وباء فيروس COVID-19 يعمل على تصعيد أوجه عدم 
المساواة القائمة بين النساء والفتيات والتمييز ضد 

الفئات المهمشة بالفعل، بما في ذلك الالجئون وذووي 
االحتياجات الخاصة ومن يعانون من الفقر المدقع.

النساء والفتيات هن األكثر عرضة للتأثر سلبًا بوباء 
COVID-19 كما يتضح من الدروس المستفادة من 

األوبئة السابقة، بما في ذلك تفشي اإليبوال وزيكا.1 
عادة ما تشكل النساء غالبية العاملين الصحيين في 
الخطوط األمامية )حتى 70٪(2، مما يعرضهم لخطر 

أعلى لإلصابة بالمرض.

النساء والفتيات في الغالب هم مقدمي الرعاية 
الرئيسيين، حيث يقومون برعاية األطفال وأفراد 

األسرة المسنين ويشمل ذلك اآلن المصابين بفيروس 
COVID-19 في العزل المنزلي.

يقر االتحاد الدولي لتنظيم األسرة بأن الناجيات من العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي يمكن أن يكونوا من النساء والفتيات والرجال والفتيان،  ب 
ولكن غالبية الناجين من العنف القائم على الجنس والنوع االجتماعي هم من النساء والفتيات.

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures :تحقق من آخر التحديثات هنا ج 

تسببت عواقب الوباء في إغالق العمل الرسمي وغير 
الرسمي مما أدى إلى فقدان الدخل، األمر الذي يمكن 

أن يؤدي إلى تحول األسر إلى انتهاج استراتيجيات 
التكيف السلبية لجلب المال أو خفض تكلفة 

المعيشة. يمكن أن تؤدي هذه االستراتيجيات السلبية 
أيًضا إلى االستغالل واالعتداء الجنسيين. يؤدي تقييد 

الحركة إلى زيادة عزلة النساء والفتيات وزيادة تعرضهن 
للعنف الجنسي والنوعي )SGBV(ب ألنهم يجدون 
أنفسهم في العزل القسري مع أفراد األسرة و/أو 

الشركاء الذين قد يكونون من مرتكبي العنف القئم 
على الجنس والنوع االجتماعي.

يتأثر الشباب بإغالق األماكن االجتماعية بما في ذلك 
المدارس والمراكز المجتمعية والعيادات الصحية 

حيث يتلقى العديد منهم خدمات التربية الجنسية 
الشاملة )CSE( وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

وينتج عن ذلك عدم حصول العديد من الشباب على 
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية. تشير 

التقديرات إلى أن حوالي 90٪ من الطالب في العالم قد 
تأثروا بذلك.ج

يعد النوع االجتماعي أمر مهم للغاية في أي تدخل 
استجابة للوباء.3 يجب أن تكون االستجابة مراعية 
للمنظور الجنساني، مع االعتراف أيضاً باحتياجات 

وحقوق النساء والفتيات والضعفاء، بما في ذلك كبار 
السن والمراهقين والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات 

الخاصة والالجئين.

النساء والفتيات هن األكثر عرضة للتأثر سلًبا بفيروس COVID-19. عادة ما تشكل النساء 
غالبية العاملين الصحيين في الخطوط األمامية، مما يعرضهن لخطر أعلى لإلصابة 
بالمرض. النساء والفتيات في الغالب هم مقدمي الرعاية الرئيسيين، حيث يقومون 

 COVID-19 برعاية األطفال وأفراد األسرة المسنين ويشمل ذلك اآلن المصابين بفيروس
في العزل المنزلي.

https://en.unesco.org/themes/education-emergencies/coronavirus-school-closures


 بيان اللجنة االستشارية الطبية الدولية بشأن 
فيروس COVID-19 والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية

3

اآلثار الناتجة على الصحة والحقوق 
الجنسية واإلنجابية 

إن وباء COVID-19 وعواقبه والتدابير التقييدية 
التي وضعتها العديد من البلدان الحتواء انتشار 

المرض، يمكن أن تؤثر سلبًا على الوصول إلى خدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية.4 يشمل 

ذلك المعلومات واالستشارة حول الصحة الجنسية 
واإلنجابية والتعليم الجنسي الشامل، وخدمات منع 

الحمل، وخدمات اإلجهاض اآلمن، وخدمات صحة األم 
والوليد، وخدمات العنف القائم على الجنس والنوع 

االجتماعي، واألمراض المنقولة جنسيًا/فيروس نقص 
المناعة البشرية، والعقم، والسرطان التناسلي، 

مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الحمل غير المقصود 
واإلجهاض غير اآلمن والمضاعفات المحتملة للحمل 

والوالدة ومراضة ووفيات األمهات والمواليد.

عالوة على ذلك، أدى وباء COVID-19 إلى حدوث أزمة 
عالمية في سلسلة التوريد بسبب زيادة الطلب على 
المعدات واللوازم الطبية والصحية األساسية، وزيادة 
استخدام معدات الحماية الشخصية )PPE( بطريقة 
ال تستند إلى أدلة، واإلغالق المتزامن لبعض البلدان 

حول العالم. هذا الوضع يؤثر على إنتاج المنتجات 
الصحية الطبية وتوزيعها. تهدد قيود التصدير في 

الصين والهند، حيث يتم تصنيع ما يقرب من 70٪ من 
المكونات الصيدالنية الفعالة وتجهيزها في صورة 

منتجات نهائية، سلسلة التوريد المهمة للمنتجات 
الصحية األساسية ويمكن أن تؤدي إلى تعطلها خالل 

األشهر القليلة القادمة. وقد تم توثيق النقص العالمي 
في معدات الوقاية الشخصية وغيرها من سلع 

ومستلزمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية 
في العديد من البلدان.

تتعرض الخدمات الصحية بالفعل لضغوط شديدة 
لسد احتياجات األعداد الكبيرة من المرضى المصابين 

بأمراض خطيرة. ويمتد ذلك إلى توسيع النظم الصحية 
حيث يتم تحويل موظفي الرعاية الصحية واألدوية 

واإلمدادات األساسية لالستجابة للوباء.

في 23 مارس 2020، اتخذت الجمعية 
 )PFPPA( الفلسطينية لتنظيم وحماية األسرة

قرارًا بإغالق نقاط تقديم الخدمات ومكتب 
المقر الرئيسي في مناطق الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة حتى إشعار آخر `` في ضوء 
 COVID-19 آخر التحديثات بشأن انتشار فيروس

وتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية والحكومة 
في فلسطين. وأُعتبر القرار ضروريًا لحماية 

مقدمي الخدمة والموظفين والمستفيدين، 
على الرغم من الخدمات األساسية، بما في 

ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، التي 
توفرها المرافق للمجتمع.

 COVID-19 من المحتمل أن يؤثر وباء
وعواقبه وتدابير االحتواء التقييدية التي 
وضعتها العديد من البلدان تأثيرا سلبيا 

على الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية األساسية.
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الرسائل الرئيسية المتعلقة بخدمات 
الصحة الجنسية واإلنجابية

مع انتشار وبار COVID-19 على مستوى العالم، فإننا 
نتعلم المزيد عن تأثيره االجتماعي واالقتصادي، بما 

في ذلك على النظم والخدمات الصحية، وخاصة 
على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. يجب على 
الجمعيات األعضاء أن تدعو المسؤولين الحكوميين 
ووزارات الصحة والقادة المحليين اآلخرين في مناطق 

العمليات باستخدام هذه الرسائل الرئيسية:

الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق ضرورية  	
للمساواة بين الجنسين ورفاه المرأة وصحة األم 

والوليد والطفل والشباب.

الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية  	
األساسية والمنقذة للحياة حق من حقوق اإلنسان.

إن توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية أمر  	
ضروري ويجب ضمانه للنساء والفتيات، وكذلك 

ألكثر السكان فقرًا وضعفاً، حتى في سياق الوباء.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 :تحقق من آخر التحديثات هنا د 

توصيات للجمعيات األعضاء
تلعب الجمعيات األعضاء دوراً حاسماً في ضمان 

استمرار تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
األساسية أثناء الوباء. اعترافاً بالظروف الصعبة 

التي تواجهها العديد من الجمعيات األعضاء ألنها 
تستجيب للوباء وتتأثر به مباشرة، تقدم التوصيات 

التالية إرشادات بشأن اإلجراءات التي يمكن تنفيذها 
لدعم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية:

1. تعزيز تثقيف وتوعية المجتمع بخصوص 
COVID-19 فيروس

يمكن أن تؤدي الشائعات والخزعبالت والمفاهيم 
الخاطئة إلى استجابة غير مناسبة وعدم الثقة في 

النظام الصحي والعاملين الصحيين، كما يتضح من 
حاالت التفشي السابقة. تعد المشاركة المجتمعية 

أمرًا حاسًما في الجهود المبذولة للحد من انتشار 
COVID-19، في حين أن تثقيف وإعالم الجمهور 

بخصوص COVID-19 سيزيل الخوف وعدم الثقة.5، 6

يمكن للجمعيات األعضاء القيام بما يلي:

للجمهور:

توفير رسائل واضحة ومتسقة مستنيرة بالمعلومات  	
الحالية والمحدثة حول COVID-19، حول مخاطر 
العدوى وممارسات الصحة العامة الموصى بها 

لحماية أنفسهم ومنع انتشار الفيروس، من خالل 
غسل اليدين وآداب التنفس والتباعد االجتماعي.

كلما أمكن ذلك، استخدم تقنية الهاتف المحمول  	
ومنصات وسائل التواصل االجتماعي وغيرها 

من األساليب المبتكرة إلعالم العمالء والشباب 
والمجتمع بفوائد خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية والحاجة إلى االستمرار في استخدامها.

لمقدمي الخدمات والموظفين والمتطوعين

تعريف مقدمي الخدمات والموظفين والمتطوعين  	
 COVID-19 بتوجيهات محددة لمنع انتشار فيروس

وتشجيعهم على البقاء على اطالع بمعلومات من 
مصادر موثوقة مثل موقع منظمة الصحة العالمية 

حول ما يخص COVID-19 د والسلطات الصحية 
الوطنية ذات الصلة.

مع انتشار وبار COVID-19 على مستوى 
العالم، فإننا نتعلم المزيد عن تأثيره 

االجتماعي واالقتصادي، بما في ذلك 
على النظم والخدمات الصحية، وخاصة 

على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 
الجمعيات األعضاء لها دور حاسم لضمان 

استمرار توفير خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية األساسية أثناء الوباء.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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تثقيف الموظفين والتواصل معهم باستمرار  	
بشأن إرشادات منظمة الصحة العالمية بخصوص 

التواصل أثناء المخاطر لمرافق الرعاية الصحية 
وإشراك المجتمع.7، 8

توجيه الموظفين بشأن األعراض السريرية وتدابير  	
المراقبة الخاصة بكل بلد والمطلوبة للعاملين 

.COVID-19 الصحيين فيما يخص فيروس

2. ضمان استمرارية خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية األساسية

ينبغي على الجمعيات األعضاء أن تبذل قصارى جهدها 
لضمان استمرار خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 

األساسية، بما في ذلك التربية الجنسية الشاملة، 
أثناء الوباء وأن أي تغييرات بشأن أوقات ومواقع تقديم 
الخدمات، وكذلك جهات االتصال الخاصة باألعضاء، 

يتم إبالغها بوضوح للجمهور من خالل وسائل اإلعالم 
ووسائل اإلعالم واالجتماعية والرسائل النصية 

والملصقات.9 تشمل اإلجراءات الرئيسية ما يلي:

تعزيز وتبني طرق مبتكرة مثل: الصحة الرقمية 10، 11  	
)الطب عن بعد، تطبيقات الهاتف المحمول، 
المعلومات من خالل الرسائل القصيرة ، إلخ( 

لالستشارة، لتقديم معلومات الصحة الجنسية 
والتربية الجنسية وللمتابعة؛ الرعاية الذاتية؛12 
تقديم االستشارات وخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية المختارة خارج إطار العيادة )على سبيل 
المثال خيارات منع الحمل/اإلجهاض البديلة من 
المزود إلى التحكم الذاتي(، بما في ذلك من خالل 

مقدمي الخدمات المتواجدين بالمجتمعات؛ 
باإلضافة إلى توزيع موانع الحمل واإلجهاض الدوائي 

ومنتجات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية 
األخرى وتوصيلها للمنزل عند االقتضاء.

دعم توفير خدمات اإلجهاض اآلمن، بما في ذلك  	
من خالل اإلجهاض الطبي الذاتي حتى 12 أسبوًعا، 
والرعاية في فترة ما بعد اإلجهاض وكذلك تنظيم 

الدورة الشهرية. كلما أمكن يتم استخدام الصحة 
الرقمية الممكنة لدعم المهام الهامة لإلجهاض 

الدوائي الذاتي، بما في ذلك االستشارة.

كلما كان ذلك ممكنًا يجب تقديم المشورة للعمالء  	
حول فوائد وسائل منع الحمل العكسية طويلة 

المفعول، كجزء من مجموعة واسعة من وسائل 
منع الحمل، لضمان توفير حماية طويلة المدى أثناء 

الوباء. كل فرصة للتواصل الصحي )مثل تحصين 

الرضيع، وتوفير الرعاية في مرحلة ما بعد اإلجهاض 
وبعد الوالدة( يمكن استخدامها لتقديم وسائل 

منع الحمل للعمالء، بما في ذلك وسائل منع الحمل 
في حاالت الطوارئ وخدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية األخرى، مع ضمان االلتزام بمبادئ 
الخدمات القائمة على الحقوق واالختيار الواعي. 

يجب إخطار العمالء بإمكانية االحتفاظ بأي غرسات 
 LNG-IUSتحت الجلد لمدة خمس سنوات، و

)52 مجم( لمدة سبع سنوات، وجهاز النحاس داخل 
الرحم لمدة تصل إلى 12 سنة وهو أمر مستند إلى 
أدلة. فمع توفير الطرق قصيرة المدى لمنع الحمل، 

ينبغي إعطاء العمالء دورات متعددة لتقليل الحاجة 
إلى العودة للخدمات الصحية.

تأكد من تزويد العمالء في كل فرصة بإمدادات  	
كافية من السلع األساسية للصحة الجنسية 

واإلنجابية مثل موانع الحمل والواقي الذكري 
للوقاية من األمراض المنقولة جنسيًا/ فيروس 

نقص المناعة البشرية ومضادات الفيروسات 
القهقرية وموانع الحمل في حاالت الطوارئ لتلبية 

احتياجاتهم أثناء الوباء. يمكن أيًضا ربط العمالء 
بمقدمي الخدمات الموجودين بالمجتمعات عندما 

يكون ذلك متاًحا لتجديد السلع.

إن الوقاية من العنف القائم على الجنس والنوع  	
االجتماعي وتوفير خدمات الرعاية والدعم للنساء 

والفتيات اللواتي يعانين من العنف القائم على 
الجنس والنوع االجتماعي أمر ضروري ويجب 

ضمانه خالل فترة وباء COVID-19 من خالل تبني 
نهج مرن وقابل للتكيف يحمي سالمة مقدمي 

الخدمات والناجين من العنف القائم على الجنس 
والنوع االجتماعي.13، 14 عندما يتعذر تقديم هذه 
الخدمات مباشرة، يجب على مقدمي الخدمة 

إن الوقاية من العنف الجنسي القائم 
على النوع االجتماعي وتوفير خدمات 

الرعاية والدعم للنساء والفتيات اللواتي 
يعانين من العنف القائم على النوع 

االجتماعي أمر ضروري ويجب ضمانه 
خالل جائحة COVID-19 من خالل تبني 

نهج مرن وقابل للتكيف.
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تقديم معلومات حول الخدمات متاحة للناجين، 
بما في ذلك ساعات عملهم وتفاصيل االتصال بهم 
وإنشاء روابط اإلحالة.15 بالنظر إلى األمور الحساسة 

المتعلقة بالعنف الجنسي القائم على الجنس، 
يجب على الجمعيات األعضاء ضمان سالمة وسرية 

الناجين، حيث قد ال يتمكنون من متابعة إدارة 
الحاالت. تحتاج الجمعيات األعضاء إلى تبني نهج 

يرتكز على الناجين، حيث تقرر الحالة الناجية كيفية 
المضي قدما في قضيتها.

تقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية  	
األخرى: المعلومات والخدمات المتعلقة باألمراض 
المنقولة جنسيًا/ فيروس نقص المناعة البشرية، 

بما في ذلك تقديم المشورة والواقي الذكري والعالج 
بمضادات الفيروسات العكوسة والوقاية منها 

وعالج األمراض المنقولة جنسيًا، وتوفير الرعاية 
لمرحلة ما قبل الوالدة، والرعاية أثناء الوالدة العادية 
حيثما أمكن ذلك، وتوفير الرعاية في مرحلة ما بعد 
اإلجهاض وبعد الوالدة، وكذلك معالجة مضاعفات 

الحمل والوالدة.

إذا تحول الوضع إلى أزمة إنسانية )انظر مذكرة  	
التوجيه الداخلي اإلنسانية الخاصة باالتحاد الدولي 

لتنظيم األسرة بشأن فيروس COVID-19 16( أو 
حدث في سياق هش أو إنساني بالفعل، يجب على 
الجمعيات األعضاء إعطاء األولوية لتوفير خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية التي تساعد على 
إنقاذ الحياة، على النحو المبين في الحد األدنى 

من مجموعة الخدمة األولية )MISP(، التي تتضمن 
ضمان الوصول إلى وسائل منع الحمل ورعاية 

اإلجهاض اآلمن.

المطالبة بتوفير الموارد والدعم من الحكومات  	
والجهات المانحة لمواصلة تقديم خدمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية األساسية.

3. ضمان أمن سلع ومستلزمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية األساسية

سيواصل االتحاد الدولي لتنظيم األسرة رصد تأثير 
فيروس COVID-19 بشأن توريد وسائل منع الحمل 

وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية األخرى من خالل 
التحديثات من الشركاء والمصنعين. لتجنب ندرة 

السلع األساسية للصحة الجنسية واإلنجابية، يتعين 
على الجمعيات األعضاء:

زيادة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية  	
في البلدان لرصد مستويات المخزون الوطنية 

والتخطيط لمتطلبات سلع ومستلزمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية وتوقعها بطريقة موحدة.

رسم خريطة لمناطق الموزعين اإلقليميين  	
والمحليين ومنظمات البيع بالجملة والمصنعين 

للحد من متطلبات اإلمدادات الدولية الطويلة 
والمقيدة والمكلفة.

تطوير وتنفيذ مجموعة من السياسات وإجراءات  	
التشغيل القياسية )SOPs( لتكون قادرة على 

االستجابة لمتطلبات الطوارئ.

التخطيط المستمر لفترة مسبقة تتراوح  	
من 9 إلى 12 شهرًا لسلع ومستلزمات الصحة 

الجنسية واإلنجابية األساسية.

تصعيد النقص المتوقع في أي سلع صحية طبية  	
في الوقت المناسب إلى المكتب اإلقليمي لالتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة والمكتب المركزي لطلب 
الدعم داخل االتحاد.

على مستوى العيادات، زيادة وتيرة وعدد الضوابط  	
المتعلقة بإدارة المخزون، مع التطبيق الصارم 
لقواعد إدارة المنتجات والخدمات اللوجستية:

تتبع مستويات المخزون طوال الوقت والحفاظ  	
على تحديث السجالت

ضمان االمتثال للنهج األول منتهي  	
الصالحية أوالً

زيادة مستويات مخزون السالمة لتوقع فترات  	
زمنية أطول للسلع الصحية

تنفيذ الحد األدنى من أوامر التجديد الشهرية  	
لتوقع مخاطر نقص المنتجات

تكييف استراتيجيات تقديم الخدمة  	
عند الحاجة

إذا تحول الوضع إلى أزمة إنسانية أو حدث 
في سياق هش أو إنساني بالفعل، يجب 
على الجمعيات األعضاء إعطاء األولوية 

لتوفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
التي تساعد على إنقاذ الحياة، على النحو 

المبين في الحد األدنى من مجموعة 
.)MISP( الخدمة األولية
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4. ضمان سالمة مقدمي الخدمة والعمالء

قد يتعرض مقدمو الخدمة لخطر التعرض لفيروس 
COVID-19 أو تحمل عبء رعاية أفراد األسرة، مما 

يؤثر على الرغبة أو القدرة على توفير خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية التي تساعد على إنقاذ الحياة. 

تشمل اإلجراءات الرئيسية للجمعيات األعضاء ما يلي:

حماية وضمان سالمة مقدمي الخدمات  	
والموظفين والعمالء في المرفق الصحي.

التأكد من أن العمالء الذين تظهر عليهم عالمات  	
وأعراض COVID-19 يتم منحهم الرعاية الرحيمة 

وال يتعرضون للتنمر.

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للموظفين  	
من أجل رفاهتهم.

تدريب الموظفين على تدابير الوقاية من العدوى  	
ومكافحتها، بما في ذلك التوجيه بشأن غسل 

اليدين، واستخدام أقنعة الوجه، واالستخدام 
الرشيد لمعدات الحماية الشخصية وتقييم 

مخاطر تعرض العاملين الصحيين في ظل تفشي 
COVID-19، والتأكد من تنفيذه بشكل متسق في 

جميع األوقات.17

ضمان ممارسات صارمة للوقاية من العدوى وفًقا  	
لإلرشادات الدولية والمحلية واستخدام معدات 

الوقاية الشخصية.18، 19

تطوير اإلجراءات الخاصة بالعيادات بخصوص  	
التباعد االجتماعي.

الحفاظ على عيادة منظمة جيًدا، مع رسائل  	
حول الوقاية.

الخاتمة
إن االتحاد ملتزم بتبني نهج تراعي الحقوق والنوع 

االجتماعي لتقديم خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية. يهدف بيان اللجنة االستشارية الطبية 
الدولية إلى دعم الجمعيات األعضاء لضمان هذه 
الحقوق وحمايتها، بشكل أكبر خالل فترة تفشي 
وباء COVID-19 وما بعدها. يجب أن نبذل قصارى 

جهدنا لضمان عدم المساس بالصحة الجنسية 
واإلنجابية والحقوق؛ وبذل كل جهد ممكن لضمان 

وصول النساء والفتيات والمراهقين والشباب وغيرهم 
من األشخاص المستضعفين إلى خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية التي تساعد على إنقاذ الحياة. 

يجب أن تكون هذه الخدمات جزًءا ال يتجزأ من أي 
استجابة لألزمة ويجب أن تكون مستدامة كلما أمكن 

ذلك أو يتم تقديمها من خالل أساليب مبتكرة، بما 
في ذلك الصحة الرقمية والرعاية الذاتية والخدمات 

المجتمعية.

شكر وتقدير
 Sarah Onyango نود أن نعرب عن تقديرنا للسيدة

لصياغتها لهذا البيان ولفرقة العمل المعنية 
بفيروس COVID-19 لدى االتحاد لتوفير المدخالت 

التقنية والتوجيه كمراجعين رئيسيين. كما 
 Ataur Rahman نشعر باالمتنان لزمالء االتحاد

 Haingo Rabearimonjyو Ghita Antraو Darcy Weaverو
 Manuelle Hurwitzو Lena Luyckfasseelو Julie Taftو

 Pio Iván Gómez Sánchezو Marcel Van Valenو
وSeri Wendoh لمراجعة الوثيقة. وأخيرًا، نشعر 

باالمتنان للدعم المقدم من اللجنة االستشارية 
الطبية الدولية )IMAP( لدى االتحاد: الدكتور 

 France والدكتور ،Anneka Knutssonو ،Ian Askew
 Kristina Gemzell واألستاذ الدكتور ،Anne Donnay
 ،Raffaela Schiavon Ermani والدكتور ،Danielsson
واألستاذ الدكتور Oladapo Alabi Ladipo، واألستاذ 

 ،Janet Meyersالرئيس(، و( Michael Mbizvo الدكتور
 Hextan Yuen Sheung Ngan واالستاذ الدكتور

إلرشاداتهم القيمة وفي الوقت المناسب المراجعات 
المقدمة خالل عملية التطوير.

اإلهداء
أهدي هذا البيان لجميع العاملين الصحيين في 

الخطوط األمامية الذين هم في طليعة الكفاح ضد 
.COVID-19 فيروس
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