حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا

MISP
املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية في حاالت األزمات:
برنامج للتع ّلم عن بُعد

شكر وتنويه
هذا البرنامج ،حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبني على املراجعة املنفذة عام 2018
لـ»الفصل الثالث :حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا» .هذه النسخة من برنامج التعلّم عن بُعد ،بقيادة «مفوضية الالجئات
من النساء» ومجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات ،أجرت مراجعتها مستشارة
يضم
وصممها فريق  . Little Man Projectكما قام فريق عمل متطوع باإلشراف العام والتوجيه.
مستقلة «هيذر لورنزن»،
ّ
ّ
فريق العمل ريا الشكر (صندوق األمم املتحدة للسكان) ،ميليسا غارسيا (االحتاد الدولي لوسائل منع احلمل الطارئة/علوم
اإلدارة للصحة) ،أليسون غرير (األمانة العامة جملموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت
األزمات /مفوضية الالجئات من النساء) ،فرجيني جوانيكو (منظمة غوث األطفال) ،ساندرا كراوس (مفوضية الالجئات من
النساء) ،وتشيلسي ل .ريكر (مستشارة مستقلة) .يشكر فريق العمل على مساهماتهن كل من لونا مهراين من االحتاد
الدولي لتنظيم األسرة ،ودانيال جورمان ونادين كورنييه من صندوق األمم املتحدة للسكان ،وسارة ريتش وهيالري وارتنغر وليلي
جاكوبي من مفوضية الالجئات من النساء .كما ساهمت فرق العمل الفرعية التالية ،التابعة جملموعة العمل املشتركة
بني الوكاالت ،مبراجعة هذا البرنامج ووضع اللمسات النهائية عليه :الصحة اجلنسية واإلجنابية لدى املراهقني/ات ،العنف
القائم على النوع االجتماعي ،املستلزمات ،صحة األم والطفل حديث الوالدة ،حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية ،الرعاية اآلمنة بعد اإلجهاض ،وسائل منع احلمل الطوعية.
برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،في نسخته األصلية للعام
 ،2007مت ّ تطويره بشكل أساسي من قبل جوليا ماثيوز ،مفوضية الالجئات من النساء سابقا؛ ساندرا كراوس (مفوضية
الالجئات من النساء)؛ وسارة شينوويث من االحتاد الدولي لتنظيم األسرة .أشرفت ديانا كويك من مفوضية الالجئات من
النساء على املشروع وعلى التحرير .قامت ساندرا كراوس وسارة شينوويث بتحديث نسخة  2011من البرنامج لتعكس
التعديالت التي أدخلت على الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني،
وحرّرتها ديانا كويك مع الشكر للزمالء والزميالت من مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية
في حاالت األزمات ،التالية أسماؤهم/ن :ريبكا أمسالو ،ويلما دودنس ،براد كرنر ،سيسيل مازاكوراتي ،تشني ريس ،مريان
سكهيلبروورد ،و ميهوكو تانابي.
أتيحت النسخة العربية من البرنامج بفضل ترجمات برناديت ضو .كما نعرب عن املزيد من االمتنان للزمالء في «املكتب
اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان للدول العربية» ،الذين واللواتي تفضلوا/ن بتقدمي وقتهم/ن ومراجعتهم/ن ،وذلك
بفضل قيادة الدكتور شبل الصحباني وتنسيق ياسمني بليغ ،مبن فيهم/ن عبد احلكيم اخلمري ،وعبداهلل الكامل ،وعبد
السالم األحساب ،وأفراح ثابت ،ودمية حماشة ،وفاطمة حسن ،وليلى األشعري ،ومها ونيس ،ومحمد مصطفى ،ومنى امليوفي،
ورانيا حسن.
النسخة األصلية من برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية أصبحت
ممكنة بفضل الدعم السخي من مؤسسة بيل ومليندا غيتس .متت مراجعة نسخة  2011بفضل الدعم السخي من
صندوق األمم املتحدة للسكان ،ومبادرة احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية واملعلومات واخلدمات املتعلقة بها في حاالت
الطوارئ ،وبرنامج احلكومة االسترالية للمساعدات اخلارجية .املراجعة احلالية أصبحت ممكنة بفضل الدعم السخي من
متبرع مجهول.
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من هي مفوضية الالجئات من النساء ومجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول
الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات
تعمل مفوضية الالجئات من النساء على حتسني حياة النساء واألطفال واملراهقني الذين واللواتي شردتهم/ن النزاعات
واألزمات .نبحث في احتياجاتهم/ن ،ونحدد احللول ،ونؤيّد البرامج والسياسات لتعزيز قدرتهم/ن على الصمود ودفع التغيير
في ممارسات العمل اإلنساني .منذ تأسيسنا في  ،1989كنا خبراء بارزين في معاجلة احتياجات النساء واألطفال الالجئني/ات
والسياسات التي ميكن أن حتميهم/ن ومتكنهم/ن .مفوضية الالجئات من النساء هي املنظمة املضيفة جملموعة العمل بني
الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات.
«مجموعة العمل» هي حتالف واسع النطاق وشديد التعاون في العمل على توسيع وتعزيز احلصول على خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية عالية اجلودة لألشخاص املتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية .تأسست عام  1995حتت اسم
«مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت اللجوء» ،يعمل التحالف على توثيق الفجوات
واإلجنازات والدروس املستفادة؛ تقييم حالة الصحة اجلنسية واإلجنابية في امليدان؛ وضع معايير فنية لتقدمي خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية؛ بناء وتقدمي األدلة لواضعي/ات السياسات العامة واملديرين/ات واملهنيني/ات؛ ومناصرة إشمال األشخاص
املتأثرين باألزمات في برامج التنمية العاملية والبرامج اإلنسانية .تقود مجموعة العمل جلنة توجيهية مكونة من  19عضوا
تضم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية غير احلكومية ومنظمات التنمية واألبحاث واملناصرة ،ولديها أكثر من 2800
عضو فردي من  450وكالة في .2018
تاريخ النشر أيلول (سبتمبر)  2006مت تنقيحه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007
مت املراجعة في شباط (فبراير) 2011
متت املراجعة في حزيران (يونيو) 2019
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قائمة االختصارات
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا (املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية)

MISP

منظمة غير حكومية

NGO

رعاية ما بعد اإلجهاض

PAC

الوقاية بعد التعرض للفيروس

PEP

تدابير منع انتقال فيروس نقص املناعة
البشرية من األم إلى الطفل
الصحة اإلجنابية
رعاية اإلجهاض اآلمن
تقرير عن احلالة
برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية في
حاالت األزمات وما بعد األزمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية
عدوى منقولة جنسيا

الرعاية األساسية للتوليد وحديثي
الوالدة
معدل املواليد اخلام
الرعاية الطارئة الشاملة للتوليد
وحديثي الوالدة
صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة
الطوارئ

PMTCT

وسائل منع احلمل الطارئة

RH

الرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة

SAC
SitRep

العنف القائم على النوع االجتماعي
نظام مراقبة توفر املوارد الصحية

SPRINT

BEmONC
CBR
CEmONC
CERF
EC
EmONC
GBV
HeRAMS

SRH

فيروس نقص املناعة البشرية

HIV

STI

فيروس الورم احلليمي البشري

HPV

الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت
اجملموعات املشتركة بني الوكاالت
املعنية بالصحة اإلجنابية في حاالت
الطوارئ

IAFM

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

UNAIDS

صندوق األمم املتحدة للسكان

UNFPA

مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون
الالجئني

UNHCR

للطفولة
منظمة األمم امل ّتحدة ّ
ّ

UNICEF

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية

ي ُمك ْ َت َسب
ُم َتال َزِ َمة َ
الع َوز ٌ امل َ ِ
ناع ٌّ

AIDS

اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت
مجموعة العمل املشتركة بني
الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في
حاالت األزمات
مجموعة أدوات الطوارئ الصحية
املشتركة بني الوكاالت

UNOCHA

منظمة الصحة العاملية

WHO

برنامج األغذية العاملي

WFP

االحتاد الدولي لتنظيم األسرة
اجلهاز الذي يوضع في الرحم (اللولب)
املثليون/ات ،ومزدوجو/ات التوجه
اجلنسي ،وعابرو/ات اجلندر ،وأحرار
اجلنس ،وحاملو/ات صفات اجلنسني،
وعدميو الرغبة اجلنسية (مجتمع امليم)

ما هو برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية
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IARH
IASC

IAWG
IEHK
IPPF
IUD

LGBTQIA

ما هو برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت األزمات؟
يهدف برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت األزمات إلى
زيادة معرفة اجلهات الفاعلة في اجملال اإلنساني وأصحاب املصلحة بخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية ،التي
يجب البدء بتقدميها في بداية األزمة اإلنسانية وتوسيعها أثناء األزمات املمتدة في الزمن وفترات اإلنعاش بعد األزمة للتأكد
من التغطية العادلة .ويشمل ذلك التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة وتنفيذها في أقرب وقت ممكن
بعد حدوث أزمة.
متت صياغة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ألول مرة عام  1996في نسخة جتريبية في
امليدان من «الصحة اإلجنابية في حاالت اللجوء :دليل ميداني مشترك بني الوكاالت .وهو مرجع أع ّدته مجموعة العمل
الكتيب امليداني املشترك بني
املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات .مت االنتهاء من صياغة
ّ
الوكاالت في  1999ون ُ ِشر على نطاق واسع .1ثم مت حتديث حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
ومراجعتها في نسخة بعنوان «دليل ميداني مشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني:
مراجعة االستعراض امليداني  ،»2010ومجددا في النسخة «دليل ميداني مشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية
في بيئات العمل اإلنساني  .»2018نالت نسخة  2018من الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت إجماع ممثلي الوكاالت
العاملة على الصحة اجلنسية واإلجنابية في القطاع اإلنساني وتعكس أفضل األدلة املتاحة على املمارسة السريرية وتنفيذ
البرنامج في نهاية  .2017قادت عملية املراجعة «فريق عمل مراجعة الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت» ،وهي هيئة تضم
أكثر من  50شخصا من  21وكالة من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الدولية واملؤسسات األكادميية ،كما
استعانت مبشورة خبير استشاري لديه دراية تامة في املوضوع.
عند عدم حتديد مرجع ،تستند املعلومات املقدمة في برنامج التعلّم هذا إلى مراجعة  2018للدليل امليداني املشترك بني
الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني.

 1الصحة اإلجنابية في حاالت اللجوء :دليل ميداني مشترك بني الوكاالت .وهو مرجع أع ّدته مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في
حاالت األزمات.1999 ،
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ما اجلديد في إصدار  2018من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية؟
اُضيف إلى املراجعة األخيرة حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هدف جديد للوقاية من
احلمل غير املقصود ،والذي يتضمن األنشطة ذات األولوية التالية:
⊲ضمــان توافــر مجموعــة مــن وســائل منــع احلمــل الطويلــة املفعــول والقابلــة للعكــس والقصيــرة املفعــول
(مبــا فــي ذلــك الواقيــات الذكريــة واألنثويــة [حيــث مت اســتخدامها بالفعــل قبــل األزمــة] ووســائل منــع
احلمــل الطارئــة) فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة األوليــة مــن أجــل تلبيــة الطلــب
⊲ توفيــر املعلومــات ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات القائمــة ،والتعليــم ،واملــواد اإلعالميــة ،واالستشــارة بشــأن
وســائل منــع احلمــل التــي تع ـزّز االختيــار املســتنير والرضــا ،والفعاليــة ،وخصوصيــة وســرية املســتفيد/ة،
واإلنصــاف ،وعــدم التعــرّض للتمييــز
⊲ التأكّد من إدراك اجملتمع احمللي لتوافر وسائل منع احلمل للنساء واملراهقني/ات والرجال

ينطوي تغيير آخر في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية على إشارات صريحة إلى
رعاية اإلجهاض اآلمن بقدر ما يسمح به القانون .باإلضافة إلى تضمني استشارات حول خيارات احلمل وتوفير خدمات
اإلجهاض واإلحالة إليها في الرعاية السريرية للناجني/ات من العنف اجلنسي ،فإن توفير الرعاية اآلمنة بعد اإلجهاض،
بقدر ما يسمح به القانونُ ،مدرَج اآلن في فصل حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
باعتباره «نشاطا آخر له األولوية» ومستقال .وأخيرا ،مت تعزيز التوجيهات بشأن رعاية األمهات واألطفال حديثي الوالدة،
والوقاية والعالج من فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من االلتهابات املنقولة جنسيا ،والرعاية السريرية للناجني/
ات من العنف اجلنسي ،والتخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.

ص ِّمم برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
ملن ُ
اجلنسية واإلجنابية؟
يتضمن البرنامج مجموعة من األنشطة متعددة القطاعات ينفذها العاملون في اجملال اإلنساني في قطاع الصحة،
وتصميم وإدارة اخمليمات ،واخلدمات اللوجستية ،واخلدمات اجملتمعية ،واحلماية ،وقطاعات أخرى .يُعت َبر البرنامج األكثر أهمية
بالنسبة إلى أعضاء فرق االستجابة حلاالت الطوارئ وغيرهم من أوّل املستجيبني خالل األزمات اإلنسانية كونها تركّز على
أيضا االستناد إليها خالل االستعداد
السكان املتضررين من األزمات ،مثل النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية .ولكن ميكن ً
حلاالت الطوارئ وعند توسيع نطاق اخلدمات لضمان تغطية أكثر شموال وعدال خالل األزمات املمت ّدة في الزمن وطوال فترة
اإلنعاش بعد األزمة.

كم من الوقت يستغرق إكمال البرنامج؟
يستغرق إكمال البرنامج حوالي  5إلى  7ساعات.
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لدى إكمال برنامج التعلُّم عن بُعد ،يجب أن يكون املتعلِّمون قادرين على:
مكونــات حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية
مكــون مــن
⊲حتديــد وفهــم كل
ّ
ّ
واإلجنابيــة؛
⊲ وشــرح األهميــة والعناصــر املنقــذة للحيــاة فــي تنفيــذ حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحة
اجلنســية واإلجنابيــة خــال األزمات اإلنســانية؛
⊲وشــرح أهميــة معاجلــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة كجــزء أساســي مــن االســتجابة الصحيــة عمومــا،
كمــا تنســيق قطاع/مجموعــة الصحــة ،والتنســيق مــع القطاعــات األخــرى ،مثــل قطاع/مجموعــة
احلمايــة؛
ومنســق الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ووظائفهم
⊲وتعــداد دور وكالــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة الرائــدة
ّ
داخــل قطاع/مجموعــة الصحة؛
ـن علــى قطاع/مجموعــة الصحــة القيــام بهــا خــال األزمات اإلنســانية
⊲ وشــرح أهــم اإلجــراءات التــي يتعـ ّ
للوقايــة مــن العنــف اجلنســي واالســتجابة الحتياجــات الناجني/ات؛
⊲ووصــف التدخــات ذات األولويــة للوقايــة مــن فيــروس نقــص املناعــة البشــرية وغيــره مــن االلتهابــات
املنقولــة جنســيا ،مــع احلــد مــن حــاالت اإلصابــة باملــرض والوفيــات ذات الصلــة؛
⊲وشــرح التدخــات ذات األولويــة للحــد مــن معــدالت املــرض والوفيــات بــن األمهــات واألطفــال حديثــي
الــوالدة كلمــا اندلعــت حالــة طــوارئ؛
⊲وتعداد التدخالت ذات األولوية للوقاية من احلمل غير املقصود؛
دمجــة فــي
⊲ووصــف كيفيــة التخطيــط خلدمــات برمجــة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة الشــاملة ،وامل ُ َ
الرعايــة الصحيــة األوليــة فــور ســماح الوضــع بذلــك؛
⊲وشرح كيفية ضمان الوصول إلى الرعاية اآلمنة لإلجهاض ،بقدر ما يسمح به القانون؛
⊲ ووصــف كيفيــة طلــب املســتلزمات الضروريــة لتنفيــذ حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة علــى املســتوى الدولــي أو احلصــول عليهــا محليــا.

كيف تتم املشاركة في برنامج التعلُّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
البرنامج هو برنامج تعلُّم ذاتي .يجب قراءته تبعا لترتيب الوحدات التعليمية وميكن أن يُتَّ َخذ َ الحقا كمرجع .يقرأ املتعلم
كل وحدة تعليمية ،ويكمل االختبارات العائدة لكل منها ،ويجيب على االختبار الالحق الذي يتضمن أسئلة من جميع
الوحدات .النسخة اإللكترونية لبرنامج التعلّم عن بُعد تفاعلية؛ تتضمن متارين التعلّم اإللكتروني لتعزيز املواد في الوحدات
وروابط ملوارد إضافية متاحة على شبكة اإلنترنت 2.مت تضمني هذه النسخة من البرنامج دراسات حاالت ودروس مستفادة من
االستجابات اإلنسانية السابقة التي نفذتها املنظمات األعضاء في مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة
اإلجنابية في حاالت األزمات.

مزيد من اإلرشادات واملعلومات :على املتعلمني/ات الرجوع إلى النص الكامل من الدليل امليداني املشترك بني
الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني ،والذي ميكن احلصول عليه على
.www.iawg.net/iafm

 2ميكن االطالع على املوقع االلكتروني جملموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات ،على الرابط:
http://www.iawg.net/iafm
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يُرجى تذكُّر...
في جميع مراحل عملية التدريب سترى/ين إحاالت إلى مجموعة مستلزمات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت
الطوارئ .ستكون اجملموعات ،املعدلة في  ،2019متاحة للشراء في أوائل  .2020إذا كنت تشارك/ين في برنامج التعلّم عن
بعد قبل توفر اجملموعات لعام  ،2019يرجى االطالع على معلومات حول اجملموعات املتاحة حاليا في أطقم الصحة اإلجنابية
3
املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات (اإلصدار اخلامس.)2011 ،

ما هو شكل برنامج التعلم عن بعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية وما هي اللغات التي يتاح بها؟
البرنامج متاح على شبكة اإلنترنت على موقع مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت
األزمات ( )www.iawg.netوموقع مفوضية الالجئات من النساء ( .)www.womensrefugeecommission.orgميكن طلب
النسخ املطبوعة عن طريق مراسلة  info@wrcommission.orgأو  info.iawg@wrcommission.comهذا اإلصدار من
برنامج التعلّم على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية متاح حاليا باللغة اإلجنليزية وسيكون
متاحا باللغات الفرنسية والعربية واإلسبانية في .2020

إخالء مسؤولية :يرجى مالحظة أن برنامج التعلّم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية متاح مجانا .ليس هناك ما يضمن إيجاد فرصة عمل مع أي وكالة إنسانية عند إمتام حزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

هل هناك طرق لتقدمي مالحظات لتحسني أو طرح أسئلة حول برنامج حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا؟
نعم ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .info.iawg@wrcommission.org

هل هناك طريقة للحصول على شهادة إكمال برنامج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا؟
املتعلمات/ون الذين واللواتي أكملوا/ن االختبار اإللكتروني الالحق بنتيجة  80٪على األقل يحصلن/ون تلقائيا على شهادة
إمتام ميكن طباعتها وحفظها.

3

ميكن احلصول على نسخة إلكترونية من هذا املرجع من خالل زيارة iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011
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مقدمة
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي مجموعة من األنشطة ذات األولوية واملنقذة لألرواح
يتعي تنفيذها منذ بداية األزمة .يجب توسيع هذه اخلدمات وتأمني استدامتها لضمان التغطية العادلة أثناء األزمات
والتي
ّ
املمتدة في الزمن وفترات اإلنعاش بعد األزمة ،وذلك أثناء التخطيط لدمج الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة في الرعاية
الصحية األولية في أقرب وقت ممكن.
تُعتبر حاالت اإلصابة باملرض والوفيات املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية من القضايا املهمة ،وفي حاالت الطوارئ
اإلنسانية تعاني النساء والفتيات ،بشكل غير متناسب ،من الظروف املهددة للحياة بسبب زيادة العقبات أمام احلصول على
اخلدمات الصحية 4.لتجاهل االحتياجات املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع اإلنسانية عواقب وخيمة ،مبا في
ذلك حاالت اإلصابة باملرض والوفيات لدى األمهات وحديثي الوالدة التي ميكن الوقاية منها؛ العواقب التي ميكن الوقاية منها
في حاالت احلمل غير املقصود ،مثل اإلجهاض غير اآلمن؛ حاالت العنف اجلنسي التي ميكن الوقاية منها والعواقب املترتبة
عليها ،مبا في ذلك حاالت احلمل غير املقصودة ،وزيادة العدوى املنقولة جنسيا ،وزيادة عدوى فيروس نقص املناعة البشرية،
واملشاكل املستمرة في الصحة العقلية ،مبا فيها االكتئاب.
حتدد حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا اخلدمات األكثر أهمية املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية للوقاية من اإلصابة باملرض
والوفيات ،مع مراعاة حماية احلق في احلياة الكرمية في بيئات العمل اإلنساني .بات احترام وضمان حقوق اإلنسان األساسية
معيارا للجهات الفاعلة اإلنسانية مدعوما بااللتزامات القانونية الدولية ،مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية .جلميع
الناس ،مبن فيهم املتضررون/ات من األزمات ،حق إنساني أساسي في الصحة اجلنسية واإلجنابية .ملمارسة هذا احلق ،يجب أن
ي ُ َهيَّأ للسكان املتضررين بيئة مؤاتية وإمكانية احلصول على معلومات وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حتى يتمكنوا
من اتخاذ خيارات حرة ومستنيرة .يجب أن تستند حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية املقدمة
خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية على احتياجات السكان املتضررين من األزمة ،ويجب أن حتترم قيمهم/ن الدينية واألخالقية
وخلفياتهم/ن الثقافية ،كما يجب أن تتوافق مع معايير حقوق اإلنسان واملعايير اإلنسانية الدولية.
على الرغم من كونه معيارا معترفا به دوليا ،أظهرت دراسات أجرتها مفوضية الالجئات من وشركاؤها في  6,5 2003و2004
 7و 8 2005أنه غالبا ما يتم جتاهل تطبيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية أثناء حاالت
الطوارئ كما أن عدد قليل فقط من العاملني في اجملال اإلنساني على دراية بأهدافها وأنشطتها .منذ ذلك الوقت ،مت إحراز
تقدم في تعزيز الوعي بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية .في أيلول (سبتمبر)  ،2009مت
التوصل إلى اتفاق غرناطة من خالل مشاورة مشتركة بني الوكاالت عقدها صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة
العاملية والكلية األندلسية للصحة العامة ،مما ج ّدد االلتزام ووفّر إطارا للعمل .إحدى املكونات الرئيسية التفاق غرناطة
توسيع نطاق التغطية العادلة حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلفاظ على هذه اخلدمات
في األزمات املمتدة في الزمن وضمان استمراريتها طوال فترة اإلنعاش مع دمج خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
عبر تعزيز النظم الصحية 9.أظهرت عمليات التقييم املشتركة بني الوكاالت في  2007و  2010زيادة في الوعي بخدمات
 4وفيات األمومة خالل األزمات اإلنسانية والظروف الهشة (صندوق األمم املتحدة للسكان  ،تشرين الثاني (نوفمبر) ،)2015
https://www.unfpa.org/resources/maternal-mortality-humanitarian-crises-and-fragile-settings
 5ما نزال بحاجة :رعاية الصحة اإلجنابية لالجئني/ات األفغان/يات في باكستان (مفوضية الالجئات من النساء ،تشرين األول (أكتوبر) ،)2003
https://www.womensrefugeecommission.org/resources/document/359-still-in-need-reproduction-health-care-for-afghan-refugees-in-pakistan
 6نازح بأمس احلاجة :تقييم الصحة اإلجنابية للنازحني/ات داخليا في كولومبيا ،ماري ستوبس الدولية ومفوضية الالجئات من النساء( ،االئتالف املعني باالستجابة
للصحة اإلجنابية خالل األزمات ،شباط (فبراير) https://www.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/72-displaced-and-desperate- ،)2003
assessment-of-reproduction-health-for-colombia-s-internally-displaced
 7رعاية الصحة اإلجنابية املنقذة لألرواح :جتاهل وإهمال ،تقييم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اإلجنابية لالجئني/ات السودانيني/ات في تشاد
(مفوضية الالجئات من النساء وصندوق األمم املتحدة للسكان ،آب (أغسطس) https://www.womensrefugeecommission.org/resources/photo- ،)2004
essays/60-our-fuel-and-firewood-team-in-kenya
 8أولويات الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ :تقييم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا في املناطق املتضررة من كارثة تسونامي في إندونيسيا (مفوضية الالجئات
من النساء ،شباط (فبراير) https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/id_misp_eng.pdf )2005
 9الصحة اجلنسية واإلجنابية أثناء األزمات املمتدة في الزمن وفترة اإلنعاش تقرير اجتماع التشاور بني اخلبراء املعقود في غرناطة ،إسبانيا 30-28 ،أيلول (سبتمبر)
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ضمنة في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية التي
الصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية امل ُ ّ
10
ينبغي تطبيقها؛ ولكن لم تكن اخلدمات متوفرة بشكل منتظم.
في  2013و ،2015وجدت التقييمات املشتركة بني الوكاالت لظروف األزمات أن اخلدمات املبدئية الدنيا للصحة اجلنسية
واإلجنابية متاحة بشكل أكثر اتساقا ،وزيادة في وعي املستجيبني مبعيارية حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية 11.أظهرت دراسة مشتركة بني الوكاالت لتقييم الصحة اجلنسية واإلجنابية في األردن في  ،2013تبعا
لتدفق الالجئني/ات السوريني/ات ،اعترافا متزايدا ودعما حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية عن
طريق الدور القيادي القوي الذي تلعبه وزارة الصحة ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية .كان التنسيق مالئما على
كاف في املدن حيث غابت مشاركة املستفيدين/ات ومعرفتهم/ن
املستوى الوطني وعلى مستوى اخمليمات ولكنه لم يكن ٍ
بتوفر اخلدمات 12.بعده بعامني ،في التقييم الذي أجري في نيبال في  2015بعد الزلزال ،مت إحراز تقدم كبير؛ تأسست مجموعة
عمل الصحة اجلنسية واإلجنابية (اجملموعة الفرعية للصحة اجلنسية واإلجنابية) في غضون أيام من وقوع الزلزال ،التمويل
واملؤن كانت كافية ،والوعي كان حاضرا بقوة لدى العاملني/ات في احلقل اإلنساني بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية .تكمن العوامل األساسية للنجاح في االلتزام واالستثمار في الصحة اجلنسية واإلجنابية قبل
حدوث األزمة ،وتضمني حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في أنشطة االستعداد لألزمات،
والتخزين املسبق للمجموعات املشتركة بني الوكاالت من أدوات الصحة اإلجنابية حلاالت الطوارئ.
تضمنت العقبات األساسية التي واجهت االستجابة النيبالية خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية التباطؤ في تفعيل
التنسيق على مستوى املقاطعة ونقص املعرفة اجملتمعية بقضايا الصحة اجلنسية واإلجنابية ،وما تتضمنها من فائدة مترتبة
على التماس الرعاية وغير دراية باملواقع اجلغرافية التي تقدم فيها خدمات الرعاية للناجني/ات من العنف اجلنسي واملصابني/
ات بااللتهابات املنقولة جنسيا وفيروس نقص املناعة البشرية .في املرحلة الالحقة للتقييم ،وُضعت «خطة العمل الوطنية
احملسوبة التكاليف لتنظيم األسرة في نيبال» ( ،)2020-2015ون ُ ِّظمت تدريبات مركزية وعلى نطاق املقاطعات على حزمة
13
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وذلك لدمجها في خطط االستعداد للكوارث واالستجابة لها.

 ،2009منشور أولي (منظمة الصحة العاملية.)2010 ،
 10أربعة أشهر على الزلزال :حملة عن األنشطة ذات األولوية املعنية بالصحة اإلجنابية في هايتي :تقييم مشترك بني الوكاالت حول حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
أجرته منظمة كير واالحتاد الدولي لتنظيم األسرة ومنظمة غوث األطفال ومفوضية الالجئات من النساء 21 - 17 ،أيار (مايو) ( 2010مفوضية الالجئات من
النساء ،تشرين األول/أكتوبر .)2010؛ فجوة تنسيق الصحة اإلجنابية ،اخلدمات املرحلية :تقييم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا في كينيا (اللجنة النسائية لالجئني
من النساء واألطفال ،أيلول/سبتمبر .https://www.womensrefugeecommission.org/images/zdocs/ken_misp.pdf ،)2008
 11كراوس ،سارة ك .شينويث ،وميهوكو تانابي« ،تغيير هائل في الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ :كيف أُحرزت التحسينات املنهجية في معاجلة حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا» ،مجلة «قضايا الصحة اإلجنابية» ،25 ،رقم  13 ،51كانون األول (ديسمبر) DOI: 10.1080/09688080.2017.1401894.،17-7 :2017
 12ساندرا كراوس ،هولي ويليامز ،مونيكا أ أونيانغو ،سميرة سامي ،ويلما دودنز ،نورين جيجا ،إيرين ستون وباربرا تومزيك« ،خدمات الصحة اإلجنابية لالجئني/ات
السوريني/ات في مخيم الزعتري ومدينة إربد ،اململكة األردنية الهاشمية :تقييم حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا،مجلة «الصراع والصحة  ،9امللحق  2( 1شباط/
فبراير http://www.conflictandhealth.com/content/9/S1/S4 :)2015
املسهلة والعقبات في تنفيذ حزمة اخلدمات
 13آنا مايرز ،سميرة سامي ،مونيكا أدهيامبو أونيانغو ،هاري كاركي ،روزيالواتي أنغريني ،وساندرا كراوس «العوامل
ّ
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اإلجنابية في نيبال بعد الزلزال ،مجلة «الصراع والصحة»  ،12العدد  15 - 35آب (أغسطس) ،2018
https://doi.org/10.1186/s13031-018-0170-0
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هذه بعض من األمثلة على اإلجنازات التي حتققت على مر السنني نتيجة لضمان توفر حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية منذ بداية االستجابة اإلنسانية .وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير ،ال يزال هناك حاجة إلى بذل
املزيد من اجلهود لضمان تنفيذها عامليا في حاالت األزمات احلادة .برنامج التعلم عن بُعد على حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية والذي وضعته مفوضية الالجئات من النساء ومجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت
حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات هو مرجع وأداة توجيهية بشأن التطبيق النوعي حلزمة اخلدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية املبدئية الدنيا وزيادة الوعي حول أهمية تلبية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية في أوضات األزمات.
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الوحدة  :1ما هي حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية؟
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي مجموعة منسقة من أنشطة وخدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية ومنقذة لألرواح املنفذة في بداية (خالل  48ساعة كلما أمكن) من كل حالة طوارئ إنسانية.
تهدف حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية إلى الوقاية من اإلصابة باملرض وحاالت الوفيات
ذات الصلة بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وفي الوقت نفسه ،حماية حق اجملتمع املتضرر من األزمة في احلياة الكرمية .وتسعى
إلى احلرص على حتديد منظمة تقود عملية تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومنع
العنف اجلنسي واالستجابة إلى احتياجات الناجني والناجيات ،واحلد من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من أنواع
العدوى املنقولة جنسيا ،واحليلولة دون زيادة معدل املرض والوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،ومنع احلمل غير
املقصود ،والتخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة واملدمجة في الرعاية الصحية األوّلية في
أقرب وقت ممكن .كما تشمل اخلدمات األخرى التي تقدمها حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
الوصول إلى الرعاية اآلمنة لإلجهاض إلى أقصى حد يسمح به القانون.
ينبغي تنفيذ مجموعة األنشطة ذات األولوية هذه في بداية حدوث أزمة بشكل منسق في ما بني فريق عمل مدرّب.
معمق لالحتياجات املرتبطة
وميكن تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية بدون تقييم
ّ
بالصحة اجلنسية واإلجنابية ألن األدلة املوث ّقة تبرّر استخدامها .ومع ذلك ،يجب حتديد بعض املعلومات املبدئية حول املوقف
واملعطيات الدميوغرافية والصحية للفئات املتأثرة باستخدام آلية تنسيق الرعاية الصحية لدعم أنشطة حزمة اخلدمات
املبدئية وتوفيرها بشكل مثالي واملناصرة لكسب التأييد حولها .من املهم اإلشارة إلى أن هذه اخلدمات تشكل احلد األدنى
من املتطلبات ،وينبغي احلفاظ عليها ،وحتسينها من حيث اجلودة ،والتوسع فيها مع غيرها من خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية الشاملة مبجرد أن تسمح األوضاع بذلك.

لدى إكمال الوحدة ،سيتمكّن املتعلّمون واملتعلّمات من:
⊲حتديد أهداف وأولويات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲شرح أسباب إيالء حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية األولوية في حاالت الطوارئ
اإلنسانية؛
⊲شرح أهمية إشراك الفئات املتأثرة باألزمة في التخطيط خلدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية وتنفيذها؛
⊲شرح كيفية مراقبة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلصول على متويل لها.
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أهداف وأنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ستة أهداف وأولوية أخرى ،تتضمن:
التأكّد من أن قطاع/مجموعة الصحة يحدد منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا.
14
تقوم منظمة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة باآلتي:
⊲تسمية منسق للصحة اجلنسية واإلجنابية لتقدمي الدعم الفني والتشغيلي جلميع الوكاالت التي تقدم
اخلدمات الصحية؛
⊲استضافة اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل املنسق من أجل ضمان
تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲رفع التقارير إلى مجموعة الصحة ،و/أو مجموعة العنف القائم على النوع االجتماعي الفرعية ،و/أو اجتماعات
التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية حول أية مسائل تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا؛
⊲باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة  /العنف القائم على النوع االجتماعي  /فيروس نقص املناعة البشرية،
ضمان حتديد وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة؛
⊲مشاركة املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲ضمان معرفة اجملتمع بتوافر خدمات الصحة اإلجنابية وموقع تقدميها.

منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني والناجيات من خالل:
⊲العمل مع مجموعات أخرى ،وال سيما اجملموعة الفرعية املعنية باحلماية أو العنف القائم على النوع
االجتماعي ،لوضع تدابير وقائية على مستوى اجملتمعات وعلى املستوى احمللي وعلى مستوى املقاطعات مبا في
ذلك املنشآت الصحية حلماية الفئات املتأثرة ،وال سيما النساء والفتيات ،من العنف اجلنسي؛
⊲توفير الرعاية السريرية واإلحالة إلى اخلدمات الداعمة األخرى املتاحة للناجني والناجيات من العنف اجلنسي؛
⊲ضمان توفير مساحة سرية وآمنة داخل املنشآت الصحية لتلقي وتوفير الرعاية السريرية واإلحاالت املناسبة
للناجني والناجيات من العنف اجلنسي.

 14الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني :مراجعة عام ( 2018مجموعة العمل بني الوكاالت من أجل الصحة
اإلجنابية أثناء األزمات.http://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf ،)2018 ،
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منع حاالت العدوى واإلصابة باملرض والوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع أخرى
من العدوى املنقولة جنسيا وتقليل معدالت ذلك من خالل:
⊲استخدام نقل الدم بشكل آمن ومتعقّ ل؛
⊲التأكد من تطبيق التدابير الوقائية املعيارية؛
⊲التحقق من توافر الواقيات الذكرية املزوّدة مبادة مزلّقة مجانا ،والتأكّد ،حيثما ينطبق ذلك ،من توفير الواقيات
األنثوية (على سبيل املثال ،عند استخدام ذلك بالفعل من قبل السكان)؛
⊲دعم توفير مضادات الفيروسات القهقرية ملواصلة العالج لألشخاص املسجلني في برنامج العالج املضاد
للفيروسات القهقرية قبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج الوقاية من انتقال املرض
من األم للطفل؛
⊲توفير العالج الوقائي بعد التعرض للناجني والناجيات من العنف اجلنسي حسب الضرورة وكذلك بعد التعرض
املهني؛
⊲دعم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية للمرضى الذين يتبني أنهم مصابون بفيروس
نقص املناعة البشرية أو مت تشخيصهم بالفعل باإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية؛
⊲التأكد من توافر املنشآت الصحية لتشخيص املتالزمات وعالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا.

منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة من خالل:
⊲احلرص على توافر خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية واملنقذة للحياة حلديثي الوالدة وخدمات
رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCوإمكانية الوصول إليها ،مبا في ذلك:
•على مستوى مستشفى اإلحالة :فريق العمل الطبي املؤهل واإلمدادات الالزمة لتوفير خدمات
الرعاية الشاملة للتوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ()CEmONC؛
املعالات اخلبيرات بالوالدة ومستلزمات الوالدة الطبيعية،
•على مستوى املنشآت الصحية:
ِ
وتوفير اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ()BEmONC؛
•على مستوى اجملتمع :توفير املعلومات للمجتمع حول توافر الوالدة اآلمنة وخدمات رعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ وأهمية طلب الرعاية من املنشآت الصحية؛ توفير
واملعالات اخلبيرات بالوالدة بشكل واضح لتعزيز
مستلزمات الوالدة النظيفة للنساء احلوامل
ِ
عمليات الوالدة املنزلية النظيفة عندما يكون الوصول إلى املنشأة الصحية غير ممكن؛
⊲ إنشاء نظام إحالة يعمل  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع لتسهيل النقل والتواصل من اجملتمع إلى
املركز الصحي واملستشفى؛
⊲ ضمان توافر رعاية ما بعد اإلجهاض املنقذة للحياة في املراكز الصحية واملستشفيات؛
⊲ ضمان توافر اإلمدادات والسلع األساسية للوالدة النظيفة والرعاية الفورية حلديثي الوالدة حيث ال ميكن
الوصول إلى منشأة صحية أو ال ميكن االعتماد عليها.
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منع احلمل غير املقصود من خالل:
⊲التأكد من توافر مجموعة متنوعة من وسائل منع احلمل الطويلة والقصيرة املفعول واملمكن الرجوع عنها
(مبا في ذلك الواقي الذكري واألنثوي ووسائل منع احلمل الطارئة) في منشآت الرعاية الصحية األولية لتلبية
الطلب؛
⊲توفير املعلومات ،مبا فيها تلك املوجودة ،والتعليم ،واالتصاالت والتواصل ،واالستشارات املتعلقة بوسائل منع
احلمل التي تؤكد على االختيار واملوافقة املستنيرين ،والفعالية ،وخصوصية العميل وسريته ،واإلنصاف ،وعدم
التمييز؛
⊲التأكد من أن اجملتمع مدرك لتوفر وسائل منع احلمل للنساء واملراهقني واملراهقات والرجال.

التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة واملدمجة في الرعاية الصحية األولية
في أقرب وقت ممكن.
⊲العمل مع شركاء قطاع/مجموعة الصحة للتعامل مع أسس النظام الصحي الستة :توفير اخلدمات ،والقوى
العاملة في مجال الصحة ،ونظام املعلومات الصحية ،والسلع الطبية ،والتمويل ،واحلوكمة ،والقيادة.

أولوية أخرى
⊲من املهم أيضا ضمان توفير رعاية آمنة لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،في املراكز الصحية
ومنشآت املستشفيات.

ما هي الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
عرّف املؤمتر الدولي املعني بالسكان والتنمية الصحة اجلنسية واإلجنابية على أنها «حالة رفاهية جسدية وعقلية واجتماعية
15
كاملة في جميع األمور املتعلقة باجلهاز التناسلي ووظائفه وعملياته».
لذا ،فإن الصحة اجلنسية واإلجنابية تعني أن يكون النساء والرجال واملراهقني واملراهقات ،مبن فيهم من يعيش في بيئات
إنسانية ،احلق في اآلتي:
⊲حياة جنسية ُمرضية وآمنة؛

⊲حرية تقرير ما إذا كانوا يرغبون في اإلجناب أم ال ،ومتى ،وكيفية فعل ذلك؛
⊲احلصول على املعلومات والوصول إلى وسائل منع احلمل اآلمنة والفعالة وامليسورة التكلفة واملقبولة من
اختيارهم؛
⊲احلصول على خدمات الرعاية الصحية املناسبة التي متكن النساء من احلمل والوالدة بأمان وحماية صحة
رضيعهن؛
⊲احلصول على املعلومات حول الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى األخرى املنقولة جنسيا
وعالجها.
⊲االستفادة من التدخالت واالستراتيجيات لتنظيم اخلصوبة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

 15األمم املتحدة« ،برنامج العمل» (مت تبنيه في خالل املؤمتر الدولي املعني بالسكان والتنمية ،القاهرة 13-5 ،أيلول/سبتمبر  ،1994الفقرة ،7,2
.https://unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
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ملاذا تشكّل حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا أولوية؟
مكونات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية عبارة عن إجراءات حيوية ومنقذة للحياة يجب
ّ
تنفيذها بالتزامن مع غيرها من اإلجراءات املنقذة للحياة .وهي أساسية للحد من الوفيات واألمراض واإلعاقات مع احلفاظ
على احلق في العيش بكرامة .للمجتمعات املتأثرة باألزمة احلق في الوصول إلى هذه اخلدمات واحلق في احلصول على معلومات
شاملة حول الصحة اجلنسية واإلجنابية كي تستطيع اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة.

إذا مت جتاهل حزمة اخلدمات املبدئية أو لم يتم إيالؤها األولوية في االستجابة اإلنسانية ،استخدم/ي هذه النقاط
في عملية املناصرة وكسب التأييد مع األمم املتحدة ،وصانعي وصانعات السياسات الوطنية ،واملنظمات غير
احلكومية ،وما إلى ذلك.
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية عبارة عن:
⊲معيار حد أدنى عاملي معترف به دوليا لالستجابة للكوارث؛
⊲تد ّخل منقذ للحياة ومعيار للحد األدنى إلنقاذ احلياة معتمد من صندوق األمم املتحدة املركزي
لالستجابة حلاالت الطوارئ ومؤهل للحصول على التمويل منه؛
⊲مدمج في توجيهات مجموعة الصحة العاملية؛
⊲ومدمج في مراجعة عام  2018ملعايير إسفير الدنيا لالستجابة للكوارث في ما يتعلق مبعايير
الصحة اجلنسية واإلجنابية وفيروس نقص املناعة البشرية.

ما هي العواقب احملتملة لتجاهل حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية في أوضاع الطوارئ؟
قد تتعرض حياة الناس املتأثرين باألزمات للخطر عندما ال يتم تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية .فعلى سبيل املثال ،قد تكون النساء والفتيات عرضة للعنف اجلنسي عند محاولتهن احلصول على الطعام واملياه،
وجمع احلطب ،ودخول املراحيض .وقد ال يكون مأواهن مالئما حلمايتهن من الدخالء ،أو قد يتم وضعهن في مركز سكني
يحرمهن من خصوصيتهن .وقد يعمد أشخاص في مواقع سلطة إلى استغالل األفراد الضعفاء ،خاصة النساء والفتيات،
من خالل حجب الوصول إلى السلع األساسية مقابل توفير خدمات جنسية.
إذا مت جتاهل حزمة اخلدمات املبدئية ،قد ال تستطيع املنشآت الصحية تقدمي اخلدمات لتوفير اإلدارة السريرية للناجني
والناجيات من العنف اجلنسي .باإلضافة إلى ذلك ،عدم اعتماد االحتياطات املعيارية في بيئة الرعاية الصحية قد يسمح
بانتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من أنواع العدوى إلى املرضى أو العاملني والعامالت في اجملال الصحي .كما
أن عدم توفير األدوية في العيادات للوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وعالجه (الوقاية بعد التعرض والعالج املضاد
للفيروسات القهقرية) والعالج ألنواع العدوى املنقولة جنسيا قد يزيد من معدالت انتقال العدوى .باإلضافة إلى ذلك ،قد
يؤدي غياب وسائل منع احلمل إلى حاالت حمل غير مقصود .ومع غياب نظام إلحالة املرضى الذين يحتاجون إلى خدمات
مجهزة ،قد متوت النساء واألطفال حديثي الوالدة أو قد
رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في منشأة صحية
ّ
يتعرضون إلصابات طويلة األمد (مثل ناسور الوالدة) أو لإلصابة باملرض.
تق ّدم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية مخططا للخطوات األساسية التي يجب اتخاذها
إلنقاذ حياة الناس ،واحلفاظ على صحتهم ،وجتنب هذه العواقب السلبية وغيرها.
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من املسؤول عن تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية؟
تقع مسؤولية تنفيذ األنشطة ذات األولوية في حزمة اخلدمات املبدئية على عاتق قطاع/مجموعة الصحة ووزارة الصحة.
لكن ليست كافة األنشطة في احلزمة محصورة بقطاع/مجموعة الصحة .فعلى سبيل املثال ،تعنى القطاعات/اجملموعات
املعنية باحلماية والطعام/الغذاء ،والتربية ،واملياه ،والصرف الصحي والصحة الشخصية ،واملأوى باألنشطة ملنع العنف
اجلنسي واالستجابة له .وتعكس أدوات وإرشادات مجموعة الصحة التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت الدور
احليوي الذي يجب على قطاع/مجموعة الصحة االضطالع به في تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
16
اجلنسية واإلجنابية.

ما هي املبادئ األساسية لبرمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع اإلنسانية؟
إن املبادئ عبارة عن قيم وضعت من خالل التشاور مع أصحاب املصلحة في قطاعات العمل اإلنساني والصحة اجلنسية
واإلجنابية ويجب استخدامها للمساعدة في توجيه إجراءات العمل .وتتضمن:
⊲العمل في شراكة محترمة مع األشخاص الذين يحصلون على العناية ،ومقدمي اخلدمات ،والشركاء احملليني
والدوليني؛
⊲ضمان املساواة من خالل تلبية االحتياجات اخملتلفة للصحة اجلنسية واإلجنابية ،وضمان أن تكون اخلدمات
مجانية أو ميكن حتمل تكلفتها ،وأن تكون متاحة للجميع وذات جودة عالية؛
⊲توفير خيارات ومعلومات شاملة وقائمة على األدلة حول املستلزمات واخلدمات؛
⊲ضمان املشاركة الفاعلة والهادفة لألفراد املعنيني ،والعناية التي تركّز على الفرد والتي تعترف بامتالك املرضى
القدرة املستقلة على اتخاذ القرارات واخليارات املتعلقة باخلدمات والسلع؛
⊲ضمان خصوصية وسرّية جميع األفراد ومعاملتهم بكرامة واحترام؛

⊲تعزيز اإلنصاف في ما يتعلق بالعمر واجلنس والنوع والهوية اجلنسية واحلالة االجتماعية والتوجه اجلنسي
والعرق واللون واللغة والدين واآلراء السياسية أو
واملوقع (على سبيل املثال ،اإلقامة في الريف/املدينة) واإلعاقة ِ
غيرها ،واألصول الوطنية أو اإلثنية أو االجتماعية واملمتلكات والوالدة أو غير ذلك من السمات؛
⊲التعرف على ديناميات السلطة واجلنس ومعاجلتها في منشآت الرعاية الصحية لضمان عدم استخدام
اإلجبار أو اإلكراه أو التمييز أو العنف /سوء املعاملة /عدم االحترام /سوء االستخدام في عملية احلصول على
اخلدمات الصحية أو توفيرها؛
مهمشة غالبا ،مثل املراهقني واملراهقات،
⊲إشراك اجملتمع وحشد الدعم اجملتمعي ،مبا في ذلك الفئات التي تكون
ّ
في التواصل مع أفراد اجملتمع إلعالمهم بتوافر اخلدمات والسلع في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ومكانها؛
⊲مراقبة اخلدمات واملستلزمات ومشاركة املعلومات والنتائج بهدف حتسني جودة الرعاية.

كيف يتم إشراك الفئات واجملتمعات املتأثرة باألزمات؟
مع أنه قد يصعب حتقيق ذلك في األيام األولى لألزمة ،يجب بذل كافة اجلهود لضمان إشراك الفئات املتأثرة باألزمة ،مبن
في ذلك النساء ،واملراهقني واملراهقات ،والرجال ،في التخطيط لبرنامج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية وتنفيذه لدى بداية حالة الطوارئ .ومن أجل ضمان إشراك جميع األشخاص املعنيني ،من املهم التواصل
معينة ،مبن في ذلك املثليون واملثليات وثنائيو وثنائيات امليل اجلنسي ،والعابرون والعابرات،
مع مجموعات ذات مواطن ضعف ّ
والكويريون والكويريات ،واملتسائلون واملتسائالت عن هويتهم اجلنسية ،وحملة صفات اجلنسني ،واألشخاص الالجنسيون
(مجتمع «امليم»  ،)LGBTQIA -واألشخاص ذوي اإلعاقات ،مع احلرص على حمايتهم .على األقل ،يجب إعالم اجملتمعات املتأثرة
مبنافع طلب اخلدمات  -مثل الرعاية السريرية للناجني والناجيات من العنف اجلنسي ،ووسائل منع احلمل ،وخدمات رعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( - )EmONCوكيفية الوصول إلى هذه اخلدمات ومكانها.
 16دليل مجموعة الصحة :دليل عملي لتنفيذ مجموعة الصحة على مستوى الدولة (اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،)2009 ،
.https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/hc-guide/en
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ومن أجل حتسني وصول أفراد اجملتمع إلى اخلدمات واإلنصاف في ما بينهم ،ولدعم اخلدمات الشاملة ،باستطاعة املنظمات
دراسة بيانات البرنامج لفهم كيفية استعمال اخلدمات ،وعقد الشراكات مع اجملموعات احمللية لتأمني التعليم واملعلومات
إلى اجملموعات غير املمثلة بشكل كامل .ومن خالل تشجيع إشراك مجموعات مختلفة ،ميكن تطوير شراكات تقوم على
االحترام ،وحتسني تغطية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وجودتها.

تعريف مصطلح مجتمع «امليم» ()LGBTQIA
مثلية

امرأة تنجذب عاطفيا أو رومانسيا أو جنسيا إلى نساء أخريات.

مثلي

شخص ينجذب عاطفيا أو رومانسيا أو جنسيا إلى أفراد من النوع االجتماعي نفسه.

ثنائي/ة امليل اجلنسي

شخص ينجذب عاطفيا أو رومانسيا أو جنسيا إلى أكثر من جنس واحد أو نوع
اجتماعي واحد أو هوية جندرية واحدة ،وإن لم يكن بالضرورة في آن واحد ،في الطريقة
نفسها ،أو بنفس القدر.

عابر/ة اجلندر

مصطلح شامل لألشخاص الذين تختلف هويتهم اجلندرية و/أو تعبيرهم اجلندري
عي لهم عند الوالدة .العبور اجلندري
عن التوقعات الثقافية بناء على اجلنس الذي ّ
ال يعني االمتثال ألي ميول جنسية معينة .لذلك ،قد يعرّف عابرو وعابرات اجلندر عن
أنفسهم كمغايرين ومغايرات ،ومثليني ومثليات ،وثنائيي وثنائيات اجلنس ،إلخ.

كوير

مصطلح يستخدم عادة للتعبير عن الهويات والتوجهات املتغيرة/املرنة.

متسائل/ة

مصطلح يستخدم عادة لوصف األشخاص الذين يكونون في طور استكشاف
ميولهم اجلنسية أو هويتهم اجلندرية.

حامل/ة صفات اجلنسني

مصطلح شامل يستخدم عادة لوصف مروحة واسعة من االختالفات اجلسدية
الطبيعية .في بعض احلاالت ،ميكن رؤية هذه اخلصائص عند الوالدة ،وفي بعضها اآلخر،
ال تظهر إال في مرحلة البلوغ .وقد ال ميكن رؤية بعض االختالفات الكروموسومية من
هذا النوع جسديا على اإلطالق.

شخص الجنسي

انعدام االجنذاب اجلنسي أو الرغبة اجلنسية جتاه األشخاص اآلخرين.

املصدر« :مسرد املصطلحات» ،احلملة حلقوق اإلنسان ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms ،2019

ما هي األدوات املتوفرة لدعم مقدمي اخلدمات في تقدمي املعلومات حول حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية إلى اجملتمعات؟
أع ّدت مفوضية الالجئات من النساء مناذج شاملة وقابلة للتكييف حول املعلومات والتعليم والتواصل في ما يتعلق بحزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية للمجموعات السكانية املتأثرة باألزمات حول أهمية طلب الرعاية
بعد التعرض إلى اعتداء جنسي والوصول إلى الرعاية ملعاجلة التعقيدات التوليدية ،باإلضافة إلى مناذج حول املعلومات
والتعليم والتواصل عن التخطيط األسري من أجل دعم مقدمي اخلدمات في توفير املعلومات للعمالء والعميالت 17.وتتناول
هذه النماذج ثالثة أهداف في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وميكن استخدامها ملساعدة
مقدمي اخلدمات في جهودهم لتوفير املعلومات إلى اجملتمعات في ظروف األزمات املتنوعة حول اخلدمات املتوفرة وفوائد طلب
الرعاية.
 17ميكن تنزيل النماذج حول املعلومات والتعليم والتواصل من هنا
 http://iawg.net/resource/universal-adaptable-information- education-communication-iec-templates-misp؛وميكن تنزيل مناذج التخطيط األسري من
هنا /http://iawg.net/resource/universal-and-adaptable- information-education-and-communication-templates-on-family-planning
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أين ميكنني إيجاد هذه املوارد وغيرها من املواد املرتبطة بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
في صفحة املوارد بعنوان «حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية» على موقع مجموعة العمل
املشتركة بني الوكاالت من أجل الصحة اإلجنابية أثناء األزمات ،جتد/ين موادا ومواردا للتنفيذ ،مبا في ذلك مواد حول املعلومات
والتعليم والتواصل ،وأدوات لتقييم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وقوائم التدقيق،
وحاسبة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا التي حتسب إحصائيات الصحة اجلنسية واإلجنابية الضرورية للمناصرة وكسب
التأييد ،وتطوير البرامج ،وجمع األموال( .أنظر/ي امللحق ج) ،وغيرها.

ملاذا من املهم احلرص على االستجابة الحتياجات وقدرات املراهقني واملراهقات؟
إثر حصول أزمة ،تشكل االضطرابات في العائالت واجملتمعات ،وخسارة الفرص في مجال التعليم والوظائف وغيرها من
األنشطة اجملدية حتديات شائعة بالنسبة إلى املراهقني واملراهقات ،وقد تؤثر بشكل كبير في قدرتهم/ن على حماية
أنفسهم/ن .فنتيجة التهجير ،قد يخسرون الوصول إلى العائلة ،وشبكات النظراء ،واملؤسسات الدينية ،والدعم االجتماعي،
تعطل القانون والنظام ،يصبح املراهقون ،وخاصة املراهقات
واخلدمات الصحية ،مما يؤدي إلى بيئات عنيفة أو غير صحية .ومع ّ
بينهم معرضني/ات بشكل خاص لإلكراه واالستغالل والعنف اجلنسي ،والزواج املبكر والقسري ،مما يزيد من مخاطر احلمل
غير املقصود ،والتعقيدات خالل احلمل والوالدة ،واإلجهاض غير اآلمن ،وأنواع العدوى املنقولة جنسيا ،مبا فيها فيروس نقص
املناعة البشرية.
ومن شأن مرونة ودهاء املراهقني واملراهقات مساعدتهم/هن في التأقلم مع ظروفهم/هن ودعم مجتمعاتهم/هن .ويجب
توفير الفرص لهم/هن للمشاركة في تصميم وتنسيق وتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بخدمات الصحة
18
اجلنسية للحرص على مراعاة احتياجاتهم/هن منذ بدء حالة الطوارئ.

ملاذا من املهم مراعاة التجمعات السكانية املدينية ،والتجمعات السكانية املتنقلة،
وتصميم البرامج عن بعد لتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية؟
في كل واحدة من هذه احلاالت ،قد يشكل توفير اخلدمات الصحية حتديا نظرا إلى الصعوبات األمنية أو اللوجستية أو
التحديات املتعلقة بالتواصل.
توسع مديني عاملية سريعة .يعيش اليوم  55%من سكان العالم في
التجمعات السكانية املدينية :يشهد العالم عملية ّ
19
املدن ،ويرجح أن  68%من سكان العالم سيعيشون فيها بحلول العام  .2050ويعيش ما يقارب  60%من الالجئني والالجئات،
و  80%من النازحني والنازحات داخليا في املدن حيث ميكنهم/ن احلصول على الفرص اخملتلفة ،مثل العمل 20.إال أن األنظمة
الصحية في املدن غالبا ما تكون مستنفدة وقد ال تستطيع دعم تدفق األشخاص املتأثرين باألزمات.
التجمعات السكانية املتنقلة :شهدنا في خالل السنوات األخيرة زيادة في التجمعات السكانية املتنقلة والهجرة .بعض
احلواجز التي متنع املهاجرين واملهاجرات من احلصول على اخلدمات الصحية تتضمن غياب املعلومات ،واللغة ،والكلفة ،واخلوف
21
من االعتقال أو الترحيل.
تغير خصائص األزمات ولّد حتديات أمنية ولوجستية باستطاعتها تقييد قدرة املنظمات
تصميم البرامج عن بُعد :إن ُّ
 18منظمة غوث األطفال وصندوق األمم املتحدة للسكان ،مجموعة األدوات لصحة املراهقني واملراهقات اجلنسية واإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني :مرافق
للدليل العملي بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني (صندوق األمم املتحدة للسكان،)2010 ،
.https://www. unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
 19آفاق التمدن العاملي :مراجعة العام ( 2018منظمة األمم املتحدة ،قسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،شعبة السكان،)2018 ،
.https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf
 20هانز بارك« ،قوة املدن »،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 25 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2016
.https://www.unhcr.org/innovation/the-power-of- cities
حتول احلواجز أمام الوصول إلى اخلدمات األساسية الهجرة إلى كارثة إنسانية (االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
 21نظام عاملي
مسور :كيف ّ
ّ
متوز/يوليو ، http://media.ifrc.org/wpcontent/uploads/sites/5/2018/07/Migration-policy-Report-Final-LR.pdf.)2018
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اإلنسانية على تقدمي أعمال اإلغاثة إلى بعض الفئات املتأثرة باألزمات بشكل آمن وفاعل 22.فبات تصميم البرامج عن بُعد
أكثر شيوعا في البيئات التي تشهد نزاعا ممتد زمنيا وظروفا هشة ،حيث تكون قدرة احلصول على اخلدمات محدوة بشكل
كبير.
بالنسبة إلى النساء واملراهقات/ين املتأثرات/ين باألزمات ،غالبا ما يشكل احلصول على اخلدمات الصحية أو غيرها حتديا
في هذه البيئات بسبب احلواجز الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية .كما أنهن قد ال ميلكن معلومات حول ماهية
اخلدمات املتوفرة ومكان توافرها .وقد أشارت الدراسات إلى أن معدالت اإلصابة بتعقيدات مرتبطة باحلمل أكثر ارتفاعا بني
احلوامل اللواتي يعشن في مناطق متأثرة بالنزاعات أو املُرحتالت من النساء ،مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت الوفيات بني األمهات
23
واألطفال حديثي الوالدة .وغالبا ما يُعزى ذلك إلى تدهور احلصول على الرعاية وتدني معاييرها.
يجب على جميع املعنيني العمل معا ملواجهة هذه التحديات وحماية سالمة ورفاهية الناس الذين يعيشون في هذه
السياقات 24.ومبا أن توفير الرعاية الصحية يختلف بحسب الدول والظروف ،تنصح إحدى املقاربات املوصى بها القيام برصد
سريع للمنشآت واألنظمة الصحية املتوفرة ،مبا في ذلك وزارة الصحة ،واملنظمات غير احلكومية ،واخلدمات الدينية .وفي
حالة التجمعات السكانية املتنقلة ،يجب رصد اخلدمات في موقع «اجملموعات/القطاعات» وفي املناطق/الدول وفقا ملسالك
الهجرة الشائعة .يسهل توفير املعلومات الصحيحة للنساء واملراهقات وغيرهن من اجملموعات الضعيفة حول كيفية
احلصول على اخلدمات التي يحتجنها ومكان توافرها عندما يكون هناك الئحة شاملة ميكن مراجعتها .وتنصح مقاربة أخرى
بإنشاء شراكات مع املنظمات احمللية التي تشكل جزءا من اجملتمع والتي تستطيع إيجاد احللول احمللية لضمان عدم إقصاء أي
شخص والوصول إلى جميع األفراد املتأثرين باألزمة والذين بحاجة إلى خدمات.

كيف ميكن مراقبة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية؟
القائمة املرجعية املرتبطة بحزمة اخلدمات البدئية (أنظر/ي امللحق ب) وميكن استخدامها ملراقبة توفير اخلدمات اخلاصة
بالصحة اجلنسية واإلجنابية في كل حالة من حاالت الطوارئ اإلنسانية .وميكن تنفيذ ذلك من خالل رفع التقارير الشفهية
من قبل منسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية و/أو زيارات املراقبة .وفي األيام األولى لالستجابة اإلنسانية ،يجب تنفيذ عمليات
مراقبة أسبوعية .ولدى إنشاء اخلدمات والتوافق عليها ،يجب القيام بأعمال املراقبة والتقييم بشكل روتيني لتحديد التقدم
احملرز نحو تطوير حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ذات جودة وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.
نظام مراقبة توافر املوارد الصحية أداة أخرى ملراقبة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
ودعم التنسيق واتخاذ القرارات بني املعنيني في مجال الصحة 25.إن نظام مراقبة توافر املوارد الصحية عبارة عن برنامج
لألنظمة املعلوماتية مت تطويره لدعم أعمال مراقبة وتقييم وضع املنشآت الصحية ومدى توافر اخلدمات الصحية واملوارد في
املناطق اخملتلفة املتأثرة بحالة الطوارئ وفقا لنوع اخلدمات ومستوى الرعاية .ويقوم نظام مراقبة توافر املوارد الصحية مبراقبة
أربعة مجاالت أال وهي املنشآت الصحية واملوارد اخلاصة باخلدمات الصحية ،واخلدمات املتوفرة (مبا فيها اخلدمات اخلاصة
بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية) ،وأسباب عدم توافر اخلدمات.
 22سمران شودري ،كريستينا كورديس ،ونايثن ميلر ،تصميم ومتابعة البرامج اإلنسانية في بيئات النزاع التي يصعب الوصول إليها :مراجعة لألدبيات (منظمة
الصحة العاملية ،شباط/فبراير .https://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf ،)2017
 23أوليفيا تولوك ،فورتشونات مشنغورا وكلير ميالمد ،الصحة والهجرة وأجندة التنمية املستدامة للعام ( 0203معهد التنمية اخلارجية ،متوز/يوليو ،)2016
 ،https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10761.pdfأ .د .أكول ،س .كالوورتس و أ .د .ويكس« ،النساء احلوامل في مناطق حربية»،
مجلة الطب البريطانية ( 20نيسان/أبريل .https://doi.org/10.1136/bmj.i2037 )2016
 24يتضمن املزيد من املعلومات حول تصميم البرامج عن بعد والتجمعات السكانية املهاجرة واملتنقلة :البقاء وتوفير اخلدمات ،ممارسة جيدة للعاملني والعامالت
في اجملال اإلنساني في البيئات األمنية املعقدة (مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،)2011 ،
.https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Stay_and_Deliver.pdf
تصميم البرامج اإلنسانية ومراقبتها في بيئات النزاع التي يصعب الوصول إليها :مراجعة لألدبيات (مجموعة الصحة التابعة ملنظمة الصحة الدولية ،شباط/
وجها لوجه
فبراير  . http://www.who.int/health-cluster/resources/publications/remote-lit-review.pdf ،)2017أنطونيو دونيني ودانيال ماكسويل« ،من العمل ً
وجها للشاشة :اإلدارة عن بعد ،والفاعلية واملساءلة في األعمال اإلنسانية في البيئات غير اآلمنة »،مراجعة دولية للصليب األحمر ،95 ،ص383-413.
إلى العمل ً
 .doi:10.1017/S1816383114000265بيتا سانديسون ،اإلرشادات العملية لتصميم البرامج احملدودة الوصول إلدارة جودة البرامج النسخة األولى (أوكسفام،
كانون الثاني/يناير  .https:// www.medbox.org/limited-access-humanitarian-programming/download.pdf ،)2017صحة الالجئني والالجئات واملهاجرين
واملهاجرات :ممارسات لالستجابة لالحتياجات الصحية للالجئني والالجئات واملهاجرين واملهاجرات (منظمة الصحة العاملية  -املكتب اإلقليمي ألفريقيا)،
.www.who.int/migrants/publications/AFRO-Practices.pdf
 25للمزيد من املعلومات حول نظام مراقبة توافر املوارد الصحية (.https://www.who.int/hac/herams/en :)SMAReH
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تتضمن مجموعة أدوات نظام املعلومات الصحية في حاالت الطوارئ ،التي طورتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،املؤشرات األساسية لتأطير عملية جمع البيانات على مستوى املنشأة الصحية في بداية حالة الطوارئ 26.وميكن
استخدام هذه البيانات ملناقشة الثغرات والتشابك في تغطية اخلدمات ضمن آليات تنسيق قطاع/مجموعة الصحة وإيجاد
حلول وتطبيقها.

كيف باستطاعة وكالة ما احلصول على متويل لدعم أنشطة حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
مبا أن حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية تراعي املعايير املنقذة للحياة اخلاصة بصندوق األمم
املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ 27،باستطاعة املنظمات غير احلكومية طلب املال من الصندوق من خالل تقدمي مقترحات
ملشاريع تكون جزءا من عملية التخطيط وتوجيه النداءات اإلنسانية .وتشكل الصناديق املشتركة على مستوى البلد خيارا
آخر للتمويل ،على غرار خطط االستجابة اإلنسانية .ويجب على املقترحات أن تصف األنشطة اخلاصة بالصحة اجلنسية
واإلجنابية ذات األولوية كما وردت في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا باعتبارها أولى مكونات الصحة اجلنسية واإلجنابية التي
يجب التطرق إليها ،يليها توسيع برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية ما أن تسمح احلالة بذلك.
كما على املنظمات التي تستجيب ألزمة ما أن تضيف متويل حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
إلى املقترحات املقدمة إلى اجلهات املانحة ،مثل وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة األسترالية ،ومكتب الواليات املتحدة للسكان
والالجئني والهجرة ،والشؤون العاملية كندا ،ووزارة التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة ،ومكتب املفوضية األوروبية
للمساعدات اإلنسانية واحلماية املدنية ،ووزارة الشؤون اخلارجية الدامناركية ،ووزارة الشؤون اخلارجية الهولندية ،والوكالة
النرويجية للتعاون اإلمنائي ،ومكتب املساعدة اخلارجية في حاالت الكوارث التابع للواليات املتحدة ،والوكالة السويدية
للتعاون اإلمنائي الدولي ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،واجلهات املانحة
28
اخلاصة التي قد تدعم أنشطة مواجهة الطوارئ (أنظر/ي امللحق د لالطالع على منوذج من مقترح متويل).
ومن املفيد ذكر معايير إسفير اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في املقترحات .ففي نسخة العام  2018من دليل إسفير،
أضيفت أنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ذات األولوية إلى معايير الصحة اجلنسية
واإلجنابية« :املعيار  1-3-2الرعاية الصحية للصحة اإلجنابية والرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة« »،املعيار
29
 2-3-2العنف اجلنسي واإلدارة السريرية لالغتصاب »،و»املعيار  3-3-2فيروس نقص املناعة البشرية».

ما هي اللوازم الضرورية لتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية ،وأين ميكن لوكالة ما أن حتصل عليها؟
مت جتميع األدوية واملعدات واللوازم األساسية لتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في
مجموعات مجهزة مسبقا تعرف مبجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات .وصممت
هذه اجملموعات ،التي يديرها صندوق األمم املتحدة للسكان نيابة عن مجموعة العمل بني الوكاالت من أجل الصحة اإلجنابية
أثناء األزمات ،كي تستخدم حول العالم في املرحلة األولى من أي حالة طوارئ حادة .إال أن بعض األدوية واألجهزة الطبية في
اجملموعات قد ال تصلح في كافة البيئات .وهذا أمر محتم ألنها عبارة عن مجموعات موحدة املواصفات ملواجهة الطوارئ ،وقد
صممت لالستخدام حول العالم ،ومت جتميعها وجتهيزها للتوزيع الفوري .قد ال حتتاج جميع البيئات اجملموعات كاملة ،وفقا
لتوفر اللوازم وقدرة املنشآت الصحية في البيئة قبل حدوث األزمة .كما أن بعض السلع األساسية غير متوفرة في مجموعة
الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ،لكن ميكن طلبها كسلع تكميلية في ظروف محددة
« 26مجموعة أدوات نظام املعلومات الصحية »،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل ،2019
.https://www.unhcr.org/protection/health/4a3374408/health- information-system-toolkit.htm
 27املعايير املنقذة للحياة واألنشطة القطاعية (الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ.https://cerf.un.org ،)2010 ،
« 28إرشادات تقدمي املقترحات »،الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( ،)DIASUمتت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل https://www.usaid.gov/what ،2019
we-do/working-crises-and-conflict/crisis-response/resources/guidelines-proposals؛ «فرص التمويل »،وزارة اخلارجية األميركية ،متت زيارة الصفحة في
في  8نيسان/أبريل https://www.state. gov/j/prm/funding ،2019؛ «التمويل لإلغاثة اإلنسانية »،مكتب املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية واحلماية
املدنية ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en , ،2019؛ وموقع وزارة الشؤون
اخلارجية والتجارة التابع للحكومة األسترالية ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل .https://dfat.gov.au ،2019
 29دليل إسفير للعام ( ،2018إسفير.https://www.spherestandards.org/handbook ،)2018 ،
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الستكمال اجملموعات األساسية .يجب مناقشة اللوازم في قطاع/مجموعة الصحة و/أو اجتماعات القطاع الفرعي املعني/
مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفي مرحلة اإلعداد حلالة الطوارئ.
لتجنب انقطاع لوازم الصحة اجلنسية واإلجنابية املنقذة للحياة في خالل حاالت الطوارئ ،ينبغي للفاعلني والفاعالت في
اجملال اإلنساني تذكر أن دعم سالسل التوريد احمللية املستدامة ضروري لتوسيع اخلدمات ليصبح برنامج الصحة اجلنسية
واإلجنابية شامال ،وفي املرحلة احلادة من حالة طوارئ لدى تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية .ومبا أن املشاكل اللوجستية مألوفة في حاالت األزمات ،وخاصة بالنسبة إلى اللوازم الصحية ،يجب على الشركاء
في مجموعة العمل املعنية/القطاع الفرعي املعني بالصحة اجلنسية واإلجنابية العمل عن كثب مع قطاع/مجموعة
اللوجستيات والشركاء اآلخرين .ويجب على الفاعلني والفاعالت املعنيني في اجملال اإلنساني السعي لضمان إدراج اللوازم
الصحية اإلنسانية في التخطيط اللوجستي ،وللتحديد والتأمني السريعني إلدراج لوازم الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة
على االحتياجات في عملية شراء اللوازم الطبية العامة لتجنب النقص في اللوازم ونضوب اخملزون.
للمزيد من املعلومات حول اللوازم والتحضيرات اللوجستية ،ميكن مراجعة الوحدة  ،9الفصل الرابع في
الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت للعام  ،2018ودليل مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ( ،)2019واملواد املرافقة.

هل تنفذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية فقط في
حاالت الطوارئ احلادة؟
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ليست فقط محصورة باألزمات احلادة .إذ يشمل «إطار
العمل اخلاص بتوافق جرنادا حول الصحة اجلنسية واإلجنابية في األزمات املمتدة زمنيا وعمليات التعافي» ضمان املكونات
السريرية حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وحتقيق التغطية املنصفة ،ودعم اخلدمات لدى
إدراجها في برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة في خالل األزمات املمتدة ومرحلة التعافي 30.جتدر اإلشارة إلى أن
في بعض احلاالت املمتدة زمنيا وبيئات ما بعد األزمات ،ال تكون اخلدمات السريرية ذات األولوية في حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية جاهزة بعد .ففي هذه احلالة ،ال يجب توقيف برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية أو
اختزالها ،ال بل يجب حتسينها فورًا كي تشمل كافة اخلدمات ذات األولوية في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية.

ما الذي ميكن القيام به لالستعداد حلاالت طوارئ في دول معرّضة الكوارث والنزاعات؟
يجب على اجملتمعات احمللية ،واملمثلني واملمثالت على نطاق القطاع والوالية ،والوكاالت اإلنسانية والوكاالت املعنية للكوارث
والتنمية إعطاء األولوية للصحة اجلنسية واإلجنابية في سياسات إدارة حاالت الطوارئ الصحية ،مبا في ذلك التأهب حلاالت
الطوارئ وخطط الطوارئ .وقد تشمل هذه اخلطط تدريب العاملني والعامالت في مجال الصحة على نطاق الوطن واحمللة
واجملتمع على تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛ وحتديد نظام لرصد اخلدمات املتوفرة
قبل حالة الطوارئ وفور بدئها؛ وحتديد استراتيجيات التنسيق والتواصل؛ والتخطيط للموارد البشرية في حالة الطوارئ؛
وتطوير اخلطط اللوجستية لتخزين لوازم حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وإدارتها وطلبها
وتوزيعها .نستعرض في ما يلي مثلني عن املوارد لدعم جهود اجلهوزية:
طورت مبادرة برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت األزمات وما بعدها  -مبادرة سبرينت  -في شرق وجنوب شرق
ّ
آسيا واحمليط الهادئ بتمويل من احلكومة األسترالية بعد االجتماع التاسع جملموعة العمل املشتركة بني الوكاالت من أجل
الصحة اإلجنابية أثناء األزمات ،الذي عقد في تشرين األول/أكتوبر  2006في سيدني ،أستراليا .وتهدف املبادرة إلى حتسني
الوصول إلى اخلدمات واملعلومات اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية بني الفئات التي تعيش في بيئات إنسانية .وباتت اآلن
 30توافق جرنادا حول الصحة اجلنسية واإلجنابية في األزمات املمتدة وعمليات التعافي (كلية الصحة العامة األندلسية ،صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة
الصحة العاملية) ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل ،2019
https://www.who.int/hac/techguidance/pht/reproductive_health_protracted_crises_and_ recovery.pdf.

18

في مرحلتها الثالثة ،حيث تركّز على منطقة شرق وجنوب شرق آسيا واحمليط الهادئ وتعمل على حتقيق األهداف اآلتية:
⊲أن تكون بيئة التمويل ووضع السياسات داعمة بشكل متزايد للصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية في األوضاع
اإلنسانية؛
⊲توافر قدرات وطنية متزايدة لتنسيق عملية تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية أثناء األزمات؛
⊲تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في الوقت املناسب أثناء األزمات.
يدير مبادرة سبرينت االحتاد الدولي لتنظيم األسرة ،وهي تعمل عن كثب مع شركاء مثل صندوق األمم املتحدة للسكان،
ومفوضية الالجئات من النساء ،وأعضاء في مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت من أجل الصحة اإلجنابية أثناء األزمات.
للمزيد من املعلومات حول مبادرة سبرينت واألعمال اإلنسانية لالحتاد الدولي لتنظيم األسرة ،الرجاء زيارة
.www.ippf.org/our-priorities/humanitarian
مبادرة الشراكة التدريبية جملموعة العمل املشتركة بني الوكاالت من أجل الصحة اإلجنابية أثناء األزمات تأسست في
العام  2006من أجل س ّد الثغرات في اخلدمات السريرية في تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية .وتعتمد هذه املبادرة مقاربة متكاملة وشاملة وجامعة لزيادة القدرات اإلقليمية والوطنية واحمللية لتنسيق وتوفير
خدمات للصحة اجلنسية واإلجنابية ذات جودة عالية وبشكل فاعل لدى بداية حالة الطوارئ ،والتخطيط بشكل فاعل من
أجل تنفيذ خدمات شاملة ومتكاملة مرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية .للمزيد من املعلومات حول مبادرة الشراكة
التدريبية جملموعة العمل املشتركة بني الوكاالت ،الرجاء زيارة .iawg.net

الوحدة  :1النقاط األساسية
⊲تشمل األهداف الستة حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية :حتديد منظمة لقيادة
تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومنع العنف اجلنسي واالستجابة
الحتياجات الناجني والناجيات ،ومنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى املنقولة جنسيا
وتخقيض معدالت املرض والوفيات الناجمة عنها ،ومنع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات
واألطفال حديثي الوالدة ،ومنع احلمل غير املقصود ،والتخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
واملدمجة في الرعاية الصحية األوّلية في أقرب وقت ممكن .وتشمل األنشطة األخرى ذات األولوية في حزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية توفير رعاية آمنة لإلجهاض ،إلى أقصى يقدر يسمح
به القانون.
⊲حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ضرورية لتخفيض الوفيات واألمراض واإلعاقات
وحماية احلق في احلياة بكرامة.
⊲يجب بذل كافة اجلهود لضمان إشراك الفئات املتأثرة باألزمات ،مبا في ذلك النساء واملراهقات والرجال ،في مرحلة
التخطيط وتنفيذ خدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية منذ بداية حالة
الطوارئ .على األقل ،يجب إعالم اجملتمعات املتأثرة بفوائد طلب اخلدمات  -مثل الرعاية السريرية للناجني
والناجييات من العنف اجلنسي ،ووسائل منع احلمل ،وخدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
 وكيفية الوصول إلى هذه اخلدمات ومكان توافرها.⊲ميكن استخدام قائمة تدقيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ملراقبة توفير
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتنسيقها في حاالت الطوارئ اإلنسانية.
⊲يجب على املنظمات املستجيبة ألزمة ما أن تدرج التمويل ألنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية في املقترحات املقدمة إلى اجلهات املانحة.
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الوحدة  :2احلرص على قيام قطاع/مجموعة
الصحة بتحديد منظمة لقيادة تنفيذ
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
إن تنسيق أنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية كجزء من االستجابة الشاملة
لقطاع/مجموعة الصحة ضروري على عدة مستويات ،مبا في ذلك ضمن كل وكالة تستجيب حلالة الطوارئ ،باإلضافة إلى
املستويات دون الوطنية والوطنية والدولية .كما أن التنسيق بني هذه املستويات اخملتلفة ضروري لضمان فاعلية االستجابة
للصحة اجلنسية واإلجنابية .وذلك ألن التنسيق يساعد في حتديد الثغرات في عملية تقدمي اخلدمات وس ّدها ،وجتنّب البرامج
املتداخلة ،وتعزيز املناصرة وكسب التأييد ،ودعم تطبيق معايير ومساءلة لضمان وصول الفئات املتأثرة باألزمات إلى خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية املنقذة للحياة.
منذ بداية االستجابة في كل بيئة إنسانية ،على قطاع/مجموعة الصحة حتديد منظمة رائدة معنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية لضمان التنسيق .وقد تكون هذه املنظمة وزارة الصحة ،و/أو وكالة تابعة لألمم املتحدة ،و/أو منظمة غير حكومية
تعي فورا
وطنية أو دولية .يجب على املنظمة املرشحة ،أي املنظمة التي تتمتع بأعظم القدرات لالضطالع بهذا الدور ،أن ّ
منسقا للصحة اجلنسية واإلجنابية بدوام كامل ملدة ال تقل عن ثالثة إلى ستة أشهر .ويق ّدم منسق الصحة اجلنسية
ويسهل التخطيط املنسق لضمان إيالء األولوية للصحة
واإلجنابية الدعم الفني والتشغيلي للشركاء املعنيني بالصحة
ّ
اجلنسية واإلجنابية وتقدمي خدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية بشكل فاعل.

لدى إكمال الوحدة ،سيتمكّن املتعلّمون واملتعلّمات من:
⊲وصف أهمية حتديد وكالة رائدة معنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ومنسق للصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲حتديد أدوار ووظائف منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية.

20

أهداف وأنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
احلرص على أن يحدد قطاع/مجموعة الصحة منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا.
تقوم منظمة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة باآلتي:
⊲ترشيح منسق للصحة اجلنسية واإلجنابية لتقدمي الدعم الفني والتشغيلي جلميع الوكاالت التي تقدم
اخلدمات الصحية؛
⊲استضافة اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل املنسق لضمان تنفيذ
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا؛
⊲رفع التقارير إلى مجموعة الصحة ،و/أو مجموعة العنف القائم على النوع االجتماعي الفرعية ،و/أو اجتماعات
التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية حول أي قضايا تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا؛
⊲باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة والعنف االقائم على النوع االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية،
ضمان حتديد خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة وحتليلها؛
⊲مشاركة املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية بالتنسيق مع قطاعي/مجموعتي
الصحة واللوجستيات؛
⊲ضمان معرفة اجملتمع بتوافر خدمات الصحة اإلجنابية وموقعها.

ما هي أنشطة منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
في بداية االستجابة اإلنسانية ،على قطاع/مجموعة الصحة أن حتدد منظمة رائدة معنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية .من
تعي منسقً ا للصحة اجلنسية واإلجنابية يعمل ضمن قطاع/مجموعة الصحة.
ثم على هذه املنظمة الرائدة أن ّ

نستعرض في ما يلي الصالحيات الواسعة التي يناط بها منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية:
صالحيات منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية:
يكون منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية مسؤوال عن دعم شركاء قطاع/مجموعة الصحة لتنفيذ حزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية والتخطيط لتوفير خدمات شاملة للصحة اجلنسية
واإلجنابية .دور منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية هو:
⊲التنسيق والتواصل والتعاون مع قطاع/مجموعة/الفاعلني في مجال الصحة والعنف القائم على النوع
االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية واملشاركة في االجتماعات الصحية وغيرها من اجتماعات
التنسيق بني القطاعات وتوفير املعلومات وإثارة القضايا واخملاوف اإلستراتيجية والفنية؛
⊲استضافة اجتماعات تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية املنتظمة على املستويات الوطنية واملستويات
دون الوطنية/اإلقليمية واحمللية ذات الصلة جلميع أصحاب املصلحة الرئيسيني ،مبا في ذلك وزارة الصحة،
واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية (مبا في ذلك منظمات التنمية العاملة في مجال الصحة اجلنسية
واإلجنابية ،ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة ،ومجموعات اجملتمع املدني ،وممثلي وممثالت القطاعات اخملتلفة
(احلماية ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وفيروس نقص املناعة البشرية) ،وممثلي اجملتمع من السكان
الذين يكونون غالبا مهمشني مثل املراهقني واملراهقات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،ومنظمات مجتمع امليم
لتسهيل تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
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⊲جمع املعلومات الدميوغرافية األساسية واملرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية حول الفئات املتأثرة لدعم
املناصرة حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ،وتنفيذ خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة والتخطيط لها
وتوفيرها.
⊲حتديد معلومات حول عناصر السياسات والبروتوكوالت والتشريعات والقوانني العرفية الوطنية واخلاصة
بالدولة املضيفة وفهمها وتقدميها والتي:
• تدعم خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية للفئات املتأثرة
وتقيد الوصول إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
•تنشئ احلواجز
ّ

⊲من خالل آليات تنسيق الصحة والعنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية ،دعم
إجراء دراسات مسحية/حتليل لوضع خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة (مبا في ذلك موفري اخلدمات
احملليني املتخصصني الذين يعملون بالفعل مع الفئات الفرعية مثل أفراد مجتمع امليم ،وأولئك الذين يشاركون
في العمل اجلنسي) ،وحتديد احتياجات برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وقدراته والثغرات فيه ،وإجراء عملية
تخطيط بالتنسيق مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني للحصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
التي تتسم بالفعالية والكفاءة واالستدامة؛
⊲دعم الشركاء العاملني في مجال الصحة للحصول على متويل للصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل عمليات
التخطيط اإلنساني واملناشدات ،مبا في ذلك عملية النداءات العاجلة (الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ،
والصناديق املشتركة على مستوى البلد وخطة االستجابة اإلنسانية ،بالتنسيق مع قطاع/مجموعة الصحة؛
⊲تقدمي إرشادات فنية وتشغيلية بشأن تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية،
باإلضافة إلى التوجيه لشركاء الصحة بشأن حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اإلجنابية،
ومجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية 31. ،وغير ذلك من املوارد؛
⊲دعم تنسيق الشراء وتوزيع لوازم ومجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية ،ودعم
الشركاء في جمع البيانات األساسية حول استهالك اللوازم ،والتخطيط إلنشاء أنظمة اإلمدادات والتوزيع
املستدامة والطويلة األجل اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
يعمل منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية في سياق اآللية الشاملة للتنسيق بني قطاعات/مجموعات الصحة
للحصول على املعلومات واستخدامها من أجل:
⊲احلرص على مراقبة خدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية لضمان جودتها
واستدامتها؛ واستخدام القائمة املرجعية حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
ملراقبة اخلدمات (أنظر/ي امللحق ب)؛
⊲ضمان التواصل املنتظم بني جميع املستويات وتقدمي تقرير عن االستنتاجات والتحديات الرئيسية التي تتطلب
ً
حل آللية التنسيق الصحي العامة؛
⊲جمع بيانات توفير اخلدمة وتطبيقها ،وحتليل النتائج ،وحتديد احللول لس ّد الثغرات اخلدماتية ،والتخطيط
لتقدمي خدمات شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲تسهيل عقد اجتماعات التخطيط مع جميع أصحاب املصلحة لتحديد أوجه التآزر واالحتياجات والثغرات
والفرص؛
⊲دعم إنشاء خدمات شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية محورها العمالء في أسرع وقت ممكن وخالل  3إلى 6
أشهر من بدء حالة الطوارئ.

 31الرجاء مراجعة الوحدة التاسعة للمزيد من املعلومات حول حقائب الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت.
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املراهقون واملراهقات
قد ال تتناول حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية جميع احتياجات املراهقني واملراهقات وقد ال
يكون من املمكن دمج جميع مبادئ الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني واملراهقات عند تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية .لذلك على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية إشراك املراهقني واملراهقات بشكل
هادف في تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية وتصميم املشاريع اخلاصة بها وتنفيذها ،ويجب عليه دعم توفير خدمات خاصة
بالصحة اجلنسية واإلجنابية املواتية للمراهقني واملراهقات .من بني املراجع املفيدة التي ميكن االطالع عليها ،نذكر مجموعة
أدوات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني في بيئات العمل اإلنساني ،التي وضعتها منظمة إنقاذ الطفولة وصندوق
األمم املتحدة للسكان ،للحصول على إرشادات إضافية حول إنشاء وتوفير حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املواتية للمراهقني
واملراهقات 32.الرجاء مراجعة امللحق ه لالطالع على نسخة مح ّدثة من القائمة املرجعية خلدمة الصحة اجلنسية واإلجنابية
املواتية للمراهقني واملراهقات في مجموعة األدوات.

ملاذا يجب إيالء األولوية لتعيني منسق للصحة اجلنسية واإلجنابية؟
تشير األدلة إلى أنه من دون اخلبرات الفنية والتنسيق لدعم االستجابة للصحة اجلنسية واإلجنابية ،يتم جتاهل اخلدمات
احليوية في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،أو ال يتم إيالئها األولوية أو يتم عزلها خالل
التنفيذ.

من عليه املشاركة في اجتماعات مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية؟
تقع على عاتق منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية مسؤولية استضافة اجتماعات تنسيقية منتظمة .على الفاعلني في
االستجابة الصحية اإلنسانية ذات الصلة املشاركة في هذه االجتماعات ،مبن في ذلك:
⊲وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ذات الصلة؛
⊲املنظمات احمللية والدولية املعنية بالتنمية والعمل اإلنساني واجملتمع املدني والفاعلني في القطاع اخلاص
الذين لهم خبرات وجتارب في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲اجلهات املانحة؛
⊲مجموعة العمل أو اجملموعة املعنية باحلماية ونطاق مسؤوليتها املرتبط بالعنف القائم على النوع االجتماعي؛
⊲ممثلون وممثالت من اجملتمعات املتأثرة؛
⊲وكاالت األمم املتحدة ،مثل صندوق األمم املتحدة للسكان ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
ومنظمة الصحة العاملية.
بصفتها شريكة في آلية التنسيق ،تقع على عاتق الوكاالت مسؤولية طرح القضايا املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية
للنقاش في االجتماعات العامة لقطاع/مجموعة الصحة.

 32مجموعة أدوات الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني واملراهقات لبيئات العمل اإلنساني :كتيب مرافق للدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة
اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني( ،منظمة غوث األطفال وصندوق األمم املتحدة للسكان ،أيلول/سبتمبر )2010
https://www.unfpa.org/sites/default/ files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf.
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تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية على املستويني الوطني ودون الوطني
من أجل فهم دور منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية على املستويني الوطني ودون الوطني ،من املهم التذكر أن آليات التنسيق
في بيئة لالجئيني والالجئات تختلف عن تلك التي تُلحظ في بيئات للنازحني والنازحات داخليا.
⊲إذا كنت تعمل/تعملني في بيئة لالجئني ،تقع على عاتق املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
مسؤولية التنسيق الكامل لالستجابة.
⊲إذا كنت تعمل/تعملني في بيئة للنازحني والنازحات داخليا ،تقع على عاتق مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية مسؤولية التنسيق الكامل من خالل «مقاربة اجملموعة» (كما وصفت في الصفحة .)32
مع أن بنى التنسيق هذه تختلف من الناحية التشغيلية ،من املهم التذكر أن التزامات الشركاء باحلرص على تنفيذ حزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا في بداية كل حالة الطوارئ تبقى نفسها.
للمزيد من املعلومات حول أوجه االختالف بني آليات التنسيق في أنشطة االستجابة في حالة الالجئني والالجئات وحالة
النازحني والنازحات داخليا ،الرجاء مراجعة برنامج التدريب حول تنسيق األعمال اإلنسانية بعنوان «بناء استجابة أفضل»
( )https://www.buildingabetterresponse.orgأو زيارة موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وموقع مكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
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املصدر« :ما هي مقاربة اجملموعة»؟ االستجابة اإلنسانية ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل ،2019
https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach

االختصارات األساسية املرتبطة باجملموعة العاملية الرائدة
FAO

منظمة األغذية والزراعة

IFRC

االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IOM

منظمة الهجرة الدولية

OCHA

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

UNAID

برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز

UNDP

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

UNEP

برنامج األمم املتحدة للبيئة

UNFPA

صندوق األمم املتحدة للسكان

UNHCR

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

UNICEF

منظمة األمم املتحدة للطفولة

WFP

برنامج األغذية العاملي

WHO
منظمة الصحة العاملية
مالحظة :على املستوى الوطني ،قد تقع مسؤولية القيادة والتنسيق على عاتق وكاالت مختلفة ذات خبرة أكثر من غيرها
في امليدان.
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ما هي أشكال الدعم التي يحتاج إليها منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية؟
يقوم فريق عمل معني باإلدارة والتواصل واللوجستيات بدعم منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية من أجل:
املساعدة في عقد اجتماعات التنسيق اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲حتديد مجموعات اجملتمع املدني وضمان إشراكها بشكل هادف ،مبا في ذلك الشبكات واملنظمات التي متثل
النساء ،واملراهقات ،وأفرد مجتمع امليم ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وغيرهم من أعضاء اجملتمع املتأثرين باألزمات؛
⊲إعداد محاضر االجتماعات ونشرها؛
⊲مشاركة املستجدات عن احلالة ،والتدريبات ،واملوارد ذات الصلة؛
⊲العمل مع قطاعات/مجموعات الصحة واللوجستيات لطلب اللوازم اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية
وتخزينها وتوزيعها.
⊲لالطالع على بعض املوارد املفيدة املرتبطة بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية،
الرجاء زيارة .iawg.net

ما هي بعض خصائص اجتماعات التنسيق أو مجموعات العمل املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية القوية والناجحة؟
بذل اجلهود لتكون اجتماعات التنسيق أو اجتماعات مجموعات العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية قوية
وناجحة:
⊲تعتمد صالحيات متفق عليها (تركز على تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية والبناء عليها)؛
⊲يتم تيسيرها بشكل جيد ويتم اعتمادها للتخطيط االستراتيجي وحل املشاكل لضمان تغطية خدمة
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲تشهد مشاركة فاعلة لوزارة الصحة في قيادة أو املشاركة في قيادة جهود التنسيق؛
⊲يتم اإلعالن عنها لكافة أصحاب املصلحة وتكون مفتوحة أمام كافة الوكاالت وأعضاء اجملتمعات املتأثرة
باألزمة  -مبا في ذلك التمثيل عن الفئات التي غالبا ما تكون مهمشة (مثل املراهقني واملراهقات ،واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وأفراد مجتمع امليم)؛
⊲تنظم في مكان يسهل الوصول إليه وتعقد بشكل منتظم  -عادة مرة كل أسبوع في بدء حالة الطوارئ؛
⊲تدار بشكل فعال بالنسبة للوقت ووفقا جلدول أعمال عملي لضمان التغطية العادلة والشاملة لكافة
أنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
ينبغي لعملية تيسير االجتماعات أن:
⊲تدعم املشاركة املتساوية ،واالستماع الفاعل ،وتسجيل املالحظات؛
⊲تعزز من خالل توزيع محاضر االجتماعات بعد انعقادها على أن يتم نشر محاضر االجتماعات على موقع
االستجابة اإلنسانية ( .)humanitarianresponse.infoكما على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية احلرص
على إدراج النقاط األساسية في التقرير عن احلالة جملموعة الصحة ومشاركته مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية لغايات التقرير عن احلالة التي يصدرها ،كجزء من مساهمة قطاع/مجموعة الصحة؛
⊲مراعاة الوكاالت اجلديدة وتناوب أعضاء فريق العمل من خالل مراجعة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية وخطة عمل مجموعة العمل في بداية كل اجتماع؛ قد تتولى منظمات مختلفة
أيضا ب «ورقة الغش/التلقني»)
مسؤولية إدارة االجتماع في بدايته لتوزيع ومراجعة ورقة املناصرة (تعرف ً
وملخص حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية (أنظر امللحق ه وامللحق و).
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كيف ميكن حتقيق استمرارية تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية في مرحلة ما بعد
األزمات املمتدة/احلادة؟
فعال ،في بداية عملهم/ات ،أو
يجب على منسقي/ات الصحة اجلنسية واإلجنابية الدوليني إشراك وزارة الصحة على نحو ّ
حتديد شريك محلي لقيادة أو املشاركة في قيادة جهود التنسيق .ومن شأن هذه اخلطوة أن تضمن انتقاال سلسسا في
حاالت تبديل املوظفني/ات ،على أن يسعى إلى أن تتولى وزارة الصحة مهام تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية.

نيبال بعد زلزال (زالزل) العام :2015
اجلهوزية وتنسيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية
قبل أن يضرب الزلزال نيبال في العام  ،2015كانت احلكومة والشركاء قد قاموا بالتزامات جتاه الصحة اجلنسية
واإلجنابية وباستثمارات فيها .ومت إدراج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في أنشطة
اجلهوزية ،مبا في ذلك تنسيق مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية ( )IARHوحتضيرها.
وبعد مرور يومني على وقوع الزلزال املدمر ،ف ُّعلت آلية تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية في إطار مجموعة الصحة في
كامتاندو 33.وقامت وزارة اخلدمات الصحية ،شعبة الصحة األسرية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان بقيادة هذه اجلهود.
تضافرت جهود القيادة والتنسيق بني الشركاء فورا لضمان دعم املانحني بنجاح والوصول إلى اجملتمعات املتأثرة .على
الصعيد الوطني ،عينت دولة نيبال مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية كمجموعة فرعية للصحة
اإلجنابية .وأفادت التقارير أن االجتماعات في كامتاندو عقدت بسرعة؛ ومت إشراك أصحاب املصلحة األساسيني ،مبن
فيهم وزارة اخلدمات الصحية ،ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات غير احلكومية احمللية والدولية ،واملراهقني واملراهقات،
في اجتماعات تنسيق اجملموعة الفرعية املعنية بالصحة اإلجنابية .في املناطق الريفية ،قاد مكتب الصحة العامة
اإلقليمي جهود االستجابة للكارثة ،مبا في ذلك إنشاء مستشفيات مؤقتة ،ومخيمات متنقلة للصحة اإلجنابية،
وآليات توزيع اللوازم ،مما سمح بإدماج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في اجلهود
للوصول إلى عدد أكبر من اجملتمعات الريفية والنائية.

33

مايرز وآخرون“ ،امليسرات واحلواجز في تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا”.
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ما هي اآلليات العاملية التي توفر الدعم السياساتي والفني حلزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
مجموعة الصحة العاملية :تتولى منظمة الصحة العاملية قيادة مجموعة الصحة العاملية ،وهي تتألف من حوالي 700
شريك على مستوى الدول ،ينشط  55منهم استراتيجيا على املستوى العاملي .تتعاون هذه املنظمات لضمان إجراءات
صحية متوقعة وخاضعة للمساءلة ،مبا في ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية في بيئات األزمات 34.بالنسبة إلى أزمات الالجئني
والالجئات ،تصبح املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وكالة التنسيق الرائدة ،مبا في ذلك بالنسبة إلى الصحة
اجلنسية واإلجنابية.
مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات :وهي ائتالف تعاوني واسع يسعى إلى
توسيع وتعزيز حصول الناس املتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية .يرأس اجملموعة
عضوا من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية الناشطة في مجال العمل اإلنساني
جلنة توجيهية مؤلفة من 19
ً
والتنمية واألبحاث واملناصرة وكسب التأييد .في العام  ،2018كان في عديد اجملموعة  2،800عضو فردي من  450وكالة .تتعاون
اجملموعة مع األعضاء من خالل اجتماعات تعقد كل عامني (اعتبارًا من العام  ،)2017حيث يقوم الشركاء احملليون والدوليون
مبشاركة األنشطة واملوارد ،وتفعيل اجلهود التنسيقية ،وحتليل القضايا في اجملال املعني 35.تتألف مجموعة العمل املشتركة
بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات من  12مجموعة عمل فرعية يستطيع من خاللها األعضاء معاجلة
مواضيع الصحة اجلنسية واإلجنابية احلساسة .وحتدد كل مجموعة عمل فرعية صالحياتها على أن يتم حتديثها سنويا.
وتعقد مجموعة العمل الفرعية اخلاصة بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية اجتماعاتها
بانتظام عن بُعد ملراجعة صالحياتها ،ومشاركة نتائجها ،وحتديد مجاالت التحسني .وتدعم نتائج هذه االجتماعات واإلجراءات
املنفذة وفقً ا لصالحياتها استجابة أكثر تنسيقً ا وفاعلية حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
في حاالت الطوارئ اجلديدة .وهذا مثال على كيفية قيام اإلجراءات املتخذة على املستوى العاملي بدعم األنشطة امليدانية.
للمزيد من التفاصيل حول االنضمام إلى مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات،
الرجاء زيارة املوقع.iawg.net :
مجموعة اللوجستيات :يقود برنامج األغذية العاملي مجموعة اللوجستيات التي تدير اجلهود التنسيقية واملعلومات
لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية وحتسني إمكانية توقّع وحسن توقيت وفاعلية االستجابة اإلنسانية في حالة الطوارئ .عند
تيسر مجموعة اللوجستيات الوصول إلى اخلدمات اللوجستية املشتركة.
الضرورةّ ،
مجال املسؤولية اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي :يقود صندوق األمم املتحدة للسكان مجال املسؤولية اخلاصة
بالعنف القائم على النوع االجتماعي التي جتمع بني املنظمات غير احلكومية ،ووكاالت األمم املتحدة ،واألكادمييني واألكادمييات،
وغيرهم حتت الهدف املشترك القاضي بتأمني الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي املنقذة للحياة والقابلة
للتنبؤ واخلاضعة للمساءلة ،وتخفيف اخملاطر ،واالستجابة في سياقات العمل اإلنساني .كما يسعى مجال املسؤولية هذا
36
إلى تعزيز اجلهوزية على صعيد املنظومة والقدرة الفنية لالستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسانية.

 34موقع مجموعة الصحة العاملية متوفر علىhttp://www.who.int/hac/global_health_cluster.:
 35للمزيد من املعلومات حول اجتماعات مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالتhttp://iawg.net/event_type/annual-meeting. :
« 36عملنا» ،مجال املسؤولية اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي (موقع) ،متت زيارة الصفحة في  19حزيران/يونيو http://gbvaor.net.،2019
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واقع تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في األردن
في آذار/مارس  ،2011أدّت االضطرابات األهلية في سوريا إلى هجرة السوريني والسوريات بشكل جماعي إلى دول
مجاورة ،مبا فيها األردن 37.قامت وكاالت اإلغاثة باحلرص على إدراج احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية لالجئني
والالجئات في االستجابة اإلنسانية ،معتمدة في ذلك على إرشادات وزارة الصحة األردنية املتعلقة بالرعاية
لألمهات واألطفال حديثي الوالدة والرعاية بعد اإلجهاض؛ والوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وعالجه؛
والتخطيط األسري.
في  ،2013قامت مفوضية الالجئات من النساء وصندوق األمم املتحدة للسكان ومراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها بتقييم مشترك خلدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية بغية
حتديد وضع تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا لالجئني والالجئات السوريني في مخيم الزعتري ومدينة إربد
وجوارها ،في األردن ،كجزء من تقييم عاملي للصحة اإلجنابية في بيئات متأثرة باألزمات .وأشارت النتائج إلى أن
وكاالت الصحة الرائدة تناولت حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا من خالل تأمني التمويل واللوازم وإنشاء مراكز تنسيق،
وخدمات ،وآليات تنسيق للصحة اإلجنابية.
عقد صندوق األمم املتحدة للسكان اجتماعات تنسيق أسبوعية في مخيم الزعتري ركزت على الالجئني والالجئات
في اخمليم بشكل خاص ،واجتماعات شهرية في عمان ،األردن ،ركزت على تدفق الالجئني والالجئات واألزمة ككل.
لكن التنسيق كان غائبا في إربد وغيرها من املدن ،التي كانت تستضيف أعدادا أكبر من الالجئني والالجئات .وكانت
اخلدمات الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة ،مبا فيها عمليات نقل الدم بشكل آمن ،تستمر في العمل في
املدن .وقد يعزى ذلك إلى املستوى القائم من الرعاية الصحية املتوفرة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في األردن.
ومتثل التحدي بوجود الالجئني والالجئات في املدن ،حيث لم يكونوا مرئيني على غرار الالجئني والالجئات في مخيم
الزعتري ،مما جعل وضعهم أكثر هشاشة .فعلى سبيل املثال ،لم يكن هناك معلومات حول أنواع اخلدمات املتوفرة
لهم وموقعها .في مخيم الزعتري ،قدم الشركاء اإلقليميون الرعاية املتقدمة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة،
لكن كانت هناك ثغرات في الوقاية من العنف اجلنسي ،وتوفير الرعاية السريرية للناجني والناجيات .وقد يعزى ذلك
إلى عدم انتباه مقدمي اخلدمات الصحية إلى الوقاية من العنف اجلنسي واالستجابة له.

 37كراوز وآخرون“ ،خدمات الصحة اإلجنابية لالجئني والالجئات السوريني”.
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الوحدة الثانية :النقاط األساسية
⊲من املهم تعيني وكالة رائدة للصحة اجلنسية واإلجنابية ومنسق للصحة اجلنسية واإلجنابية ألنه من دون
اخلبرات الفنية املناسبة والتنسيق بني أصحاب املصلحة لدعم االستجابة للصحة اجلنسية واإلجنابية ،غالبا
ما يتم جتاهل خدمات احلزمة احليوية واملنقذة للحياة ،ويتم عزل التدخالت أو عدم إيالئها األولوية .وقد يؤدي
هذا األمر إلى عواقب تهدد حياة الفئات املتأثرة باألزمة.
⊲يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ،بدعم من وكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة ،تأمني
الدعم التشغيلي والفني ،استضافة اجتماعات تنسيق منتظمة مع كافة أصحاب املصلحة املعنيني،
ومشاركة املعلومات حول توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والسلع املرتبطة بها ،واحلرص على أن
يكون اجملتمع على بينة من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،والعمل مع قطاعي/مجموعتي الصحة
واللوجستيات لتأمني اللوازم ،ومن خالل آليات تنسيق الصحة والعنف القائم على النوع االجتماعي وفيروس
نقص املناعة البشرية ،ضمان رصد وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة والثغرات والتحديات
املرتبطة بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا.
⊲يجب على جميع الفاعلني املعنيني باالستجابة اإلنسانية في مجال الصحة املشاركة في اجتماعات تنسيق
الصحة اجلنسية واإلجنابية (وزارة الصحة ،املنظمات غير احلكومية الدولية ،منظمات اجملتمع املدني ،القطاع
اخلاص املعني بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،اجلهات املانحة ،قطاع/مجموعة العمل املعنية باحلماية  -مبا في
ذلك مجال املسؤولية اخلاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي  -وممثلني وممثالت من اجملتمعات املتأثرة،
ووكاالت األمم املتحدة).
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حتديات وحلول
حتديات

حلول

أحيانًا يجعل غياب فهم الصحة
اجلنسية واإلجنابية و/أو عدم
إيالئها األولوية من قبل الفاعلني
والفاعالت في العمل اإلنساني
تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية ضمن االستجابة
الصحية الكاملة صع ًبا .كيف
ميكن احلرص على إيالء األولوية إلى
الصحة اجلنسية واإلجنابية وحزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية
وإدماجها بشكل مناسب؟

قم/قومي بالتأكيد على أن حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
دوليا كما ورد في
بالصحة اجلنسية واإلجنابية معيار أدنى معترف به ً
دليل إسفير ،ومعايير إنقاذ احلياة اخلاصة بالصندوق املركزي ملواجهة
الطوارئ ( ،)CERFوالدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني
بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني ،ودليل مجموعة الصحة
التابع للصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ (.)CERF
قم/قومي بتشجيع كافة العاملني الفنيني واإلداريني املعنيني
باالستجابة اإلنسانية على استكمال وحدة التعليم عن بعد في حزمة
اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ومشاركة
املوارد ذات الصلة ،مثل أوراق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية اخلاصة باملناصرة وامللخص عنها (امللحق
د وامللحق ه).
قم/قومي بتنظيم التدريبات حول خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
املنقذة للحياة في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية كجزء من جهود اجلهوزية ،والتنسيق مع وزارة
الصحة وغيرها من املنظمات احلكومية املعنية قبل حالة الطوارئ ،إذا
أمكن.
قم/قومي بإعداد تقييم للتأهب حلالة الطوارئ في حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

في بداية حالة الطوارئ ،قد ال
يكون صندوق األمم املتحدة للسكان
وغيره من وكاالت الصحة اجلنسية
واإلجنابية املتخصصة ناشطني
في امليدان بعد .وقد يكون الوضع
ً
هشا وقدرة العاملني
األمني
ضعيفة .في هذا السياق ،ما الذي
ميكن أن تفعله الوكالة ملراعاة
الصحة اجلنسية واإلجنابية؟

إذا كانت وكالتك مشاركة في االستجابة الصحية ،يجب عليها التأكد
من إدراج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية في برامجها .وباستطاعة وكالتك أو أي وكالة أخرى التطوع
للمشاركة في اجتماعات قطاع/مجموعة الصحة لقيادة اجلهود
املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وعقد اجتماعات جملموعة العمل
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية بانتظام من أجل تسهيل تنفيذ
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
إذا تعذ ّر على وكالتك توفير كافة األنشطة املذكورة في حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،قم/قومي بتقييم
القدرة اخلدماتية للفاعلني في مجال الصحة/الصحة اجلنسية
واإلجنابية األخرى ،وإنشاء نظام إحالة فعال للخدمات التي ال تستطيع
وكالتك تأمينها.
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كيف ميكن حتديد نظير محلي
لقيادة أو املشاركة في قيادة
تنسيق جهود الصحة اجلنسية
واإلجنابية؟

إذا توافرت القدرات ،يجب على وزارة الصحة قيادة أو املشاركة في قيادة
جهود التنسيق .وقد تقدم وزارة الصحة املشورة حول املنظمات احمللية
القائمة وقدراتها .قم/قومي برصد الفاعلني احملليني القائمني الذين
ينفذون برامج مرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية لتحديد املرشحني
واملرشحات لقيادة أو املشاركة في قيادة جهود التنسيق.

كيف ميكن إشراك الفئات
املهمشة في مبادرات التنسيق؟

بالتعاون مع مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،قم/
قومي بتحديد املمثلني واملمثالت عن املراهقني واملراهقات ،والنساء،
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،ومجتمع امليم وغيرهم من اجملموعات املهمشة
غال ًبا من بني الفئات املتأثرة باألزمة .قم/قومي بدعوة هؤالء القياديني
والقياديات لتمثيل مجموعاتهم في اجتماعات مجموعة العمل
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

ما الذي ميكن فعله بشأن أعضاء
مجموعة العمل املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية الذين لم
يسمعوا أب ًدا بحزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية؟

في األسابيع واألشهر األولى الجتماعات مجموعة العمل املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،استهل/ي هذه اللقاءات بجلسة توجيهية
مقتضبة حول حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية .قم/قومي مبشاركة ملخص حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
أيضا ب “ورقة الغش/
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية (املعروف ً
ورقة التلقني” وشرح أن الهدف العام جملموعة العمل املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية هو التعاون لضمان وصول كافة الفئات املتأثرة
باألزمة إلى حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية كاملة .وفي حال كانت نسبة تناوب املوظفني مرتفعة ،وفي
حال انضمام وكاالت جديدة إلى اجتماعات مجموعة العمل املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،قم/قومي مبراجعة حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وخطة العمل اخلاصة
مبجموعة العمل في بداية كل اجتماع.
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القائمــة املرحعية اخلاصــة مبراقبة حزمــة اخلدمات
املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة :التنســيق
ميكن استخدام القائمة املرجعية التالية ملراقبة توفير خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني.
 .1وكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة ومنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية
نعم

1-1

ال

حتديد وكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة وعمل منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ضمن
قطاع/مجموعة الصحة
وكالة رائدة
منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية

1-2

عقد اجتماعات ألصحاب املصلحة املعنيني بالصحة اجلنسية واإلجنابية بشكل منتظم
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نعم

ال

الوطنية (كل شهر)
دون الوطنية/اإلقليمية (كل أسبوعني)
احمللية (كل أسبوع)
1-3

يقود/يشارك أصحاب املصلحة املعنيني في اجتماعات مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية

وزارة الصحة
صندوق األمم املتحدة للسكان وغيره من وكاالت األمم املتحدة
املنظمات غير احلكومية الدولية
املنظمات غير احلكومية احمللية
احلماية/العنف القائم على النوع االجتماعي
فيروس نقص املناعة البشرية
منظماتاجملتمعاملدني،مبافيهاالفئاتاملهمشة(املراهقونواملراهقات،األشخاصذوواإلعاقة،أفرادمجتمعامليم)

1-4

مع مساهمات من قطاعات/مجموعات الصحة/احلماية/العنف القائم على النوع االجتماعي وبرنامج
فيروس نقص املناعة البشرية ،أحرص/ي على رصد اخلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة وتدقيقها

 2بيانات دميوغرافية
2-1

عدد السكان اإلجمالي

2-2

عدد النساء في سن اإلجناب (تتراوح أعمارهم بني  15و ،49يقدر بنحو  25٪من السكان)

2-3

جنسيا (يقدر بنحو  20٪من السكان)
عدد الرجال النشطني
ً

2-4

املعدل اإلجمالي للمواليد (املضيف الوطني و/أو عدد السكان املتأثرين ،يقدر بنحو  4٪من السكان)

 38تكثر االجتماعات في بداية أزمة ما.

33

نعم

ال

املواد واللوازم
ما هي اللوازم املطلوبة لتنسيق تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية؟
مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات (IARH) - 2019
مالحظة :ال تراعي مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات سياقا محددا وليست
شاملة .يجب على املنظمات عدم االعتماد فقط على الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء
األزمات ،ال بل يجب عليها التخطيط إلدراج شراء اللوازم اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة شراء اللوازم
الصحية الروتينية في أسرع وقت ممكن .فمن شأن هذه اخلطوة أن تضمن استدامة اللوازم وتوسيع خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.

السلع التكميلية
مرتبطا مبجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة
إن الهدف األول حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ليس
ً
اإلجنابية أثناء األزمات .لكن هناك مجموعة لوازم تكميلية إدارية وتدريبية ميكن احلصول عليها فقط إذا تعذر شراء اللوازم
اإلدارية من داخل الدولة.
ميكن طلب السلع التكميلية وفقً ا للبيئة املواتية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .وميكن احلصول على السلع التكميلية
من صندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارًا من العام .2020

مستوى تقدمي اخلدمات

السلعة

تكّمل

التنسيق

اجملموعة ( 0صفر) اإلدارة والتدريب

كافة اجملموعات

34

اختبار الوحدة  :2تنسيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
تعي فورا منسق للصحة اجلنسية اإلجنابية بدوام كامل ملدة سنة
 -1ينبغي لوكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية أن ّ
من أجل تقدمي الدعم التشغيلي واللوجستي للشركاء املعنيني بالصحة وتسهيل التخطيط املنسق لضمان إيالء
األولوية إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية وتوفير خدمات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية بشكل فاعل.
صح أو خطأ
 -2في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،تقع على عاتق منظمة الصحة اجلنسية
واإلجنابية مسؤولية تنفيذ كافة النشاطات اآلتية إال:
 .أاستضافة اجتماعات منتظمة مع أصحاب املصلحة املعنيني
 .برصد خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة وحدها ومنفصلة عن آليات تنسيق الصحة/العنف
القائم على النوع االجتماعي/فيروس نقص املناعة البشرية
 .تترشيح منسق للصحة اجلنسية واإلجنابية
 .ثمشاركة معلومات حول توافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والسلع املرتبطة بها
 .جالتأكد من معرفة أفراد اجملتمع بتوافر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومكانها
 -3من يجب عليه املشاركة في اجتماعات مجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
 .أممثلون وممثالت عن اجملتمع املتأثر
 .باملنظمات غير احلكومية
 .تمنظمات اجملتمع املدني
 .ثمنسق العنف القائم على النوع االجتماعي
 .جكل ما سبق
 -4يتضمن التنسيق الناجح للصحة اجلنسية واإلجنابية جميع املكونات إال:
 .أالتوافق على الصالحيات
 .بإشراك وزارة الصحة في قيادة أو املشاركة في قيادة جهود التنسيق
 .تاحلصول على الدعم املالئم في مجال اإلدارة والتواصل واللوجستيات
 .ثاالجتماع كل شهر أو شهرين في بداية حالة الطوارئ
 -5ميكن استخدام قائمة تدقيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ملراقبة توفير خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية والتنسيق في حاالت الطوارئ اإلنسانية.
صح أو خطأ
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الوحدة  :3منع العنف اجلنسي
واالستجابة الحتياجات الناجيات
والناجني
ي ُ َع ّد العنف اجلنسي من بني أكثر أشكال العنف انتشارا ،وهو يشكّل مصدرا رئيسيا للقلق على الصحة العامة .وتزداد
ح ّدته في حاالت النزاع ،والهجرة القسرية ،والكوارث الطبيعية .وتشير التقديرات إلى أن  1من كل  5نساء وفتيات يتعرضن
للعنف اجلنسي في بيئات العمل اإلنساني املعقدة 39.وقد يتعرض أي فرد للعنف اجلنسي ،مبا في ذلك النساء ،والرجال،
واملراهقون واملراهقات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألطفال الصغار ،واملسنون واملسنات ،واملثليات ،واملثليون ،وثنائيو وثنائيات
امليل اجلنسي ،والعابرون والعابرات ،والكويريون والكويريات ،واملتسائلون واملتسائالت عن هويتهم اجلنسية ،وحملة صفات
اجلنسني ،واألشخاص الالجنسيون (مجتمع «امليم»  ،)LGBTQIA -واألقليات اإلثنية والدينية ،وعاملو وعامالت اجلنس .يجب
على جميع الفاعلني املستجيبني حلالة طوارئ ما االطالع على مخاطر العنف اجلنسي وتنسيق األنشطة املتعددة القطاعات
ملنعها وحماية الفئات املتأثرة  -وخاصة النساء ،والفتيات ،وغيرهن من الفئات املعرّضة للخطر.
وتشمل األمثلة عن اإلجراءات احلمائية:
⊲الوصول اآلمن إلى املنشآت الصحية؛
⊲املراحيض املنفصلة للرجال والنساء ومرافق االستحمام اجملهزة بأقفال داخلية؛
⊲إضاءة مناسبة حول اخمليم وفي املنشآت الصحية؛
⊲منازل مقسمة أو خيم عائلية فردية تسمح باخلصوصوية
يجب على الفاعلني في اجملال اإلنساني ضمان حصول النساء والفتيات والرجال والفتيان ،مع تنوعهم واختالفهم ،الذين
تعرضوا للعنف اجلنسي على الرعاية السريرية ،واخلدمات النفسية-االجتماعية واحلمائية ،وغيرها من اخلدمات الداعمة
في أسرع وقت ممكن بعد احلادثة .إن العنف اجلنسي جتربة مؤملة قد يترتب عنها مجموعة من العواقب اجلسدية والنفسية
والشخصية واالجتماعية السلبية والوخيمة على املدى القصير واملدى الطويل بالنسبة للناجني والناجيات فمن الضروري
ويقوض العنف اجلنسي قدرة النساء والفتيات ،وغيرهن من الفئات املعرّضة ،على املشاركة الهادفة في
االستجابة لها.
ّ
فرص التنمية ،وحفظ السالم ،والتعليم ،واألنشطة االقتصادية .وتعاني األسر واجملتمعات بأكملها معاناة شديدة بسبب
اآلثار املتعددة املستويات للعنف اجلنسي.
من املوارد املهمة التي تستعرض مجموعة دنيا من التدخالت املتعددة القطاعات ملنع العنف اجلنسي واالستجابة له في
بيئات الطوارئ نذكر املبادئ التوجيهية للجنة املشتركة بني الوكاالت إلدماج التدخالت املرتبطة بالعنف القائم على النوع
االجتماعي في العمل اإلنساني 40.تسلّط هذه املبادئ التوجيهية الضوء على التدخالت املوصى بها جلميع القطاعات قبل
حالة الطوارئ ،وفي خالل املرحلة احلادة من حالة الطوارئ ،ولدى انحسار األزمة .كما أن مصفوفة مرجعية لهذه املبادئ
التوجيهية متوفرة.

 39ألكسندر فو ،عاطف عدنان ،أندريا وورتر ،كيمان فام ،ليونارد روبنستاي ،نانسي غالس ،كريس بارير ،وسونال سينغ« ،انتشار العنف اجلنسي بني الالجئات في
حاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة :مراجعة منهجية وحتليل تلوي »،تيارات بلوس ( :)SOLPالكوارث 81 ،آذار/مراس ،2014
DOI: 10.1371/currents.dis.835f10778fd80ae031aac12d3b533ca7.
 40املبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت املرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني (موقع) ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل ،2019
https:// gbvguidelines.org.

36

لدى إكمال الوحدة ،سيتمكّن املتعلّمون واملتعلّمات من:
⊲شرح ماهية العنف اجلنسي ،وملاذا يشكل منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني
أولوية؛
⊲حتديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها ملنع العنف اجلنسي؛
⊲وصف مكونات الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي؛
⊲حتديد اجلهات املسؤولة عن منع حوادث العنف اجلنسي وإدارتها؛
⊲وصف األسباب التي حتول دون اإلبالغ عن العنف اجلنسي؛
⊲فهم ماهية مدونة السلوك وآلية لتقدمي الشكاوى.

أهداف وأنشطة حزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني والناجيات من خالل:
ملنع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني لدى بدء حالة الطوارئ ،ينبغي ملنسق
الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومديري البرامج ،ومقدمي اخلدمات التعاون مع قطاع/مجموعة الصحة من أجل:
⊲العمل مع مجموعات أخرى ،وال سيما اجملموعة الفرعية املعنية باحلماية والعنف القائم على النوع االجتماعي،
لوضع تدابير وقائية على مستوى اجملتمعات وعلى املستوى احمللة وعلى مستوى املقاطعات مبا في ذلك املنشآت
الصحية حلماية الفئات املتأثرة ،وال سيما النساء والفتيات ،من العنف اجلنسي؛
⊲توفير الرعاية السريرية واإلحالة إلى اخلدمات الداعمة األخرى املتاحة للناجيات والناجني من العنف اجلنسي؛
⊲ضمان توفير مساحة سرية وآمنة داخل املنشآت الصحية لتلقي وتوفير الرعاية السريرية واإلحاالت املناسبة
للناجيات والناجني من العنف اجلنسي.

ما هو العنف اجلنسي؟
يشكل العنف اجلنسي انتهاكا حلقوق اإلنسان األساسية ،ويتخذ أشكاال عدة ،مبا في ذلك االغتصاب ،والتحرش اجلنسي،
واحلمل/اإلجهاض القسري ،واالستغالل اجلنسي ،واالجتار باجلنس .ويعرّف على أنه أي فعل جنسي ،أو محاولة احلصول على
فعل جنسي ،أو تعليقات أو محاوالت جنسية غير مرغوب فيها ،أو أفعال لالجتار بالشخص بهدف االستغالل اجلنسي ،عبر
استخدام اإلكراه أو التهديد باألذى أو القوة البدنية ،من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية ،في أي بيئة ،مبا
في ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،املنزل والعمل .تتناول
االغتصاب/محاولة االغتصاب :االغتصاب عبارة عن عملية ممارسة اجلنس بدون موافقة .وميكن أن يشمل ذلك إيالج أي جزء
من اجلسم بعضو جنسي و/أو إيالج األعضاء التناسلية أو الشرج بأي جسم أو بجزء من اجلسم .ويشمل االغتصاب ومحاولة
االغتصاب استخدام القوة و/أو التهديد باستخدام القوة و/أو اإلكراه .وتعتبر األفعال التي تسعى إلى اغتصاب شخص ما
والتي ال تؤدي إلى إيالج محاولة اغتصاب أيضا.
االعتداء اجلنسي :التعدي البدني الفعلي ذو الطابع اجلنسي أو التهديد بارتكابه ،سواء بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة
أو قسرية.
االستغالل اجلنسي :أي إساءة فعلية أو محاولة الستغالل موقف ضعف أو سلطة أو ثقة تفضلية لغايات جنسية ،مبا في
ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،حتقيق الربح النقدي أو االجتماعي أو السياسي من جرّاء االستغالل اجلنسي لشخص آخر.
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ملاذا يشكل منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني منه
أولوية؟
خالل حاالت الطوارئ مثل النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،يكون خطر العنف ،واالستغالل ،واالعتداء مرتفعا ،وقد تتفاقم
أشكال الالمساواة اجلندرية القائمة وغيرها من أشكال الالمساواة االجتماعية .وقد يعاني األفراد من فقدان السكن اآلمن،
ً
وصول إلى العنف اجلنسي االنتهازي من قبل جناة معروفني ومجهولني .وفي
والفرص االقتصادية احملدودة ،وعدم االستقرار،
بعض بيئات النزاع أو بيئات ما بعد النزاع ،يستخدم العنف اجلنسي كتكتيك حربي .كما قد يتم إضعاف األنظمة الوطنية
وشبكات الدعم اجملتمعي واالجتماعي ،وفي ظل بيئة يسودها اإلفالت من العقاب ،قد ال يخضع مرتكبو أفعال العنف
اجلنسي للمساءلة.
قد يعاني الناجون والناجيات من العنف اجلنسي من االكتئاب والقلق ،أو محاولة االنتحار/االنتحار املكتمل ،أو اإلصابة
بفيروس نقص املناعة البشرية أو غيره من أنواع العدوى املنقولة جنسيا ،أو احلمل ،أو النبذ أو القتل ،وهو ممارسة تعرف أحيانا
متشعبة :فهو يؤثر على صحة
بـ»جرمية الشرف» ،على يد عائلتهم أو أعضاء من مجتمعهم .كما أن آثار العنف اجلنسي
ّ
الناجية/الناجي اجلسدية والنفسية ،ورفاهها/ه االجتماعي ،مع بروز عواقب محتملة بالنسبة إلى عائلة الناجية/الناجي
ومجتمعها/ه .كما قد يؤدي اخلطر املتزايد من حصول العنف اجلنسي واخلوف منه إلى ارتفاع في املمارسات املؤذية التي
يُقصد بها «حماية» النساء والفتيات مثل الزواج املبكر و/أو القسري ،وزيادة حوادث العنف املنزلي وعنف الشريك احلميم،
وفقدان النساء والفتيات قدرتهن على التنقل.
ومتى استقرت األوضاع ونفّ ذت كافة مكوناتحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،ميكن النظر
في التصدي جملموعة أوسع من القضايا املرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ،مبا في ذلك العنف املنزلي ،وعنف
الشريك احلميم ،والزواج املبكر و/أو القسري ،وختان اإلناث/البتر ،والتعقيم القسري أو احلمل القسري ،والدعارة القسرية أو
اإلجبارية ،واالجتار بالنساء والفتيات والفتيان.

من هي الفئات األكثر تأثرا بالعنف اجلنسي؟
قد يتعرض األشخاص للعنف اجلنسي بغض النظر عن جنسهم أو نوعهم االجتماعي أو سنهم أو قدراتهم .إن معظم
حاالت العنف اجلنسي املبلّغ عنها بني اجملتمعات املتأثرة باألزمات  -وفي معظم البيئات حول العالم  -تفيد بأن اجلناة هم
من الذكور الذين يرتكبون أعماال عنيفة ضد النساء والفتيات 41.وغالبا ما يكون مرتكبو هذه األفعال شركاء حميميني (مبن
في ذلك األزواج) أو أشخاص آخرين معروفني بالنسبة إلى املعنيني (أقارب ،أصدقاء ،أعضاء في اجملتمع) .لكن الرجال والفتيان
معرضون أيضا للعنف اجلنسي ،وخاصة في بيئات النزاع وعندما يتعرضون لالحتجاز أو التعذيب 42.إن املراهقات واألشخاص
ذوي اإلعاقة (وال سيما اإلعاقة الفكرية) ،وأفراد مجتمع امليم عرضة ( )LGBTQIAبشكل استثنائي للعنف اجلنسي ألنه يتم
43
استهدافهم/ن لغايات االستغالل اجلنسي واالغتصاب عندما تضعف اإلجراءات احلمائية االجتماعية.
من املهم اإلقرار بأن كل شخص معرّض للعنف اجلنسي ،واحلرص على توفير اخلدمات الشاملة وذات اجلودة ،وضمان وصول
اجلميع إليها.

متى يحصل العنف اجلنسي خالل األزمات؟
يحصل العنف اجلنسي في أي وقت أثناء النزوح ،مبا في ذلك قبل الهروب من املنزل ،وفي خالل الهرب ،وفي بلد اللجوء ،وخالل
عمليات إعادة التوطني واإلدماج ،وفي املالجئ املؤقتة للسكان النازحني داخليا .وقد يحصل في اجملتمعات املتأثرة باألزمات بعد
حصول كارثة طبيعية أو نزاع ما ،وحتى بني الذين لم ينزحوا من منازلهم.

« 41العنف ضد النساء »،منظمة الصحة العاملية 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر ،2017
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women.
 42ساره شينوويث ،العنف اجلنسي ضد الرجال والفتيان في أزمة سورية (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تشرين األول/أكتوبر ،)2017
https://data2.unhcr.org/en/ documents/download/60864.
 43الشوارع احملرومة :حتديد خطر التعرض للعنف القائم على النوع االجتماعي بني الالجئني والالجئات احلضريني/ات واالستجابة له (مفوضية الالجئات من النساء،
شباط ،فبراير ، https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/document/download/1455 .)2016
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من هي اجلهات املسؤولة عن منع حوادث العنف اجلنسي واالستجابة لها؟
إن جميع الفاعلني في العمل اإلنساني مسؤولون عن منع االستغالل اجلنسي ،واإلبالغ عن االعتداءات ،وضمان توفير املساعدة
حتيز أو متييز على أساس السن ،أو اجلنس ،أو النوع االجتماعي أو الهوية اجلندرية ،أو الوضع العائلي ،أو
اإلنسانية بحياد ودون ّ
امليل اجلنسي ،أو املكان (ريفي/مدني ،إلخ) ،أو اإلعاقة ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الرأي السياسي أو غيره ،أو الدين ،أو األصل
القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو امللكية ،أو املولد ،أو غيرها من اخلصائص .كما أن اجلهات الفاعلة في العمل اإلنساني
مسؤولة أيضا عن ضمان حصول الناجيات والناجني على الرعاية السريرية وغيرها من اخلدمات الداعمة.
يجب اعتماد مقاربة متعددة القطاعات واملستويات حلماية السكان املتأثرين باألزمات واالستجابة بشكل مناسب للعنف
اجلنسي .وتقع على عاتق مجموعة احلماية العاملية ،بقيادة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مسؤولية
احلرص على تعميم احلماية وتضمينها في القطاعات األخرى ،وتوفير الدعم املطلوب إلى مجموعة احلماية على مستوى
الدولة .وتقسم مجموعة العمل املعنية مبجموعة احلماية إلى خمسة نطاقات للمسؤولية ،مبا في ذلك ،حماية األطفال،
بقيادة منظمة اليونيسف ،والعنف القائم على النوع االجتماعي ،بقيادة صندوق األمم املتحدة للسكان .ويتمثل الهدف
الشامل لنطاق املسؤولية املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي ب «تطوير آليات حمائية فعالة وشاملة تعزز مقاربة
متسقة وشاملة ومنسقة للعنف القائم على النوع االجتماعي في امليدان ،مبا في ذلك بالنسبة إلى الوقاية ،والرعاية،
44
والدعم ،والشفاء ،وتعمل على إخضاع اجلناة للمساءلة».
في امليدان ،يجب على أعمال التنسيق للتصدي للعنف اجلنسي أن تشمل كافة القطاعات الفنية (مثل احلماية ،والصحة،
والتعليم ،واللوجستيات ،واملياه ،والصرف الصحي ،والنظافة الصحية [ ،]WASHواخلدمات اجملتمعية ،واألمن/الشرطة،
وتخطيط املواقع ،إلخ) وكافة املناطق اجلغرافية املتأثرة باألزمات .وتقع الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف
اجلنسي ضمن صالحيات ومساءلة قطاع/مجموعة الصحة ووكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة
املعينة 45.ويجب على
ّ
منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومجموعة العمل املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،وقطاع/مجموعة الصحة العمل
مع الوكالة الرائدة في نطاق املسؤولية املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي لدعم عملية توزيع األدوار واملسؤوليات
بشكل واضح بني الشركاء املعنيني بالصحة وبني كافة برامج قطاع/مجموعة الصحة املرتبطة باالستجابة الحتياجات
الناجيات والناجني .ويشمل ذلك اخلدمات القضائية/القانونية ،واحلمائية ،واألمنية ،والنفسية-االجتماعية واجملتمعاتية.
ويجب على املمثلني واملمثالت عن اجملتمع املتأثر ،والشركاء في األمم املتحدة ،واملنظمات غير احلكومية ،والسلطات احلكومية
دعم و/أو املشاركة في هذه العملية وفي اجتماعات التنسيق لقطاع/مجموعة الصحة.
باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل ضمان آلية إحالة منسقة وسرّية تركّز على الناجيات والناجني ،يجب التشبيك مع مجموعات
العون الذاتي في اجملتمع ،مبا في ذلك تلك التي يشكّلها املراهقون واملراهقات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وأفراد مجتمع امليم،
وعاملو وعامالت اجلنس.

نشاط من
ضع/ضعي إجراءات وقائية على مستوى اجملتمع واحمللة واملقاطعة حلماية الفئات املتأثرة باألزمات
من العنف اجلنسي.

ما هي بعض الظروف التي تعرّض النساء والفتيات خلطر العنف اجلنسي؟
قد تواجه النساء والفتيات اللواتي يضطررن إلى النزوح أو اللواتي يعشن في بييئة نزاع أو غيرها من حاالت الطوارئ خطرًا
متزاي ًدا للتعرض للعنف اجلنسي في احلاالت اآلتية:
⊲إذا لم يكن ميتلكن األوراق الثبوتية أثناء جمع احلصص الغذائية ،أو احلصول على املساعدة أو اخلدمات األساسية،
ويعتمدن على الذكور من أجل قوتهم اليومي؛
⊲عندما يتولى الرجال وحدهم (األشخاص املتأثرون ،أو أعضاء اجملتمعات املضيفة ،أو الفاعلون في اجملال اإلنساني)
مسؤولية توزيع األغذية وغيرها من السلع األساسية؛
 44للمزيد من املعلومات حول نطاق املسؤولية املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعيhttp://gbvaor.net.:
 45اللجنة الدائمة بني الوكاالت ،االستجابة اإلنسانيةhttps://www.humanitarianresponse.info/en.،
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⊲إذا كان عليهن الذهاب إلى نقاط نائية لتوزيع األغذية ،واحلطب لوقود الطهي ،من دون تدابير أمنية أو غيرها
من التدابير احلمائية؛
⊲إذا كانت أماكن نومهن غير مقفلة ومحمية أو إذا كانت اإلضاءة خافتة؛
⊲إذا لم يتم الفصل بني مراحيض ومرافق االستحمام اخملصصة بالرجال والنساء ،أو إذا كانت تلك غير مزودة
بأقفال داخلية ،أو إذا كانت في مناطق غير آمنة في اخمليم أو املستوطنة.
كما أن غياب احلماية من قبل الشرطة واخلروج على القانون قد يساهمان في ارتفاع حاالت العنف اجلنسي .وقد يقوم ضباط
الشرطة ،أو األفراد العسكريون ،أو العاملون في اجملال اإلنساني ،أو القائمون على شؤون اخمليمات ،بإجبار النساء والفتيات
على القيام بنشاط جنسي مقابل األمن أو اخلدمات أو أنواع أخرى من الدعم .وإذا لم يكن هناك منظمات مستقلة ،مثل
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني أو املنظمات غير احلكومية الدولية ،للمساعدة في إرساء األمن الشخصي
داخل اخمليم ،فغال ًبا ما يرتفع عدد احلاالت .فيجب توظيف وتوافر ضباط حماية من اإلناث ألن النساء والفتيات غال ًبا ما يكن
أكثر ارتيا ًحا للبوح مبخاوفهن املرتبطة باحلماية واإلبالغ عن حوادث العنف إلى إمرأة أخرى.

ما هي اإلجراءات األساسية التي يجب اتخاذها ملنع العنف اجلنسي؟
يجب على اجتماعات التنسيق املرتبطة بالصحة واحلماية أن تتناول باستمرار العنف اجلنسي لضمان التنسيق في
االستجابة بني منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية والفاعلني القطاعيني اآلخرين .ويجب االتفاق على إجراءات تشغيلية
46
وتنسيقية سرّية وتنفيذها من أجل تقييم احلاالت املعرضة للخطر واالستجابة لها أو درء اخملاطر.
كجزء من عمل آلية قطاع/مجموعة الصحة الشاملة ،يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية وفريق عمل برنامج
الصحة اجلنسية واإلجنابية احلرص على قيام قطاع/مجموعة الصحة في مجال العمل اإلنساني والفاعلني في مجال
الصحة باآلتي:
⊲ضمان الوصول اآلمن إلى اخلدمات الصحية األساسية ،مبا في ذلك خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،للنساء
والرجال واملراهقني واملراهقات واألطفال؛
⊲تصميم وحتديد مواقع املنشآت الصحية لتعزيز األمن والسالمة اجلسدية وتسهيل وصول األشخاص ذوي
اإلعاقة إليها ،بالتشاور مع فئات السكان ،وال سيما النساء واملراهقني واملراهقات واألشخاص ذوي اإلعاقة
وغيرهم من الفئات السكانية املهمشة؛
⊲التشاور مع موفري اخلدمات والعمالء حول اخملاوف املتعلقة باألمن والسالمة في ما يتعلق بالوصول إلى
املنشآت الصحية وداخلها؛
مجهزة باإلضاءة الكافية أثناء الليل؛
⊲التأكد من أن املنشآت الصحية في أماكن آمنة ومساراتها
ّ
⊲التأكد من توافر املساحات السرّية ،وموفري اخلدمات الصحية املدربني ،واللوازم األساسية في املنشآت
الصحية من أجل تقدمي الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي؛
⊲النظر في احلاجة إلى وضع أفراد األمن على مداخل املنشأة؛
⊲حتديد مراحيض ومناطق للغسيل منفصلة للذكور واإلناث في املنشأة الصحية واحلرص على وضع األقفال
47
من الداخل إلغالق األبواب؛
⊲توظيف وتدريب موفري اخلدمات ،وفريق عمل من العاملني في مجال الصحة اجملتمعية ،وفريق عمل للبرنامج
48
ومترجمني فوريني من اإلناث؛
 46أنظر/ي شبكة املستجيبني واملستجيبات للعنف القائم على النوع االجتماعي لالطالع على أدوات وموارد قائمة لتسهيل عملية التشغيل على الرابط اآلتي:
https://gbvresponders.org/resources.
 47املياه ،والصرف الصحي ،والنظافة الصحية ،واحلماية ،واملساءلة :ورقة إحاطة (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،)2017 ،
http://wash.unhcr.org/download/wash-protection-and- accountability.
 48الرعاية الصحية للنساء املعرضات لعنف الشريك احلميم والعنف اجلنسي :دليل سريري (منظمة الصحة العاملية ،أيلول/سبتمبر ،)2014
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1.
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⊲التأكد من أن جميع لغات اجملموعات الفرعية يتم متثيلها بني موفري اخلدمات ،أو التأكد من توافر املترجمني
الفوريني؛
⊲إبالغ موفري اخلدمات وجميع أفراد فريق العمل اآلخرين في املنشأة بأهمية احلفاظ على اخلصوصية ،مبا في ذلك
حماية معلومات وبيانات الناجيات والناجني؛
⊲التأكد من أن العاملني في مجال الصحة وجميع أفراد فريق العمل في املنشأة اآلخرين قد وقّعوا على مدونة
سلوك ضد االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،وسيلتزمون بها؛
⊲التأكد من وجود مدونات سلوك وآليات اإلبالغ عن حاالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني (والتي تضمن حماية
املبلّغني وامل ّبلغات) ،باإلضافة إلى إجراءات تقصي احلقائق املرتبطة بتنفيذ مدونات السلوك.

نشاط من
نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية :
قُم/قومي بتوفير الرعاية السريرية واإلحالة خلدمات داعمة أخرى للناجيات والناجني.

املبادئ التوجيهية لالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني من العنف اجلنسي
يجب على جميع الفاعلني اإلنسانيني الذين يستجيبون الحتياجات الناجيات والناجني احترام املبادئ التوجيهية
دائما:
اآلتية ً
⊲االحترام

⊲األمان

⊲عدم التمييز

⊲السرية

ملاذا يشكل التصدي للعنف اجلنسي شاغال هاما بالنسبة إلى العاملني والعامالت
في اجملال الصحي؟
غالبا ما تكون اخلدمات الصحية أول نقاط االتصال  -وأحيانا نقطة االتصال الوحيدة  -بالنسبة إلى الناجيات والناجني
من العنف اجلنسي .وقد يترتب عن جودة الرعاية املقدمة آثارا قصيرة األمد وطويلة األمد على رفاه الناجيات والناجني
واستعدادهم لإلبالغ عن احلادثة .لذلك ،يجب على جميع موفري اخلدمات الصحية (وحتى الذين ال يعملون في منشأة تق ّدم
الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي) أن يكونوا جاهزين لتقدمي اخلط األول للدعم النفسي-االجتماعي.
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يشمل اخلط األول للدعم النفسي-االجتماعي:
⊲االستماع بتعاطف واإلقرار باحلادثة؛
⊲حتديد االحتياجات العاطفية والنفسية واجلسدية الفورية؛
⊲االهتمام بالسالمة (احلماية) الفورية واملستمرة للناجية/الناجي وصحتها/ه ،مبا في ذلك احتياجات الصحة
النفسية من خالل اإلحالة والدعم النفسي-االجتماعي؛
⊲طمأنة الناجية/الناجي بأنها/أنه ليست/ليس الشخص اخملطئة/اخملطئ أو الذي يقع عليهه/ه اللوم؛
⊲االستفسار عن احتياجات ومخاوف الناجية/الناجي؛
⊲حتديد وتوفير املعلومات حول خدمات الدعم األخرى؛
⊲دعم قرارات الناجية/الناجي.

ما هي املقاربة التي تركّز على الناجيات والناجني؟
يُقصد باملقاربة التي تركّز على الناجيات والناجني أن حقوق واحتياجات ورغبات الناجيات والناجني حتظى باألولوية .ومن شأن
هذه املقاربة توجيه موفري اخلدمات في تعاملهم مع األشخاص الذين تعرضوا للعنف اجلنسي .وتهدف إلى إنشاء بيئة
داعمة يتم فيها احترام حقوق الناجية/الناجي ،وضمان سالمتها/ه ،ومعاملتها/ه بكرامة واحترام.

ما هي اإلجراءات األساسية التي يجب اتخاذها عند إنشاء اخلدمات السريرية؟
يجب على كافة الفاعلني اإلنسانيني احترام حق الناجية/الناجي من العنف اجلنسي في احلياة ،وتقرير املصير ،ورعاية صحية
ذات جودة جيدة ،وعدم التمييز ،واخلصوصية ،والسرية ،واملعلومات ،واالحترام .ويجب على الناجيات والناجني احلصول على
الرعاية السريرية ،مبا في ذلك املشورة النفسية-االجتماعية الداعمة ،ووسائل منع احلمل في حاالت الطوارئ والوقاية بعد
التعرض ( )PEPلفيروس نقص املناعة البشرية ،في أسرع وقت ممكن بعد احلادثة.
لضمان قدرة اخلدمات الصحية على توفير الرعاية هذه في بداية استجابة إنسانية ،يجب على منسقي الصحة اجلنسية
واإلجنابية وفريق عمل البرنامج املعني القيام باآلتي:
⊲إنشاء منطقة استشارات خاصة ال تنطوي على وصم األشخاص وحتتوي على خزانة حفظ قابلة للقفل؛
⊲وضع بروتوكوالت واضحة باإلضافة إلى قائمة بحقوق املريضة/املريض باللغات التي يستخدمها موفرو الرعاية
واملرضى؛
⊲توفير املستلزمات واملعدات الكافية؛
⊲توظيف موفري اخلدمات من الذكور واإلناث ممن يتحدثون اللغات احمللية بطالقة ،وتدريب املرافقني واملترجمني
الفوريني من الذكور واإلناث؛
⊲إشراك النساء واملراهقني واملراهقات والفتيات والفتيان وغيرهم من الفئات املعرضة للخطر ،مثل األشخاص
ذوي اإلعاقة وأفراد مجتمع امليم ،في القرارات املتعلقة بإمكانية الوصول إلى اخلدمات ومدى تق ّبلها؛
⊲مع مجموعة الصحة الرائدة ،التأكد من توافر اخلدمات وآلية اإلحالة ،مبا في ذلك النقل إلى املستشفى في
حالة وجود مضاعفات تهدد احلياة ،على مدار  24ساعة في اليوم وطوال أيام األسبوع.
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ما الذي ميكن القيام به إلعالم اجملتمع باخلدمات املتوفرة؟
لدى إنشاء اخلدمات ،يجب على منسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية وفريق عمل البرنامج املعني إبالغ اجملتمع مبا يلي:
⊲ساعات عمل اخلدمات ومواقع توافرها؛
⊲أهمية طلب الرعاية الطبية الفورية بعد التعرض للعنف اجلنسي في مهلة ال تتجاوز  72ساعة للوقاية
من اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ،وفي مهلة ال تتجاوز  120ساعة للوقاية من احلمل  -كلّما سارع
الناجي/ة بطلب الرعاية ،كلّما كانت أكثر فعالية في احلالتني؛
⊲اخلدمات الصحية املتوفرة للناجيات والناجني الذين ال يستطيعون طلب الرعاية الفورية.
لضمان إمكانية الوصول إلى هذه املعلومات ،يجب تقدميها بتنسيقات ولغات متعددة (مثل لغة برايل ،ولغة اإلشارة،
والتنسيقات التصويرية) وتوزيعها من خالل قنوات التواصل اجملتمعية (النساء والشباب ،وأفراد مجتمع امليم ،ومجموعات
األشخاص ذوي اإلعاقة) ،وغيرها من قنوات التواصل املناسبة (مثل املدارس ،أو القابالت ،أو العاملني/ات في مجال الصحة
اجملتمعية ،أو قادة اجملتمع ،أو الرسائل اإلذاعية ،أو املنشورات اإلعالمية التي توضع في املراحيض اخملصصة النساء).

ما هي اإلجراءات األساسية التي يجب اتخاذها للحرص على امتالك موفري اخلدمات
املهارة والقدرة على تقدمي خدمات غير متييزية وغير متحيزة ومركّزة على الناجيات
والناجني؟
عند الضرورة وحيث يكون ذلك ممكنًا ،يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومجموعة العمل املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية ،قطاع/مجموعة الصحة ،تنظيم جلسات إعالمية أو تدريبات تذكيرية موجزة حول الرعاية السريرية
للناجيات والناجني من العنف اجلنسي.

ما هي مكونات الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي؟
التواصل الداعم :التأكد من أن موفري اخلدمات ميكنهم تقدمي الدعم الودي والسري للناجية/الناجي من خالل التواصل
وواضحا وال يحكم على الناجية/الناجي بأنها/أنه السبب في وقوع احلادث ،وينطوي على االستماع الفاعل
الذي يكون دقيقً ا
ً
واملتعاطف دون الضغط على الناجية/الناجي لالستجابة .ويجب عليهم إبالغ الناجية/الناجي بخيارات الرعاية املتاحة،
وبتشجيع الناجية/الناجي على طرح االستفسارات واخملاوف واإلجابة عليها ،واحلصول على موافقة خطية أو شفهية جلميع
جوانب الرعاية .ويجب على موفري اخلدمات احلرص على عدم تقدمي أي وعود أو معلومات مغلوطة (ال سيما في ما يتعلق
باألمن) ال ميكن ضمان حتقيقها.
التاريخ والفحص 49:يهدف التاريخ والفحص بشكل أساسي إلى حتديد الرعاية السريرية املطلوبة .ففي خالل هذه العملية،
تشكّل صحة ورفاه الناجية/الناجي األولوية الرئيسية .اسمح/ي للناجيات والناجني باختيار شخص موثوق به ليكون حاضرًا
أثناء الفحص إذا رغبت/رغب في ذلك .وبالنسبة إلى األطفال ،ميكن أن يكون هذا الشخص هو الوصي عليهم (شريطة أال
يكون هو اجلاني عليهم) ،أو في احلاالت التي يتوافر فيها مثل ذلك الشخص ،يجب أن يكون هذا الشخص مدرّبًا لتقدمي الدعم.
دائما من اختيار جنس الشخص الداعم ،وهذا أمر إلزامي في حاالت األطفال .يتم توثيق
يجب أن يتمكن الناجون والناجيات ً
50
التاريخ وإجراء فحص طبي شامل (يتجنب اإلجراءات التدخلية قدر اإلمكان وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العاملية ) بعد
التأكد من فهم الناجية/الناجي وموافقتها/موافقته على كل خطوة .يشتمل تسجيل البيانات التاريخية على ما يلي:

 49ميكن االطالع على منوذج استمارة التاريخ والفحص في الصفحات  44إلى  74من اإلدارة السريرية للناجني والناجيات من العنف اجلنسي :تطوير بروتوكوالت
داخليا (منظمة الصحة العاملية،)2004 ،
الستخدامها مع الالجئني والالجئات واألشخاص النازحني
ً
http://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_ Management_2005_rev-1.pdf.
داخليا (منظمة الصحة
 50اإلدارة السريرية للناجني والناجيات من االغتصاب :تطوير بروتوكوالت الستخدامها مع الالجئني والالجئات واألشخاص النازحني
ً
العامليةhttp://iawg.net/wp-content/uploads/2016/08/Clinical_Management_2005_rev-1.pdf. ،)2004 ،

43

⊲أسئلة حول االعتداء تقتصر على ما هو مطلوب لتوفير الرعاية الطبية ،وعند الضرورة (تتوافر القدرة على
اختبار الدليل واستخدامه) ،جمع العينات لألدلة اجلنائية؛
⊲املعلومات الطبية العامة؛
⊲التاريخ الطبي وتاريخ طب النساء للنساء والفتيات؛
⊲تقييم احلالة العقلية ،عن طريق سؤال الناجي/ة عن شعوره/ها وتسجيل مشاعر الناجي/ة خالل الفحص.
احتفظ/ي بسجل مكتوب بعناية لكافة اإلجراءات واإلحاالت (الطبية والنفسية-االجتماعية ،واألمنية ،والقانونية ،والدعم
اجملتمعاتي) لتسهيل متابعة الرعاية .أحرص/ي على أن تكون السجالت متوفرة للمالحقة القضائية إذا اختار الناجي/ة اتباع
هذا املسار.
في خالل هذه العملية ،يجب طمأنة الناجيات والناجني من أنهم ميسكون بزمام األمور ،وال يتعني عليهن/هم التحدث عن
أي شيء يشعرهن/هم باالنزعاج ،وأنه ميكنهن/هم إيقاف العملية في أي وقت .من حق الناجي/ة أن يقرر/تقرر ما إذا كان
يرغب/ترغب في اخلضوع للفحص أم ال ،كما أنه ميكنه/ها أن يرفض/ترفض أي جزء من الفحص .ويجب توضيح جميع جوانب
الفحص واحلصول على املوافقة قبل ملس الناجية/الناجي .اسمح/ي للناجية/الناجي بطرح األسئلة واملوافقة على أي جانب
من جوانب الفحص والعالج أو رفضهما في أي وقت.
النظام الطبي والقانوني وجمع األدلة اجلنائية 51،حيثما كان ذلك ممكنًا وعند احلاجة إليه:
⊲ينبغي أن يحدد منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية والقائد في نطاق املسؤولية املعني بالعنف القائم على
النوع االجتماعي واخلبراء القانونيون وضع النظام الطبي والقانوني الوطني ،مبا في ذلك القوانني والسياسات
املرتبطة بالعنف اجلنسي.
⊲يجب جمع األدلة اجلنائية ،حيثما كان ذلك ممكنًا وعندما ميكن استخدامها ،وحفظها وحتليلها واستخدامها
فقط إذا وافق الناجي/ة على ذلك بعد شرح مفصل لكل إجراء .حتظى اإلدارة السريرية للناجيات والناجني من
العنف اجلنسي باألولوية على العملية الطبية والقانونية.
العالج واملشورة املتعاطفة والسرّية :ميكن بدء العالج السريري للناجيات والناجني من العنف اجلنسي من دون القيام
وسنتعمق في هذا املوضوع في هذا القسم ،مع التركيز على:
بفحص ،إذا كان هذا خيار الناجية/الناجي.
ّ
1 .وسائل منع احلمل الطارئة؛
2 .فحوصات احلمل ومعلومات عن خيارات احلمل والرعاية اآلمنة بعد اإلجهاض/اإلحالة للحصول على رعاية
آمنة لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون؛
جنسيا؛
3 .العالج الظنّي ألنواع العدوى املنقولة
ً
4 .الوقاية ما بعد التعرض ( )PEPملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية؛
5 .الوقاية من اإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي «ب» وفيروس الورم احلليمي البشري ()HPV؛
6 .رعاية اجلروح والوقاية من الكزاز (التيتانوس)؛
7 .اإلحالة للحصول على املزيد من اخلدمات ،مثل اخلدمات الصحية والنفسية واالجتماعية األخرى؛
8 .متابعة الرعاية.
عالج/ي املضاعفات املهددة للحياة ً
أول وقم/قومي بإحالتها إلى املنشآت الصحية العالية ،عند االقتضاء .من املوارد املفيدة
التي تقدم التوجيه ملوفري الرعاية الصحية لغايات اإلدارة الطبية بعد تعرض النساء والرجال ،واألطفال لالغتصاب نذكر
«اإلدارة السريرية للناجني والناجيات من االغتصاب :تطوير بروتوكوالت الستخدامها مع الالجئني والالجئات واألشخاص
52
داخليا».
النازحني
ً
 51للمزيد من املعلومات حول جمع األدلة اجلنائية ،الرجاء االطالع على الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني،
(مجموعة العمل بني الوكاالت ،تشرين الثاني/نوفمبر  ،)2018صhttp://iawg.net/wp-content/uploads/2018/11/IAFM-web.pdf.،72 .
داخليا (منظمة الصحة
 52اإلدارة السريرية للناجني والناجيات من االغتصاب :تطوير بروتوكوالت الستخدامها مع الالجئني والالجئات واألشخاص النازحني
ً
العاملية،)2004 ،
https://www.unhcr.org/protection/health/403a0b7f4/clinical-management-rape-survivors-developing-protocols- use-refugees-internally.html.
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باإلضافة إلى ذلك ،ملنظمة الصحة العاملية ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني برنامج للتعلم عبر االنترنت
53
ملوفري الرعاية الصحية يركّز على اإلدارة السريرية للناجيات والناجني من االغتصاب ،وهو متوفر باللغة اإلجنليزية والفرنسية.
 -1وسائل منع احلمل الطارئة
ميكن أن يؤدي وسائل منع احلمل الطارئة إلى منع احلمل غير املقصود .وينبغي توفير هذه اخلدمة للناجيات والناجني في أسرع
54
وقت ممكن وفي غضون  120ساعة من التعرض للعنف اجلنسي.

وسائل منع احلمل الشائعة
حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي على البروجستني فقط :هي األكثر انتشارا لوسائل منع احلمل الطارئة؛ وحتتوي
على  1.5ملجم من الليفونورجيستريل.
اإلطار الزمني :ميكن استخدام حبوب منع احلمل الطارئة ملدة تصل إلى  120ساعة ( 5أيام) بعد ممارسة اجلنس بدون حماية،
ولكنها تكون أكثر فعالية كلما مت أخذها في وقت أبكر.
السالمة :تعد حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي على البروجستني فقط وسيلة سليمة للنساء والفتيات واملراهقات
في سن اإلجناب ،حتى النساء اللواتي يُنصحن بعدم استخدام حبوب منع احلمل الفموية املركّبة ملنع احلمل بصفة دائمة ،ألن
جرعة الهرمونات صغيرة نسبيا وتستخدم احلبوب لفترة قصيرة.
الفحص السريري :ال توجد فحوصات أو اختبارات سريرية مطلوبة (مبا في ذلك فحص احلمل) قبل إعطاء حبوب منع احلمل
في حاالت الطوارئ التي حتتوي على البروجستني فقط.
طريقة عملها :تؤخر حبوب منع احلمل الطارئة اإلباضة أو متنعها .ويفترض أنها متنع التقاء البويضة مع احليوانات املنوية.
ليس حلبوب منع احلمل الطارئة أي تأثير بعد اإلخصاب ،وال ميكن أن تؤدي إلى إنهاء احلمل أو التأثير على احلمل املوجود بالفعل.
وبعبارة أخرى ،فإن حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي على البروجستني فقط ال تؤدي إلى اإلجهاض.
اآلثار اجلانبية :إن حبوب منع احلمل الطارئة آمنة ،وال يوجد حالة تفوق في خاللها مخاطر استخدامها فوائدها .فاآلثار
اجلانبية خفيفة وقد تشمل أمناط نزيف متغيرة ،والغثيان ،والصداع ،وآالم البطن ،وآالم الثدي ،والدوخة ،واإلجهاد .وإذا حدث
القيء (نادرا) في خالل ساعتني من تناول اجلرعة ،يجب تكرار اجلرعة ،وإذا أمكن ،ميكن إعطاء مضاد للقيء.
املشورة :هناك احتمال ضئيل بأال تؤتي احلبوب ثمارها .أخبر/ي الناجية بأن دورة احليض يجب أن حتدث تقري ًبا في نفس الوقت
املتوقع حلدوثها في الغالب ،ولكن قد تأتي متأخرة أو مبكرة مبا يصل إلى أسبوع .وإذا لم تبدأ الدورة الشهرية للناجية في
55
غضون أسبوع من الوقت املتوقع لها ،يجب أن تعود للحصول على اختبار حمل و/أو مناقشة اخليارات في حالة حدوث احلمل.
االستخدام املتكرر :تظل حبوب منع احلمل الطارئة آمنة وفعالة في منع احلمل إذا مت أخذها أكثر من مرة ،حتى في نفس
الدورة الشهرية ،وال توجد حدود لعدد املرات التي تستطيع فيها املرأة أن تأخذ حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي على
البروجستني فقط طوال احلياة .ومع ذلك ،ينصح باستخدام طريقة منع حمل دائمة كأفضل طريقة ملنع احلمل.

« 53اإلدارة السريرية للناجني والناجيات من االغتصاب» ،منظمة الصحة العاملية ،متت زيارة الصفحة في  8نيسان/أبريل ،2019
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ emergencies/9789241598576/en.
 54للمزيد من املعلومات حول وسائل منع احلمل الطارئة ومعايير األهلية الطبية ،الرجاء زيارة موقع االحتاد الدولي لوسائل منع احلمل الطارئة،
http://www.ec-ec.org/ecmethod.
« 55كيفية التأكد بشكل معقول من أن العميلة ليست حامل (قائمات تدقيق)» ،منظمة ،2015 ،FHI360
https://www.fhi360.org/resource/how-be- reasonably-sure-client-not-pregnant-checklists.
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اللوالب النحاسية :ميكن أيضا تركيبها لدى النساء املؤهالت طبيا في غضون ما ال يزيد عن  5أيام من ممارسة اجلنس بدون
حماية ،مبا في ذلك حاالت العنف اجلنسي .يعتبر اللولب وسيلة فعالة للغاية من وسائل منع احلمل بعد اجلماع ،وسوف مينع
منخفضا خالل اليوم السابع من الدورة الشهرية ،ميكن
أكثر من  99٪من حاالت احلمل املتوقعة .ومبا أن خطر اإلباضة يكون
ً
أن يتم تركيب لولب نحاسي للمرأة بعد  5أيام من حدوث العنف اجلنسي ،عندما يكون من املقدر حدوث اإلباضة ،على أال
يحدث التركيب بعد أكثر من  5أيام من اإلباضة.
يجب على موفري اخلدمات تزويد الناجيات باملعلومات الكاملة وتقدمي املشورة لهن حول هذه اخلدمة (مع احلرص على جتنب
مفاقمة الصدمة) ،حتى يتمك ّن من اتخاذ قرار طوعي ومستنير حول ما إذا كن يرغنب في استخدام حبوب منع احلمل الطارئة
أو تركيب لولب .ويجب أن تتضمن املشورة معلومات حول اخملاطر والفوائد واآلثار اجلانبية واملضاعفات .ويجب على موفري
الرعاية املتمرسني فقط تركيب اللولب بعد إجراء فحص احلوض.
إذا مت تركيب لولب ،فيجب التأكد من إعطاء عالج كامل لألمراض املنقولة جنسيا ،مبا في ذلك املضادات احليوية لعالج أنواع
جنسيا و/أو مرض التهاب احلوض احملتمل حدوثه .وميكن إزالة اللولب في خالل الدورة الشهرية
العدوى احملتملة املنقولة
ً
التالية للمرأة أو تركه في مكانه كوسيلة دائمة ملنع احلمل.
إذا لم تكن حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي على البروجستني فقط متوفرة في البلد الذي تعمل/ين فيه ،ميكن استخدام
حبوب منع احلمل الفموية الهرمونية املركّبة (طريقة .)Yuzpe
⊲يجب توفير جرعتني من حبوب منع احلمل املركّبة .حتتوي كل جرعة من حبوب منع احلمل الفموية املركّبة على
جرعات مختلفة ،فعلى موفري اخلدمات الصحية احلرص على تضمني كل جرعة هرمون اإلستروجني (125-100
ميكروجرام من إيثينيل إستراديول) والبروجستني ( 0.60-0.5ملجم من ليفونورجيستريل أو  1.2-1.0ملجم
من نورجستريل).
⊲يجب أخذ اجلرعة األولى في أقرب وقت ممكن بعد اجلماع غير احملمي (يفضل في خالل 72ساعة ولكن في مهلة
أقصاها  120ساعة أو  5أيام) ،ويجب أخذ اجلرعة الثانية بعد  12ساعة.
⊲إذا حدث قيء في خالل ساعتني من أخذ اجلرعة ،يجب تكرار اجلرعة.
⊲إن حبوب منع احلمل الفموية الهرمونية املركّبة أقل فعالية وآثارها اجلانبية تفوق آثار حبوب منع احلمل في
الطارئة التي حتتوي على البروجستني فقط وأسيتات يوليبريستال.
 -2فحوصات احلمل ،واملعلومات عن خيارات احلمل ،والرعاية اآلمنة بعد اإلجهاض/اإلحالة للحصول على رعاية آمنة
لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون
قم/قومي بتوفير اختبار احلمل في وقت العرض األولي ،ولكن ال متنع/ي استخدام حبوب منع احلمل الطارئة إذا لم يكن
هذا اخليار متا ًحا .قم/قومي بإجراء اختبار احلمل اإلضافي في زيارتي املتابعة بعد أسبوعني وبعد شهر .قم/قومي بتقدمي
معلومات دقيقة حول خيارات احلمل ،مبا في ذلك مواصلة احلمل وتربية األطفال ،واستمرار احلمل ،وإتاحة الطفل للتبني،
ً
حامل
وإجراء اإلجهاض ،حسب الضرورة ،وتقدمي املشورة غير املتحيزة لتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة .إذا كانت الناجية
نتيجة للعنف اجلنسي وكانت ترغب في اإلجهاض ،قم/قومي بتوفير رعاية آمنة لإلجهاض أو إحالة هذه الناجية للحصول
على هذه الرعاية ،إلى أقصى حد يسمح به القانون.
 -3املعاجلة الظنّية ألنواع العدوى املنقولة جنسيا
يجب توفير املضادات احليوية للناجيات والناجني من أجل املعاجلة الظنّية ملرض السيالن وعدوى املتدثرة والزهري ،حسب
جنسيا األخرى منتشرة في املنطقة (مثل داء املشعرات
احلاجة ،وإذا كان ذلك مرغوبا فيه 56.وإذا كانت أنواع العدوى املنقولة
ً
أو القرحة اللينة) ،فيجب توفير عالج ظنّي لهذه العداوى أيضا.
 56الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني ،ص.31-30 .
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 -4الوقاية ما بعد التعرض ملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية
ميكن احلد من احتمال انتقال فيروس نقص املناعة البشرية بعد حدوث العنف اجلنسي من خالل استخدام الوقاية بعد
التعرض بشكل فوري ( 57.)PEPويجب البدء في الرعاية بعض التعرض في أقرب وقت ممكن (في غضون ما ال يزيد عن  72ساعة
من التعرض ،على أن تستمر ملدة  28يوما) لكافة األشخاص الذين تعرضوا الحتمال انتقال فيروس نقص املناعة البشرية .وال
مانعا الستخدام الوقاية بعد التعرض (احلالة التي تتطلب العالج).
يشكل احلمل ً
 -5الوقاية من اإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي «ب» وفيروس الورم احلليمي البشري ()HPV
يوما من االعتداء ما لم يتم تطعيم الناجية أو الناجي بالكامل.
يجب توفير لقاح التهاب الكبد الوبائي «ب» في خالل ً 14
عاما أو أقل ،ما لم يتم تطعيم الناجية
فكّر/ي في توفير لقاح فيروس الورم احلليمي البشري ألي شخص يبلغ من العمر ً 26
أو الناجي بالكامل.
 -6رعاية اجلروح والوقاية من الكزاز (التيتانوس)
قم/قومي بتنظيف أي متزقات أو جروح أو سحجات ،وقم/قومي بتنظيف اجلروح في غضون  24ساعة .قم بإعطاء لقاح
التيتانوس إذا كانت هناك جروح في اجللد أو الغشاء اخملاطي ،وإذا لم يتم تطعيم الناجية/الناجي ضد التيتانوس ،أو إذا كانت
حالة التطعيم غير مؤكدة.
 -7اإلحالة إلجراء املزيد من التدخالت في حاالت األزمات
بعد احلصول على موافقة الناجي/ة أو بنا ًء على طلبه/ها ،قم بعرض اإلحالة إلى:

⊲مستشفى في حال حدوث مضاعفات تهدد احلياة أو مضاعفات ال ميكن معاجلتها على مستوى املنشأة
الصحية؛
⊲ اخلدمات احلمائية أو االجتماعية إذا لم يكن لدى الناجية/الناجي مكانًا آمنًا للذهاب إليه عند مغادرة املنشأة
الصحية؛
⊲خدمات الصحة النفسية-االجتماعية أو العقلية متى كانت متوفرة؛ والتواصل مع نقاط االتصال املعنية
بالعنف القائم على النوع االجتماعي واحلماية لتحديد اخلدمات النفسية-االجتماعية املتاحة في البيئة .وقد
يشمل ذلك اخلدمات التي توفرها الفئات املتأثرة ،ومراكز النساء ،ومجموعات الدعم األخرى.

 -8متابعة الرعاية
⊲إذا كان ذلك ممكنا ،يوصى مبتابعة الرعاية بعد أسبوعني وشهر و  3أشهر و  6أشهر من حصول االغتصاب.
⊲مواصلة الدعم والرعاية في اخلط األول ،ومراقبة احتياجات الصحة النفسية ،واإلحالة للدعم النفسي-
االجتماعي و/أو العقلي حسب احلاجة.
⊲تقدمي فحوصات احلمل بعد أسبوعني وأربعة أسابيع من احلادثة.
⊲مراقبة اجلروح للتحقق من شفائها ومتابعة جدول التطعيم ضد التيتانوس حسب احلاجة.
جنسيا أو العالج منها مبا في ذلك لقاح
⊲عند الضرورة ،ناقش/ي االلتزام بالوقاية من أنواع العدوى املنقولة
ً
التهاب الكبد الوبائي «ب» (جرعات إضافية بعد مرور شهر وستة أشهر) واختبار فيروس نقص املناعة البشرية
بعد ثالثة أشهر وستة أشهر ،وحالة احلمل وخياراته.
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تاملبدئية الدنيا
واقع تنفيذحزمة اخلدما 
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابي ة في األردن
بي تقييمحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابي ة الذي قامت به اللجنة النسائية لالجئات
ّ
واألطفال الالجئني في العام  2013أن التخطيط لالستجابة للعنف اجلنسي لم يكن مناس ًبا في اخمليمات والبيئات
احلضرية 58.ومتثّلت التحديات بعدد متدني من موفري اخلدمات املدربني ،وغياب بروتوكول وطني لإلدارة السريرية
لالغتصاب ،وباستخدام حبوب منع احلمل الطارئة ووالوقاية بعد التعرض ( .)PEPكما كان احلديث عن العنف اجلنسي
بينة من اخلدمات املتوفرة .بسبب هذه العوامل واخلوف من
في اجملتمع من احملرّمات ولم يكن العديد من الناس على ّ
العقاب ،كان من الصعب على الناجيات والناجني اتخاذ قرارات مستنيرة حول طلب الرعاية.

ممارسة جديرة بالذكر :الوقاية من العنف اجلنسي
في بازار كوكس ،بنغالدش ،وإدارة عواقبه
⊲في أولى مراحل حالة الطوارئ ،قدمت املنظمات احملفزات ،مثل قسائم النقل ،لتعزيز استخدام اخلدمات
والترويج عن مواقع املنشآت التي تقدم هذه اخلدمات .كما أن اإلطالق املبكر لبرنامج للمتطوعني واملتطوعات
اجملتماعتيني ساعد في إعالم اجملتمعات بتوافر اخلدمات للناجيات والناجني من العنف اجلنسي ومواقع
59
توافرها.
⊲كان مستوى التنسيق بني اجملموعة الفرعية املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ومجموعة احلماية/النطاق
الفرعي املعني بالعنف القائم على النوع االجتماعي قويًا ،مما ساعد في وضع تدابير سريعة حلماية الفئات
املتأثرة ،وال سيما النساء والفتيات ،من العنف اجلنسي.
⊲قامت اجملموعة الفرعية املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية والنطاق الفرعي املعني بالعنف القائم على
النوع االجتماعي بالتعاون لتيسير دورات تدريبية حول اإلدارة السريرية للناجيات والناجني من العنف
اجلنسي في املراحل األولى من أعمال االستجابة.
⊲أنشئت مراكز آمنة للنساء فورًا بالقرب من املنشآت الصحية ،مما شكّل وسيلة ربط وثيقة ،وسمح باإلحالة
بسرعة وبسهولة.

 58كراوز وآخرون" ،خدمات الصحة اإلجنابية لالجئني والالجئات السوريني".
 59زيارة ميدانية ،اللجنة النسائية لالجئات واألطفال الالجئني ،شباط،فبراير .2018
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اعتبارات خاصة بفئات سكانية مح ّددة
األطفال

يجب أن يقوم منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية بفهم ونشر املعلومات حول القوانني
السارية في الدولة في ما يتعلق بسن املوافقة على العالج ،والشخص احملترف الذي
ميكنه تقدمي املوافقة القانونية على الرعاية السريرية إذا كان أحد الوالدين أو الوصي
هو اجلاني املشتبه به (على سبيل املثال ،ممثل عن الشرطة أو اخلدمات اجملتمعية أو
احملكمة) ،ومتطلبات وإجراءات اإلبالغ اإللزامية عندما يشك موفرو اخلدمات بحالة
االعتداء على األطفال ،أو يتم إبالغهم بها .ينبغي عدم إجراء الفحوصات املهبلية أو
الشرجية أو املنظارية عند األطفال إال عند الضرورة القصوى .في هذه احلاالت ،يجب
إحالة األطفال إلى اختصاصي/ة .ويجب نشر البروتوكوالت التي تبني جرعات الدواء
املناسبة ،أو إتاحتها بسهولة ملوفري اخلدمات.

الناجون من الذكور

يقلّ احتمال إبالغ الناجني من الذكور عن احلوادث بسبب العار ،وجترمي العالقات اجلنسية
املثلية ،ومواقف موفري الرعاية السلبية أو التي تتجاهل املوضوع ،وعدم االعتراف
بحجم املشكلة .كما يعاني الناجون الذكور من الصدمات اجلسدية والنفسية،
ويجب أن يحصلوا على خدمات سرية ومحترمة وغير متييزية توفر الرعاية الشاملة.

األشخاص ذوو
اإلعاقة (الفكرية
واجلسدية)

إن األشخاص ذوي اإلعاقة ،مبن فيهم النساء والفتيات والفتيان والرجال
الذين يعانون من إعاقات ،معرّضون أكثر من غيرهم للعنف اجلنسي ،وغال ًبا ما
يواجهون متييزًا شدي ًدا من جانب موفري اخلدمات .كما أن مقدمي الرعاية (عادة من
النساء والفتيات) لألشخاص ذوي اإلعاقة قد يكونوا عرضة للعنف واالستغالل
بسبب العزلة ،مما يحد من وصولهم إلى الدعم االجتماعي واالقتصادي واملادي .وغال ًبا
ما متلك منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ضمن اجملتمع املضيف معلومات باستطاعة
موفري اخلدمات الصحية استخدامها لضمان توفير الرعاية السريرية لهذه الفئة
التي غال ًبا ما
مخفية.
تكون
ّ

أفراد مجتمع امليم

يواجه أفراد مجتمع امليم ( )LGBTQIAمجموعة متنوعة من عوامل اخلطر اخملتلفة
التي تؤدي إلى العنف اجلنسي ،ومن املهم االعتراف بأنه لكل فئة من الفئات احتياجات
منفصلة وكل فئة تواجه مخاطر مختلفة .قد يواجه أفراد مجتمع امليم التمييز
من قبل موفري اخلدمات الصحية ،مما مينعهم من طلب خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية .إن العمل مع مجموعات جملتمع امليم أو مجموعات حقوقية ،وجعل املنشآت
احتراما للتنوع اجلنسي واجلندري من شأنهما إتاحة وصول هذه الفئات
الصحية أكثر
ً
إلى اخلدمات الصحية احليوية.

عاملو/ات اجلنس

كثيرا ما يواجه األشخاص الذين يقومون بالعمل اجلنسي الوصم والتمييز من

()LGBTQIA

األقليات اإلثنية
والدينية

جانب موفري اخلدمات الصحية ،الذين قد يقل احتمال اعتبارهم للعنف اجلنسي ضد
تلك الفئة كشاغل خطير .فيجب على اجلهات الفاعلة الناشطة في اجملال اإلنساني
أن تعمل مع هذه الفئة من الناس لتطوير برامج الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية.
تواجه األقليات اإلثنية والدينية مستويات من الوصم والتمييز جتعلها أكثر عرضة
للعنف اجلنسي ،مبا في ذلك القمع واملضايقة .لذلك من املهم تدريب موفري الرعاية،
وموفري اخلدمات الصحية ،وغيرهم ممن يتولون مسؤوليات مماثلة ،على اعتماد ممارسات
غير متييزية مرتبطة بتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية.
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التص ّدي للعنف اجلنسي
ملاذا نادرا ما يتم اإلبالغ عن حوادث العنف اجلنسي؟
حتى في البيئات اخلالية من األزمات ،غالبا ما ال يتم اإلبالغ عن حوادث العنف اجلنسي بسبب مجموعة من العوامل ،مبا في
ذلك اخلوف من العقاب ،والعار ،والوصم ،والعجز ،وعدم اليقني بفوائد طلب اخلدمات والدعم ،وعدم موثوقية الصحة العامة
وغيرها من اخلدمات ،وغياب الثقة في اخلدمات ،وغياب السرية .وتتفاقم هذه الظروف في بيئات العمل اإلنساني ،ليرتفع
احتمال عدم اإلبالغ عن حوادث العنف اجلنسي بني السكان .وفي حني أن ضمان اإلدارة السريرية للعنف اجلنسي واخلدمات
األخرى جزء أساسي من االستجابة ،فإن التصدي للعنف اجلنسي يجب أن يشمل بيئة حتصل فيها النساء على احلماية
والدعم والرعاية.
وحتى في غياب احلاالت املبلّغ عنها ،يجب إنشاء اخلدمات .ويقع على عاتق العاملني والعامالت في اجملال اإلنساني كافة
مسؤولية االفتراض بأن العنف اجلنسي يحدث ،ومقاربته كقضية حمائية خطيرة ومهددة للحياة ،واتخاذ اإلجراءات
على النحو املوصوف للحد من العنف اجلنسي من خالل تدخالتهم القطاعية ،بغض النظر عن وجود أو غياب األدلة
امللموسة.

ما هي بعض اآلليات التي قد تعتمدها الوكاالت للتصدي للعنف اجلنسي؟
مدونة السلوك
مدونة السلوك ضد االستغالل واالعتداء اجلنسيني عبارة عن مجموعة من املبادئ التوجيهية التي تعزز احترام فريق عمل
الوكالة حلقوق اإلنسان األساسية ،والعدالة االجتماعية ،وكرامة اإلنسان ،وحقوق النساء والرجال واألطفال .كما أنها حتيط
علما بواجبهم إظهار هذا االحترام كشرط لتوظيفهم .وتشكل مدونة السلوك التي ميكن تطبيقها
أعضاء فريق العمل ً
أساسيا للمساءلة اإلنسانية بالنسبة إلى الفئات املستفيدة .ويجب على جميع الوكاالت اإلنسانية ،مبا في ذلك
مكونًا
ً
الوكاالت املعنية بتنفيذحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،أن تعد مدونة سلوك وسياسات
ملنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني .كما يجب على الوكاالت احلرص على أن يلتزم جميع املوظفني باملبادئ التوجيهية،
وأن يحصلوا على التوجيه حول مسؤولياتهم .من بني املوارد اجليدة التي من شأنها مساعدة الوكاالت في تطوير هذه
املبادئ التوجيهية نذكر "الدليل املرجعي السريع لتنفيذ احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني" 60الذي طوره احتاد
املعايير اإلنسانية اجلوهرية .كما ميكن االطالع إلى مورد آخر بعنوان "مناصر اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعني
باالستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي 61.
جميع املوظفني  -الدوليني واحملليني  -معنيون مبدونة السلوك .يجب على الوكالة احلرص على أن يقوم أي عضو في فريق
العمل مت توظيفه من املنظمات احمللية أو األشخاص الذين يتم التعاقد معهم من اجملتمع بالتوقيع على مدونة السلوك
واحلصول على التوجيه بشأنها واالستفادة من فرص مناقشتها .كما يجب إعالم اجلهات املستفيدة واجملتمعات املتأثرة
بالقواعد واألنظمة ذات الصلة القائمة في كل موقع وتشجيعها على االطالع عليها كي تستخدمها في حال حدوث
انتهاكات أو مخالفات .ويجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية دعم تطوير نظام لإلبالغ السري واملتابعة في حاالت
االستغالل واالعتداء اجلنسيني.

 60كورين دايفي ولوسي هافني تايلور ،الدليل املرجعي السريع لتنفيذ احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني (احتاد املعايير اإلنسانية اجلوهرية ،متوز/يوليو ،)2017
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/1499958998.pdf.
 61مناصر اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعني باالستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي
https://interagencystandingcommittee.org/iasc- champion-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment
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فريق العمل املعني باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني التابع للجنة
الدائمة املشتركة بني الوكاالت :املبادئ الستة إلدماج احلماية في مدونات سلوك
األمم املتحدة واملنظمات غير احلكومية
⊲يشكّل االستغالل واالعتداء اجلنسيني على يد العاملني في اجملال اإلنساني تصرفات مشينة ،وهي بالتالي
سب ًبا إلنهاء اخلدمة.
يحظر النشاط اجلنسي مع األطفال (األشخاص دون  18من العمر) بغض النظر عن سن الرشد أو سن الرضى
⊲ ّ
احملليني .إن االعتقاد اخلاطئ بشأن سن الطفل ال ميثّل دفاعًا.
يحظر تقدمي املال أو العمل أو السلع أو اخلدمات مقابل اجلنس ،مبا في ذلك اخلدمات اجلنسية أو غيرها من
⊲ ّ
السلوكيات املذلة أو املهينة أو االستغاللية .ويشمل ذلك تقدمي املساعدة املستحقة للمستفيدين
واملستفيدات.
حتظر أي عالقة جنسية بني األشخاص الذين يقدمون املساعدة اإلنسانية واحلماية وأي شخص يستفيد من
⊲ ّ
هذه املساعدة اإلنسانية واحلماية وتنطوي على سوء استخدام للرتبة أو املنصب .فمن شأن هذه العالقات أن
تقوض مصداقية ونزاهة أعمال اإلغاثة اإلنسانية.
ّ
⊲في حال ساور العاملون والعامالت في اجملال اإلنساني هواجس أو شكوك حول تورط زميل لهم ،إن كان ينتمي
إلى الوكالة نفسها أو وكالة أخرى ،بحالة اعتداء أو استغالل جنسيني ،فيجب اإلبالغ عن هذه الهواجس من
خالل آليات اإلبالغ التي وضعتها الوكالة.
⊲يجب على العاملني والعامالت في اجملال اإلنساني خلق بيئة متنع االستغالل واالعتداء اجلنسيني واحلفاظ
عليها ،وتعزيز تنفيذ مدونة السلوك اخلاصة بهم .كما تقع على عاتق املدراء في جميع املستويات مسؤوليات
62
خاصة لدعم وتطوير أنظمة حتافظ على هذه البيئة.

آليات تقدمي الشكاوى
يجب النظر في الشكاوى املتعلقة باالستغالل واالعتداء اجلنسيني بكل جدية .ويجب على الوكاالت تطوير نظام لالستجابة
للنظر في أي شكاوى ترفع إلى الوكالة بشكل سليم .ويجب على هذه اآلليات أن تكون آمنة وسرية ،وشفافة ،ومتاحة .وهي
تشمل اآلتي:
⊲إجراءات داخلية واضحة وراسخة لتقدمي الشكاوى كي يعرف فريق العمل واجملتمعات والناس املتأثرون
باألزمات كيفية اإلبالغ عن حاالت االستغالل واالعتداء اجلنسيني ومتى القيام بذلك .وهذه اخلطوة مهمة
بشكل خاص إذا كانت وكالتك املنظمة الوحيدة التي تقدم اخلدمات في اجملتمع .ويجب على املستفيدين
واملستفيدات/الناس املتأثرين باألزمات أن يكونوا جز ًءا من هذه العملية لتطوير نظام آمن ومتاح للجميع.
⊲ثقافة في مكان العمل تشجع على مناقشة والتشكيك في السلوك املناسب املتعلق بحماية الفئات
املستفيدة من االستغالل والعنف اجلنسيني .ومن شأن ثقافة مماثلة أن تسمح لفريق العمل بتوجيه انتباه
املشرف إلى السلوك املشكوك به.
⊲اإلحالة السريعة واملالئمة لتقارير االستغالل واالعتداء اجلنسيني للتحقيق .يجب على الوكاالت التأكد
من جهوزيتها للقيام بتحقيقات قوية وملتزمة لدى اإلبالغ عن حاالت .كما يجب عليها االستجابة بسرعة
63
لتقدمي املساعدة للناجيات والناجني في هذه احلاالت.
 62احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ( ،)PSEAالتعاون بني الوكاالت إلرساء آليات تقدمي الشكاوى اجملتمعية :إجراءات التشغيل املوحدة العاملية (اللجنة
الدائمة املشتركة بني الوكاالت ،أيار/مايو .https://fscluster.org/document/iasc-psea-Inter-Agency- cooperation ،)2016
 63لالطالع على منوذج الستمارة احلادثة ،الرجاء مراجعة امللحق  4في الدليل املشترك بني الوكاالت ألفضل ممارسات احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني
( ،)AESPوالتعاون إلرساء آليات تقدمي الشكاوى اجملتمعية( ،اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالتhttps://interagencystandingcommittee.org/ ،)2016 ،
accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/ documents-50.
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⊲االنضباط والتجرمي املناسبان ألفعال االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،الذين قد يتضمنا فسخ العقد،
وخفض الرتبة ،وفرض غرامة ،والتوقيف عن العمل من دون راتب .وإذا كانت تشكل مخالفة جنائية ،قد تتم
64
إحالتها لسلطات إنفاذ القانون اخملتصة.
⊲االتفاق على أن يقوم مكتب الوكالة باالحتفاظ بكافة املستندات األصلية لالدعاءات في ملفات مناسبة
محفوظة للسجل .يجب إبقاء املستندات سرية ومتاحة فقط للموظفني املعنيني.

إذا كنت تعرف/تعرفني شخصا تعرض لالستغالل أو االعتداء اجلنسيني ،ميكنك إبالغ السلطات املعنية
باحلادثة بطريقة سرية ،كما حدد سلفً ا في آلية تقدمي الشكاوى القائمة.

الوحدة  :3النقاط األساسية
⊲يعرّف العنف اجلنسي على أنه أي فعل جنسي ،أو محاولة احلصول على فعل جنسي ،أو تعليقات أو محاوالت
جنسية غير مرغوب فيها ،أو تصرفات للتعبير بشكل غير مشروع عن األنشطة اجلنسية ،باستخدام اإلكراه
أو التهديد باألذى أو القوة البدنية ،من قبل أي شخص بغض النظر عن عالقته بالضحية ،في أي بيئة ،مبا في
ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،املنزل والعمل .تتناول
⊲العنف اجلنسي انتهاك حلقوق اإلنسان يؤثر على الصحة اجلسدية والنفسية والرفاه االجتماعي للناجية/
الناجي ،كما يترتّب عنه عواقب بالنسبة إلى أسرة الناجية/الناجي واجملتمع األوسع.
⊲في خالل حاالت الطوارئ مثل النزاعات والكوارث الطبيعية ،يتفاقم خطر التعرض للعنف ،واالستغالل،
واالعتداء ،وال سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات.
⊲املراهقات واألشخاص ذوو اإلعاقة (وخاصة اإلعاقة الفكرية) وأفراد مجتمع امليم ( )LGBTQIAمعرضون بشكل
استثنائي للعنف اجلنسي ألنه غال ًبا ما يتم استهدافهم لغايات االستغالل اجلنسي واالغتصاب.
⊲جميع الفاعلني في العمل اإلنساني مسؤولون عن منع االستغالل واالعتداء اجلنسيني واإلبالغ عنهما ،وضمان
تأمني املساعدة اإلنسانية بحياد ودون حتيز أو متييز على أساس السن ،أو اجلنس ،أو النوع االجتماعي أو الهوية
اجلندرية ،أو الوضع العائلي ،أو امليل اجلنسي ،أو املكان (أي ريفي/حضري ،إلخ) ،أو اإلعاقة ،أو العرق ،أو اللون ،أو
اللغة ،أو الرأي السياسي أو غيره ،أو الدين ،أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو امللكية ،أو املولد ،أو
غيرها من اخلصائص.
⊲يجب اعتماد مقاربة متعددة القطاعات وفقً ا إلجرءات تشغيل موحدة في كل بيئة ملنع العنف اجلنسي،
وحماية الفئات السكانية املتأثرة منه ،واالستجابة له بشكل مناسب.
⊲ تشمل املبادئ التوجيهية لالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني من العنف اجلنسي األمان ،واالحترام،
والسرية ،وعدم التمييز.
⊲املقاربة التي تركّز على الناجيات والناجني تعني أن حقوق الناجيات والناجني واحتياجاتهم ورغباتهم حتظى
باألولوية.
مكونات الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي التواصل الداعم ،والتاريخ والفحص،
⊲تشمل
ّ
ونظام طبي-قانوني ،وجمع األدلة اجلنائية ،حيثما أمكن ذلك وعند احلاجة ،والعالجات واملشورة املتعاطفة
والسرية ،مبا في ذلك منع احلمل الطارئة ،فحوصات احلمل ،ومعلومات عن خيارات احلمل والرعاية اآلمنة بعد
اإلجهاض/اإلحالة للحصول على رعاية آمنة لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،والعالج الظنّي
جنسيا؛ والوقاية ما بعد التعرض ( )PEPملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية،
ألنواع العدوى املنقولة
ً
 64الدليل املشترك بني الوكاالت ألفضل ممارسات احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ( ،)AESPوالتعاون إلرساء آليات تقدمي الشكاوى اجملتمعية.
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⊲والوقاية من اإلصابة بااللتهاب الكبدي الوبائي «ب» وفيروس الورم احلليمي البشري ( ،)HPVورعاية اجلروح
والوقاية من الكزاز (التيتانوس) ،واإلحالة للحصول على املزيد من اخلدمات ،مثل اخلدمات الصحية والنفسية
واالجتماعية األخرى ،والرعاية الالحقة.
⊲يجب على منسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية وفريق عمل البرنامج املعني إطالع اجملتمع على أهمية طلب
الرعاية الطبية الفورية بعد التعرض للعنف اجلنسي ،ونوع اخلدمات املتاحة للناجيات والناجني من العنف
جنسي ،ومواقع توافرها ،وساعات عملها.
⊲تشمل األسباب التي حتول دون اإلبالغ عن العنف اجلنسي اخلوف من العقاب ،والعار ،والوصم ،والعجز ،وعدم
اليقني بفوائد طلب اخلدمات والدعم ،وعدم موثوقية الصحة العامة وغيرها من اخلدمات ،وغياب الثقة في
اخلدمات ،وغياب السرية.
⊲يجب على جميع وكاالت العمل اإلنساني ،مبا في ذلك تلك املعنية بتنفيذ
⊲يجب على الوكاالت تطوير آلية استجابة آمنة وسرية وشفافة ومتاحة للنظر بشكل سليم في أي شكاوى
متعلقة باالستغالل واالعتداء اجلنسيني تعرض أمام الوكالة.

53

التحديات واحللول
⊲التحديات

⊲احللول

ماذا لو كان فريق العمل يفتقر
إلى القدرات واملهارات األساسية
لتقدمي اخلدمات النفسية-
ا ال جتما عية ؟

على األرجح ،يستطيع فريق العمل احمللي املساعدة في حتديد األشخاص
احملليني املناسبني الذين ال يصدرون األحكام ويتمتعون مبواقف داعمة ومهارات
تواصل جيدة لالضطالع بهذا الدور.
من الضروري أن يقوم جميع أعضاء فريق العمل الذين يتعاملون مع الناجية/
الناجي احترام رغبات الناجية/الناجي واحلفاظ على خصوصية وسرية
املعلومات حول احلالة الطبية والصحية ،مبا في ذلك أمام أفراد عائلة الناجية/
الناجي.
ميكن إنشاء برامج تدريبية حول الدعم النفسي-االجتماعي عندما تستقر
احلالة .وميكن تقدمي برامج تدريب في مكان العمل خالل املرحلة احلادة من حالة
الطوارئ ،حسب احلاجة .كما أن احلصول على تدريب مماثل كجزء من حالة
أيضا.
التأهب في حاالت الطوارئ مفيد ً
من بني املوارد التي ننصح بها والتي تركز على استراتيجيات التواصل للعمل
مع الناجيات والناجني من العنف اجلنسي ،نذكر:
•املبادئ التوجيهية حول الصحة النفسية والدعم النفسي-
االجتماعي في بيئات الطوارئ التابعة للجنة الدائمة املشتركة
بني الوكاالت
65

•الرعاية باألطفال الناجني من العنف اجلنسي :املبادئ التوجيهية
ملقدمي اخلدمات الصحية والنفسية-االجتماعية في بيئات
66
العمل اإلنساني (النسخة األولى)
•االستجابة لألطفال واملراهقني واملراهقات الذين تعرضوا لالعتداء
اجلنسي
67

•املبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت املرتبطة بالعنف القائم على
68
النوع االجتماعي في العمل اإلنساني

•دليل وضع إجراءات التشغيل املوحدة املعنية بالعنف القائم على
69
النوع االجتماعي
 65املبادئ التوجيهية حول الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي في بيئات الطوارئ التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت (اللجنة الدائمة
املشتركة بني الوكاالت ،حزيران/يونيو ،)2017
 .http://www.who.int/ mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdfللمزيد من األدوات ،ميكن زيارة
صفحة اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت حول «الصحة النفسية والدعم النفسي-االجتماعي»،
. https://interagencystandingcommittee.org/product-categories/mental-health-and- psychosocial-support
 66الرعاية باألطفال الناجني من العنف اجلنسي :املبادئ التوجيهية ملقدمي اخلدمات الصحية والنفسية-االجتماعية في بيئات العمل اإلنساني (جلنة اإلنقاذ
الدولية ومنظمة اليونيسفhttp://gbvaor.net/wp-content/uploads/2012/10/Caring-for-Child-Survivors-of-Sexual-Abuse-Guidelines-for- ،)2012 ،
-Health-and-psychosocial-service-providers-in-Humanitarian-settings-IRC-UNICEF-2012-ENGLISH.pdf
 67االستجابة لألطفال واملراهقني واملراهقات الذين تعرضوا لالعتداء اجلنسي :املبادئ التوجيهية السريرية ملنظمة الصحة العاملية (منظمة الصحة العاملية،
. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-eng.pdf?sequence=1،)2017
 68املبادئ التوجيهية إلدماج التدخالت املرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في العمل اإلنساني :احلد من اخملاطر وتعزيز املرونة واملساعدة في الشفاء
(اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،)2015 ،
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/10/2015_IASC_Gender-based_Violence_ Guidelines_full-res.pdf.
 69أدوات مرجعية حول العنف القائم على النوع االجتماعي :إجراءات التشغيل املوحدة املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي (مجموعة العمل الفرعية
املعنية باجلندر والعمل اإلنساني التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت ،أيار/مايو ،)8002
https://www.k4health.org/toolkits/igwg-gender/establishing-gbv-standard- operating-procedures-sops.
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ما الذي ميكن فعله في البيئات
حيث احلديث عن العنف اجلنسي
من احملرّمات و/أو هناك مقاومة
شديدة للتصدي للعنف اجلنسي
من قبل العاملني والعامالت في
مجال الصحة احملليني وأعضاء
اجملتمع؟

حتى في البيئات التي ال تشجع احلديث عن العنف اجلنسي ،من املهم إيجاد
طرائق مبتكرة لتناوله .فعلى سبيل املثال ،نظمت منظمة غير حكومية
محلية تعمل مع مجموعة الجئني والجئات محافظني ج ًدا ورشات عمل حول
“صحة العائلة” استهدفت الالجئات وتناولت مجموعة واسعة من املواضيع
املرتبطة بالصحة ،مبا في ذاك العنف اجلنسي .فسمح ذلك بتوفير املعلومات
حول العنف اجلنسي للمجتمع ،مبا في ذلك ملاذا وأين ومتى طلب الرعاية
الطبية إذا مت االعتداء عليهن أو على شخص يعرفنه.

ماذا لو لم يتم تدريب فريق العمل
على تقدمي الرعاية السريرية
للناجيات والناجني من العنف
ا جلنسي ؟

من املهم أن تنشر املنظمات فريق عمل معني بالصحة اجلنسية واإلجنابية
مدرب على تقدمي اإلدارة السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي.
قم/قومي بالعمل مع قدرات فريق العمل القائمة والتخطيط للتدريبات حول
تقدمي الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي في أسرع وقت
ممكن.
من املفيد إدراج التدريب على تقدمي الرعاية السريرية للناجني والناجيات من
العنف اجلنسي كأحد مكونات التأهب حلاالت الطوارئ.
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قائمــة مرجعيــة :منــع العنــف اجلنســي
واالســتجابة الحتياجــات الناجيــات والناجــن
ميكن استخدام القائمة املرجعية اخلاصة بحزمة اخلدمات
 .3منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني
نعم
3-1

وجود آليات منسقة متعددة القطاعات ملنع العنف اجلنسي

3-2

الوصول اآلمن إلى املنشآت الصحية
النسبة املئوية للمنشآت الصحية املزودة بتدابير السالمة (املراحيض املنفصلة حسب اجلنسني
مع وجود أقفال داخلية ،واإلضاءة حول املنشأة الصحية ،ونظام التحكم في حتديد من يدخل إلى
املنشأة أو من يغادرها ،أي احلراس أو االستقبال)

3-3

خدمات صحية سرية إلدارة حاالت الناجيات والناجني من العنف اجلنسي
النسبة املئوية للمنشآت الصحية التي توفر العالج السريري للناجيات والناجني من العنف
اجلنسي( :عدد املنشآت الصحية التي تقدم الرعاية/جميع املنشآت الصحية) × 100

ال

٪
ال

نعم
٪

وسائل منع احلمل الطارئة
اختبار احلمل (ليس ضروريًامن أجل الوصول إلى وسائل منع احلمل الطارئة أو الوقاية بعد التعرض
())PEP
احلمل
الوقاية بعد التعرض
جنسيا وعالجها
املضادات احليوية ملنع أنواع العدوى املنقولة
ً
توكسيد التيتانوس/الغلوبولني املناعي للتيتانوس
لقاح االلتهاب الكبدي الوبائي “ب”
الرعاية اآلمنة لإلجهاض
اإلحالة إلى اخلدمات الصحية
اإلحالة إلى خدمات اإلجهاض اآلمن
اإلحالة إلى خدمات الدعم النفسي واالجتماعي
3-4

عدد حوادث العنف اجلنسي املبلغ عنها للخدمات الصحية
النسبة املئوية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي املؤهلني الذين يتلقون الوقاية بعد
التعرض في غضون  72ساعة من وقوع احلادث( :عدد الناجني والناجيات املؤهلني الذين يتلقون
الوقاية بعد التعرض في غضون  72ساعة من احلادث/العدد اإلجمالي للناجيات والناجني املؤهلني
لتلقي الوقاية بعد التعرض) × 100

3-5

معلومات عن فوائد الرعاية املقدمة للناجيات والناجني من العنف اجلنسي ومكان توافرها
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٪

املواد واللوازم
ما هي اللوازم املطلوبة أو أي نوع من مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ميكن طلبه لتقدمي الرعاية السريرية للناجيات والناجني
من العنف اجلنسي؟
مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات )HRAI( -2019
تصنّف مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات فقً ا لثالثة مستويات ،وتستهدف
70
املستويات الثالثة لتقدمي اخلدمات الصحية .ميكن استخدام اجملموعات ملدة ثالثة أشهر حلجم معني من السكان املستهدفني.
مالحظة :ال تراعي مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات سياقًا محددًا وليست
شاملة .يجب على املنظمات عدم االعتماد فقط على مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية
أثناء األزمات ،ال بل يجب عليها التخطيط إلدراج شراء اللوازم اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة شراء اللوازم
الصحية الروتينية في أسرع وقت ممكن .فمن شأن هذه اخلطوة أن تضمن استدامة اللوازم وتوسيع خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.

مستوى الرعاية الصحية

رقم اجملموعة

اسم اجملموعة

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 3

عالج ما بعد االغتصاب

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 5

جنسيا
عالج أنواع العدوى املنقولة
ً

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 8

إدارة مضاعفات اإلجهاض

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 9

إصالح التمزقات العنقية واملهبلية

السلع التكميلية
وفقً
ميكن طلب السلع التكميلية ا للبيئة املواتية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .وميكن احلصول على السلع التكميلية
من صندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارًا من العام .2020

مستوى تقدمي اخلدمات

السلعة

تكّمل

املركز اجملتمعي/الصحي

ميزوبروستول*

اجملموعة  2ب 6 ،أ8 ،

منشأة الرعاية الصحية األولية

ميفبريستون

اجملموعة 8

(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
أيضا لتكميل اجملموعة  6أ واجملوعة  8على مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية.
* ميكن شراء امليزوبروستول ً

حيثما كان ذلك ممكنًا ،من املهم تسجيل مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات
( )IARHوالسلع مسبقً ا قبل بدء األزمة وذلك لتجنب شراء األدوية غير املسجلة أو املمنوعة في بلد ما في خالل حالة
الطوارئ اإلنسانية.

 70ميكن شراء مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات لعام  2019في أوائل العام  .2020الرجاء زيارة موقع صندوق األمم
املتحدة للسكان ( )https://www.unfpa.orgأو موقع مجموعة العمل بني الوكاالت http://iawg. net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
للتأكد من توافر اجملموعات املعدلة .للمزيد من املعلومات حول اجملموعة املتوفرة قبل العام  ،2020أنظر/ي مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات (النسخة اخلامسة.http://iawg.net/resource/ inter-agency-reproductive-health-kits-2011 ،)2011 ،
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اختبار الوحدة  :3منع العنف اجلنسي
واالستجابة الحتياجات الناجيات والناجني
 -1إذا لم تشعر الناجية أو الناجي بالراحة مع فحص ما ورفضت/رفض احلصول عليه ،يجب على مقدم الصحة شرح أنه
ال ميكن توفير العالج والدواء إال بعد الفحص.
صح أو خطأ
 -2تشمل الرعاية السريرية للناجيات والناجني من العنف اجلنسي جميع اخلطوات اآلتية إال:
 .أالتاريخ والفحص
 .بالتواصل الداعم
جنسيا
 .تالعالج الظنّي ألنواع العدوى املنقولة
ً

 .ثاختبار احلمل ،وفقط في حال كانت نتيجته سلبية توفير الوقاية بعد التعرض ()PEP
 .جحبوب منع احلمل الطارئة في أسرع وقت ممكن وفي غضون  120ساعة من االغتصاب
 .حاملعلومات عن خيارات احلمل ،والرعاية اآلمنة بعد اإلجهاض/اإلحالة للحصول على رعاية آمنة لإلجهاض،
إلى أقصى حد يسمح به القانون
 -3يقلّ احتمال إبالغ الناجني من الذكور عن حوادث العنف اجلنسي.
صح أو خطأ
 -4غال ًبا ما يكون مرتكبو أفعال العنف اجلنسي شركاء حميميني أو أشخاص تعرفهم الناجية/يعرفهم الناجي.
صح أو خطأ
 -5ما الذي يجب أن تفعله إذا اشتبهت/ي بأن أحد املوظفني يخالف املبادئ اجلوهرية للحماية من االستغالل واالعتداء
اجلنسيني؟
 .أبدء حتقيق للتأكد من مخالفة املوظف/ة
 .بالتحدث إلى املوظف/ة وطلب منه/ها التوقف
 .تاإلبالغ عن املوظف/ة أمام املشرف على أعمالك أو نقطة االتصال املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء
اجلنسيني
 .ثعدم القيام بأي حترك
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الوحدة  :4منع انتقال فيروس نقص املناعة
البشرية وأنواع العدوى املنقولة جنسيا
وتخفيض معدالت املرض والوفيات الناجمة عنها
تأث ّر  1.6مليون شخص يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشرية بحاالت الطوارئ اإلنسانية في العام  ،2013ولم يكن لدى
 68٪منهم إمكانية الوصول إلى العالج 71.إن انتقال فيروس نقص املناعة البشرية في البيئات اإلنسانية معق ّد ويعتمد على
التفاعل الديناميكي بني مجموعة متنوعة من العوامل تشمل اآلتي:
⊲انتشار فيروس نقص املناعة البشرية وضعف بعض اجملموعات في الفئات املوجودة في منطقة املنشأ والفئات
املضيفة؛
⊲مستوى التفاعل بني الفئات النازحة والفئات احمليطة بها؛
⊲مدة النزوح؛
⊲موقع الفئات النازحة ومدى عزلها (على سبيل املثال ،الالجئني في املناطق احلضرية مقابل اخمليمات).
جنسيا ،مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية ،أن تنتشر في ظل ظروف األزمات ،حيث
بإمكان أنواع العدوى املنقولة
ً
أيضا إلى أنه في بعض
الوصول إلى وسائل احلماية والعالج والرعاية محدود .لكن نتائج الدراسات في بيئات النزاع تشير ً
احلاالت حيث يتم عزل الفئات النازحة واحلد من تنقلها ،يكون انتشار فيروس نقص املناعة البشرية أدنى منه في الدول
اجملاورة 72.من بني املوارد الهامة التي تستعرض مجموعة من التدخالت الدنيا املتعددة القطاعات ملنع انتشار فيروس نقص
املناعة البشرية في البيئات اإلنسانية واالستجابة له نذكر «املبادئ التوجيهية للتصدي لفيروس نقص املناعة البشرية في
73
األوضاع اإلنسانية الذي أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.

لدى إكمال الوحدة ،سيتمكّن املتعلمون واملتعلمات من:
⊲شرح ماهية استخدام نقل الدم بشكل آمن ومتعقّ ل وكيفية توفير هذه العملية؛
⊲وصف ماهية االحتياطات املعيارية ،ومدى أهميتها ،وكيفية ضمان استخدامها؛
⊲شرح أهمية توفير الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق مجانًا؛
⊲شرح أهمية مواصلة العالج مبضادات الفيروسات القهقرية وتوفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى
االنتهازية؛
⊲حتديد األشخاص الذين سيحصلون على الوقاية بعد التعرض ()PEP؛
جنسيا.
⊲وصف إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً

 71مرض نقص املناعة البشرية في حاالت الطوارئ اإلنسانية (برنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز،)2015 ،
https://www.unhcr.org/566961609.pdf.
 72رايدي و .بينيت ،براندون د .ل .مارشال ،أني جيلسفيك ،ستيفني ت ،مكغرارفي ،ومارك ن .لوري« ،اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية قبل النزاع العنيف وأثناءه
وبعده في  36دولة في أفريقيا جنوب الصحراء ،2012-1990 ،دراسة إيكولوجية» ،بلوس وان ،العد  21( 11تشرين الثاني/نوفمبر ،)5102
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0142343.
 73املبادئ التوجيهية للتصدي لفيروس نقص املناعة البشرية في البيئات اإلنسانية الذي أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت( 2010 ،اللجنة الدائمة
املشتركة بني الوكاالت 2 ،أيلول/سبتمبر https:// interagencystandingcommittee.org/hiv-humanitarian-situations/documents-public/iasc- ،)2010
guidelines-addressing-hiv-humanitarian-settings.
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أهداف وأنشطةحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى املنقولة جنسيا وتخفيض
معدالت املرض والوفيات الناجمة عنها
⊲استخدام نقل الدم بشكل آمن ومتعقّ ل؛
⊲التأكد من تطبيق االحتياطات املعيارية؛
⊲التأكد من توافر الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق مجانا ،وحيثما ينطبق ذلك (على سبيل املثال ،عند استخدام
ذلك بالفعل من قبل السكان) ،التأكد من توفير الواقيات األنثوية؛
⊲دعم توفير مضادات الفيروسات القهقرية ( )ARVsملواصلة العالج لألشخاص الذين مت تسجيلهم في برنامج
للعالج املضاد للفيروسات القهقرية ( )ARTقبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج
الوقاية من انتقال املرض من األم للطفل ()PMTCT؛
⊲توفير الوقاية بعد التعرض للناجيات والناجني من العنف اجلنسي حسب االقتضاء وكذلك للتعرض املهني؛
⊲دعم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية لألشخاص الذين يتبني أنهم مصابون
بفيروس نقص املناعة البشرية أو مت تشخيصهم بالفعل باإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية؛
⊲التأكد من توافر املنشآت الصحية لتشخيص املتالزمات وعالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا.

ملاذا يشكّل منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى املنقولة جنسيا
وتخفيض معدالت املرض والوفيات الناجمة عنها أولوية؟
جنسيا ( )STIنسبة كبيرة من العبء الذي يتحمله العالم في ما يتعلق باعتالل الصحة .وال
تُس ّبب أنواع العدوى املنقولة
ً
يزال التصدي لفيروس نقص املناعة البشرية ( )HIVميثل حتديًا مستمرًا ،ال سيما في سياقات العمل اإلنساني ،بالرغم من
التقدم الكبير احملرز على مدى العقود الثالثة املاضية في االستجاب ًة لوباء فيروس نقص املناعة البشرية في العالم .ومع أن
نسبة كبيرة من األشخاص املتأثرين بحاالت الطوارئ اإلنسانية هم أشخاص معرضون خلطر اإلصابة بفيروس نقص املناعة
البشرية ،ال يشكل الوصول إلى الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية وعالجه ورعايته أولوية في الغالب في حاالت
الطوارئ .قد تزيد اخلصائص التي حتدد حالة الطوارئ معقّ دة ،مثل النزاع ،والنزوح اجلماعي ،وفقدان سبل العيش ،وانعدام
األمن الغذائي ،وعدم االستقرار االجتماعي ،وقلة الوظائف ،وإجهاد البنى التحتية ،وتدمير البيئة ،والعجز ،من ضعف الفئات
املتأثرة ومن خطر تعرضها لفيروس نقص املناعة البشرية .لذلك ،من الضروري بذل كل جهد ممكن للمساهمة في وضع حد
لإلصابات اجلديدة وتوفير العالج ملن هم بحاجة إليه.
ما هي بعض عوامل اخلطر التي تساهم في انتشار فيروس نقص املناعة البشرية في البيئات املتأثرة باألزمات؟
جنسيا ،مبا فيها اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية ،إذا لم يتم التصدي لها أو ضبطها ،قد
إن أنواع العدوى املنقولة
ً
76 75 74:
تزداد بني السكان املتأثرين باألزمة ألسباب عديدة
تدني إمكانية الوصول إلى خدمات الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية ،وعالجه ،ورعايته بسبب انهيار البنية التحتية
الصحية ً
(مثل ،عدم توفر معدات الوقاية الشخصية ،واإلبر/احملاقن النظيفة ،إلخ).
قد يشعر املوظفون بأنهم مشغولون ج ًدا لاللتزام باالحتياطات املعيارية ،أو قد ال يعون أهميتها.
قد يؤدي انهيار البنى االجتماعية واجملتمعية إلى ارتفاع حاالت االغتصاب ،واالستغالل اجلنسي ،وممارسة اجلنس مقابل خدمات
 74املبادئ التوجيهية للتصدي لفيروس نقص املناعة البشرية في البيئات اإلنسانية الذي أعدته اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت.2010 ،
 75استراتيجيات لدعم حاجات الالجئني والالجئات واجملموعات السكانية املضيفة املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية (برنامج األمم املتحدة املشترك املعني
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تشرين األول/أكتوبر 2005)،
http://data. unaids.org/publications/irc-pub06/jc1157-refugees_en.pdf.
 76املبادئ التوجيهية للتدخالت املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز في بيئات حاالت الطوارئ (اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،)2004 ،
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/guidelines-hiv-emergencies.pdf.
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للحصول على خدمات للبقاء على قيد احلياة ،واختالل في األعراف االجتماعية التي حتكم السلوك اجلنسي.
قد تتفاقم حاالت الالمساواة ،والوصم ،والتهميش بني اجملموعات السكانية األساسية املعرضة لإلصابة بفيروس نقص
املناعة البشرية وتلك التي تتعايش مع الفيروس.
قد ينتقل السكان إلى منطقة تشهد انتشارًا أوسع لفيروس نقص املناعة البشرية.

الوصول احملدود أو املعدوم للواقيات الذكرية املوضوع عليها مواد التليني ،أو عدم إيالء األولوية للواقيات الذكرية في خطوات
االستجابة للحاالت الطارئة.
جنسيا ألسباب عديدة ،مبا في ذلك
األشخاص املتأثرون باألزمة معرضون أكثر من غيرهم لإلصابة بأنواع العدوى املنقولة
ً
الفقر ،وانعدام األمن الغذائي ،وانعدام الوصول إلى اخلدمات الصحية ،والتنقل ،وانعدام احلماية من العنف و/أو االستغالل من
قبل القوات العسكرية ،وقوات حفظ السالم ،وغيرها.

قد يقوم املراهقون واملراهقات بعالقات جنسية في سن مبكرة.
واق.
قد يرتفع احتمال قيام الناس مبجازفات جنسية ،مثل ممارسة اجلنس من دون ٍ

لكن جتدر اإلشارة إلى أن انتشار فيروس نقص املناعة البشرية بني السكان املتأثرين باألزمة مسألة معقدة .وليس هناك أي
بيانات تدعم االفتراض الشائع بأن ضعف هؤالء السكان املتزايد يفضي بالضرورة إلى ارتفاع في حاالت اإلصابة بفيروس نقص
املناعة البشرية .ويؤثر عدد متنوع من العوامل املتضاربة واملتفاعلة في ما بينها على انتقال فيروس نقص املناعة البشرية
أثناء النزاع والنزوح.
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انتقال فيروس نقص املناعة البشرية
ينتقل فيروس نقص املناعة البشرية من خالل أربعة سوائل في اجلسم أال وهي :الدم ،والسائل املنوي ،واإلفرازات املهبلية،
وحليب الثدي .وحتصل أبرز طرق انتقال فيروس نقص املناعة البشرية من خالل دخول السوائل املصابة بالفيروس إلى مجرى
دم شخص غير مصاب بالفيروس غال ًبا من خالل ممارسة اجلنس من دون وقاية ،والدم امللوث ،وانتقال العدوى من األم إلى
طفلها .وفي حني أن معظم اإلصابات حتصل من جراء ممارسة اجلنس من دون وقاية ،تختلف نسبة طرائق االنتقال بحسب
البيئات.

نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية:
استخدام نقل الدم بشكل آمن ومتعقّ ل
إن االستخدام الرشيد واآلمن لنقل الدم أمر ضروري ملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من األمراض املعدية
املنقولة عن طريق نقل الدم ،مثل التهاب الكبد الوبائي «ب» ،والتهاب الكبد الوبائي «ج» ،واملالريا ،والزهري .إن الدم الذي
يتم فحصه بشكل غير سليم والذي ال يتم فحصه على اإلطالق واالستعمال اخلاطئ للدم ومنتجات الدم يزيدان من خطر
انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من أنواع العدوى إلى املتلقني واملتلقيات .فإذا مت نقل دم ملوث بفيروس نقص
املناعة البشرية ،فإن انتقال فيروس نقص املناعة البشري إلى املتلقي/ة يكاد يكون بنسبة  .100٪لذلك يجب االمتناع عن
إجراء عمليات نقل الدم إذا لم تكن املنشآت واملستلزمات وفرق العمل مؤهلة بشكل مناسب .أما إذا متت عمليات نقل الدم
بشكل سليم ،فيمكن أن تنقذ حياة األفراد .لكن تخفيض عدد عمليات نقل الدم غير الضرورية يلعب دورًا حيويًا في جتنّب
خطر اإلصابة بالعدوى ومنع النقص في إمدادات الدم .وميكن تخفيض عدد عمليات نقل الدم غير الضرورية من خالل توفير
االستخدام السريري املناسب للدم ،وجتنب احلاجة إلى عمليات نقل الدم ،واستعمال بدائل لعمليات نقل الدم.
77

بينيت وآخرون« ،اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية قبل النزاع العنيف وأثناءه وبعده في  63دولة في أفريقيا جنوب الصحراء.»2012-1990 ،

61

استخدم/ي املعايير القياسية لعمليات نقل الدم التي أعدتها منظمة الصحة العاملية:
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تشمل عمليات نقل الدم الرشيدة ما يلي:
⊲نقل الدم فقط في الظروف التي تهدد احلياة وعندما ال يكون هناك بديل آخر.
⊲استخدام األدوية ملنع النزف النشط أو تخفيف حدته (على سبيل املثال ،أوكسيتوسني وميزوبروستول).
⊲استخدام بدائل الدم لتحل محل احلجم املفقود ،مثل البدائل املبنية على البلورات (الكتات رينغر واحمللول
امللحي العادي) حيثما أمكن ذلك.
تشمل عمليات نقل الدم اآلمنة ما يلي:
⊲فحص كل أنواع الدم املستخدم في عمليات نقل الدم للتحقق من عدم إصابته بفيروس نقص املناعة
البشرية  1و  ،2والتهاب الكبد الوبائي «ب» ،والتهاب الكبد الوبائي «ج» ،والزهري على األقل ،وذلك باستخدام
االختبارات األكثر مالئمة .اختبار واحد لفحص فيروس نقص املناعة البشرية ال يكفي لتحديد حالة فيروس
نقص املناعة البشرية .على الرغم من أنه ال ينبغي اعتبار خدمات التبرع بالدم وسيلة لوصول األشخاص إلى
فحص فيروس نقص املناعة البشرية ،لكن إذا كانت نتيجة فحص دم الشخص الذي يتبرع بالدم إيجايبة
وتشير إلى اإلصابة بالفيروس ،فيجب إبالغه بذلك .وينبغي بعد ذلك دعمه للوصول إلى اخلدمات السريرية
إلجراء مزيد من االختبارات للتأكد من حالته في ما يتعلق بفيروس نقص املناعة البشرية ،وفي حالة تأكيد
إصابته باملرض ،ميكن ربطه باخلدمات املناسبة.
⊲يتم جمع الدم فقط من املتبرعني واملتبرعات بالدم طوعًا وبشكل غير مدفوع األجر ومن الذين يكونون معرضني
ألقل خطر ممكن لإلصابة باألمراض املنقولة من خالل عمليات نقل الدم ،مع وضع معايير اختيار صارمة للتبرع
بالدم.
⊲ربط خدمات نقل الدم بخدمات املشورة والفحوصات املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية مبجرد أن يتم
اعتبارها جز ًءا من االستجابة الشاملة ،وإحالة املتبرعني واملتبرعات للحصول على املشورة بشأن فيروس نقص
املناعة البشرية والفحوصات املتعلقة به قبل فحص دمائهم.
⊲إجراء جتميع  ABOللدم وحتديد نوع الريزوس «د» ( ،)Rhesus Dوإذا سمح الوقت ،إجراء املطابقة.
⊲عدم نقل الدم إلى النساء في سن اإلجناب إال إذا كان نوع الريزوس مناس ًبا.
⊲ضمان تنفيذ عملية نقل الدم بشكل آمن مع التخلص اآلمن من أكياس الدم واإلبر واحملاقن.
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⊲ما الذي ينبغي ملنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ومدير البرنامج القيام به إلتاحة االستخدام الراشد واآلمن
لنقل الدم؟
يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ومديري البرامج الصحية العمل مع الشركاء في قطاع/مجموعة الصحة
لضمان ما يلي:
⊲تزويد املستشفيات التي تتم اإلحالة إليها باملستلزمات الكافية لعمليات نقل الدم الراشدة واآلمنة.
⊲امتالك فريق العمل معرفة مناسبة مبمارسات نقل الدم اآلمنة ووصوله إلى املستلزمات لتخفيض احلاجة
إلى نقل الدم.
⊲استقطاب املتبرعني واملتبرعات اآلمنني .ميكن اختيار املتبرعني/ات اآلمنني من خالل استبيان للمتبرعني/ات ،ومن
خالل تقدمي معلومات واضحة للمتبرعني/ات احملتملني حول متطلبات مأمونية الدم .استقطاب متبرعني/ات
متطوعني وعدم مطالبة فريق العمل بالتبرع بالدم.
⊲وضع إجراءات تشغيل موحدة لنقل الدم ،وهي عبارة عن مكونات أساسية للنظام ذي اجلودة العالية في أي
إلزاميا
منظمة وتُستخدم لضمان التناسق في أداء األنشطة .يعتبر استخدام إجراءات التشغيل املوحدة
ً
جلميع أفراد فريق العمل الذين يقومون بإجراء عمليات نقل الدم .يجب االحتفاظ بنسخ من إجراءات التشغيل
 78الصفحة اخملصصة ملأمونية نقل الدم على موقع منظمة الصحة العاملية متوفرة هناhttp://www.who.int/bloodsafety/en. :
 79للمزيد من املعلومات حول اختيار املتبرعني واملتبرعات اآلمنني ،الرجاء زيارةhttp://www.who.int/bloodsafety/voluntary_donation/en.:
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بكل اللغات احمللية في موقع مركزي ،ووضعها في مكان يتم فيه تنفيذ كل إجراء بحيث تكون متاحة للرجوع
إليها بسهولة.
⊲حتديد املسؤولية عن قرار نقل الدم ،ومحاسبة فريق العمل الطبي.
⊲إبالغ أفراد فريق العمل بالبروتوكوالت وإلزامهم باإلجراءات في جميع األوقات لضمان ممارسة نقل الدم بشكل
آمن.
⊲التخلص من منتجات النفايات ،مثل أكياس الدم واإلبر واحملاقن بشكل آمن.
⊲جتهيز املواقع التي يتم فيها فحص الدم والتي يتم فيها إجراء عمليات نقل الدم مبصادر إضاءة موثوقة .لتقليل
80
مخاطر األخطاء ،جتنب نقل الدم ً
ليل قدر اإلمكان ،ما لم تتوافر إضاءة كافية.
نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية:
التقيد باالحتياطات املعيارية
ضمان
ّ
من الضروري أن يشدد منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية على أهمية االحتياطات املعيارية أثناء اجتماعات التنسيق األولى
املرتبطة بالصحة ،والصحة اجلنسية واإلجنابية .تذكّر/ي أن فرق التنظيفات وغيرها من فرق العمل الداعمة ،التي غال ًبا ما
يتم توظيفها حديثًا ،قد ال تكون عملت في بيئات العمل الصحي من قبل ،ولذلك قد ال تكون تلقت التدريب املناسب.

ما هي االحتياطات املعيارية؟
االحتياطات املعيارية عبارة عن تدابير احلد من انتشار العدوى التي تقلل من خطر انتقال العدوى املنقولة عن طريق الدم
وغيرها من مسببات األمراض (مثل فيروس نقص املناعة البشرية ،والتهاب الكبد الوبائي «ب» ،والتهاب الكبد الوبائي «ج»)،
ومن خالل التعرض للدم أو سوائل اجلسم بني املرضى والعاملني في اجملال الصحي .ومبوجب مبدأ «االحتياطات املعيارية»،
ينبغي اعتبار الدم وسوائل اجلسم ،مبا في ذلك السائل املنوي واإلفرازات املهبلية ،حليب الثدي ،من جميع األشخاص على أنها
مصابة بفيروس نقص املناعة البشرية ،بغض النظر عن حالة الشخص املعروفة أو املشتبه فيها.

مهما خاصة في بيئات العمل اإلنساني؟
ملاذا تلعب االحتياطات املعيارية دورًا
ً

في بيئات العمل اإلنساني ،قد يكون هناك نقص في املستلزمات الصحية أو خلل في البنية التحتية ،وزيادة في عبء العمل.
وقد يلجأ فريق العمل في قطاع الصحة إلى اتخاذ خطوات مختصرة في اإلجراءات ،مما يعرّض سالمة املرضى وأفراد فريق
العمل على حد سواء للخطر .لذلك ،من الضروري االلتزام باالحتياطات املعيارية .وميكن أن يساعد اإلشراف املنتظم على احلد
من مخاطر التعرض املهني في مكان العمل.

ما هي املتطلبات الدنيا للحد من انتشار العدوى؟
االحتياطات املعيارية عبارة عن متطلبات دنيا للحد من انتشار العدوى .ومن الضروري احلرص على فهم فريق العمل (الطبي
81
والداعم) في بيئات الرعاية الصحية االحتياطات املعيارية.

 80للمزيد من املعلومات حول مأمونية الدم ،الرجاء زيارةhttp://www.who.int/bloodsafety/clinical_use/en :
 81للمزيد من املعلومات حول الوقاية من العدوى ،الرجاء االطالع على «األدلة واملبادئ التوجيهية واملنشورات» على موقع منظمة الصحة العامليةhttp://www.،
 snoitacilbup/noitneverp-noitcefni /tni.ohwواملورد التابع ملنظمة إجنندرهيلث بعنوان «الوقاية من العدوى :كتيب مرجعي ملقدمي الرعاية الصحية»
https:// www.engenderhealth.org/pubs/quality/infection-prevention.php.،
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في ما يلي االحتياطات املعيارية:
⊲غسل اليدين بشكل متكرر:
•اغسل/ي اليدين بالصابون واملاء قبل وبعد مالمسة املريض.
•إتاحة املنشآت واملستلزمات اخملصصة لغسل األيدي بسهولة جلميع موفري اخلدمات.
⊲ارتداء القفازات:
•يجب ارتداء القفازات غير املعقمة التي تستخدم مرة واحدة جلميع اإلجراءات التي يُتوقع فيها مالمسة
الدم أو غيره من سوائل اجلسم املعدية احملتملة.
•اغسل/ي يديك قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها .تخلص/ي من القفازات فور االستخدام .افرض/ي على
أفراد فريق العمل الذين يتعاملون مع املواد واألجسام احلادة ارتداء القفازات الثقيلة مع تغطية أي جروح
أو سحجبات باستخدام ضمادة مقاومة للماء .تأكد/ي من توفر املستلزمات الكافية.
○ مالحظة :حتقق/ي من توافر املستلزمات املناسبة واملستدامة من القفازات لتنفيذ جميع األنشطة.
يجب عدم إعادة استخدام القفازات التي تستخدم مرة واحدة أو إعادة تعقيمها؛ حيث تصبح مسامية
منفذة.
⊲ارتداء املالبس الواقية:
•يجب ارتداء األردية أو املآزر املقاومة للماء ،حيث قد يتناثر الدم أو سوائل اجلسم األخرى.
•اطلب/ي من أفراد فريق العمل ارتداء األقنعة وواقيات العني حيثما ميكن التعرض لكميات كبيرة من الدم.
⊲التعامل اآلمن مع األجسام احلادة:
•يجب احلد من احلاجة إلى التعامل مع اإلبر واحملاقن.
•استخدم/ي محقنة معقمة ميكن التخلص منها وإبرة مختلفة لكل عملية حقن.
•قم/قومي بإعداد منطقة عمل مخصصة إلعطاء احلقن لتقليل مخاطر اإلصابة.
•استخدم/ي قوارير أحادية اجلرعة ً
بدل من القوارير املتعددة اجلرعات .في حالة استخدام قوارير متعددة
اجلرعات ،جتنب/ي ترك إبرة في السدادة .مبجرد فتح القوارير املتعددة اجلرعات ،قم/قومي بتخزينها في
الثالجة.
•ال تقم/تقومي بإعادة تغطية اإلبر.
•اجعل/ي املرضى يتخذون الوضعية املناسبة ،وأبلغهم/أبلغيهم بها بشكل صحيح عند حقنهم.
•تخلص/ي من اإلبر واألجسام احلادة في صناديق األمان املقاومة للثقب وتسرب السوائل .تأكد/ي من توافر
حاويات مقاومة للثقب للتخلص من األجسام احلادة بحيث تكون قريبة منك ،على أن تكون بعيدة عن
متناول األطفال .يجب أال يتم التخلص من األجسام احلادة في صناديق النفايات العادية أو أكياسها.
⊲التخلص من النفايات:
•قم بحرق جميع النفايات الطبية في منطقة منفصلة ،ويفضل أن يكون ذلك داخل مقر املنشأة الصحية.
•ادفن األغراض التي ال تزال تشكل تهدي ًدا ،مثل األجسام احلادة ،في حفرة مغطاة على بُعد  10أمتار على
األقل من مصادر املياه.
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⊲تعامل/ي مع األدوات املستخدمة بالترتيب التالي:
 .1قم بتطهير األدوات لقتل الفيروسات (فيروس نقص املناعة البشرية ،وااللتهاب الكبدي الوبائي «ب»)
واجعل/ي املواد أكثر أمنًا في التعامل معها.
 .2قم/قومي بتنظيف األدوات إلزالة الرواسب قبل التعقيم أو التطهير عالي املستوى.
 .3قم بتعقيم األدوات (التخلص من كل مسببات األمراض) للحد من مخاطر العدوى أثناء اإلجراءات .يوصى
باستخدام األوتوكالف البخاري .قد ال يؤدي التطهير عالي املستوى (من خالل الغلي أو النقع في محلول
الكلور) إلى التخلص من اجلراثيم.
 .4استخدم/ي املواد أو قم/قومي بتخزينها بشكل صحيح مباشرة بعد التعقيم.
⊲التنظيف والتدبير:
•نظف/نظفي بقع الدم أو سوائل اجلسم األخرى على الفور وبعناية مبحلول الكلور املركز بنسبة .0.5٪

ما الذي يجب على منسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية القيام به لدعم وضع سياسات
ملكان العمل متعلقة بالتعرض املهني ضمن قطاع/مجموعة الصحة؟
على الرغم من تطبيق االحتياطات املعيارية وااللتزام بها ،فقد يحدث التعرض لفيروس نقص املناعة البشرية بسبب املهنة.
يجب على منسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية كسب التأييد لتوفير املساعدة ضمن قطاع/مجموعة الصحة من أجل وضع
سياسات ملكان العمل متعلقة بالتعرض املهني وتطبيقها ،مبا في ذلك اآلتي:
⊲احلفاظ على سرية من تعرض في فريق العمل ألخطار العدوى ومن كان مصدر العدوى بصفة دائمة.
⊲تقييم خطر انتقال فيروس نقص املناعة البشرية في حالة التعرض املهني :نوع التعرض (إصابة عن طريق
اجللد ،ورذاذ األغشية اخملاطية ،وما إلى ذلك) ،ونوع املادة التي مت التعرض لها (الدم ،وسوائل اجلسم األخرى ،وما
إلى ذلك) ،واحتمال إصابة املريض/ة املصدر بفيروس نقص املناعة البشرية.
⊲توفير املشورة للمريض/ة املصدر بخصوص اختبار فيروس نقص املناعة البشرية وبإجراء اختبار فيروس نقص
املناعة البشرية إذا مت احلصول على موافقته/ها.
⊲تقدمي املشورة للعامل/ة املتعرض/ة للدم أو السوائل بشأن اآلثار املترتبة على التعرض ،واحلاجة إلى الوقاية بعد
التعرض ( ،)PEPوكيفية استخدامها ،واإلجراءات التي يجب اتخاذها في حالة اآلثار اجلانبية.
⊲تسجيل التاريخ الطبي وإجراء فحص للعامل/ة املتعرض/ة فقط بعد احلصول على موافقة مستنيرة منه/
ها ،وتوصية املشورة الطوعية والفحص الطوعي لفيروس نقص املناعة البشرية ،وتوفير الوقاية بعد التعرض
عند الضرورة .ال يشترط إجراء فحص فيروس نقص املناعة البشرية (ال للمريض املصدر وال لعامل/ة الرعاية
الصحية) قبل وصف الوقاية بعد التعرض .ويحظر إجبار أي شخص للخضوع للفحص.
⊲التثقيف حول احلد من اخملاطر من خالل استعراض تسلسل األحداث وتقدمي.
⊲نصح العامل املتعرض باستخدام الواقي الذكري ملنع االنتقال الثانوي في خالل األشهر الثالثة املقبلة.
⊲تقدمي املشورة الطوعية والفحص الطوعي لفيروس نقص املناعة البشرية في غضون ثالثة وستة أشهر من
التعرض ،سواء تلقّ ى العامل/ة املتعرض/ة الوقاية بعد التعرض أم ال.
⊲إكمال تقرير احلادث.
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كيف ميكن ملنسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية العمل مع الشركاء في قطاع/
مجموعة الصحة لضمان تطبيق االحتياطات املعيارية؟
⊲احلرص على وضع بروتوكوالت االحتياطات املعيارية في كل منشأة صحية وبكل اللغات احمللية ،على أن يقوم
املشرفون بفرض االلتزام بهذه اإلجراءات.
⊲احلصر على توفير اللوازم لتنفيذ بروتوكوالت االحتياطات املعيارية على كافة مستويات تقدمي اخلدمات
الصحية.
⊲تنظيم جلسات توجيهية أثناء اخلدمة بشأن االحتياطات املعيارية للعاملني/ات الصحيني وفريق العمل
املساعد عند احلاجة.
⊲وضع أنظمة إشرافية ،مثل قوائم تدقيق بسيطة ،لضمان االمتثال للبروتوكوالت.
⊲التأكد من نشر إجراءات اإلسعافات األولية للتعرض املهني بكافة اللغات احمللية ،وإبالغ فريق العمل بذلك،
والتحقق من معرفته مبكان اإلبالغ عن حادثة تعرض واحلصول على الوقاية بعد التعرض بسرية ،إذا لزم األمر.
⊲مراجعة تقارير حوادث التعرض املهني بانتظام لتحديد متى وكيف وقع التعرض ،وحتديد اخملاوف املتعلقة
بالسالمة والتدابير الوقائية احملتملة.
نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
تأكد/ي من توافر الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق مجانًا ،وحيثما ينطبق ذلك (على سبيل املثال ،عند استخدام ذلك
بالفعل من قبل السكان) ،تأكد/ي من توفير الواقيات األنثوية.
جنسيا األخرى،
تشكل الواقيات وسائل حماية رئيسية ملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى املنقولة
ً
وحصول احلمل غير اخملطط له .تأكد/ي من توافر الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق ،وحيثما ينطبق ذلك( ،أي عند استخدام
ذلك بالفعل من قبل السكان قبل األزمة) ،وتأكد/ي من توافر الواقيات األنثوية في أماكن متاحة وخاصة ،والترويج لها منذ
األيام األولى لالستجابة اإلنسانية .اطلب/ي إمدادات كافية من الواقيات الذكرية واألنثوية ذات النوعية اجليدة على الفور.
(أنظر/ي املربع أدناه ملعرفة كيفية حساب العدد الصحيح للواقيات الذكرية التي يجب طلبها).

الواقيات األنثوية
تق ّدم الواقيات األنثوية للنساء والفتيات وسيلة يستخدمنها هن حلماية أنفسهن من فيروس نقص املناعة البشرية وغيره
جنسيا ،باإلضافة إلى احلمل غير املقصود .وهي مهمة بشكل خاص مبا أن العديد من النساء
من أنواع العدوى املنقولة
ً
والفتيات ال يستطعن التفاوض حول استخدام الواقيات الذكرية مع شركائهن نظرًا إلى فقدانهن للقوة في عالقتهن .تكون
الواقيات األنثوية عادة أكثر تكلفة وأقل شيوعًا من الواقيات الذكرية بني السكان .في معظم البيئات ،ال يجب طلب الواقيات
األنثوية لدى بدء حالة طوارئ حادة .لكن ميكن طلب الواقيات األنثوية لدى بدء حالة الطوارئ ،إذا كان من املعروف استخدام
اجملتمع املتأثر للواقيات األنثوية قبل بدء حالة الطوارئ .أثناء التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،قم/
قومي بالنظر في إمكانية احلصول على إمداد مستقر من الواقيات األنثوية ،إذا لم يكن اجملتمع املتأثر على دراية بها .عندما
تستقر حالة الطوارئ ،قم/قومي بتقدمي املعلومات حول هذه الوسيلة إلى السكان ،وبتوفير التدريب للنساء والفتيات
والرجال والفتيان حول كيفية استخدامها بشكل صحيح.

66

احسب/ي مخزون الواقيات الذكرية لعدد سكان يوازي  10،000ملدة ثالثة أشهر
جنسيا = 20٪
نسبة السكان من الذكور النشطني
ً

 2،000 = 0.2 x 10،000ذكر

نسبة السكان من الذكور الذين يستخدمون الواقيات الذكرية = *20٪

 400 = 0.2 x 2،000مستخدم

عدد الواقيات املستخدمة في الشهر من قبل كل ذكر = 12

 4،800 = 12 x 400واق ذكري

نسبة الهدر = 20٪

 960 = 0.2 x 4،800واق ذكري

عدد الواقيات الذكرية املستخدمة في الشهر  +الهدر

 5،760 = 960 + 4،800ذكر

إجمالي اخملزون ملدة ثالثة أشهر**

 17،280 = 4 x 5،760واق ذكري

عاما ميكن تعديله إذا أشارت املعلومات اإلضافية في مسوحات سابقة أن معدل استخدام الواقيات الذكرية أعلى أو أدنى.
* تشكل نسبة  20٪تقديرًا ً
** تتوافر عادة الواقيات الذكرية في علب فيها  144واق.

هذا هو محتوى مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات « 1أ».

أين باستطاعة فريق العمل اإلنساني طلب الواقيات الذكرية؟
باستطاعة صندوق األمم املتحدة للسكان شحن كميات كبيرة من الواقيات الذكرية ذات اجلودة العالية بسرعة وإيصالها إلى
امليدان كجزء من مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ( .)IARHتتوافر الواقيات
الذكرية في مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات  ،1وتتوافر الواقيات األنثوية
في مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات املكملة « 1ب» (اعتبارًا من العام
 .)2020وحتتوي هذه اجملموعات على اللوازم الكافية لتغطية احتياجات عدد من السكان يوازى  10،000نسمة ملدة ثالثة
أشهر (أنظر/ي احلسابات أعاله) .كما تتضمن املنشورات لشرح االستخدام املناسب للواقيات الذكرية واألنثوية .للمعلومات
املفصلة حول طلب مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ،الرجاء االطالع على
الوحدة التاسعة.
إذا ما أرادت منظمة ما طلب كميات كبيرة من الواقيات ،فيجب عليها التأكد من جودة الواقيات الذكرية واألنثوية .جند في
السوق ماركات واقيات عديدة .احرص/ي على أن يقوم مكتب املشتريات بطلب كميات كبيرة حلاالت الطوارئ معتمدة فقط
من منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وأن يضيف شهادة باللغة ذات الصلة إلى كافة الشحنات تفيد
بأنه مت إخضاع كل دفعة من الواقيات لفحوصات اجلودة من قبل مختبر مستقل .وباستطاعة الوكاالت التي متتلك خبرة
82
محدودة في شراء الواقيات طلب كميات كبيرة منها من صندوق األمم املتحدة للسكان.

املراهقون واملراهقات
من دون الوصول إلى املعلومات واخلدمات املالئمة ،يزيد احتمال تعرّض املراهقني واملراهقات ملمارسات جنسية غير آمنة قد
جنسيا وبفيروس نقص
يترتّب عنها حاالت من احلمل غير املقصود ،واإلجهاض غير اآلمن ،واإلصابة بأنواع عدوى منقولة
ً
املناعة البشرية .قم/قومي بتوفير املعلومات الكتومة عن الواقيات وبإتاحة الوصول إليها مجانًا في نقاط التوزيع احملددة
للمراهقني واملراهقات .باإلضافة إلى ذلك ،احرص/ي على توافر اخلدمات الصحية املالئمة للمراهقني واملراهقات وأن العاملني
والعامالت في مجال الصحة يوفرون الواقيات للمراهقني واملراهقات الذين يأتون إلى املنشأة.

82

معلومات االتصال متوفرة على الرابطhttps://www.unfpaprocurement.org/home.:
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كيف يجب إتاحة الواقيات؟
باإلضافة إلى توفير الواقيات بناء على الطلب في املنشآت الصحية ،يجب على العاملني والعامالت في اجملال اإلنساني احلرص
على توفير الواقيات في مناطق متاحة وخاصة في اجملتمع .وميكن توفير الواقيات في املنشآت الصحية ،وفي مواقع مختلفة،
مثل مكاتب التسجيل ،ونقاط توزيع املواد الغذائية وغير الغذائية ،وفي مكاتب اخلدمة الشبابية واجملتمعية ،وفي أي مكان
يتجمع فيه الناس أو يأتون إليه للحصول على خدمات ومستلزمات .وقد تكون فكرة سديدة توفير الواقيات في مواقع
خاصة ،مثل املراحيض ،وفي الفنادق ،واملقاهي ،والبارات .كما يجب توفير الواقيات للمجتمع احمليط ،وفريق عمل وكالة اإلغاثة،
وفريق العمل في اخلدمات غير املطلعة ،وسائقي شاحنات توصيل مواد اإلغاثة ،وغيرهم ،مع استخدام الرسائل واملعلومات
ثقافيا حول كيفية استخدام الواقيات والتخلص منها بشكل صحيح.
املالئمة
ً
كما أنه من املفيد مناقشة توزيع الواقيات مع قادة اجملتمع املتأثر باألزمة وأعضائه حتى يتفهموا احلاجة إلى استخدام
ثقافيا بهدف تعزيز تقبل اجملتمع للواقيات .كما ميكن
الواقيات وأهمية استخدامها واحلرص على توزيعها بشكل مالئم
ً
ثقافيا ،ال سيما بني املراهقني واملراهقات والفئات
التشاور مع فريق العمل احمللي حول كيفية إتاحة الواقيات بطريقة مالئمة
ً
السكانية األساسية ،مثل عاملي وعامالت اجلنس وعمالئهم ،والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ،واألشخاص الذين
يستخدمون اخملدرات القابلة للحقن ،والعابرون والعابرات .وباستطاعة الفئات السكانية األساسية واملراهقني واملراهقات
املساعدة في حتديد مواقع يتجمع فيها نظراؤهم ،كما ميكن جتنيد هؤالء املتطوعني واملتطوعات لتوزيع الواقيات لنظرائهم.

ممارسة جديرة بالذكر :إتاحة الواقيات
عندما سأل أحد أفراد فريق العمل الوطني ممثلة عن منظمة دولية عن سبب وجود واقيات في املراحيض ،قالت“ :إن
الوكالة فالن منظمة دولية ،فحيثما نعمل في العالم ،نوفّر الواقيات ملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية في
راضيا باجلواب ،وشي ًئا فشي ًئا ،بدأت الواقيات تؤخذ من سلة
املنطقة التي نعمل فيها” .فكان الفرد في فريق العمل
ً
الواقيات في مرحاض فريق العمل.

نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
ادعم/ي توفير مضادات الفيروسات القهقرية ملتابعة العالج
تقوم العقاقير املضادة للفيروسات القهقرية باحلد من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية والوفيات واألمراض الزائدة من
جرّاء أنواع العدوى االنتهازية واألمراض التي تعد من عالمات اإلصابة مبتالزمة نقص املناعة املكتسب (.)AIDS

ملاذا تشكّل مواصلة مضادات الفيروسات القهقرية أولوية؟
تعتبر مواصلة مضادات الفيروسات القهقرية بالنسبة إلى األشخاص الذين يخضعون للعالج قبل حالة الطوارئ أولوية
ألن توقف العالج فجأة قد يسبب بتدهور صحة الفرد (من خالل السماح باإلصابة بالعدوى االنتهازية وتطور العوز املناعي)،
واالنتقال احملتمل (بسبب االنتعاش الفيروسي) ،وتطوير مقاومة ملضادات الفيروسات القهقرية .يجب مواصلة العالج
مبضادات الفيروسات القهقرية ألولئك الذين التحقوا ببرنامج قبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج
الوقاية من انتقال مرض فيروس نقص املناعة البشرية والزهري.
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كيف ميكن حتديد األشخاص الذين يتلقون العالج ونظام األدوية الذي كانوا يتبعونه؟
لتحديد األشخاص الذين خضعوا للعالج ،راجع/ي السجالت الصحية أو بطاقات املرضى ،مع التحقق من حماية السرية.
حيثما أمكن ،ميكن أن تكون الشبكات القائمة لألشخاص املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية مفيدة لنشر املعلومات
حول توافر العالج مبضادات الفيروسات القهقرية ملواصلة العالج.
ملعرفة نظام األدوية ،استخدم/ي بطاقات عالج املرضى حيثما وجدت .وبصفة عامة ،سوف يكفي عالج اخلط األول .لكن
في احلاالت التي ال يتوفر فيها النظام الدقيق (مثل نظام خط العالج الثاني) ،ينبغي أن يتوافق النظام مع أدوية اخلط
83
األول املكافئة املتوفرة ،مع مراعاة املبادئ التوجيهية الوطنية وبروتوكوالت منظمة الصحة العاملية لتبديل األنظمة.
وفقً ا لتوصيات منظمة الصحة العاملية ،يجب عدم إعادة إخضاع األشخاص الذين يتناولون مضادات الفيروسات القهقرية
أيضا توفير الواقيات لألشخاص الذين يخضعون للعالج
بالفعل لفحص فيروس نقص املناعة البشرية مرة أخرى .ويجب ً
بواسطة مضادات الفيروسات القهقرية.

ما هو دور منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية في دعم توفير مضادات الفيروسات
القهقرية؟
يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية العمل مع املنسق املعني بفيروس نقص املناعة البشرية (إذا وجد بالفعل) أو
املمثل الوطني املعني بفيروس نقص املناعة البشرية لدعم قطاع/مجموعة الصحة لتحقيق اخلطوات اآلتية بسرعة:
 -1فهم نظام تنسيق مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية في البلد .ويتم ذلك عادة من خالل آليات
بقيادة البرنامج الوطني املعني بفيروس نقص املناعة البشرية ،وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعني
بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وفريق التنسيق املعني بفيروس نقص املناعة البشرية ،ومنظمات
اجملتمع املدني.
 -2يجب احلرص على إدراج السكان املتأثرين في البرنامج الوطني املعني بفيروس نقص املناعة البشرية ،مبا
في ذلك البرنامج الوطني للعالج بواسطة مضادات الفيروسات القهقرية.
 -3إعالم البرنامج الوطني املعني بفيروس نقص املناعة البشرية باحلاجة املاسة إلى تعديل خطط توزيع
مضادات الفيروسات القهقرية والكوترميوكسازول لتلبية احتياجات الفئات املتأثرة باألزمة.
 -4حتديد االحتياجات باستخدام التقديرات السكانية اإلجمالية التقريبية واإلحصاءات السابقة لألزمة
واملتعلقة مبعدالت االنتشار ومعدالت العالج (باستطاعة احلاسبة في
 -5التأكد من حتديد نقاط االتصال الرئيسية (من موفري الرعاية الصحية أو شبكات األشخاص املتعايشني
مع فيروس نقص املناعة البشرية في املقام األول) ،وإعالم اجملتمع بكيفية الوصول إلى نقاط االتصال التي
ستساعده في احلصول على العالج والرعاية.
 -6تيسير استمرارية معاجلة النساء والرضع املسجلني في برنامج الوقاية من انتقال فيروس نقص املناعة
البشرية والزهري من األم للطفل قبل األزمة.
 -7التأكد من إدراج فيروس نقص املناعة البشرية في تقييمات االحتياجات لتحديد كيفية توسيع خدمات
فيروس نقص املناعة البشرية مبجرد استقرار الوضع.
يجب أال يتحمل منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية املسؤولية عن:
⊲شراء مضادات الفيروسات القهقرية لعالج اخلط األول أو الثاني وكذلك الكوتريوكسازول؛
⊲حتديد احلاالت النشطة وإدارة احلاالت؛
⊲إنشاء نظام املراقبة الوطني.
فهذه املسؤوليات تقع ضمن صالحيات البرامج الوطنية املعنية بفيروس نقص املناعة البشرية ،وبرنامج األمم املتحدة
املشترك املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وفريق تنسيق األمم املتحدة املعني بفيروس نقص املناعة البشرية.
 83املبادئ التوجيهية املوحدة الستخدام العقاقير املضادة للفيروسات القهقرية لعالج اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية والوقاية منها :توصيات ملقاربة
خاصة بالصحة العامة( .منظمة الصحة العاملية ،حزيران/يونيو http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en. ،)2006
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نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية:
قم/قومي بتوفير الوقاية بعد التعرض للناجيات والناجني من العنف اجلنسي وكذلك للتعرض املهني
إن توفير الوقاية بعد التعرض للناجيات والناجني من العنف اجلنسي جزء من توفير العالجات واملشورة املتعاطفة والسرية،
84
أما بروتوكوالت الوقاية بعد التعرض للتعرض املهني ،فهي نفسها املستخدمة مع
كما هو موضح في الوحدة الثالثةّ .
الناجيات والناجني من العنف اجلنسي.
نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية:
قم/قومي بدعم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية

ملاذا من املهم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول لألشخاص املتعايشني مع
فيروس نقص املناعة البشرية؟
يعد العالج الوقائي بالكوترميوكسازول مضادًا حيويًا يستخدم ملنع االلتهاب الرئوي وداء املقوسات وغيرها من األمراض
املعدية والطفيلية لدى األشخاص املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشرية .وهو تدخل منقذ للحياة ،وبسيط ،ويسهل
حتمله ،وتكلفته فعالة ،ويجب تنفيذه كجزء ال يتجزأ من حزمة الرعاية املزمنة بفيروس نقص املناعة البشرية وكجزء
ّ
أساسي من العالج املسبق للفيروسات القهقرية .ويجب االستمرار بالعالج الوقائي بالكوترميوكسازول بعد بدء العالج
مبضادات الفيروسات القهقرية حتى يكون هناك دليل على التعافي املناعي.

من هي الفئات التي تنصح باستخدام العالج الوقائي بالكوترميوكسازول؟
يوصى باستخدام العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للبالغني (مبا في ذلك احلوامل) الذين يعانون من فيروس نقص املناعة
البشرية السريري احلاد أو املتقدم و/أو الذين يكون عدد خاليا  CD4لديهم ≥  350خلية/مم .3في األماكن التي تنتشر فيها
املالريا و/أو العدوى البكتيرية الشديدة بدرجة عالية ،يجب الشروع في استخدام العالج الوقائي بالكوترميوكسازول بغض
النظر عن عدد خاليا  CD4أو ح ّدة املرض السريري .ويوصى باستخدام العالج الوقائي بالكوترميوكسازول مع الرضع واألطفال
واملراهقني واملراهقات املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية ،بغض النظر عن الظروف السريرية واملناعية 85.من أولويات
العمل إشراك أفراد فريق العمل من املراهقني واملراهقات أو الذين ينتمون إلى الفئات األساسية .كما تساعد هذه الفئات في
حتديد املواقع حيث يتجمع فيها نظراؤهم ،مبا في ذلك توزيع الواقيات.
نشاط منحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية:
جنسيا
قم/قومي باحلرص على توفير تشخيص للمتالزمات وعالج ألنواع العدوى املنقولة
ً

جنسيا؟
ما هي إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً

جنسيا هي نهج مبني على خوارزميات (شبكات القرار) على أساس املتالزمات
إن إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً
(أعراض املرضى والعالمات السريرية) للوصول إلى قرارات بشأن العالج في زيارة واحدة باستخدام بروتوكوالت العالج املوحدة.
 84املزيد من املعلومات حول الوقاية بعد التعرض متوفر في الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني لعام ،2018
ص.33-32 .
 85املبادئ التوجيهية للعقاقير املضادة لفيروس نقص املناعة البشرية واستخدام العالج الوقائي بالكوترميوكسازول ألنواع العدوى املرتبطة بفيروس نقص املناعة
البشرية بني الراشدين والراشدات واملراهقني واملراهقات واألطفال :توصيات ملقاربة خاصة بالصحة العامة( .منظمة الصحة العاملية ،شباط/فبراير ،)2014
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/ Jh2942e.
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وقامت منظمة الصحة العاملية بتطوير املبادئ التوجيهية واخلوارزميات ،التي ميكن اإلطالع عليها في املبادئ التوجيهية
إلدارة أنواع العدوى املنقولة
جنسيا من إعداد منظمة الصحة العاملية 86.وميكن االطالع على املضادات احليوية التي توصي
ً
جنسيا في مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية
بها منظمة الصحة العاملية لعالج أنواع العدوى املنقولة
ً
بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات (.)IARH

جنسيا وعالجها أولوية؟
ملاذا تشكّل إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً

جنسيا ارتباطً ا وثيقً ا ببعضهم البعض .فمن ناحية،
يرتبط انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى املنقولة
ً
جنسيأ نقل فيروس نقص املناعة البشرية .ومن ناحية أخرى ،ميكن أن يجعل نظام املناعة
يسهل بعض أنواع العدوى املنقولة
ّ
ً
جنسيا.
املنقولة
العدوى
بأنواع
لإلصابة
عرضة
أكثر
البشرية
املناعة
نقص
فيروس
مع
املتعايشني
األشخاص
لدى
الضعيف
ً
إن إدارة املتالزمات عملية ميكن التنبؤ بها ،وهي فعالة من حيث التكلفة ،ومرضية للمرضى ،ولها قاعدة وتأثيرات قوية في ما
يتعلق بالصحة العامة .وتبرز أهمية هذه املقاربة بشكل خاص في بدء األزمة ،حيث يقل احتمال مجيء األشخاص لزيارات
املتابعة وحيث قد يصعب الوصول إلى اخملتبرات أو يستحيل الوصول إليها أو قد يكون مكلفً ا الوصول إليها.

ممارسة جديرة بالذكر :منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من أنواع
جنسيا وتخفيض الوفيات واألمراض الناجمة عن ذلك في األردن
العدوى املنقولة
ً
⊲كان هناك سياسة أردنية قائمة معنية بفيروس نقص املناعة البشرية قبل األزمة ،باإلضافة إلى بنوك للدم
87
متاحة ومخزّنة.

⊲مت توفير الدم اآلمن لعمليات نقل الدم من بنك الدم إلى مخيم الزعتري وإربد.

⊲قامت معظم املنشآت بتنفيذ االحتياطات املعيارية ،مبا في ذلك استخدام اإلبر واحملاقن التي ميكن التخلص
منها ،واحلاويات للتخلص من األجسام احلادة.
⊲في حال تعرض العامل/ة في مجال الصحة لفيروس نقص املناعة البشرية خالل ممارسته/ها ملهنته/ها ،كان
العالج بعد التعرض املهني متوفرًا في عمان ،بالرغم من محدوديته.
⊲في مخيم الزعتري ،مت توفير الواقيات الذكرية من خالل العيادات واملساحات اآلمنة اخملصصة للنساء.

جنسيا (منظمة الصحة العاملية ،شباط/فبراير http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/ Jh2942e. ،)2004
 86املبادئ التوجيهية إلدارة أنواع العدوى املنقولة
ً
 87كراوز وآخرون“ ،خدمات الصحة اإلجنابية لالجئني والالجئات السوريني ”.النزاع والصحة 2 ،شباط/فبراير .2015
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الوحدة  :4النقاط األساسية
جنسيا ،مبا فيها اإلصابات بفيروس نقص املناعة البشرية ،إذا لم يتم التصدي لها أو
⊲إن أنواع العدوى املنقولة
ً
ضبطها ،قد تزداد بني السكان املتأثرين باألزمة ،حيث الوصول إلى وسائل الوقاية ،والعالج ،والرعاية محدود.
⊲يجب على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية ومديري البرامج احلرص على إتاحة االستخدام الرشيد واآلمن
لنقل الدم ملنع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وغيره من األمراض املعدية املنقولة عن طريق نقل الدم،
مثل التهاب الكبد الوبائي «ب» ،والتهاب الكبد الوبائي «ج» ،والزهري.
⊲يجب التشديد على أهمية االحتياطات املعيارية (غسل اليدين بشكل متكرر ،وارتداء القفازات واملالبس الواقية،
والتعامل اآلمن مع األجسام احلادة ،والتخلص من النفايات ،ومعاجلة األدوات ،وتنظيف البقع) واحترامها.
⊲يجب وضع سياسات ملكان العمل للتصدي للتعرض املهني وتنفيذها.
⊲يجب توفير الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق ،وحيثما ينطبق ذلك (على سبيل املثال ،عند استخدام ذلك
بالفعل من قبل السكان) ،يجب توفير الواقيات األنثوية في أماكن متاحة وخاصة في املنشآت الصحية
واجملتمع .كما يجب الترويج لها منذ األيام األولى لالستجابة اإلنسانية.
⊲يجب مواصلة مضادات الفيروسات القهقرية لألشخاص الذين كانوا ملتحقني في برنامج قبل بدء حالة
الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج الوقاية من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية والزهري
من األم للطفل.
⊲من املهم إعطاء العالج الوقائي بالكوترميوكسازول ملنع االلتهاب الرئوي وداء املقوسات وغيرها من األمراض
املعدية والطفيلية لدى األشخاص املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشرية.
⊲يجب توفير الوقاية بعد التعرض ( )PEPللناجيات والناجني من العنف اجلنسي والتعرض املهني .وال يشترط
إجراء فحص فيروس نقص املناعة البشرية (ال للمريض املصدر وال لعامل/ة الرعاية الصحية) قبل وصف
الوقاية بعد التعرض ،ويحظر إجبار أي شخص للخضوع للفحص.
جنسيا عبارة عن بروتوكول عالج موحد قائم على املتالزمات (أعراض
⊲إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً
املرضى والعالمات السريرية) يسمح بالوصول إلى قرارات بشأن العالج في زيارة واحدة.
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حتديات وحلول
حتديات

حلول

ماذا لو لم يكن للمنشآت الصحية
القدرة على فحص املتبرعني
واملتبرعات لفيروس نقص املناعة
البشرية؟

ال تقم/تقومي بإعطاء الدم الذي لم يتم فحصه .يجب كسب تأييد وزارة
الصحة ،ووكاالت األمم املتحدة مثل منظمة الصحة العاملية وصندوق
األمم املتحدة للسكان ،و/أو املنظمات اإلنسانية مثل اللجنة الدولية
للصليب األحمر إلنشاء خدمات لفحص الدم.

ماذا لو كانت ثقافة الفئة املتأثرة
باألزمة تعترض على استخدام
الواقيات؟

من املهم ضمان توافر الواقيات .يفترض أحيانًا العاملني والعامالت
في اجملال اإلنساني أن إتاحة الواقيات بشكل واسع ال يتالءم مع بعض
صحيحا بالنسبة إلى اجلميع
الثقافات .وألن هذا االفتراض قد ال يكون
ً
في هذه الفئة ،يُعمل أحيانًا على عدم إظهار الواقيات وإتاحتها.
هناك وسائل مبتكرة لتوفير الواقيات للذين يريدون حماية أنفسهم أو
غيرهم من انتقال فيروس نقص املناعة البشرية ،مثل وضع الواقيات في
أماكن أقل عامة ولكن يسهل الوصول إليها .على سبيل املثال ،عندما
الحظ األطباء في مستشفى في جنوب السودان أن األشخاص يترددون
في طلب الواقيات ،قاموا بوضع سلة للواقيات في مكان يسهل الوصول
إليه في املستشفى (حتت شجرة) حيث ميكن أخذها من دون طلبها من
موفر الصحة .وقام األطباء بإعالم اجملتمع مبكان السلة .وبعد مرور فترة
من الزمن ،أصبح األشخاص يتوافدون ألخذ الواقيات .وتتم اآلن إعادة
تعبئة السلة كل أسبوع.

ماذا لو لم تتوافر السجالت
الصحية أو بطاقات عالج املرضى
لألفراد املتعايشني مع فيروس
نقص املناعة البشرية أم مت
إ تال فها ؟

88

بصفة عامة ،يكفي عالج اخلط األول بالنسبة إلى األشخاص املتعايشني
مع فيروس نقص املناعة البشرية والذين ال معلومات عن عالجهم .لكن
في احلاالت التي ال يتوفر فيها النظام الدقيق (مثل نظام خط العالج
الثاني) ،ينبغي أن يتوافق النظام مع أدوية اخلط األول املكافئة املتوفرة،
مع مراعاة املبادئ التوجيهية الوطنية وبروتوكوالت منظمة الصحة
88.
العاملية لتبديل األنظمة

مبادئ توجيهية إلدارة العدوى املنقولة جنسيا( .منظمة الصحة العاملية ،شباط/فبراير .http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/ Jh2942e ،)2004
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ماذا لو لم يهتم أحد بالتصدي
لفيروس نقص املناعة البشرية؟

حتدث/ي إلى منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية لالستفسار عن املوضوع
مباشرة أو إسأل/ي في اجتماع قطاع/مجموعة الصحة القادم عن هوية
املمثل/ة الوطني/ة واإلجراءات املتخذة لدعم توفير مضادات الفيروسات
القهقرية والكوترميوكسازول لألشخاص املتعايشني مع فيروس نقص
املناعة البشرية ضمن الفئة املتأثرة باألزمة .وفي حال عدم توفر اخلدمات
حاليا ،قم/قومي بكسب التأييد ضمن قطاع/مجموعة الصحة لدعم
ً
وزارة الصحة وغيرها من أجل إنشاء خدمات.
أطلب/ي املعلومات حول كيفية دعم مجموعة العمل املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية للجهود القائمة أو اجلديدة إلعالم اجملتمع بتوافر
اخلدمات لألشخاص املتعايشني مع فيروس نقص املناعة البشرية
ومكان توافرها.
االتصال ببرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص املناعة
البشرية/اإليدز أو بالبرنامج الوطني العمودي املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية للحرص على إدراج الفئات املستهدفة في اخلدمات
املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية.
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قائمة معيارية ملراقبة حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية :منع
انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى
املنقولة جنسيا وتخفيض معدالت املرض والوفيات
الناجمة عنها
ميكن استخدام قائمة تدقيق
 .4منع انتقال فيروس نقص املناعة البشرية واالستجابة له
1-4

توافر البروتوكوالت اآلمنة والرشيدة لنقل الدم

2-4

وحدات الدم التي مت فحصها/جميع وحدات الدم التي مت التبرع بها × 100

ال

نعم
٪

3-4

املنشآت الصحية لديها مواد كافية لضمان توافر االحتياطات املعيارية

نعم

ال

4-4

الواقيات املوضوع عليها مواد التليني متوفرة مجانًا

نعم

ال

املنشآت الصحية
على مستوى اجملتمع احمللي
املراهقون واملراهقات
أفراد مجتمع امليم ()LGBTQIA
األشخاص ذوو اإلعاقة
العاملون والعامالت في مجال اجلنس
5-4

العدد التقريبي للواقيات التي مت استخدامها في هذه الفترة

6-4

عدد الواقيات التي مت جتديدها في مواقع التوزيع هذه الفترة (حدد/ي املواقع)

7-4

األدوية املضادة للفيروسات القهقرية متاحة ملواصلة العالج لألشخاص الذين مت تسجيلهم في
العالج املضاد للفيروسات القهقرية قبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك الوقاية من انتقال املرض من
األم إلى الطفل

8-4

الوقاية بعد التعرض متاحة للناجني من العنف اجلنسي
الوقاية بعد التعرض متاحة للتعرض املهني

9-4

العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية

جنسيا متاحان في املنشآت الصحية
 10-4التشخيص املتالزمي وعالج أنواع العدوى املنقولة
ً
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املواد واللوازم
ما هي اللوازم املطلوبة أو أي مجموعة من مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت
املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات ميكن طلبها ملنع انتقال فيروس نقص املناعة
البشرية وأنواع العدوى املنقولة جنسيا وتخقيض معدالت املرض والوفيات الناجمة
عنها؟
مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات (IARH) - 2019
تصنّف مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات فقً ا لثالثة مستويات ،وتستهدف
املستويات الثالثة لتقدمي اخلدمات الصحية .ميكن استخدام اجملموعات ملدة ثالثة أشهر حلجم معني من السكان
90 89
املستهدفني.
مالحظة :ال تراعي مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات سياقًا محددًا وليست
شاملة .يجب على املنظمات عدم االعتماد فقط على مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية
أثناء األزمات ،ال بل يجب عليها التخطيط إلدراج شراء اللوازم اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة شراء اللوازم
الصحية الروتينية في أسرع وقت ممكن .فمن شأن هذه اخلطوة أن تضمن استدامة اللوازم وتوسيع خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.
إن مضادات الفيروسات القهقرية ملواصلة عالج األشخاص الذين التحقوا ببرنامج عالج بواسطة مضادات الفيروسات
القهقرية قبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرنامج للوقاية من انتقال املرض من األم إلى الطفل غير
متوفرة في مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات .الرجاء مراجعة البرنامج
العمودي املعني بفيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز و/أو االتصال ببرنامج األمم املتحدة املشترك املعني بفيروس نقص
املناعة البشرية/اإليدز للحصول على مصدر مستدام للمستلزمات.

مستوى الرعاية الصحية

رقم اجملموعة

اسم اجملموعة*

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 1

الواقيات الذكرية

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 3

العالج بعد التعرض لالغتصاب

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 5

جنسيا
عالج أنواع العدوى املنقولة
ً

مستشفى اإلحالة
(اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

اجملموعة 12

نقل الدم

* االحتياطات املعيارية للمستلزمات اإلضافية متوفرة في اجملموعات  9 ،8 ،6 ،4 ،2و.11

 89تتضمن معظم اجملموعات اللوازم لضمان االحتياطات القياسية العاملية .باإلضافة إلى ذلك ،كل طلبية جملموعة تتضمن حزمة مواد تدريب ومراجع ،ومجموعة
من املوارد املرجعية .كتيب مجموعة الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات متوفر على:
https://www.unfpa.org/resources/ emergency-reproductive-health-kits
 90ميكن شراء مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات لعام  2019في أوائل العام  .2020الرجاء زيارة موقع صندوق األمم
املتحدة للسكان ( )https://www.unfpa.orgأو موقع مجموعة العمل بني الوكاالت ()http://iawg. net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011
للتأكد من توافر اجملموعات املعدلة .للمزيد من املعلومات حول اجملموعات املتوفرة قبل العام  ،2020أنظر/ي مجموعات الطوارئ املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية أثناء األزمات (النسخة اخلامسة.http://iawg.net/resource/ inter-agency-reproductive-health-kits-2011 ،)2011 ،

76

السلع التكميلية
ميكن طلب السلع التكميلية وفقً ا للبيئة املواتية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .وميكن احلصول على السلع التكميلية
من صندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارًا من العام .2020

مستوى تقدمي اخلدمات

السلعة

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة “ 1ب” ،الواقيات األنثوية
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كمل
ت ُ ِّ

اجملموعة 1

اختبــار الوحــدة  :4منــع انتقــال فيــروس نقــص املناعــة البشــرية وأنــواع العــدوى
املنقولــة جنســيا وتخفيــض معــدالت املــرض والوفيــات الناجمــة عنهــا
جنسيا في
جنسيا عبارة عن وسيلة مستخدمة لعالج أنواع العدوى املنقولة
 -1إن إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
ً
ً
زيارات متعددة إلى العيادة باستخدام بروتوكوالت العالج املوحدة.
صح أو خطأ
 -2ما هو الدور الذي يلعبه موفر الصحة في بيئات حاالت الطوارئ عندما يأتي شخص ملواصلة العالج املضاد للفيروسات
القهقرية؟ الرجاء اختيار كل ما ينطبق.
 .أضمان السرية
 .بتوفير الواقيات
 .تتوفير الكوترميوكسازول ،فقً ا للتوصيات
 .ثتوفير مضادات الفيروسات القهقرية
 .جنصح الشخص بالعودة للعالج في غضون شهرين عندما تنتهي حالة الطوارئ
أيضا باالحتياطات املعيارية)؟
 -3في الالئحة أدناه ،ما هي املتطلبات الدنيا الالزمة للحد من انتشار العدوى (املعروفة ً
 .أالتعامل اآلمن مع األجسام احلادة
 .بارتداء األلبسة احلمائية
 .تالتخلص من النفايات بشكل سليم
 .ثغسل اليدين بشكل متكرر
 .جكل ما سبق
 -4ميكن توفير الواقيات في:
 .أاملنشآت الصحية
 .بنقاط توزيع املواد الغذائية وغير الغذائية
 .تالبارات واملقاهي الشعبية في املناطق احلضرية
 .ثكل ما سبق
 -5ليس على منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية تولي مسؤولية شراء مضادات الفيروسات القهقرية؟
صح أو خطأ
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الوحدة  :5منع معدالت املرض
والوفيات الزائدة عن احلد بني
األمهات واألطفال حديثي الوالدة
ثلثي وفيات األمهات التي ميكن جتنبها و 45٪من وفيات األطفال حديثي الوالدة يحدث في الدول املتأثرة بالنزاعات احلديثة أو
الكوارث الطبيعية أو كال األمرين 91.وتؤدي األوضاع املعيشية املرهقة والوصول احملدود إلى موفري اخلدمات املاهرين واملنشآت
الصحية إلى مفاقمة هشاشة النساء املتأثرات باألزمة وارتفاع خطر األمراض والوفيات بسبب املضاعفات املرتبطة باحلمل.
هناك موارد متعددة ومفيدة تقدم مقاربات تدريجية إلدماج خدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
( )EmONCفي البرامج اإلنسانية ،مبا في ذلك الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل
اإلنساني ،وإدارة املضاعفات في احلمل والوالدة :دليل للقابالت واألطباء ،وسلسلة التدريبات التذكيرية حول التواصل السريري
التي أعدتها مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت 92.وتتضمن املوارد املفيدة لتوفير االستراتيجيات الوطنية وبرامج
الرعاية باألطفال حديثي الوالدة وتعزيزها «صحة األطفال حديثي الوالدة في بيئات العمل اإلنساني :دليل ميداني ومبادئ
93
توجيهية تشغيلية لتحسني صحة األطفال حديثي الوالدة في العمليات اخلاصة بالالجئني والالجئات.

لدى إكمال الوحدة ،سيتمكن املتعلّمون واملتعلمات من:
⊲شرح ملاذا يجب إيالء األولوية إلى منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي
الوالدة؛
⊲شرح ملاذا يجب إتاحة الوالدة النظيفة واآلمنة ،والرعاية األساسية حلديثي الوالدة ،وخدمات رعاية التوليد
واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCوتأمني الوصول إليها.
⊲حتديد املتطلبات إلنشاء نظام إحالة فعال؛
⊲تعداد طرائق إتاحة الرعاية بعد اإلجهاض ،واخلطوات التي يجب اتخاذها إذا تقدمت امرأة للحصول على
الرعاية؛
⊲شرح كيفية توفير اللوازم والسلع للوالدة اآلمنة والرعاية الفورية باألطفال حديثي الوالدة ،إذا تعذر الوصول
إلى منشأة صحية.
 91ساره زيد ،فالفيا بوستريو ،مها تيسير بركات ،بيتر مورير وكايت غيلمور« ،لكل إمرأة وكل طفل في كل مكان :أجندة عاملية لصحة النساء واألطفال واملراهقني
واملراهقات »،زي النسيت 16 ،أيار/مايو https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(15)60766-8. ،2015
 92الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني .الوالدة املهبلية املدعومة بالشفط الفراغي  -تدريب تذكيري؛ إخالء
الرحم أثناء األزمات باستخدام شفط األجنة اليدوي  -تدريب تذكيري؛ واخلدمات األساسية لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في بيئات
العمل اإلنساني :وظائف اإلشارة اخملتارة ،مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت ،متت زيارة الصفحة في  8أبريل/نيسان ،2019
http://iawg.net/tpi-home/resources.
إدارة املضاعفات في احلمل والوالدة :دليل للقابالت واألطباء( .منظمة الصحة العاملية ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة اليونيسف،)2017 ،
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255760/1/9789241565493-eng.pdf?ua=1.
 93صحة األطفال حديثي الوالدة في البيئات اإلنسانية :دليل ميداني (منظمة إنقاذ الطفولة ،ومنظمة الصحة الدولية ،ومنظمة اليونيسف 1 ،كانون الثاني/
يناير http://iawg.net/ resource/newborn-health-humanitarian-settings .)2018؛ املبادئ التوجيهية التشغيلية لتحسني صحة األطفال حديثي الوالدة في
العمليات اخلاصة بالالجئني والالجئات (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،)2015 ،
http://www.unhcr.org/protection/health/54bd0dc49/operational-guidelines-improving-newborn-health-refugee-operations.html.
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أهداف وأنشطةحزمة اخلدماتاملبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة
ملنع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،يجب على منسق الصحة
اجلنسية واإلجنابية ومديري البرامج وموفري اخلدمات العمل مع قطاع/مجموعة الصحة من أجل:
⊲احلرص على توافر خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية واملنقذة للحياة حلديثي الوالدة ،وخدمات
رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCوإمكانية الوصول إليها؛
⊲إنشاء نظام إحالة  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع لتسهيل النقل من اجملتمع إلى املركز الصحي
واملستشفى والتواصل بينهم؛
⊲ضمان توافر رعاية ما بعد اإلجهاض منقذة للحياة في املراكز الصحية واملستشفيات؛
⊲ضمان توافر اللوازم والسلع األساسية للوالدة النظيفة والرعاية الفورية حلديثي الوالدة حيث ال ميكن الوصول
إلى منشأة صحية أو ال ميكن االعتماد عليها.

ملاذا يشكل منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي
الوالدة أولوية؟
في أي مجموعة سكانية متأثرة باألزمة ،يكون حوالي  4٪من مجموع السكان من احلوامل في أي وقت من األوقات .ويواجه
حوالي  15٪من هؤالء النساء احلوامل مضاعفات أثناء الوالدة ،مثل اخملاض املتعسر أو الطويل ،أو مقدمات تسمم احلمل
وتسمم احلمل ،أو العدوى ،أو النزيف احلاد .ووفقا لتوقعات منظمة الصحة العاملية ،سيحتاج  9٪و 15٪من األطفال حديثي
الوالدة إلى الرعاية الطارئة املنقذة للحياة 94.ويحدث معظم وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة أثناء اخملاض ،والوالدة،
والفترة التي تلي الوالدة مباشرة .إن اليوم األول من حياة األطفال حديثي الوالدة هو أكثرها عرضة للخطر .في األوضاع
اإلنسانية ،يؤدي انهيار األنظمة الصحية إلى زيادة الوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة بسبب املضاعفة التي ال
يتم عالجها والتي ميكن جتنبها في احلاالت املستقرة (مثال اخملاض املتعسر) .إن هذا الهدف يتناول األسباب الرئيسية لألمراض
والوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،والتدخالت املنقذة للحياة التي يجب توفيرها أثناء األزمات اإلنسانية.

ما الذي يسبب وفاة األمهات من جرّاء املضاعفات التي حتدث أثناء احلمل؟
تشمل األسباب الشائعة لوفيات األمهات النزيف (قبل الوالدة وبعد الوالدة) ،واالنتان بعد الوالدة ،ومقدمات تسمم احلمل أو
تسمم احلمل ،واملضاعفات أثناء اإلجهاض ،واحلمل خارج الرحم ،واخملاض الطويل أو املتعسر .وقد تؤدي التأخيرات في الوصول
إلى الرعاية املنقذة للحياة ،التي قد يكون سببها عوامل عدة ،إلى وفاة النساء .وميكن جمع التأخيرات ،التي تساهم في
احتمال وفاة األم ،باستخدام منوذج التأخيرات الثالثة:
—التأخير األول :التأخير في اتخاذ قرار طلب الرعاية؛
—التأخير الثاني :التأخير في الوصول إلى الرعاية (تعذر الوصول إلى وسائل النقل ،وحالة الطرقات الرديئة،
وانعدام األمن ،واحلواجز ،ومنع التجول ،إلخ)؛
—التأخير الثالث :التأخير في تلقي الرعاية اجليدة (غياب أو عدم توافر فرق العمل املؤهلة ،غياب األدوات/اللوازم،
تكلفة العالج العالية ،احلاجة إلى دفعة أولى قبل احلصول على الرعاية ،إلخ).
يجب على فريق الطوارئ احلرص على توفير اخلدمات األساسية والشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ،
والتركيز الفوري على منع التأخيرات في وصول النساء إلى خدمات جيدة أثناء اخملاض ،والوالدة ،وفي املرحلة الفورية بعد
الوالدة.
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ما هي بعض الطرائق للسيطرة على املضاعفات أثناء الوالدة؟
تشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى أن  5٪إلى  15٪من الوالدات في أي فئة قد تتطلب جراحة قيصرية .إذا كانت
النسبة عالية ،فقد يشير هذا إلى استخدام العمليات القيصرية غير املطلوبة .أما إذا كانت النسبة متدنية ،فقد تكون
خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية واملنقذة للحياة حلديثي الوالدة وخدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCغير مناسبة للفئة السكانية .ستحتاج النساء اللواتي يواجهن حاالت والدة طارئة
واللواتي يحتجن إلى نقل الدم واجلراحة إلى اإلحالة إلى مستشفى قادر على توفير اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال
حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ (.)CEmONC
شائعا ،يجب على منسقي الصحة اجلنسية
في احلاالت التي يكون فيها النوع الثالث من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
ً
واإلجنابية ومديري البرامج الصحية احلرص على أن يتم تدريب موفري خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية على إزالة اخلتان
التخييطي عند احلاجة للوالدة أو أن يتم إنشاء نظام إحالة ملوفري اخلدمات املدربني .وينبغي أن يتأكد موفرو الرعاية من
حصول النساء والفتيات على معلومات عن جميع جوانب اإلجراء مع احلصول على موافقتهن.

تقديرات العمليات القيصرية املطلوبة بنا ًء على مجموعة سكانية مؤلفة من  150،000نسمة مع
معدل إجمالي للمواليد ( )CBRيبلغ 4٪
العدد املتوقع للمواليد األحياء في 25.x )CBR( 0.04 x 150,000
غضون فترة  3أشهر

1،500مولود

عدد الوالدات التي تتطلب عمليات 1،500 x 0.05
قيصرية في غضون فترة  3أشهر

75والدة
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توفير الرعاية لألم والطفل
في البيئات املدينية واملتنقلة
إعمل/ي مع قطاع/مجموعة الصحة لتحديد املنشآت الصحية مع اللوازم الطبية واملوارد البشرية ودعمها من أجل ضمان
توفير الوالدات الطبيعية ،وخدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( ،)EmONCوالرعاية األساسية
للطفل ،ونظام إحالة في حاالت الطوارئ متوفر  24ساعة في اليوم ،و 7أيام في األسبوع .في احلاالت التي يشكل فيها «رسم
االستخدام» عائقً ا أمام الوصول إلى خدمة الرعاية الصحية ،يجب كسب تأييد احلكومات حيثما أمكن ووكاالت األمم املتحدة
مثل منظمة الصحة العاملية ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة
اليونيسف لتوفير الوصول اجملاني إلى خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة ،مبا في ذلك خدمات رعاية
التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ (.)EmONC
كما يجب إعالم النساء واجملتمعات بعالمات اخلطر أثناء احلمل وأماكن طلب الرعاية الفورية .وفي حالة اجملموعات السكانية
املتنقلة وفي البيئات احلضرية ،من غير احملتمل أن تعرف الفئات املتأثرة باألزمة مكان حصول املرأة على الرعاية أثناء الوالدة
أو عالج مضاعفات الوالدة .يجب احلرص على توفير املعلومات الواضحة إلعالم النساء احلوامل واجملتمع املتأثر باألزمة متى
حاليا إلى املعلومات،
وأين ميكن وصول النساء النساء إلى الرعاية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب حتديد كيفية وصول اجملتمعات
ً
إن وجدت ،من خالل وسائل مثل اإلذاعات ،والهواتف اجلوالة ،وغيرها من وسائل االتصال والتواصل .ومن أجل إعالم اجملتمعات،
فكّر/ي في استخدام هذه الوسائل واملعلومات القابلة للتكييف ،والتعليم ،ومناذج التواصل املتوفرة على:
.iawg.net/resource/universal-adaptable-information-education-communication-iec-templates-misp

نشاط من
إحرص/ي على توفير الوالدة النظيفة واآلمنة ،والرعاية األساسية حلديثي الوالدة ،وخدمات رعاية
التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCوتأمني الوصول إليها.

أين يجب إتاحة عمليات الوالدة النظيفة واآلمنة ،والرعاية األساسية حلديثي الوالدة،
وخدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ()EmONC؟
بينت التجارب السابقة أنه قد يرافق بداية حالة الطوارئ ارتفاعا في الوالدات التي حتصل خارج املنشأة الصحية ومن دون
ّ
مساعدة فريق عمل صحي مدرّب .ومبا أنه يصعب التنبؤ مبضاعفات الوالدة ،توصي منظمة الصحة العاملية بأن يتولى جميع
الوالدات فريق عمل صحي مؤهل ،وبأن حتصل هذه في مؤسسات صحية مجهزة للسيطرة على املضاعفات.
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ما هي اإلجراءات التي يجب اتخاذها على املستويات الصحية اخملتلفة ملنع معدالت
املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة؟
يجب على موفري اخلدمات الصحية تعزيز وجود القابالت املؤهالت أثناء جميع الوالدات في منشأة صحية ملنع معدالت املرض
والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،حيثما أمكن ذلك .كما يجب عليهم احلرص على إتاحة فريق
العمل الطبي املؤهل والكافي ،واملعدات ،واللوازم (وال سيما األدوية املنقذة للحياة) وإعالم النساء مبوقع املنشآت الصحية.
—على مستوى اجملتمع ،توفير املعلومات للمجتمع حول توافر الوالدة اآلمنة وخدمات رعاية التوليد واألطفال
حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )EmONCوأهمية طلب الرعاية من املنشآت الصحية .ويجب توفير
مستلزمات الوالدة النظيفة للنساء احلوامل والقابالت بشكل واضح لتعزيز عمليات الوالدة املنزلية النظيفة
عندما يتعذر الوصول إلى املنشأة الصحية .ولدى توزيع مستلزمات الوالدة النظيفة ،يجب تذكير النساء
بأهمية التوليد في منشأة صحية ،إذا أمكن ذلك.
—على مستوى املنشآت الصحية األولية ،قابالت :توفير فريق عمل مؤهل (مبا في ذلك القابالت) واملستلزمات
حلاالت الوالدة الطبيعية ،والرعاية األساسية لألطفال حديثي الوالدة ،واخلدمات األساسية لرعاية التوليد
واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ (.)BEmONC
—على مستوى مستشفى اإلحالة ،توفير جميع أنشطة املنشآت الصحية أعاله ،وفريق العمل الطبي املؤهل
واملستلزمات الالزمة لتوفير اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
(.)CEmONC

املراهقون واملراهقات
قم/قومي بتحديد املراهقات احلوامل في اجملتمع وربطهم باملنشآت الصحية لتشجيع الوالدات في املنشآت .قم/قومي
بتسهيل مشاركة األمهات املراهقات اجلدد في شبكات دعم األقران أثناء احلمل وبعد الوالدة.
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وظائف اإلشارة للخدمات األساسية والشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ*
ضمان توافر اخلدمات األساسية لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في
كل املراكز الصحية .هذا يعني أن فرق العمل تتمتع باملهارة ولديها املوارد الالزمة للقيام مبا يلي:
 -1إعطاء املضادات احليوية عن طريق احلقن لعالج اإلنتان.
 -2إعطاء أدوية االختالج باحلقن (أي كبريتات املاغنيسيوم) للسيطرة على تسمم احلمل وتسمم احلمل
املسبق احلاد.
 -3تنفيذ الوالدة املهبلية املدعومة (على سبيل املثال ،بالشفط الفراغي).
 -4إزالة املشيمة يدويًا
 -5إزالة منتجات احلمل احملتفظ بها بعد الوالدة أو اإلجهاض غير املكتمل.
 -6تنفيذ اإلنعاش األساسي حلديثي الوالدة (على سبيل املثال ،باستخدام الكيس والقناع).
 -7إعطاء أدوية مقوية لتوتر الرحم (أي أقراص األوكسيتوسني أو امليزوبروستول عند الوالدة) لعالج نزيف ما
بعد الوالدة وإعطاء حمض الترانيكساميك في الوريد باإلضافة إلى الرعاية املعيارية للنساء اللواتي يتم
تشخيص إصابتهن بنزيف ما بعد الوالدة سريريًا.

ضمان توافر اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في املستشفيات.
هذا يعني أن فرق العمل تتمتع باملهارة ولديها املوارد الالزمة لدعم كل عمليات التدخل من األولى
إلى السابعة أعاله ،باإلضافة إلى ما يلي:
 -8إجراء اجلراحة (على سبيل املثال ،العملية القيصرية).
 -9إجراء عمليات نقل الدم اآلمنة مع مراقبة االحتياطات العاملية للوقاية من العدوى.
* وظائف اإلشارة عبارة عن تدخالت طبية أساسية تستخدم لعالج مضاعفات الوالدة املباشرة التي تسبب معظم وفيات األمهات حول العالم.

اخلدمات األساسية لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ

يجب توفير اخلدمات األساسية لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ واإلحالة إلى مستشفى في كل
مركز صحي من أجل االستجابة ملضاعفات الوالدة األساسية ،مبا في ذلك املضاعفات لدى األطفال حديثي الوالدة .وفي
مثاليا ألنه ميكن أن يساعد في تخفيض
حني يع ّد حضور العاملني املهرة في جميع عمليات الوالدة في منشأة صحية أمرًا
ً
معدالت املرض والوفيات املرتبطة باحلمل والوالدة ،فقد ال يكون متا ًحا في بداية االستجابة اإلنسانية .لكن يجب التأكد ،على
األقل ،من توافر تدخالت خدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ،والقدرة على اإلحالة
إلى املستشفى لتلقي اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ على مدار  24ساعة في
اليوم وطوال أيام األسبوع في كل مركز صحي.

اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ

يجب توفير اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( )CEmONCفي مستشفيات
اإلحالة لعالج مضاعفات الوالدة .وحيثما كان ذلك ممكنًا ،ادعم/ي مستشفيات الدولة املضيفة بفرق العمل املاهرة ،والبنية
التحتية ،والسلع الطبية ،مبا في ذلك األدوية واملعدات اجلراحية ،حسب احلاجة من أجل توفير اخلدمات الشاملة لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( .)CEmONCوإذا لم يكن ذلك ممكنًا بسبب موقع املستشفى أو عدم القدرة على
تلبية الطلب املتزايد ،يجب أن يعمل منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية مع قطاع/مجموعة الصحة ووكالة مثل اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،أو احتاد جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،أو منظمة أطباء بال حدود ،أو غيرها من املنظمات
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غير احلكومية لتوفير اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ( .)CEmONCوميكن توفير اخلدمات،
على سبيل املثال ،من خالل إنشاء مستشفى ميداني أو مستشفى إحالة مؤقت قريب من الفئات املتأثرة.

عالمات اخلطر األساسية أثناء احلمل
⊲النزيف املهبلي

⊲التشنجات

⊲ارتفاع درجة احلرارة

⊲ألم شديد في البطن

⊲الصداع الشديد

⊲التنفس السريع أو الصعب

ما هو بعض األدوية واللوازم املنقذة للحياة املطلوبة لعالج املضاعفات التي حتدث مع
األمهات واألطفال حذيثي الوالدة؟
قم/قومي بتوفير املواد واألدوية للقابالت وغيرهن من فرق العمل املاهرة في املراكز الصحية إلجراء عمليات الوالدة ،وتوفير
الرعاية لألطفال حديثي الوالدة ،وعالج املضاعفات ،وتثبيت حالة النساء قبل نقلهن إلى املستشفى ،إذا دعت احلاجة إلى
ذلك.
تشمل األدوية واللوازم املنقذة للحياة التي يجب توافرها ما يلي:
⊲مضادات حيوية للوقاية من العدوى التي تصيب األم والسيطرة عليها؛
⊲مقويات توتر الرحم (أوكسيتوسني وميزوبروستول وحمض الترانيكساميك) للوقاية من النزيف بعد الوالدة
والسيطرة عليه؛
⊲مضادات االختالج (سلفات املغنيسيوم) للوقاية من تسمم احلمل أو تسمم احلمل املسبق احلاد وعالجه؛
⊲مستلزمات اإلنعاش حلديثي الوالدة ،مبا في ذلك احلقيبة والقناع؛
⊲املضادات احليوية (جنتاميسني وأمبسيلني) لعالج العداوى عند األطفال حديثي الوالدة؛
⊲االسترويدات السابقة للوالدة (ديكساميثازون) من أجل الوالدة املبكرة واملضادات احليوية (البنسلني
وإريثرومايسني) لتمزق الغشاء قبل اخملاض قبل األوان .يجب أن يتمكن موفرو اخلدمات الطبية املهرة في
املستشفيات املتخصصة من معاجلة املضاعفات التي حتدث أثناء الوالدة ،وتوفير الرعاية املركّزة حلديثي الوالدة،
وتقدير عمر احلمل بدقة ،وإعطاء االسترويدات (ديكساميثازون لنضج الرئة لدى األجنة).

رعاية األطفال حديثي الوالدة
تشير الرعاية الضرورية لألطفال حديثي الوالدة إلى الرعاية األساسية املطلوبة لكل طفل رضيع .يحدث حوالي ثلثي وفيات
األطفال الرضع أثناء األيام  28األولى من احلياة .وميكن جتنب معظم هذه الوفيات من خالل اتخاذ إجراءات أساسية من قبل
العاملني والعامالت في مجال الصحة ،أو األمهات ،أو غيرهم من أعضاء اجملتمع .إن أحد التحديات الكبيرة يتمثّل بأن حوالي
 5٪إلى  10٪من األطفال حديثي الوالدة ال يتنفسون بشكل عفوي لدى الوالدة ،ويتطلبون املساعدة للتنفس .وتشمل
األسباب األساسية لعدم القدرة على التنفس الوالدة املبكرة واملضاعفات احلادة أثناء الوالدة ،فتؤدي إلى االختناق.
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عالمات اخلطر لدى األطفال حديثي الوالدة
إن عالمات اخلطر اآلتية تشير إلى أنه يجب على أفراد العائلة والعاملني والعامالت اجملتمعيني في مجال الصحة إحالة الطفل
حديث الوالدة إلى منشأة صحية:
⊲ عدم تناول التغذية بشكل جيد

⊲الشفط احلاد للصدر

⊲النوبات أو التشنجات

⊲ارتفاع درجة احلرارة عن  37.5درجة مئوية أو
انخفاضها عن  35.5درجة مئوية

⊲انخفاض النشاط أو عدم احلركة

⊲احلجم الصغير للغاية عند الوالدة

⊲التنفس السريع (أكثر من  60نفس في الدقيقة)

ميكن لفريق العمل الطبي املدرب بشكل رسمي التعرف على عالمات اخلطر اإلضافية.

ما هي اخلدمات األساسية جلميع األطفال حديثي الوالدة؟
إن رعاية األطفال حديثي الوالدة جزء من الرعاية املستمرة لألم والطفل الرضيع .في بيئات العمل اإلنساني ،يتم توفير الرعاية
األساسية لألطفال حديثي الوالدة على مستوى اجملتمع ،واملركز الصحي ،واملستشفى ،وتشمل اآلتي:
⊲الرعاية احلرارية :التجفيف ،والتدفئة ،والتالمس املباش ،وتأخير االستحمام.
⊲الوقاية من العدوى/النظافة الشخصية :ممارسات الوالدة النظيفة ،وغسل اليدين ،ورعاية النظافة للحبل
السري والبشرة والعينني.
⊲دعم التغذية :التالمس املباشر ،ودعم الرضاعة الطبيعية الفورية واحلصرية ،وعدم التخلص من اللبأ (أو
احلليب األول).
⊲املراقبة :التقييم املتكرر لعالمات اخلطر في ما يتعلق باإلصابات اخلطيرة واحلاالت األخرى التي تتطلب رعاية
إضافية خارج املنزل أو املركز الصحي.
⊲فحوصات رعاية ما بعد الوالدة :يجب أن حتصل النساء والرضع على الرعاية في املنزل أو بالقرب منه في
األسبوع األول من احلياة .وتعتبر الساعات األربع والعشرون األولى من العمر هي الوقت األكثر أهمية ،ويجب أن
يتم إعطاء األولوية إلجراء زيارة ما بعد الوالدة في خاللها .ويجب بذل كل جهد للوصول إلى األطفال حديثي
الوالدة في املنزل في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.
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كلورهيكسيدين للعناية النظيفة باحلبل السري في املنزل
يوصى باالستخدام اليومي لكلورهكسيدين ديجلوكونات بتركيز  7.1 ٪ملكان أساس احلبل السري خالل األسبوع األول
من احلياة لألطفال حديثي الوالدة الذين يولدون في املنزل في بيئات حيث ترتفع معدالت وفيات حديثي الوالدة .إنه تدخل
منخفض التكلفة ومقبول ومج ٍد ،أثبت أنه يحد مرض ووفيات األطفال املتعلقة بالعدوى واإلنتان .في حال كانت النساء قد
تلقني تدريبا على استخدام الكلورهيكسيدين لرعاية احلبل السري قبل الطوارئ ،ميكن شراء الكلورهيكسيدين كسلعة
مكملة جملموعة الصحة اإلجنابية الطارئة املشتركة بني الوكاالت (أوائل .)2020
يوصى برعاية احلبل السري بشكل نظيف وجاف لألطفال حديثي الوالدة املولودين في املرافق الصحية وفي املنزل في الظروف
حيث تنخفض وفيات حديثي الوالدة.
مالحظة هامة :أصدرت منظمة الصحة العاملية حتذيرا من أن الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  7،1٪بشكل محلول مائي
أو جل ( 10مل) قد تسبب في ضرر خطير عند وضعه عن طريق اخلطأ على العينني .أدى ذلك إلى إصابات شديدة بالعني ،مبا
95
فيها العمى.

 95نظام تبادل املعلومات ،تنبيه رقم  133الكلورهيكسيدين ديجلوكونات  ٪ 7،1محلول مائي أو جل ( CHX) (10مل) تقارير عن إصابة خطيرة بالعني بسبب أخطاء
في إعطائه(منظمة الصحة العاملية ،شباط/فبراير ،)2019
https: / /www.healthynewbornnetwork.org/hnn-content / uploads / alert133_chlorhexidine.pdf.
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ما هي رعاية حديثي الوالدة التي يجب توفيرها على مستوى املنشأة الصحية
ومستوى املستشفى؟
رعاية حديثي الوالدة على
مستوى املنشأة الصحية

رعاية حديثي الوالدة على
مستوى املستشفى
ينبغي ضمان مساحة إلنعاش حديثي الوالدة في جناح
اخملاض ،والقدرة واللوازم لتوفير التنفس بواسطة الكيس
واألقنعة.

ينبغــي معاجلــة املضاعفــات أثنــاء الــوالدة وضمان
مراقبة اخملاض باستخدام مخطط اخملاض مع اإلجراء
املناسب للمضاعفات.

ينبغي ضمان مساحة إلنعاش حديثي الوالدة في جناح
اخملاض والقدرة واللوازم لتوفير التنفس بواسطة الكيس
واألقنعة.

ينبغي االستعداد إلنعاش حديثي الوالدة في كل
والدة ،مبا في ذلك التجفيف ،وتنظيف مجرى الهواء
حسب احلاجة ،والتحفيز ،والتنفس باألكياس
والقناع.

ينبغي معاجلة املضاعفات أثناء الوالدة وضمان مراقبة
اخملاض باستخدام مخطط اخملاض مع اإلجراء املناسب
للمضا عفا ت .
ينبغي توفير إنعاش حديثي الوالدة في كل والدة ،مبا في ذلك
التجفيف ،وتنظيف مجرى الهواء حسب احلاجة ،والتحفيز،
والتنفس باألكياس والقناع .ينبغي االستمرار في إدارة
حاالت حديثي الوالدة الذين لديهم ضيق في التنفس.
ينبغي توفير الرعاية األساسية لكل طفل حديث الوالدة.
ينبغي تأسيس وحدة رعاية األم الكنغر لألطفال واألمهات
املستقرين سريريا ،ودعم الرضاعة الطبيعية الفورية ،واتباع
إرشادات منظمة الصحة العاملية للخدج ،مبا في ذلك إدارة
العالمات اخلطيرة للعدوى البكتيرية عند األطفال حديثي
الوالدة.

ينبغي توفير الرعاية األساسية لكل طفل حديث
الوالدة.
للخدج وانخفاض الوزن عند الوالدة/األطفال حديثي
الوالدة الصغار احلجم ،حيث يكون الرُضع واألمهات
مستقرين سريريا ،ينبغي بدء االتصال املباشر من
اجللد إلى اجللد ،ودعم الرضاعة الطبيعية على
الفور  ،واإلحالة إلى املستشفى في أقرب وقت ممكن.
ينبغي إدارة عالمات العدوى البكتيرية اخلطيرة
احملتملة في األطفال حديثي الوالدة ،مبا في ذلك
التشخيص والتصنيف وتوفير اجلرعة األولى من
املضادات احليوية واإلحالة إلى املستشفى في أقرب
وقت
ممكن.

رعاية األمومة بأسلوب الكنغر لألطفال اخلدج
ومنخفضي الوزن عند الوالدة
رعاية األمومة بأسلوب الكنغر هي إحدى أكثر الطرق الواعدة إلنقاذ األطفال اخلدج وذوي الوزن املنخفض في جميع الظروف.
يتضمن هذا النوع من الرعاية ،الذي يبدأ في املرافق الصحية ،تعليم العاملني/ات الصحيني/ات ومقدمي/ات الرعاية حول
كيفية احلفاظ على الدفء حلديثي الوالدة من خالل االتصال املستمر 24 ،ساعة في اليوم ،من اجللد إلى اجللد على صدر األم
أو مقدم/ة الرعاية .قد تعزز رعاية األمومة بأسلوب الكنغر بشكل كبير العالجات األخرى املعروفة للخداج ،مثل الرعاية
احلرارية ،ودعم الرضاعة الطبيعية ،والوقاية من العدوى والتعامل معها ،وإنعاش حديثي الوالدة.
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واقع تنفيذ حزمة اخلدمات
املبدئية في نيبال
في أعقاب الزلزال الذي ضرب نيبال في نيسان/أبريل  ،2015قدر صندوق األمم املتحدة للسكان أن  1.4مليون
امرأة في سن اإلجناب قد تأثرن ،مبا في ذلك  93,000امرأة حامل ،من احملتمل أن تكون  1,000إلى  1,500منهن
تعرضن ملضاعفات 96.بدأ العمل على الفور بحزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية (حزمة اخلدمات املبدئية) من قبل اجلهات احلكومية ،والدولية ،واحمللية.
في أيلول/سبتمبر  ،2015أجري تقييم حلزمة اخلدمات املبدئية قبل مجموعة العمل املشتركة بني
الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية في األزمات .بخصوص الهدف املتعلق بالوقاية من أمراض ووفيات
األمهات واألطفال حديثي الوالدة ،كشف التقييم أن املرافق التي متت زيارتها تقدم خدمات والدة طبيعية
وأن اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ متاحة .لزيادة الوالدات في
املرافق الصحية في منطقة سيندوبالتشوك ،أنشئ مستشفى مؤقت خلدمات رعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ مع نظام إحالة الطوارئ ،وأجريت حمالت إذاعية وتلفزيونية لتزويد النساء
مبعلومات حول اخلدمات.
ومع ذلك ،بعد إغالق هذا املستشفى املؤقت ،لم تكن خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ متاحة بشكل موثوق في سيندوبالتشوك .أفاد املشاركون في املناقشة اجلماعية املركزة عن
جتاوز املراكز الصحية القريبة أو مستشفى املقاطعة عندما يعانون من مضاعفات والذهاب مباشرة إلى
مستشفى املقاطعة اجملاورة أو العاصمة كامتاندو للحصول على رعاية جيدة .تضمنت العوائق املستمرة
في احلصول على رعاية الوالدة في املرافق التكاليف املباشرة وغير املباشرة املرتبطة بالوصول إلى املرافق،
ال سيما في املقاطعات النائية.
وُزعت مجموعات الوالدة النظيفة على النساء احلوامل في سيندوبالتشوك ،وقدمت خدمات رعاية
األطفال حديثي الوالدة في كل من مقاطعتي كامتاندو وسيندوبالتشوك ،مع رعاية شاملة ومتينة في
مستشفيات املستوى األعلى في كامتاندو .أفادت سيندوبالتشوك أن العوائق التي حتول دون تنفيذ الرعاية
الشاملة حلديثي الوالدة تضمنت نقصا أو عطال في املعدات.

 96مايرز وآخرون« ،امليسرون والعوائق في تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية».

89

نشاط حزمة اخلدمات:
إنشاء نظام إحالة  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع

متى يجب إتاحة نظام اإلحالة حلاالت الطوارئ التوليدية؟
نظرا ألن معظم وفيات األمومة والفترة احمليطة بالوالدة ناجتة عن عدم احلصول على مساعدة ماهرة في الوقت املناسب
ملضاعفات الوالدة ،فمن املهم أن يكون هناك نظام جيد التنسيق لتحديد مضاعفات الوالدة وضمان إدارتها و/أو إحالتها
إلى مركز صحي يقدم اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ أو مستشفى بقدرات اخلدمات
الشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ حسب احلاجة .ينبغي ملنسقي الصحة اجلنسية واإلجنابية
التنسيق مع قطاع/مجموعة الصحة وسلطات الدولة املضيفة ،وكذلك اجملتمعات احمللية ،لضمان إنشاء نظام إحالة (مبا في
ذلك وسائل االتصال والنقل) في األيام األولى في الوضع اإلنساني.
يجب أن يدعم نظام اإلحالة التعامل مع مضاعفات التوليد وحديثي الوالدة  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع .يجب
أن تضمن إحالة النساء والفتيات واملواليد اجلدد الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة من اجملتمع إلى مركز صحي حيث تتوفر
اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ .يجب حتقيق استقرار حالة املريضات اللواتي يعانني
من مضاعفات الوالدة وحاالت الطوارئ حلديثي الوالدة التي ال ميكن إدارتها في املركز الصحي ونقلهن إلى أقرب مستشفى
متاح لديه خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ.

ما هي املتطلبات الالزمة لفعالية وكفاءة نظام اإلحالة؟
لضمان نظام إحالة فعال وذي كفاءة ،ينبغي:
⊲تطوير السياسات واإلجراءات واملمارسات الواجب اتباعها في املراكز الصحية واملستشفيات لضمان اإلحالة
97
الفعالة.
⊲تقييم مرافق اإلحالة لضمان اإلمدادات والتوظيف والبنية التحتية بالشكل املالئم لتوفير اخلدمات الشاملة
لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ.
⊲حتديد املسافات من اجملتمع املتضرر إلى املراكز الصحية العاملة واملستشفى ،باإلضافة إلى خيارات النقل
لإلحاالت  -مبا في ذلك السائقني ،والوقود الكافي ،والهواتف اخللوية/الراديو/هواتف األقمار الصناعية  -املتاحة
على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع.
⊲نشر البروتوكوالت في كل مركز صحي لتحديد متى ،وأين ،وكيف حتال املريضات اللواتي لديهن حاالت الطوارئ
التوليدية واخلاصة بحديثي الوالدة إلى املستوى التالي من الرعاية.
⊲في محيط اخمليم ،التفاوض مع أفراد أمن اخمليم لتأمني الوصول املنقذ للحياة إلى مستشفى اإلحالة للسماح
بنقل مريضات الطوارئ ليال.
⊲إعالم اجملتمعات حول عالمات خطر احلمل وأين ميكن التماس الرعاية الطارئة ملضاعفات احلمل والوالدة:
بصيغ ولغات متعددة (على سبيل املثال ،برايل ،لغة اإلشارة ،صيغ مصورة)
•يجب مشاركة الرسائل ِ
لضمان إمكانية الوصول ومجموعات املناقشة من خالل التوعية التي يقودها اجملتمع (مع مجموعات
النساء ،واملثليني/ات ومزدوجي/ات التوجه اجلنسي ،وعابري/ات اجلندر ،وأحرار اجلنس ،حاملي/ات صفات
 97يُس َتحسن أن يكون لدى املستشفيات واملراكز الصحية سياسات وإجراءات إحالة قائمة قبل حدوث أزمة إنسانية لضمان استعداد النظام الصحي لالستجابة
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اجلنسني ،وعدميي/ات الرغبة اجلنسية [مجتمع امليم] ،ومجموعات األشخاص ذوي اإلعاقة) ،وغيرها من
القنوات املالئمة لألوضاع (مثل القابالت ،والعاملني/ات الصحيني/ات اجملتمعيني/ات ،وقادة اجملتمع ،والرسائل
اإلذاعية ،أو املنشورات اإلعالمية في املراحيض النسائية).
⊲حيث يتعذر إنشاء خدمات اإلحالة على مدار  24ساعة في اليوم و 7أيام في األسبوع ،ينبغي ضمان توفر
موظفني مؤهلني في جميع األوقات في املراكز الصحية لتقدمي اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ .على سبيل املثال ،ينبغي إنشاء نظام اتصال ،مثل استخدام أجهزة الراديو أو
الهواتف احملمولة ،للحصول على اإلرشاد الطبي والدعم من املوظفني األكثر تأهيال .يجب أن يعمل منسق/ة
الصحة اجلنسية واإلجنابية أيضا من خالل قطاع/مجموعة الصحة حلل املشكلة وضمان وصول السكان إلى
النظام األساسي والشامل خلدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ.

ممارسة جديرة بالذكر :تأسيس نظام اإلحالة
في كوكس بازار ،بنغالديش
في كوكس بازار ،بنغالديش ،كان الوصول والنقل إلى املرافق الصحية ومستشفيات اإلحالة صعبا
بسبب التضاريس الوعرة 98.باإلضافة إلى تشغيل سيارات اإلسعاف ،مت استخدام أكثر من  20توم توم
(دراجة نارية مع مقاعد) جللب النساء احلوامل وغيرهن من احملتاجني إلى املرافق الصحية .متت مشاركة
رقم هاتف منسق التوم توم ،وكانت اخلدمة متاحة ليال ونهارا .مت أيضا وضع توم توم في كل مرفق ألي
إحالة طارئة.

نشاط حزمة اخلدمات:
ضمان توافر رعاية ما بعد اإلجهاض في املراكز الصحية واملستشفيات
رعاية ما بعد اإلجهاض هي االستراتيجية العاملية للحد من الوفيات واملعاناة من مضاعفات اإلجهاض التلقائي غير اآلمن
وهي تد ّخل منقذ للحياة .ما يزال املوت واإلصابة بسبب اإلجهاض غير اآلمن ميثل مشكلة صحية عامة خطيرة تؤثر على
النساء ،والفتيات ،واألسر ،ومجتمعات بأكملها .عامليا ،اإلجهاض غير اآلمن ،الذي يُعرَّف بأنه إجهاض يُجرى من قبل أشخاص
يفتقرون إلى املهارات الالزمة أو في بيئة تفتقر إلى احلد األدنى من املعايير الطبية ،أو كليهما ،ميثل تقريبا  ٪ 8من وفيات
األمهات ،حتدث  ٪ 97منها في العالم النامي 99.قد تكون النساء والفتيات في األوضاع اإلنسانية أكثر عرضة خلطر احلمل غير
املقصود واإلجهاض غير اآلمن.
تسمح معظم البلدان بإجراء اإلجهاض لسبب أو أكثر من األسباب التالية ،مبا في ذلك عند احلمل:
⊲يعرض حياة املرأة للخطر؛
⊲يهدد صحة املرأة اجلسدية و/أو العقلية؛
⊲هو نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى؛
⊲ أو إذا كان لدى اجلنني خلل شديد.
 98زيارة املوقع ،مفوضية الالجئات من النساء ،شباط/فبراير 2018.
Induced Abortion Worldwide,” Guttmacher Institute, March 2018, https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide; and“ 99
.Inter-Agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings, p. 48
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تسمح جميع البلدان بالوصول القانوني إلى الرعاية الطارئة بعد اإلجهاض ،بغض النظر عن الوضع القانوني للوصول
إلى اإلجهاض .كما أن النساء والفتيات معرضات خلطر اإلجهاض التلقائي ،وسيتطلب البعض رعاية مناسبة وفي الوقت
املناسب.

ما الذي يجب فعله إذا حضرت املرأة للحصول على رعاية ما بعد اإلجهاض؟
عادة ،تكون النساء اللواتي يأتني لطلب رعاية بعد اإلجهاض مريضات خارجيات ولديهن أعراض قد تشمل نزيفا مهبليا أو
100
أملا في البطن أو حمى أو رجفة.
النساء الالتي عانني من مضاعفات أكثر شدة قد تظهر عليهن الصدمة ،والنزيف ،واإلنتان ،واإلصابة داخل البطن .من
املرجح أن تكون املضاعفات الشديدة في األماكن التي يكون فيها الوصول إلى رعاية اإلجهاض اآلمن والقانوني محدودا.
إذا حضرت املرأة طالب ًة الرعاية بعد اإلجهاض ،فيجب على مقدم/ة الرعاية الصحية املاهر/ة القيام مبا يلي:
⊲إجراء تقييم أولي سريع .إذا ظهرت على املرأة عالمات وأعراض الصدمة أو كان لديها نزيف مهبلي كثيف،
فستحتاج إلى تدخل فوري لتستقر حالتها.
⊲مبجرد بدء التقييم األولي واستقرار احلالة ،ينبغي إجراء تقييم سريري (إكلينيكي) أكثر اكتماال لتحديد
السبب والبدء في العالج .يشمل ذلك التاريخ الطبي والفحص البدني املوجه مع العالج العاجل املتزامن
لإلدارة النهائية لألسباب الكامنة .الصدمة لدى مستخدمات رعاية ما بعد اإلجهاض عادة ما تكون إما نزفية
أو إنتانية:
•الصدمة النزفية هي نتيجة لفقدان دم شديد ،والذي قد ينجم عن إجهاض غير كامل ،أو نوبة رحمية ،أو
جرح في املهبل ،أو عنق الرحم ،أو الرحم ،أو داخل البطن.
•الصدمة اإلنتانيةهي النتيجة النهائية للعدوى ،والتي قد تنجم عن اإلجهاض الناقص أو التهاب بطانة
الرحم أو جرح باطني.
⊲قد تتطلب خيارات العالج إخالء الرحم الفوري .في األشهر الثالثة األولى ،يتم ذلك عادةً من خالل شفط
األجنة أو باستخدام امليزوبروستول .إذا احتاجت املرأة إلى عالج يتجاوز قدرة املنشأة التي تتم رؤيتها فيها،
ينبغي العمل على استقرار حالتها قبل نقلها إلى خدمة ذات مستوى أعلى.
⊲توفير أو إحالة املريض للوقاية من مرض الكزاز .النساء اللواتي أجرين عمليات إجهاض غير آمنة بأدوات غير
معقمة معرضات خلطر الكزاز ،خاصة في اجملتمعات حيث أُبلغ عن الكزاز بعد اإلجهاض.
⊲ينبغي تزويد جميع النساء الالتي يحضرن لطلب الرعاية بعد اإلجهاض مبعلومات حول وسائل منع
احلمل واالستشارات واخلدمات مبجرد تلبية احتياجاتهن الطبية العاجلة

100

يتوفر مزيد من املعلومات حول رعاية ما بعد اإلجهاض في الوحدة  8حول رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون
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ممارسة جديرة بالذكر :توفير عناية بعد اإلجهاض
في كوكس بازار ،بنغالديش
في كوكس بازار ،بنغالديش ،دعمت شراكة مع  Ipasالبدء الفوري في خدمات رعاية ما بعد اإلجهاض.
سهل نشر العاملني الصحيني املدربني وتوافر السلع املناسبة تقدمي اخلدمة .مت جتهيز مرافق اإلحالة باملوارد
ّ
البشرية والسلع لتوفير رعاية ما بعد اإلجهاض بطريقة منهجية.
101

نشاط حزمة اخلدمات:
ضمان توافر اإلمدادات والسلع للوالدة النظيفة والرعاية األساسية حلديثي الوالدة

ما هي املواد األساسية التي ميكن أن تساعد احلوامل على الوالدة النظيفة في حاالت
الطوارئ؟
في جميع األوضاع اإلنسانية ،هناك نساء وفتيات في املراحل املتقدمة من احلمل ،ولذا سيلدن خالل الطوارئ .في بداية
االستجابة اإلنسانية ،غال ًبا ما ستتم الوالدات خارج املركز الصحي دون مساعدة معاجلات ماهرات خبيرات بالوالدة .في
كثير من األماكن ،تكون الوالدة املنزلية شائعة .من املهم إتاحة مجموعات الوالدة النظيفة جلميع النساء ذوات احلامل
الظاهر لتحسني ممارسات الوالدة والرعاية األساسية حلديثي الوالدة عندما يتعذر الوصول إلى مرفق صحي .ينبغي التأكد
من تضمني معلومات  -باللغة احمللية  -حول كيفية استخدام مجموعات املسلتزمات ،للتأكيد على أهمية الوالدة في مرفق
صحي بحضور مقدم ماهر ،وحول كيفية الوصول إلى املرافق الصحية القريبة .ميكن أن يتم التوزيع في مواقع التسجيل أو
عن طريق العاملني الصحيني اجملتمعيني حيث توجد شبكة قائمة أصال .في األماكن التي يتعذر فيها الوصول إلى املرافق
وتساعد القابالت التقليديات في الوالدة املنزلية ،ميكن إعطاؤهن مجموعات والدة نظيفة.

ما هي أفضل طريقة للحصول على مجموعات الوالدة النظيفة؟
ميكن طلب مجموعات ولوازم الوالدة النظيفة (مجموعة الصحة اإلجنابية « 2أ») ،ألجل توزيعها على مستوى اجملتمع احمللي،
من صندوق األمم املتحدة للسكان من خالل عملية شراء مجموعة الصحة اإلجنابية 102.مبا أنه غالبا ما يتم احلصول على هذه
املواد محليا بسهولة وال تنتهي صالحيتها ،فمن املمكن جتميع هذه اجملموعات في املوقع وتخزينها مسبقا في األوضاع حيث
ال يلزم توفرها على الفور .إذا أمكن ينبغي النظر في إمكانية التعاقد مع منظمة غير حكومية محلية إلنتاج اجملموعات،
والتي ميكن أن توفر مشروعا مدرا للدخل للنساء احملليات .إذا اتخذ قرار بشراء العناصر محليا كإجراء لالستعداد ،فمن
الضروري ضمان جودة العناصر الفردية التي يتم شراؤها؛ وميكن للمكتب القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان أو فرع
خدمات املشتريات دعم هذا اجلهد.

101
102

زيارة ميدانية ،جلنة النساء الالجئات ،شباط/فبراير .2018
لطلب مجموعات  ،انتقل إلى https://www.unfpaprocurement.org/humanitarian-supplies .
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ممارسة جديرة بالذكر :التأكد من توافر مستلزمات الوالدة النظيفة
إذا سمح الوضع بذلك ،قد يكون جتميع مجموعات الوالدة النظيفة محليا فرصة جيدة لتحديد وتنظيم
اجملموعات النسائية والقابالت التقليديات .وهذا يشكّل فرصة للحديث عن إعالم جميع النساء احلوامل بشأن
الوالدة في مرفق صحي وتشجيعهن على ذلك ،والتشخيص واإلحالة املبكرين ألولئك اللواتي يعانني من
مضاعفات الوالدة .ميكن للمجموعات النسائية أن تصنع اجملموعات ثم توزعها مجانا على النساء ذوات احلمل
الظاهر .هذا مفيد بشكل خاص ألنه ،نظرا ألن اجملموعات النسائية جزء من الفئة السكانية املتأثرة باألزمة،
فإنهن يعرفن على األرجح بالفعل النساء األقرب إلى أوقات الوالدة واللواتي يحتجن إلى املواد .أيضا ،يجب إبالغ
املسؤوالت عن توزيع اجملموعات بشأن املرافق األقرب ،وعالمات اخلطر في احلمل ،وأهمية الوالدة مع قابلة ماهرة
حتى يتمك ّن من نقل هذه املعلومات إلى النساء الالتي يزرنهن.

هل هناك أي نوع من األنشطة املتعلقة برعاية األمومة والتي ليست أولوية في
األزمات؟
تهيئة خدمات لتوفير الرعاية قبل الوالدة وتدريب القابالت هما من األنشطة املناسبة التي يجب إنشاؤها في أقرب وقت
ممكن .إال أن هذه التدخالت ليست أولوية في حاالت الطوارئ العاجلة ،ويجب أال حتول االنتباه عن احلاجة األكثر إحلاحا إلى
احلصول على خدمات الوالدة القائمة على املرافق اجليدة ،واخلدمات األساسية والشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في
حاالت الطوارئ ،ورعاية األطفال حديثي الوالدة.
تدريب القابالت احلاليات على الوالدة النظيفة واآلمنة ميكن أن ينتظر حتى يستقر الوضع .إال أنه يجب حتديد القابالت،
وضمان أنهن على علم بنظام اإلحالة منذ بداية األزمة .من املهم مالحظة أن تعريف «املوظفات املاهرات» قد مت حتديثه
ليعكس األدلة اجلديدة والتركيز على الكفاءة في تقدمي الرعاية أثناء الوالدة .ال توصي منظمة الصحة العاملية بتدريب قابالت
تقليديات جديدات ،بل عوضا عن ذلك إعالم جميع النساء واجملتمع حول عالمات خطر احلمل وتسهيل اإلحاالت إلى املرافق
الصحية ،وفي مرحلة مستقرة من حاالت الطوارئ اإلنسانية ،دعم التدريب املهني للقابالت.

ممارسة جديرة بالذكر :منع معدالت املرض والوفيات الزائدة لألمهات
واملواليد اجلددفي كوكس بازار  ،بنغالديش
⊲متكن صندوق األمم املتحدة للسكان وشركاؤه من تعيني أطباء التوليد وأطباء التخدير (مزيج من املوظفني
الوطنيني والدوليني) في مرافق اإلحالة لتوفير خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ103.
⊲القابالت القانونيات ،اللواتي ك ّن من أوائل املستجيبات على جميع مستويات النظام الصحي،
⊲مت تدريبهن على حتقيق االستقرار األولي للحاالت الصحية ،باإلضافة إلى دعمهن بالسلع واإلمدادات.
⊲مت التأكد من وجود عدد كاف من القابالت لتقدمي اخلدمات  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع ،باإلضافة
إلى وجود مو ِجهات للقابالت لدعم املُعينات اجلديدات وتشجيعهن على تقدمي الرعاية القائمة على األدلة.

⊲مت توزيع مجموعات الوالدة النظيفة في وقت مبكر للغاية في حالة الطوارئ من خالل عيادات الصحة اجلنسية
واإلجنابية املتنقلة ،والعيادات الثابتة ،والعاملني/ات الصحيني/ات اجملتمعيني/ات .مت االحتفاظ مبخزون للطوارئ
في جميع األوقات لضمان وجود ما يكفي من اإلمدادات املتاحة لتلبية احتياجات الوافديات اجلديدات من
الروهينغا على مدى أسابيع.
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الوحدة  :5النقاط األساسية
⊲ملنــع زيــادة األمــراض والوفيــات التــي ميكــن الوقايــة منهــا لــدى األمهــات واألطفــال حديثــي الوالدة،
توصي منظمة الصحة العاملية بأن تتم جميع الوالدات على يد عاملني/ات صحيني/ات مهرة ،وأن تتم في
املؤسسات الصحية اجملهزة وتتمتع مبوظفني للتعامل مع املضاعفات.
معالات ماهرات خبيرات بالوالدة ،ومستلزمات الوالدة املهبلية ،والرعاية
⊲يجب أن يكون لدى كل مركز صحي
ِ
األساسية حلديثي الوالدة ،والتدخالت األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ،باإلضافة
إلى القدرة على اإلحالة إلى املستشفى لـ خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ 24
ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع.
⊲اخلدمات األساسية جلميع األطفال حديثي الوالدة تشمل الرعاية احلرارية والوقاية من العدوى/النظافة،
ودعم التغذية ،واملراقبة ،وفحوصات الرعاية بعد الوالدة.
⊲يجب تزويد القابالت واملعاجلات اخلبيرات بالوالدة األخريات باملواد واألدوية إلجراء الوالدات ،وتوفير رعاية األطفال
حديثي الوالدة ،وعالج املضاعفات ،وحتقيق االستقرار للنساء قبل نقلهن إلى املستشفى ،إذا لزم األمر.
⊲يجب إنشاء نظام إحالة لتسهيل النقل والتواصل من اجملتمع إلى املركز الصحي واملستشفى إلدارة
مضاعفات الوالدة واألطفال حديثي الوالدة  24ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع.
⊲يجب إعالم اجملتمعات حول عالمات خطر احلمل والوالدة وأين ميكن التماس الرعاية الطارئة ملضاعفات احلمل
والوالدة.
⊲يجب توفير رعاية ما بعد اإلجهاض في املراكز الصحية واملستشفيات ألن النساء والفتيات في األوضاع
اإلنسانية قد يتعرضن لزيادة خطر اإلجهاض التلقائي ،واحلمل غير املقصود ،واإلجهاض غير اآلمن.
⊲من املهم إتاحة مجموعات الوالدة النظيفة جلميع النساء ذوات احلمل الظاهر لتحسني ممارسات الوالدة
والرعاية األساسية حلديثي الوالدة عندما يتعذر الوصول إلى مرفق صحي.
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التحديات واحللول
احللول

التحديات

ماذا لو كان ضمان خدمات بدون الوصول إلى اخلدمات األساسية والشاملة املناسبة لرعاية التوليد وحديثــي
اإلحالة على مدار الساعة طوال الوالدة في حاالت الطوارئ ،متوت النساء والفتيات وحديثي الوالدة دون داع .لذا ،من املهم
أيام األسبوع غير ممكن بسبب محاولة التفاوض على إمكانية الوصول إلى منشأة إحالة مناسبة في أي نظام إحالة
انعدام األمن في املنطقة؟
طارئ .حيث يكون من املستحيل إنشاء خدمات اإلحالة على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع  ،فمن الضروري أن يتوفر طاقم مؤهل في جميع األوقات لتحقيق االستقرار
في حالة مرضى األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ .في
هذه احلالة ،إنشاء نظام اتصال ،مثل استخدام أجهزة الراديو أو الهواتف احملمولة ،يكون
مفيدا للتواصل مع املوظفني األكثر تأهيال للحصول على اإلرشــاد والدعــم الطبيَّــن.
ماذا لو تكن الفئة السكانية مبا أن العديد من النساء في البلدان النامية معتادات على الوالدة في منازلهن ،فإن
املتأثرة باألزمة معتادة على أحد األنشطة األساسية التي يجب القيام بها هو ضمان أن اجملتمع  -وخاصة القابالت
الوصول إلى خدمات املساعدة وخبيرات الوالدة التقليديات احلاليات  -يعرف عالمات اخلطر وأين يجب إحالة النساء على
في الوالدة؟
الفور ،حسب احلاجة .من املهم أيضا إحالة األطفال حديثي الوالدة إلى مرفق صحي إذا
ظهرت عليهم أي من عالمات اخلطر.
ينبغي تقدمي حوافز للوالدة في املرافق الصحية ،مثل قسائم النقل ومستلزمات األطفال
حديثي الوالدة.
ينبغي تخطيط وتنفيذ التدريبات وغيرها من فرص تطوير القدرات جلميع العاملني
الصحيني املدربني مبجرد استقرار حالة الطوارئ وتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية بشكل
كامل لضمان رعاية تراعي االحترام وذات جودة.
ماذا ميكن أن تستخدم للنقل ال تتوفر سيارات اإلسعاف في جميع املرافق الصحية .بحسب السياق ،ميكن أن تشمل
احللول األخرى ،على سبيل املثال ال احلصر ،عربات احلمير ،والنقاالت ،واملركبات املستأجرة،
بجانب سيارة اإلسعاف؟
والدراجات.
ما الذي ميكن فعله إذا كانت مناقشة القضية خالل اجتماع تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية وقطاع/مجموعة
مستشفى اإلحالة تفتقر إلى الصحة.
املستلزمات الضرورية إلنقاذ
األرواح في األساسية لرعاية العمل مع صندوق األمم املتحدة للسكان لتحديد ما إذا كانت مجموعات الصحة
التوليد وحديثي الوالدة في اإلجنابية متوفرة بالفعل في البلد.
حاالت الطوارئ و خدمات رعاية
التوليد وحديثي الوالدة في
العمل مع وكاالت األمم املتحدة ،مبا في ذلك منظمة الصحة العاملية ،ومفوضية األمم
حاالت الطوارئ ؟
املتحدة لشؤون الالجئني ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وبرنامج األغذية العاملي،
واجملموعة اللوجستية ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقدمي الدعم لتأمني املشتريات
وإدارتها.
ناقش/ي القضية مع وزارة الصحة و/أو داعية إلرسال املستلزمات املتوفرة إلى
مستشفيات اإلحالة.
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قائمة التحقق ملراقبة الصحة اجلنسية واإلجنابية:
منع معدالت املرض والوفيات الزائدة لألمهات
واملواليد اجلدد
ميكن استخدام قائمة املراجعة حلزمة اخلدمات املبدئية أدناه ملراقبة تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية.
 .5منع معدالت املرض والوفيات الزائدة لألمهات واملواليد اجلدد
5-1

نعم

توفر نظام  EmONCاألساسي والشامل لكل  500,000نسمة

ال

مركز صحي مع  EmONCاألساسي ،خمسة لكل  500,000نسمة
مستشفى مع  EmONCشامل ،واحد لكل  500,000نسمة
5-2

نعم

املركز الصحي (لضمان  7/EmONC 24األساسي)

ال

عامل صحي مؤهل واحد في اخلدمة لكل  50استشارة خارجية في اليوم
اإلمدادات الكافية ،مبا في ذلك لوازم األطفال حديثي الوالدة لدعم  EmONCاألساسية املتاحة
مستشفى (لضمان خدمات شاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ )24/7

نعم

ال

عامل صحي مؤهل واحد في اخلدمة لكل  50استشارة خارجية في اليوم
فريق مناوب واحد يتضمن طبيب/ة ،وممرض/ة ،وقابلة ،طبيب/ة تخدير
أدوية ومستلزمات كافية لدعم خدمات شاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ 24/7
رعاية ما بعد اإلجهاض
%

تغطية رعاية اإلجهاض اآلمن( :عدد املرافق الصحية حيث تتوفر رعاية اإلجهاض اآلمن/عدد املرافق الصحية) × 100
عدد النساء والفتيات اللواتي يتلقني رعاية اإلجهاض اآلمن
5-3

نظام اإلحالة حلاالت الطوارئ التوليدية وحديثي الوالدة يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع (وسائل االتصال [أجهزة
الراديو والهواتف احملمولة)

نعم

ال

النقل من اجملتمع إلى املركز الصحي متاح 24/7
النقل من املركز الصحي إلى املستشفى متاح 24/7
5-4

سلسلة تبريد فاعلة (لألوكسيتوسني واختبارات فحص الدم)

5-5

نسبة جميع املواليد في املنشآت الصحية( :عدد النساء اللواتي يلدن في املنشآت الصحية
في فترة محددة  /العدد املتوقع للوالدات في نفس الفترة) × 100

%

5-6

احلاجة إلى  EmONCالتي متت تلبيتها( :عدد النساء املصابات مبضاعفات الوالدة املباشرة الكبيرة التي مت عالجها في مرافق
 EmONCفي فترة محددة  /العدد املتوقع من النساء املصابات مبضاعفات الوالدة املباشرة الشديدة في نفس املنطقة في
نفس الفترة) × 100

%

5-7

عدد الوالدات القيصرية  /عدد الوالدات احلية في املرافق الصحية × 100

%

5-8

اإلمدادات والسلع للوالدة النظيفة والرعاية األساسية حلديثي الوالدة

5-9

تغطية مجموعة الوالدة النظيفة( :عدد مجموعات الوالدة النظيفة املوزعة حيث يتعذر الوصول إلى املرافق الصحية  /العدد
التقديري للحوامل) × 100

5-10

عدد مجموعات األطفال حديثي الوالدة املوزعة مبا في ذلك العيادات واملستشفيات

5-11

إعالم اجملتمعات حول عالمات خطر احلمل ومضاعفات احلمل وأين ميكن التماس الرعاية
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%

املواد واللوازم
ما هي اللوازم املطلوبة أو أي نوع من مجموعات الصحة اإلجنابية ميكن طلبها لتوفير
الوالدة النظيفة واآلمنة ،والرعاية األساسية حلديثي الوالدة ،وخدمات EmONC؟
مجموعات املستلزمات ()2019
تُصنف مجموعات املستلزمات في ثالثة مستويات ،تستهدف مستويات تقدمي اخلدمات الصحية الثالثة .صممت مجموعات
104
املستلزمات لالستخدام ملدة ثالثة أشهر للحجم احملدد السكان املستهدفني.
مالحظة :مجموعات املستلزمات ليست محددة السياق أو شاملة .يجب أال تعتمد املنظمات فقط على مجموعات
املستلزمات ويجب أن تخطط لدمج تأمني إمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة التأمني الروتيني لإلمدادات
الصحية الروتينية في أقرب وقت ممكن .لن يضمن هذا استدامة اإلمدادات فحسب ،بل سيتيح أيضا توسيع خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.

رقم مجموعة
املستلزمات

اسم مجموعة املستلزمات

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة " 2أ"" 2 ،ب"

الوالدة النظيفة (أ :األم  ،ب :قابلة)

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ)

اجملموعة " 6أ"" 6 ،ب"

مساعدة الوالدة الطبية  -مستلزمات
القبالة (أ:

قابلة إلعادة االستخدام  ،ب :ميكن التخلص
منها)

اجملموعة 8

إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو
ث
اإلجهاض املُس َت َح ّ

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ)

اجملموعة 9

إصالح متزقات عنق الرحم واملهبل

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ)

اجملموعة 10

الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي

مستوى الرعاية الصحية

مستشفى اإلحالة (اخلدمات الشاملة اجملموعة " 11أ"" 11 ،ب"
لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في
حاالت الطوارئ)
مستشفى اإلحالة (اخلدمات الشاملة
لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في
حاالت الطوارئ)

اجملموعة 12

مجموعةأدوات جراحة التوليد ومضاعفات
الشديدة للوالدة (أ :قابلة إلعادة االستخدام،
و ب :قابلة للتخلص منها)
نقل الدم

في حالة وجود مجموعة "أ" و"ب" ،فهذا يعني أنه ميكن استخدام هاتني اجملموعتني معا ،ولكن ميكن أيضا طلبهما بشكل منفصل.

السلع التكميلية
ميكن طلب السلع التكميلية وفقً ا للبيئة املواتية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .وميكن احلصول على السلع التكميلية
من صندوق األمم املتحدة للسكان اعتبارًا من العام .2020

 104ستكون مجموعات الصحة اإلجنابية لعام  2019متاحة للشراء في أوائل عام  .2020ينبغي التأكد من صندوق األمم املتحدة للسكان
)  ( https://www.unfpa.org/أو  ) http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011/ ( IAWGللتحقق مما إذا كانت اجملموعات املنقحة
متوفرة .للمعلومات حول اجملموعات املتاحة قبل عام  ،2020انظر/ي مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات (النسخة اخلامسة)2011 ،
علىhttp://iawg.net/resource/ inter-agency-reproductive-health-kits-2011/ .
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مستوى تقدمي اخلدمة

العنصر

الستكمال

املركز اجملتمعي/الصحي

كلورهكسيدين

اجملموعة “ 2أ”

املركز اجملتمعي/الصحي

ميزوبروستول*

اجملموعة « 2ب»« 6 ،أ»8 ،

املركز اجملتمعي/الصحي

مجموعة لوازم رعاية األطفال
حديثي الوالدة املشتركة بني
الوكاالت (اجملتمع)**

اجملموعة « 2أ»“ 2 ،ب” *

مستوى منشأة الرعاية الصحية
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

املالبس املقاومة للهواء
واملقاومة للصدمات

اجملموعة “ 6أ”

مستوى منشأة الرعاية الصحية
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

أوكسيتوسني

اجملموعة “ 6ب”

مستوى منشأة الرعاية الصحية
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

مجموعة الطوارئ الصحية
املشتركة بني الوكاالت (الوحدة
األساسية للمالريا)

اجملموعة “ 6ب”

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية

مجموعة لوازم رعاية األطفال
حديثي الوالدة (مرفق الصحة
األولية) **

اجملموعة « 6أ»“ 6 ،ب”

مستوى منشأة الرعاية الصحية
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

امليفبرستون*

اجملموعة 8

مستوى منشأة الرعاية الصحية
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

النظام اليدوي للمساعدة في
الوالدة عبر السحب الفراغي

اجملموعة 10

مستشفى اإلحالة (اخلدمات
الشاملة لرعاية التوليد واألطفال
حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

مجموعة لوازم رعاية األطفال
حديثي الوالدة املشتركة بني
الوكاالت (املستشفى)**

اجملموعة « 11أ»“ 11 ،ب”

(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

أيضا لتكملة اجملموعتني  6أ و  8ملستوى مرفق الرعاية الصحية األولية.
*ميكن شراء امليزوبروستول ً
** في وقت طباعة الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت  ،2018لم تكن مجموعات مستلزمات
رعاية األطفال حديثي الوالدة متاحة بعد.
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اختبار الوحدة  :5منع الزيادة في مرض
ووفيات األمهات واملواليد
 -1أي مما يلي ليس خدمة أساسية جلميع األطفال حديثي الوالدة؟
أ .التجفيف ،والتدفئة ،والتالمس من اجللد إلى اجللد ،وتأخير االستحمام
ب .الوقاية من العدوى/النظافة.
ت .دعم التغذية :التخلص من اللبأ (أو احلليب األول) ثم دعم الرضاعة الطبيعية أو التركيبة أو حليب األطفال
إن وجد
ث .مراقبة عالمات اخلطر للعدوى اخلطيرة
ج .فحوصات رعاية ما بعد الوالدة
 -2أين يجب إتاحة خدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ و  /أو خدمات رعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ ؟
أ .في مستشفيات اإلحالة
ب .في املراكز الصحية
ت .على مستوى اجملتمعات احمللية
ث( .أ) و(ب)
 -3يجب إحالة األطفال حديثي الوالدة إلى مرفق صحي إذا كان لديهم نشاط منخفض أو نقص في احلركة.
صح أم خطأ
 -4إذا حضرت امرأة للحصول على الرعاية بعد اإلجهاض ،فإن أوملا يجب على مقدمة الرعاية الصحية املاهرة فعله هو
إحالتها إلى املستشفى.
صح أم خطأ
 -5من الذي يجب أن تعمل معه منسقة الصحة اجلنسية واإلجنابية معه إلرسال نظام إحالة فعال في بداية األزمة
اإلنسانية؟ حدد/ي كل االختيارات املناسبة:
أ .قطاع/مجموعة الصحة
ب .اجملتمعات احمللية
ت .سلطات البلد املضيف
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الوحدة  :6منع احلمل
غير املقصود
حتسني فرص احلصول على وسائل منع احلمل في إطار االستجابة حلاالت الطوارئ هو طريقة آمنة وفعالة وذات كلفة معقولة
التكلفة ملنع احلمل غير املقصود واحلد من وفيات األمهات واملواليد اجلدد ،واإلجهاض غير اآلمن ،واألمراض املرتبطة باحلمل.
وتشير البيانات العاملية إلى أنه ميكن تخفيض  29%إضافية من وفيات األمهات من خالل توفير وسائل منع احلمل للنساء
الالئي يرغنب في منع احلمل أو تأخيره في ذلك الوقت 105.ومع ذلك ،مع تعرض األنظمة الصحية للخطر أثناء الكوارث الطبيعية
والنزاعات ،ينخفض احلصول على وسائل منع احلمل .من املهم جدا أن يفهم منسقو/ات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومديرو/
ات البرامج الصحية ومقدمو/ات اخلدمات أهمية توفير وسائل منع احلمل وآثارها املنقذة للحياة على أنها جزء من البرمجة
الصحية األساسية ،منذ املرحلة األولى من حالة الطوارئ وحتى التعافي.
هناك العديد من املوارد املفيدة التي توفر معلومات متعمقة عن وسائل منع احلمل ومعايير األهلية الطبية ،مبا في ذلك
107
أداة تقدمي وسائل منع احلمل في األوضاع اإلنسانية 106وتنظيم األسرة :دليل عاملي ملقدمي اخلدمات.

في نهاية الوحدة ،سيكون بإمكان متلقي/متلقيات التدريب:
⊲شرح ملاذا يشكل منع احلمل غير املقصود أولوية منقذة للحياة؛
⊲تعداد وسائل منع احلمل التي يجب أن تكون متاحة في مراكز الرعاية الصحية األولية؛
⊲شرح ما هي املعلومات التي يجب أن تكون متاحة وكيفية ضمان وعي النساء واملراهقني/ات ،والرجال بتوافر
وسائل منع احلمل؛
⊲وتعداد طرق ملشاركة املعلومات مع اجملتمع حول توفر وسائل منع احلمل.
⊲أهداف وأنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية

 105سيف الدين أحمد ،وتشينغفينغ لي ،ولي ليو ،وآميي أو تسوي" ،وفيات األمهات التي يتم جتنبها باستخدام وسائل منع احلمل :حتليل  172دولةThe Lancet ” ،
 ،380رقم 14( 9837متوز/يوليو  ،)2012صhttps://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60478-4 ،125-111 .
 106أداة إعطاء وسائل منع احلمل لألوضاع اإلنسانية (منظمة الصحة العامليةhttps://apps.who.int/iris/handle/10665/276553 ،)2018 ،
 107معايير األهلية الطبية الستخدام وسائل منع احلمل (منظمة الصحة العاملية https://apps.who.int/iris/bitstream/، )2015 ،
 handle/10665/181468/9789241549158_eng.pdf?sequence=1؛ وتنظيم األسرة :دليل عاملي ملقدمي اخلدمات (منظمة الصحة العاملية ،كلية جونز هوبكنز
بلومبرج للصحة العامة ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية http://www.fphandbook.org ،)2018
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أهداف وأنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
الوقاية من احلمل غير املقصود
ملنع احلمل غير املقصود من بداية حالة الطوارئ ،من املهم ضمان توافر وسائل منع احلمل .على منسق/ة الصحة
اجلنسية واإلجنابية ومديري/ات البرامج ومقدمي/ات اخلدمات العمل على
⊲ضمان توافر مجموعة متنوعة من وسائل منع احلمل طويلة املفعول ،والتي ميكن الرجوع عنها ،وقصيرة
املفعول (مبا في ذلك الواقي الذكري واألنثوي ،حيث يستخدمان أصال ،ووسائل منع احلمل في حاالت الطوارئ)
في منشآت الرعاية الصحية األولية لتلبية الطلب؛
⊲توفير املعلومات ،مبا فيه ما هو موجود أصال من مواد املعلومات ،والتعليم ،والتواصل ،باإلضافة إلى املشورة
بشأن وسائل منع احلمل والتي تركز على االختيار املستنير ،والفعالية ،مبا يدعم اخلصوصية ،والسرية ،والعدالة،
وعدم التمييز لصالح األشخاص الذين يتلقون اخلدمات؛
⊲ضمان أن اجملتمع احمللي على دراية بتوافر وسائل منع احلمل للنساء ،واملراهقني/ات ،والرجال.

ملاذا يشكل منع احلمل غير املقصود أولوية؟
ال تختفي احتياجات النساء ،والرجال ،واملراهقني/ات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية عندما يُجبرون على الفرار من
بيوتهم ومجتمعاتهم؛ وهذا يشمل احلاجة إلى منع احلمل .بل إن النزوح وانعدام األمن قد يزيدان من رغبة الناس بوسائل
منع احلمل وحاجتهم إليها ،في الوقت الذي يواجهون فيه حواجز متزايدة حتول دون حصولهم عليها .وقد ال يتمكن الهاربون/
ات من حاالت الطوارئ من إحضار وسائل منع احلمل معهم/ن أو احلصول على وسائل منع احلمل في موقع جلوئهم/ن .كما
أن النزاعات والكوارث الطبيعية تعرض النساء والفتيات خملاطر متزايدة من العنف اجلنسي وما يعقب ذلك من حمل غير
مرغوب فيه .وعالوة على ذلك ،يستمر الناس في ممارسة اجلنس أثناء حاالت الطوارئ .قد ترغب النساء في تأجيل أو التوقف
عن اإلجناب في حاالت الطوارئ ألسباب عديدة ،منها جتنب تعريض املواليد اجلدد خملاطر التهجير .وميكن أن يشكل تعطيل
هيكليات الدعم األسري واالجتماعي حتديات إضافية ،ال سيما بالنسبة للمراهقني/ات الذين قد يواجهون أكثر خطر التعرض
ملمارسات جنسية غير آمنة ،دون احلصول على املعلومات واخلدمات الكافية .لذلك من الضروري أن يتم دمج وسائل منع
احلمل بشكل صحيح في االستجابة اإلنسانية وأن يتم توفير اخلدمات واإلمدادات لتلبية الطلب ضمن اجملموعة السكانية
من بداية حالة الطوارئ
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واقع تنفيذ حزمة اخلدمات
املبدئية في نيجيريا
أجبر العنف الذي مارسته مجموعة بوكو حرام الناس على الفرار من ديارهم نحو مخيمات النزوح

واجملتمعات املضيفة 108.لالستجابة إلى االحتياجات الصحية للنساء والفتيات ،وضع «فريق االستجابة
للطوارئ» في «جلنة اإلنقاذ الدولية» منسقة إلطالق حزمة اخلدمات املبدئة الدنيا للصحة اجلنسية
واإلجنابية (حزمة اخلدمات) في املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة واحملررة حديثا .وظفت املنظمة الدولية
قابالت وموظفني/ات مهرة لزيادة ودعم مقدمي/ات اخلدمات احلاليني/ات في وزارة الصحة .مت طلب وتسليم
مجموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ املشتركة بني الوكاالت ،مبا فيها ذلك املعدات،
واألدوية ،ووسائل منع احلمل واإلمدادات ملدة ستة أشهر .كما أجرت منسقة الصحة اجلنسية واإلجنابية
تدريبا أثناء العمل بشأن توفير الرعاية السريرية لضحايا العنف اجلنسي ،ومنع احلمل ،ورعاية ما بعد
اإلجهاض .دعمت جلنة اإلنقاذ الدولية ما مجموعه خمس عيادات .وفي غضون أربعة أسابيع ،أنشأت
العيادة الوحيدة املتخصصة في الصحة اإلجنابية في مخيم باكاسي للنازحني ،والتي شملت خدمات
تنظيم األسر ،تسجيل  134من املتقبالت اجلديدات ملنع احلمل خالل الشهر األول
العبر املستخلصة على املستجيبني في حاالت الطوارئ أن يتوقعوا ويستعدوا لعدد قليل من املوظفني
الصحيني املهرة املتاحني ،وإتاحة مهلة طويلة لشراء وتأمني املستلزمات والتوظيف ،وكون الصحة
اجلنسية واإلجنابية لها أولوية منخفضة.

نشاط حزمة اخلدمات:
ضمان توافر مجموعة من وسائل منع احلمل طويلة املفعول ،والتي ميكن الرجوع عنها ،وقصيرة
املفعول في مرافق الصحة األولية
ينبغي توفير مجموعة من األجهزة ذات املفعول الطويل والتي ميكن الرجوع عنها (األجهزة املزروعة واألجهزة داخل الرحم
(اللولب) ،وقصيرة املفعول (حبوب منع احلمل الفموية ،والهرمونات باحلقن ،والواقيات الذكرية ،والواقيات األنثوية حيثما
ينطبق ذلك ،على سبيل املثال ،وسائل منع احلمل التي كانت تستخدمها اجملموعة السكانية أصال قبل األزمة ،وحبوب
منع احلمل الطارئة) لتلبية احتياجات اجملموعة السكانية املتضررة .ينبغي تدريب مقدمي/ات اخلدمات املهرة على توفيرها،
باإلضافة إلى تدريبهم/ن على إزالة وسيلة منع احلمل في حالة وسائل منع احلمل الطويلة املفعول التي ميكن الرجوع عنها.
وينبغي ملقدمي/ات اخلدمات ذوي/ات الكفاءة القائمة البدء في توفير جميع الوسائل املتاحة عند بداية األزمة .يجب توفير
جميع أشكال وسائل منع احلمل على أساس السرية ،دون اشتراط موافقة الشريك أو الوالد أو مقدم الرعاية .يجب أن يكون
الواقي الذكري متاحا على مستوى اجملتمع احمللي واملرافق الصحية ،وأن تقدم االستشارة إلى جميع املستفيدين/ات عمالء
بشأن احلماية املزدوجة (ملنع احلمل والعدوى املنقولة جنسيا ،مبا فيها فيروس نقص املناعة البشرية) .ميكن العثور على مزيد
من املعلومات حول تقدمي خدمات منع احلمل في األوضاع اإلنسانية ومعايير األهلية الطبية ملنظمة الصحة العاملية على
who.int/reproductivehealth/publications/humanitarian-settings contraception/en/وsrhr.org/mecwheel/.

 108الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت بشأن الصحة اإلجنابية في األوضاع اإلنسانية ،دراسة حالة عن فصل حزمة اخلدمات .2018
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كجزء من التخطيط لبرمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة بعد املرحلة احلادة من حالة الطوارئ ،من املهم العمل
على توسيع مزيج األساليب املتاحة للسكان املستهدفني ينبغي العمل مع وزارة الصحة وصندوق األمم املتحدة للسكان
والشركاء اآلخرين على املستوى الوطني لتسجيل األساليب ،وتوسيع مزيج األساليب ،وتدريب مقدمي/ات اخلدمات .ميكن
تأمني مجموعة من وسائل منع احلمل مبا يتخطى ما هو معروض في مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت من
خالل شعبة خدمات املشتريات في صندوق األمم املتحدة للسكان.

ممارسة جديرة بالذكر:
منع احلمل غير املقصود في كوكس بازار ،بنغالدش

⊲جرت مفاوضات مع احلكومة في بداية حالة الطوارئ لكي توفر احلكومة مؤقتا وييائل قصيرة املفعول لالجئات
109
 وقد مت جتديد ذلك الحقً ا باملشتريات اإلنسانية من قبل صندوق األمم املتحدة للسكان.⊲اس ُتخدمت مواد املعلومات ،والتعليم ،والتواصل القائمة بني الشركاء ومن بلد املنشأ بدال من تصميم مواد
جديدة (لغة الالجئني متشابهة مع لغة اجملتمعات املضيفية ،وإن لم تكن نفسها ،ما ساعد إلى حد ما).

ما هي بعض العوامل التي يجب أخذها بعني االعتبار في حتديد املزيج املناسب
للوسائل في وضع إنساني حاد؟
عند حتديد وسائل منع احلمل التي سيتم تقدميها في االستجابة اإلنسانية احلادة األولية ،تتضمن بعض العوامل التي يجب
مراعاتها الوسائل املتاحة للمجموعة السكانية املستهدفة والتي كانت تستخدمها هذه اجملموعة قبل حالة الطوارئ وما
هي األساليب املسجلة في بلد التشغيل .يجب توفير الطرق التي كانت متاحة للسكان املستهدفني قبل حالة الطوارئ
والتي يوجد طلب عليها .ولكن في حاالت الطوارئ احلادة ،قد يكون من الصعب ضمان التطبيق األخالقي لوسيلة جديدة لم
تكن متاحة سابقا للسكان النازحني أو لم يتم توفيرها في السياق احملدد للسكان املنكوبني .قد ال يكون املزودون/ات احملليون/
ات على دراية بالوسيلة اجلديدة ،ما قد مينع تقدمي االستشارات واخلدمات بجودة عالية أثناء الطوارئ احلادة .إذا لم يكن املنتج
مسجال في بلد التشغيل قبل حالة الطوارئ ،فقد تكون هناك مشاكل في الوصول والتخليص اجلمركي حتى في حالة
وجود إعفاءات لالستيراد اإلنساني.لم يكن املنتج مسجال ولكنه ضروري لتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية املنقذة للحياة،
ينبغي العمل مع منسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية الستباق حتديات االستيراد احملتملة ومعاجلتها .عالوة على ذلك ،عند
توفير وسائل منع احلمل طويلة املفعول التي تتطلب اإلزالة ،من املهم النظر فيما إذا كانت اجملموعة السكانية املتضررة
لديها احتمال كبير لالستمرار في الهجرة ،وفي هذه احلالة قد ال يكون لدى الالجئات إمكانية احلصول املستمر على خدمات
اإلزالة .ينبغي النظر في إعطاء األولوية الستيعاب الوسيلة اجلديدة (التسجيل والطرح) في التخطيط للتأهب ،لتمكني
االستيراد واالستخدام السلس في حالة الطوارئ احلادة ،وفي إعدادات الطوارئ ما بعد احلادة كجزء من التوسع في حزمة
اخلدمات لتحقيق برمجة شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية.

ملاذا من املهم توفير وسائل منع حمل طويلة املفعول؟
للنساء احلق في احلصول على وسائل منع احلمل اآلمنة ،والفعالة ،واملقبولة التي يخترنها .من املهم أن تكون وسائل منع
احلمل طويلة املفعول ،مثل اللولب واألجهزة املزروعة ،متاحة ألنها فعالة للغاية ،والزيارات املتكررة إلى منشأة صحية ليست
ضرورية (وهذا مهم بشكل خاص في البيئات غير املستقرة) ،وال تتطلب أي فعل من املستخ ِدمة (على سبيل املثال ،تناول
حبوب منع احلمل) عندما تكون هناك أولويات متضاربة .باإلضافة إلى ذلك ،تظهر األدلة أنه عند توفُر املزيد من الوسائل ،جتد
املزيد من النساء طريقة يعجبهن ويستخدمنها.
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كيف ميكن ملزود اخلدمة ضمان جودة الرعاية؟
تقدمي خدمات منع احلمل بجودة عالية يركز بشكل كبير على سرية املستخ ِدمات وخصوصيتهن ،واختيارهن الطوعي
واملستنير .االستشارة يجب أن تتضمن أيضا معلومات حول أهلية الوسيلة ،وفعاليتها ،وإدارة اآلثار اجلانبية احملتملة
ومتابعتها ،وتوجيهات حول إزالة الوسيلة والعودة إلى اخلصوبة بعد إيقافها .يجب أن تتلقى النساء من جميع األعمار،
مبن فيهن املراهقات ،معلومات وخدمات كاملة .مع استثناء هام حلبوب منع احلمل والواقي الذكري ،من املهم التأكد من أن
املستخدمة ليست حامل قبل تقدمي وسائل منع احلمل.
إذا كانت املستخدمة حامال ،فينبغي إبالغها بخياراتها :الوالدة وتربية الطفل ،أو عرض الطفل للتبني ،أو منحها رعاية
اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون أو إحالتها لتلقي هذه الرعاية.
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نشاط حزمة اخلدمات:
توفير املعلومات التي تركز على االختيار واملوافقة املستنيرَين ،والفعالية ،وخصوصية املستخدمة
وسريتها ،واإلنصاف ،وعدم التمييز

ضمان أن استخدام وسائل منع احلمل طوعي
يتمتع جميع األشخاص باحلق اإلنساني في تقرير املصير اإلجنابي ،وبالتالي اتخاذ قرارات تتعلق بصحتهم/ن
اإلجنابية دون التعرض للعنف ،أو اإلكراه ،أو التمييز .ونتيجة لذلك ،يتطلب النهج القائم على حقوق اإلنسان
لتوفير وسائل منع احلمل أن تُقدَّم جميع خدمات منع احلمل على أساس طوعي ومستنير.
⊲على مقدمي/ات اخلدمات ضمان تزويد املستخ ِدمات/ين مبعلومات دقيقة وأنهن/م أحرار فياختيار طريقتهن/م
املفضلة دون التعرض لتأثير أو إكراه بدون مبرر له تشمل املبادئ األساسية لطوعية توفير وسائل منع احلمل
ما يلي:
⊲أن يكون لدى الناس الفرصة أن يختاروا طوعا أن يختاروا وسيلة محددة ملنع احلمل أو ال يختارونها.
⊲ أن يكون لدى األفراد إمكانية احلصول على املعلومات حول مجموعة متنوعة من خيارات منع احلمل ،مبا
في ذلك الفوائد ،واآلثار اجلانبية ،وأي مخاطر صحية لوسائل معينة .أن يقدم إلى املستخدمات/ين ،سواء
مباشرة أو من خالل اإلحالة ،مجموعة واسعة من وسائل وخدمات منع احلمل .أن يتم التحقق من املوافقة
الطوعية واملستنيرة ألي مستخ ِدمات يخترن/يختارون التعقيم عن طريق وثيقة موافقة خطية موقعة من
قبل املستخدم/ة.

ما هي املعلومات األساسية التي يجب توفيرها للمستخدمة التي تسعى إلى احلصول
على وسائل منع احلمل؟
من املهم أن يشارك مقدمو اخلدمة املعلومات التالية مع املستخدمات اللواتي يبحثن عن وسائل منع احلمل:
⊲ كيفية عمل الوسيلة
⊲فعالية الوسيلة
⊲االستخدام الصحيح للوسيلة
⊲فوائد الوسيلة
⊲اآلثار اجلانبية الشائعة
⊲اآلثار اجلانبية األخرى وأي مخاطر صحية مرتبطة بالوسيلة
⊲كيفية التغلب على اآلثار اجلانبية للوسيلة
⊲العالمات واألعراض التي تستدعي العودة إلى العيادة
⊲العودة إلى اخلصوبة بعد التوقف عن الوسيلة
⊲الوقاية من أنواع العدوى املنقولة جنسيا
⊲احلق في إزالة الوسيلة في حال الرغبة (على سبيل املثال ،موانع احلمل طويلة املفعول التي ميكن الرجوع عنها)
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نشاط حزمة اخلدمات:
ضمان أن اجملتمع احمللي على دراية بتوافر وسائل منع احلمل للنساء ،واملراهقني/ات ،والرجال.

ما الذي ميكن فعله لضمان معرفة النساء ،واملراهقات/ين ،والرجال بتوافر وسائل منع
احلمل؟
الضمان أن اجملتمع احمللي  -مبا في ذلك أفراد اجملتمع غير املتزوجني/ات واملراهقني/ات  -على دراية مبكان وكيفية البحث عن
ميسرة لضمان سهولة االطالع( ،مثال برايل ،ولغة اإلشارة،
وسيلة منع احلمل .يجب إيصال املعلومات بع ّدة صيغ ولغات
ّ
والرسوم التوضيحية ،والصور) .ميكن أيضا إشراك قادة اجملتمع واملتطوعني/ات احملليني/ات ،مبا في ذلك النظراء ،لتوزيع
املعلومات حول توفر خدمات منع احلمل مساعدة مقدمي/ات اخلدمات في توفير معلومات حول تنظيم األسرة ،طورت جلنة
النساء الالجئات مواد «عاملية» للمعلومات ،والتعليم ،والتواصل حول مواضيع تنظيم األسرة .ميكن العثور على النماذج
على iawg.net/resource/universal-and- adaptable-information-education-and-communication-templates-on-
family-planning/.

ما هي وسائل منع احلمل الطارئة؟
وسائل منع احلمل الطارئة هي أدوية أو أجهزة ميكنها منع احلمل عند استخدامها ملدة تصل إلى خمسة أيام ( 120ساعة)
بعد اجلماع 110.يجب استخدامها بأسرع وقت ممكن لزيادة الفعاليةتتضمن خيارات وسائل منع احلمل الطارئة حبوب منع
احلمل الطارئة وإدخال لولب داخل الرحم يحمل النحاس (انظر الوحدة  3ملزيد من املعلومات حول وسائل مع احلمل الطارئة).
ميكن استخدامها بعد اجلماع غير احملمي ،وفي حاالت فشل وسائل منع احلمل احملتملة واالستخدام غير الصحيح لوسائل
منع احلمل ،وبعد العنف اجلنسي .تعمل حبوب منع احلمل الطارئة على منع اإلباضة وال تتداخل مع احلمل القائم .اختبار
احلمل غير مطلوب من أجل توفير حبوب منع احلمل الطارئة.
كجزء من حزمة اخلدمات املبدئية ،يجب أن تكون حبوب منع احلمل الطارئة متاحة جلميع النساء والفتيات ،بغض النظر عن
العمر أو احلالة الزوجية أو الدين أو العرق/العرق أو ما إذا كان اجلنس مت بالتراضي أم ال.ميكن العثور على مزيد من املعلومات
حول حبوب منع احلمل الطارئة واألهلية الطبية على ec-ec.org/ecmethod/.

نظرة عامة على خيارات حبوب منع احلمل الطارئة
هناك أنظمة متعددة ميكن استخدامها ،مبا فيها البروجستني فقط ،وأسيتات يوليبرستال ،وحبوب منع احلمل الطارئة
111
الهرمونية اجملمعة (طريقة  ،Yuzpeحيث تأخذ املستخدمة جرعة أكبر من حبوب منع احلمل العادية عن طريق الفم).
عامليا ،حبوب منع احلمل التي حتتوي على البروجستني فقط هي حبوب منع احلمل اخملصصة األكثر توفرا؛ ومع ذلك ،قد ال
تتوفر حبوب منع احلمل الطارئة اخملصصة التي حتتوي على البروجستني فقط في جميع البلدان.

110حبوب منع احلمل الطارئة :اإلرشاد الطبي وتوصيل اخلدمات (االحتاد الدولي ملنع احلمل الطارئ و ، )2018 ،FIGO
https://www.cecinfo.org/wp-content/uploads/2018/12/ICEC-guides_FINAL.pdf.
 111وسائل منع احلمل في حاالت الطوارئ ،صحيفة وقائع( ،منظمة الصحة العاملية ،)2018
.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي
على بروجستني فقط

⊲جرعة واحدة من الليفونورجسيتريل )(LNG
 1.5ميليغرام تؤخذ خالل خمسة أيام ( 120ساعة) من اجلماع غير احملمي
⊲الفاعلية األكبر تكون عند االستخدام في أقرب وقت من زمن
االتصال اجلنسي
⊲يكون أكثر فعالية وبآثار جانبية أقل عندما يجمع مع حبوب هرمونية
⊲حبوب منع احلمل اخملصصة للطوارئ املتاحة على النطاق األوسع

أسيتات يوليبريستال

⊲جرعة واحدة من أسيتات يوليبريستال  30ميليغرام تؤخذ خالل
خمسة أيام ( 120ساعة) من اجلماع غير احملمي
⊲ أكثر فعالية من حبوب البروجستني فقط خالل  120-73ساعة بعد
اجلماع غير احملمي
⊲يكون أكثر فعالية وبآثار جانبية أقل عندما يجمع مع حبوب هرمونية

حبوب منع احلمل الطارئة املركبة
ا لهر مو نية

⊲يجب أن حتتوي كل جرعة على هرمون االستروجني (120-100
ميكروغرام من استراديول) والبروجستني ( 0.60-0.50مليغرام
ليفونورجيستريل ( )LNGأو  1.2-1.0مليغرام نورجيستريل)
⊲يجب تناول اجلرعة األولى في أقرب وقت ممكن بعد اجلماع غير احملمي
(يفضل خالل  72ساعة ولكن في وقت متأخر يصل إلى  120ساعة
أو  5أيام)
⊲اجلرعة الثانية تؤخذ بعد  12ساعة
⊲إذا حدث قيء خالل ساعتني من اجلرعة ،يجب تكرار اجلرعة
⊲أقل فعالية من حبوب منع احلمل الطارئة التي حتوي بروجستني
فقط وأسيتات يوليبريستال ومع آثار جانبية أكثر

108

الوحدة  :6النقاط الرئيسية
⊲حتسني فرص احلصول على وسائل منع احلمل في إطار االستجابة حلاالت الطوارئ هو طريقة آمنة وفعالة
وذات كلفة معقولة ملنع احلمل غير املقصود واحلد من وفيات األمهات واملواليد اجلدد ،واإلجهاض غير اآلمن،
واألمراض املرتبطة باحلمل.
⊲يجب أن يكون الواقي متاحا على مستوى اجملتمع احمللي واملرافق الصحية ،وأن تقدم االستشارة إلى جميع
املستفيدين/ات بشأن احلماية املزدوجة (ملنع احلمل والعدوى املنقولة جنسيا ،مبا فيها فيروس نقص املناعة
البشرية).
⊲كجزء من حزمة اخلدمات املبدئية ،يجب أن تكون حبوب منع احلمل الطارئة متاحة جلميع النساء والفتيات،
بغض النظر عن العمر ،أو احلالة الزوجية ،أو الدين ،أو العرق/اإلثنية ،أو ما إذا كان اجلنس مت بالتراضي أم ال.
⊲يجب توفير جميع أشكال وسائل منع احلمل على أساس السرية ،دون اشتراط موافقة الشريك أو الوالد أو
مقدم الرعاية.
⊲تتضمن بعض االعتبارات اخلاصة باختيار مزيج الوسائل في بداية حاالت الطوارئ احلادة ما هي األساليب
التي كانت متاحة للسكان املستهدفني والتي كانوا يستخدمونها قبل حالة الطوارئ ،وما هي األساليب
املسجلة في بلد العملية.
⊲على مقدمي/ات اخلدمات ضمان جودة الرعاية التي تؤكد على سرية املستخدمات/ين ،وخصوصيتهن/هم
واختيارهن/م وموافقتهن/م بشكل طوعي.
⊲يجب تقدمي معلومات حول وسائل منع احلمل ،مبا فيها كيف تعمل الوسيلة ،وفعاليتها ،واستخدامها
الصحيح ،وفوائدها ،وآثارها اجلانبية الشائعة ،وآثارها اجلانبية األخرى ،وأي مخاطر صحية مرتبطة بها،
وكيفية التغلب على آثارها اجلانبية وعالماتها وأعراضها التي تستدعي العودة إلى العيادة والعودة إلى
اخلصوبة بعد إيقاف الوسيلة والوقاية من أنواع العدوى املنقولة جنسيا.
⊲ضمان أن اجملتمع احمللي  -مبا في ذلك أفراد اجملتمع غير املتزوجني/ات واملراهقني/ات  -على دراية مبكان وكيفية
احلصول على وسائل منع احلمل:
⊲يجب إيصال املعلومات بع ّدة صيغ ولغات لضمان سهولة االطالع( ،مثال برايل ،ولغة اإلشارة ،والرسوم
التوضيحية ،والصور).
⊲ميكن إشراك قادة اجملتمع واملتطوعني احملليني  ،مبا في ذلك املروجني األقران  ،لتوزيع املعلومات حول توفر
خدمات منع احلمل.
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التحديات واحللول
احللول

التحديات
ماذا لو لم يكن هناك مقدمو اخلدمات الصحية
مدربني على توفير وإزالة الوسائل طويلة املفعول
(مثل اللولب واألجهزة املزروعة)؟

بالشراكة مع السلطات الوطنية ،يجب على املنظمات
غير احلكومية الدولية نشر موظفني مدربني على توفير
وسائل منع احلمل طويلة املدى وإزالتها ،ويجب إحالة
النساء والفتيات اللواتي يطلنب هذه الوسائل إلى
منشأة لديها القدرة على تقدمي اخلدمات حتى يتم
تدريب املوظفني احملليني وتطوير مهاراتهم لتوفير هذه
الوسائل.

مترددون في تقدمي وسائل منع احلمل لبعض
املستخدمات/ين (املراهقات/ين ،النساء غير
املتزوجات ،إلخ).

عند التخطيط لتوسيع اخلدمات من حزمة اخلدمات
املبدئية إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،يجب
إجراء متارين توضيح القيم والتدريب على حقوق الصحة
اجلنسية واإلجنابية.ينغي االستمرار بذلك في مراحل
112
مختلفة من تقدمي اخلدمة مع مراعاة تبدل املوظفني.

ماذا لو كان مقدمو اخلدمات يفتقرون إلى املعرفة
مبجموعة كاملة من وسائل منع احلمل؟

{ينبغي للمنظمات غير احلكومية الدولية نشر موظفني
مدربني على جميع وسائل منع احلمل .عند التخطيط
خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة خارج
نطاق حزمة اخلدمات املبدئية ،ينبغي دمج التدريبات
على وسائل منع احلمل.
إذا لم يتم تدريب مقدمي اخلدمات على وسائل منع
احلمل طويلة املدى والتي ميكن الرجوع عنها ،فيمكن
إنشاء نظام إحالة لضمان حصول املستخ ِدمات على
الطريقة التي يخترنها.
ميكن ملقدمي الرعاية الصحية استخدام حبوب منع
احلمل املركبة مثل وسائل منع احلمل الطارئة (طريقة
:)Yuzpe

ماذا لو لم تتوفر وسائل منع احلمل الطارئة؟

يتكون هذا من جرعتني من حبوب منع احلمل املركبة
عن طريق الفم .يجب أن حتتوي كل جرعة على هرمون
االستروجني ( 120-100ميكروغرام من استراديول)
والبروجستني ( 06.0-05.0ملغ ليفونورجيستريل []LNG
113
أو  1.2-1.0ملغ نورجيستريل).
يجب تناول اجلرعة األولى في أقرب وقت ممكن بعد اجلماع
غير احملمي (يفضل خالل  72ساعة ولكن في وقت متأخر
يصل إلى  120ساعة أو  5أيام) ،ويجب تناول اجلرعة
الثانية بعد ذلك بـ  12ساعة.

 112كما ينبغي القيام بتمارين توضيح القيم والتدريب على حقوق الصحة اجلنسية واإلجنابية أثناء مرحلة التأهب.
 113وسائل منع احلمل في حاالت الطوارئ  ،صحيفة وقائع ( ،منظمة الصحة العاملية ،)2018
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/emergency-contraception
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قائمة املراجعة:
الوقاية من احلمل غير املقصود
ميكن استخدام قائمة املراجعة حلزمة اخلدمات املبدئية أدناه ملراقبة تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع
اإلنسانية.
 .6الوقاية من احلمل غير املقصود

6-1

تتوفر وسائل قصيرة املفعول في منشأة واحدة على األقل

6-2

واقيات

6-3

حبوب منع احلمل الطارئة*

6-4

حبوب منع احلمل

6-5

حقن

6-6

أجهزة مزروعة

6-7

األجهزة داخل الرحم (اللولب)

6-8

عدد املرافق الصحية التي حتتفظ بإمدادات تكفي ملد ال تقل عن ثالثة أشهر لكل نوع من اإلمدادات

نعم

ال
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العدد

واقيات
حبوب منع احلمل الطارئة
حبوب منع احلمل املركبة عن طريق الفم
حبوب منع احلمل التي حتوي بروجستني فقط
حقن
أجهزة مزروعة
اللولب

 114من املهم مالحظة حبوب منع احلمل الطارئة اخملتلفة املتاحة ،مبا فيها حبوب منع احلمل الطارئة املقتصرة على البروجستني فقط ،واحلبوب املركبة حبوب منع
احلمل الطارئة وأسيتات يوليبريستال
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املواد واللوازم
ما هي اإلمدادات املطلوبة أو مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت
(مجموعات الصحة اإلجنابية) التي ميكن طلبها لتوفير خدمات منع احلمل؟
مجموعات الصحة اإلجنابية ()2019
تُصنف مجموعات الصحة اإلجنابية في ثالثة مستويات ،تستهدف مستويات تقدمي اخلدمات الصحية الثالثة .صممت
115.
مجموعات الصحة اإلجنابية لالستخدام ملدة ثالثة أشهر للحجم احملدد السكان املستهدفني
مالحظة :مجموعات الصحة اإلجنابية ليست محددة السياق أو شاملة .يجب أال تعتمد املنظمات فقط على مجموعات
الصحة اإلجنابية ويجب أن تخطط لدمج تأمني إمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة التأمني الروتيني لإلمدادات
الصحية الروتينية في أقرب وقت ممكن .لن يضمن هذا استدامة اإلمدادات فحسب ،بل سيتيح أيضا توسيع خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.

مستوى الرعاية الصحية

رقم اجملموعة

اسم اجملموعة*

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 1

الواقيات الذكرية

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 3

العالج بعد التعرض لالغتصاب

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 4

وسائل منع احلمل عن طريق الفم
و ا حلقن

السلع التكميلية

ميكن طلب السلع التكميلية وفقً ا للبيئة التمكينية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .ستتاح السلع التكميلية من
صندوق األمم املتحدة للسكان في عام .2020

مستوى تقدمي اخلدمة

املادة

الستكمال

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة « 1ب»  -الواقيات األنثوية

اجملموعة 14

املركز اجملتمعي/الصحي

بروجسترون اجملموعة 4
ديبوت-ميدروكسي
أسيتات – حتت اجللد ()A-SCPMD

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة  7أ  -جهاز داخل الرحم
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية (اللولب)
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

اجملموعة 4

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة  7ب  -أجهزة منع احلمل اجملموعة 4
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية املزروعة
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)
 115ستكون مجموعات املستلزمات لعام  2019متاحة للشراء في أوائل عام .2020حتقق مع صندوق األمم املتحدة للسكان (  ) /https://www.unfpa.orgأو IAWG
( )http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-2011للتحقق مما إذا كانت اجملموعات املنقحة متوفرة.للحصول على معلومات حول
مجموعات األدوات املتاحة قبل عام  ،2020انظر مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات ( )5 th ed., 2011في
 http://iawg.net/resource/ _1728بني الوكاالت-اإلجنابية-الصحة-مجموعات.-2011
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اختبار الوحدة  :6الوقاية من احلمل غير املقصود
 .1ما هي بعض االعتبارات لتحديد مزيج أسلوب شامل في بداية حاالت الطوارئ احلادة؟ حدد/ي كل االختيارات املناسبة:
أ .تسجيل وسيلة منع احلمل في بلد التشغيل
ب .االستخدام من قبل السكان املتضررين من األزمة
ت .إمكانية املزيد من الهجرة
ث .معدل اخلصوبة اإلجمالي
ج .الديانة
 .2يجب عدم إعطاء املراهقني/ات غير املتزوجني/ات وسائل منع احلمل.
صح أم خطأ
 .3أي تصريح حول وسائل منع احلمل الطارئة غير صحيح؟
أ .وسائل منع احلمل الطارئة لن تضر احلمل القائم
ب .وسائل منع احلمل الطارئة يجب أن تؤخذ خالل  120ساعة ،وكلما أخذت في وقت أبكر كلما كانت
فعاليتها أكبير
ت .ال ميكن للمراهقات االستفادة من وسائل منع احلمل الطارئة
ث .حيث ال تتوفر حبوب منع احلمل الطارئة ،ميكن استخدام حبوب منع احلمل عن طريق الفم باجلرعة
ا لصحيحة
 .4ما هي األمور الثالثة التي ينبغي التشديد عليها لضمان جودة الرعاية عند توفير وسائل منع احلمل؟حدد/ي كل
االختيارات املناسبة:
أ .السريّة
ب .اخلصوصية
ت .االختيار املستنير
ث .موافقة أفراد العائلة أو الشريك
 .5ما هي املعلومات التي ينبغي تقدميها جلميع املستخدمني أثناء تقدمي املشورة بشأن وسائل منع احلمل؟ حدد/ي كل
االختيارات املناسبة:
أ .فعالية الوسيلة
ب .اآلثار اجلانبية الشائعة لوسيلة منع احلمل
ت .املشورة السابقة للوالدة
ث .كيفية عمل الوسيلة
ج .احلماية من أنواع العدوى املنقولة جنسيا
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الوحدة  :7التخطيط لدمج خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
في الرعاية الصحية األولية في أقرب
وقت ممكن
ال يقتصر تطبيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية (حزمة اخلدمات املبدئية) فقط على
التنسيق لتوفير خدمات الصحة اإلجنابية املنقذة للحياة ،بل من الضروري أيضا البدء في معاجلة قضايا الصحة اجلنسية
واإلجنابية الشاملة في أقرب وقت ممكن .وهذا يتطلب رؤية ،وقيادة ،ومهارات تنسيق فعالة ،وفهما سليما للوضع احمللي
والفرص املتعلقة بإعادة بناء النظام الصحي .يوضح هذا القسم اخلطوات التي يجب اتخاذها لالستعداد للتوسع نحو
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة املدمجة في الرعاية الصحية األولية.

في نهاية الوحدة ،سيكون بإمكان متلقي/متلقيات التدريب:
⊲شرح أهمية التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؛
⊲وفهم عملية توسيع خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية نحو حتقيق رعاية شاملة؛
⊲وشرح "اللبنات" (العناصر األساسية) للنظام الصحي بحسب "منظمة الصحة العاملية".

أهداف وأنشطة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،املدمجة في الرعاية الصحية األولية،
في أقرب وقت ممكن.
يشمل ذلك العمل مع الشركاء في قطاع/مجموعة الصحة ملعاجلة العناصر األساسية
الست للنظام الصحي:
⊲تقدمي اخلدمات
⊲القوة العاملة الصحية
⊲نظام املعلومات الصحية
⊲السلع الطبية
⊲التمويل
⊲احلوكمة والقيادة
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ملاذا يشكل التخطيط الشامل خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية أولوية؟
توفير رعاية شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية جلميع أفراد الفئة السكانية املتضررة من األزمة هو هدف شامل
لقطاع الصحة .إذا أُهملت ،ستؤدي الفجوات في تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة إلى زيادة معدالت
األمراض والوفيات .من خالل جمع البيانات ،واختيار مواقع اخلدمة املناسبة ،وإعداد املوظفني/ات ،وضمان توافر اإلمدادات،
وحتديد آليات التمويل طويلة األجل ،ميكن تشغيل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة بشكل أسرع وأكثر
كفاءة مبجرد تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية.

ما هي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
وفقً ا لتقرير صادر عن جلنة غومتاخر-النسيت ،فإن خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة هي "خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية األساسية التي يجب أن تستوفي معايير الصحة العامة وحقوق اإلنسان ،مبا في ذلك إطار" اإلتاحة وإمكانية
الوصول واملقبولية واجلودة
واجلودة «للحق في الصحة 116».يجب أن تتضمن اخلدمات ما يلي ،كما هو مقتبس في تقرير الهيئة:
معلومات واستشارات دقيقة بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا في ذلك التربية اجلنسية الشاملة والقائمة على األدلة.
⊲املعلومات ،واالستشارات ،والرعاية املتعلقة بالوظيفة والرضا اجلنسيَّني.
⊲منع العنف واإلكراه اجلنسيَّني والقائمني على النوع االجتماعي وكشفهما ،وإدارتهما.
⊲توفر خيارات وسائل منع احلمل اآلمنة والفعالة.

⊲رعاية آمنة وفعالة ملا قبل الوالدة ،والوالدة ،وما بعد الوالدة.
وفعالة لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون.
⊲خدمات ورعاية آمنة ّ
⊲الوقاية من العقم ،وإدارته ،وعالجه.
⊲الوقاية من أنواع العدوى املنقولة جنسيا وكشفها وعالجها ،مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية،
والتهابات املسالك التناسلية.
⊲الوقاية من سرطانات اجلهاز التناسلي ،وكشفها ،وعالجها.

من الذي ميكنه احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
كما هو احلال مع حزمة اخلدمات املبدئية ،يجب أن يحصل جميع األشخاص (النساء ،والفتيات ،والرجال ،والفتيان) على
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.أفضل طريقة لضمان تلبية خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الحتياجات
اجملموعة السكانية املتضررة هي إشراك اجملتمع في كل مرحلة من مراحل تطوير تلك اخلدمات؛ عندها فقط سيستفيد
الناس من اخلدمات املصممة خصيصا الحتياجاتهم ومطالبهم ،وعندها فقط سيكون لديهم حصة في مستقبل تلك
اخلدمات.

املعينة عند التخطيط لالنتقال إلى
ما هي بعض االعتبارات للمجموعات السكانية
ّ
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
يجب أن تكون خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية متاحة جلميع اجملموعات السكانية املتأثرة باألزمة ،مبا في ذلك اجملموعات
السكانية املهمشة في كثير من األحيان مثل املراهقني/ات ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والنساء والرجال غير املتزوجني واملتزوجني،
واملسنني/ات ،واألشخاص الذين يعملون في اجلنس وأولئك الذين يشترونه ،واملثليني/ات ،ومزدوجي/ات التوجه اجلنسي ،وعابري/
ات اجلندر ،وأحرار اجلنس ،وحاملي/ات صفات اجلنسني ،وعدميي الرغبة اجلنسية (مجتمع امليم) ،واملقاتلني/ات السابقني/ات،
واملوظفني/ات بالزي الرسمي ،ومستخدمي/ات اخملدرات باحلقن.يوضح هذا الرسم البياني بعض االعتبارات اخلاصة لسكان
معينني.
 116تسريع التقدم — الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للجميع :تقرير جلنة غومتاخر-النسيت ( The Lancet ، 9أيار/مايو ، )2018
https://www.thelancet.com/commissions/sexual-and-reproduction-health-and-rights
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املراهقون/ات

تواجه املراهقات في حاالت الطوارئ اإلنسانية ازدياد مخاطر التعرض للعنف
اجلنسي ،واالنتهاك اجلنسي ،واالستغالل اجلنسي ،واحلمل غير املقصود،
واإلجهاض غير اآلمن.يجب أن يدرك الطاقم الصحي أن للمراهقات/ين الذين
يطلنب/ين وسائل منع احلمل احلق في احلصول على مجموعة كاملة من
خدمات منع احلمل ،مبا فيها وسائل منع احلمل الطارئة ،بغض النظر عن العمر
أو احلالة الزوجية .يجب سؤال املراهقني/ات الذين يحضرون إلى املراكز من أجل
منع احلمل الطوعي عن أعراض أنواع العدوى املنقولة جنسيا وفيروس نقص
املناعة البشرية ،ويجب مناقشة وسائل منع احلمل الطوعية مع أولئك الذين
يأتون إلى عيادات أنواع العدوى املنقولة جنسيا}.

األشخاص العاملون في اجلنس

{0من املهم أن تضع/ي في اعتبارك أن األشخاص العاملني في اجلنس لديهم
نفس احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية مثل أقرانهم الذين ال يعمل
يعملون في اجلنس .من املهم التأكد من تلبية احتياجاتهن/م من خالل
املناقشة واالستشارة حول الطرق املتاحة ملنع احلمل واجلنس اآلمن وحماية
من أنواع العدوى املنقولة جنسيا/فيروس نقص املناعة البشرية ،وتعليمات
االستخدام السليم للواقيات الذكرية واألنثوية واملزلّقات .ينبغي ملقدمي/
ات اخلدمات أيضا فحص فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى األخرى
املنقولة جنسيا ،وتعزيز وتوفير الواقي الذكري واملزلّقات بكميات كافية،
ووصف طريقة منع احلمل املفضلة للمستخدم/ة ،وتوفير وسائل منع احلمل
الطارئة}

األشخاص ذوو اإلعاقة

ونادرا ما يتم فهم االحتياجات املتنوعة للصحة اجلنسية واإلجنابية لألشخاص
ذوي اإلعاقة أو معاجلتها من خالل برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية في سياقات
الطوارئ.ينبغي فهم احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،ونواياهم فيما يتعلق بتنظيم األسرة ،وزيادة خطر تعرضهم للعنف
اجلنسي في حاالت الطوارئ ،واحلصول على خدمات منع احلمل الطوعية
وتعميمها في برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.

أفراد مجتمع امليم

غالبا ما تؤدي القوانني ،واملواقف ،واملمارسات التمييزية إلى تفاوتات صحية
وتهدد قدرة أفراد مجتمع امليم على احلصول على خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية عالية اجلودة.يجب أن تركز رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية على
االحتياجات اخلاصة للشخص ،والتي يحددها سلوكه بدال من هويته.ينبغي
ملقدمي/ات اخلدمة اعتماد موقف يضمن االحترام وبعيد عن إصدار األحكام
عند تقدمي خدمات منع احلمل ،مع مراعاة احلواجز اخلاصة التي قد يواجهها
أفراد مجتمع امليم عند طلب الرعاية ،وينبغي لهم/ن السعي إلى معاجلة أي
مخاوف قد تكون خاصة بهذه الفئة السكانية.

ما هي اجلوانب التي يجب مراعاتها عند دعم أصحاب املصلحة احملليني والدوليني في
التخطيط لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
يتطلب تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ذات جودة عالية في األوضاع اإلنسانية نهجا متكامال متعدد
القطاعات.موظفو احلماية ،والصحة ،والتغذية ،والتعليم ،وكذلك املياه ،والصرف الصحي ،والنظافة الصحية ،و اخلدمة
اجملتمعية جميعهم لهم دور في التخطيط وتقدمي اخلدمات.عند التخطيط ،من املهم مراعاة ما يلي:
⊲ التواصل بني متخذي القرار والشركاء املنفذين
⊲التمويل املالئم
⊲ التنسيق الفعال
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⊲إدارة سلسلة التوريد
⊲ إدارة املوارد البشرية
⊲الرصد والتقييم
⊲نظام مشاركة املعلومات ،والتقييم ،واملساءلة جتاه اجملتمع املتضرر
⊲استراتيجية خروج لشركاء اإلغاثة

متى ينبغي البدء بالتخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
الشاملة؟
من الضروري البدء في التخطيط لدمج أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة مع شركاء القطاع الصحي/اجملموعة
الصحية ،وكذلك النساء ،واملراهقات/ين ،والرجال املتضررين ،في أسرع وقت ممكن .وهذا يشمل احلصول على مدخالت/
تعليقات حول االستجابة األولية من أجل حتديد الثغرات ،والنجاحات ،وسبل التحسني.عند التخطيط لتقدمي خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،يجب االرتكاز على اخلدمات ذات األولوية التي مت وضعها كجزء من حزمة اخلدمات
املبدئية ،واحلفاظ عليها وحتسينها ،وتوسيعها مع خدمات وبرامج الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة األخرى والبرمجة
طوال األزمات املمتدة ،والتعافي ،وإعادة اإلعمار.
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حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا

الطوارئ
حدث ُمزَع ِزع
لالستقرار

خدمات الصحة
اجلنسیة واإلجنابیة
الشاملة

االستعداد

كيف يجب التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
يجب أن يتم التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة من خالل عملية تخطيط تشاركية بني أصحاب
املصلحة الوطنيني ،والشركاء الوطنيني والدوليني ،والشركاء املعنيني على مستوى املقاطعات ،أو األقاليم ،أو املستوى
احمللي والفئة السكانية املتضررة 117.الهدف من عملية التخطيط التشاركية هو دمج برمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية
الشاملة في جهود إعادة بناء النظام الصحي من خالل خطة عمل جماعية للصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.كجزء من
عملية التخطيط التشاركية ،ينبغي ألصحاب املصلحة الرئيسيني القيام مبا يلي:
 117هناك مجموعة أدوات لتنفيذ عملية التخطيط التشاركي هذه قيد التطوير من قبل مبادرة شراكة التدريب للفريق العامل املشترك بني الوكاالت" :دمج
الصحة اجلنسية واإلجنابية في إعادة بناء النظام الصحي :مجموعة أدوات ورشة العمل لتحفيز التخطيط التشاركي لالنتقال من احلد األدنى من حزمة اخلدمة
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت األزمات إلى البرمجة الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية".
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 .1تقييم الوضع احلالي ،مبا في ذلك حالة تطبيق حزمة اخلدمات املبدئية وحالة الصحة اجلنسية واإلجنابية بني الفئات
السكانية املتضررة.
 .2استنادا إلى هذه املعلومات واستخدام العناصر األساسية في النظام الصحي (انظر املزيد من املعلومات أدناه) كإطار
عمل ،ينبغي حتديد احتياجات خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وفرص التوسع والتكامل في الرعاية الصحية األولية.
 .3الرجوع إلى األنشطة والتدخالت التي ينظر إليها كمجموعة على أنها ثغرات وفرص ،ينبغي حتديد أولويات التخطيط
واتخاذ قرار بشأنها .أولويات حتقيق خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة قد تشمل توسيع وتعزيز حزمة اخلدمات
املبدئية احلالية ،باإلضافة إلى إدراج أو تعزيز خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية التي تقع خارج حزمة اخلدمات املبدئية.
 .4تطوير خطة عمل جماعية خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة من أجل:
•تعزيز التنفيذ احلالي للصحة اجلنسية واإلجنابية واالستفادة منه؛
•ومعاجلة الفجوات والتحديات في اخلدمات؛
•وميكن استخدامها كأداة للمناصرة حلشد الدعم والتمويل للبرامج؛
•واملساهمة في االستعراض الشامل لبرنامج الصحة اإلجنابية وصحة األمهات ،واألطفال حديثي الوالدة ،واألطفال،
واملراهقات.
على الرغم من أن التخطيط األولي يبدأ في بداية االستجابة ،إال أن هذه العملية التشاركية الرسمية يجب أن تبدأ مبجرد
الوصول إلى مؤشرات حزمة اخلدمات املبدئية وعندما تبدأ عمليات النداءات اإلنسانية والوكاالت في عمليات التخطيط
على املدى األطول.لتجنب التأخير وضمان االستدامة ،من الضروري دمج مكونات اخلدمة الشاملة في عمليات التمويل
والتخطيط الوطنية على املدى األطول ،مثل "خطط االستجابة اإلنسانية" .من املهم املالحظة أن تنفيذ برمجة الصحة
اجلنسية واإلجنابية الشاملة يجب أال يؤثر سلبا على توافر مجموعة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا؛ على العكس ،يجب أن
حتسنها وتوسعها.

ما الذي يجب تقييمه والتخطيط له في إطار العناصر األساسية للنظام الصحي
ملنظمة الصحة العاملية؟
 .1تقدمي اخلدمات
التعاون مع السلطات الوطنية واحمللية ،واجملتمع املتضرر ،وخبراء إدارة اخمليمات عند االقتضاء لتحديد املواقع اجلديدة واحلالية
احملتملة لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،مثل عيادات تنظيم األسرة أو غرف العيادات اخلارجية ألنواع
العدوى املنقولة جنسيا أو خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املركّزة املالئمة للمراهقني/ات .ينبغي األخذ في االعتبار
العوامل التالية (من بني عوامل أخرى) عند اختيار املواقع املناسبة:
⊲إمكانية املواصالت والنقل من أجل اإلحاالت
⊲عدد املرافق الصحية املوجودة ،وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،واخلدمات الصحية األخرى ،ونوعها ،وجودتها،
واملسافة إليها
⊲سهولة وصول جميع املستخ ِدمات/ين احملتمالت/ين ،بكل تنوعهم ،مبا في ذلك الفئات السكانية املتأثرة واجملموعة
املستهدفة
⊲التكامل احملتمل مع اخلدمات األخرى مقابل اخلدمات املستقلة
⊲األمان عند نقطة االستخدام وكذلك أثناء التنقل بني املنزل ونقطة تقدمي اخلدمة
.2القوة العاملة الصحية
تقييم قدرة املوظفني/ات على القيام بخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ووضع خطط لتدريب أو إعادة تدريب
املوظفني/ات ،وضمان اإلشراف الداعم .ميكن قياس قدرة املوظفني/ات من خالل األنشطة اإلشرافية (مثل قوائم املراجعة،
واملراقبة املباشرة ،ومقابالت املستخدمات اخلارجات) أو من خالل االختبارات الرسمية للمعرفة واملهارات.
عند التخطيط لتدريب أو إعادة تدريب املوظفني/ات ،ينبغي العمل مع السلطات الوطنية ،واملعاهد األكادميية ،ومعاهد
التدريب وأخذ املناهج القائمة بعني االعتبار.حيثما أمكن ،ينبغي استخدام املدربني الوطنيني والتخطيط للدورات التدريبية
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بعناية حتى ال تترك املرافق الصحية بدون موظفني في اخلدمة .تدريب العاملني/ات الصحيني/ات على حقوق املرضى وتوفير
رعاية محترمة وغير منحازة ومنصفة أمر بالغ األهمية ويجب إدراجه في الدورات التدريبية وجداول التدريب و/أو اإلشراف
الداعم.
النظر في فرص تطوير القدرات املستمر خارج التدريبات ،مثل اإلشراف الداعم ،وبرامج اإلرشاد ،وفرص ممارسة املهارات
املكتسبة.
توفير البروتوكوالت واملساعدات الوظيفية لدعم تقدمي خدمات عالية اجلودة وفقا ألفضل املمارسات القائمة على األدلة.
للحصول على أمثلة ،راجع/ي ./iawg.net/resource/job-aids-health-care-providers- humanitarian-settings
 .3نظام املعلومات الصحية
من أجل جتاوز حزمة اخلدمات املبدئية وبدء التخطيط لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ينبغي ملديري/
ات برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية ،بالتعاون الوثيق مع الشركاء في قطاع/مجموعة الصحة ،جمع املعلومات املوجودة أو
تقدير البيانات التي ستساعد في تصميم مثل هذا البرنامج .
تتضمن األمثلة على املعلومات التي تساعد في التخطيط للصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ما يلي:
⊲سياسات وبروتوكوالت وزارة الصحة للرعاية املوحدة (على سبيل املثال ،إدارة متالزمات أنواع العدوى املنقولة
جنسيا ،وبروتوكوالت تنظيم األسرة ،والقوانني واللوائح احمليطة برعاية اإلجهاض اآلمن).
⊲مؤشرات حزمة اخلدمات املبدئية واإلجنابية التي يتم رصدها وتقييمها .قائمة التحقق وأدوات تقييم اإلجراءات
اخلاصةبحزمة اخلدمات املبدئية في امللحق ب مفيدة لضمان توفر مكونات حزمة اخلدمات املبدئية 118.جلمع
البيانات كجزء من تقييمات االحتياجات ،ميكن أن تكون «مجموعة أدوات تقييم الصحة اإلجنابية للنساء
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املتأثرات بالنزاع» مفيدا.
⊲بيانات اخلدمات واستهالك اإلمدادات في املرافق الصحية.
⊲معلومات دميوغرافية متعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية مت جمعها عن اجملموعة السكانية املتضررة ،وعدد
النساء في سن اإلجناب ،وعدد الرجال الناشطني جنسيا ،واملعدل اخلام للوالدات ،وبيانات الوفيات اخلاصة بالعمر
واجلنس ،ومعدل وفيات حديثي الوالدة ،ومعدل وفيات األمهات.
⊲انتشار أنواع العدوى املنقولة جنسيا وفيروس نقص املناعة البشرية ،وانتشار وسائل منع احلمل والطرق
املفضلة ،وانتشار اإلجهاض غير اآلمن ،واملعرفة ،واملواقف ،والسلوكيات للمجموعة السكانية فيمت يتعلق
بالصحة اجلنسية واإلجنابية.

دمج خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة في الرعاية
الصحية األولية في االستجابة اإلنسانية للروهينغا في بنغالديش

أُجري تقييم لالحتياجات مع إجراء سليم ألخذ العينات ،ما سمح بتحليل البيانات واألدلة بشكل آني لتوجيه
التخطيط والبرمجة 120.ومع ذلك ،كان أحد التحديات الرئيسية لدمج رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
يتعلق بالتمويل .كان التمويل موجها إلى دورات االستجابة املشتركة القصيرة ،ما جعل التخطيط الطويل األجل
صعبا وزاد خطر سحب اخلدمة.وهذا يسلط الضوء على احلاجة إلى حتديد مصادر التمويل طويلة األجل في أقرب
وقت ممكن.

 118مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت.)2017(.أدوات تقييم عملية حزمة اخلدمات املبدئية.مت االسترجاع من:
.www.iawg.net/resource/misp-process-evaluation-tools-2017
 119قسم الصحة اإلجنابية ،املركز الوطني للوقاية من األمراض املزمنة وتعزيز الصحة ،مركز التنسيق لتعزيز الصحة ،مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها ،ووزارة الصحة واخلدمات البشرية .)2007( .مجموعة أدوات تقييم الصحة اإلجنابية للنساء املتأثرات بالنزاع أتالنتا ،جورجيا املصدر:
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
 120متابعة زيارة ميدانية ،جلنة النساء الالجئات ،تشرين الثاني/نوفمبر .2018
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 .4السلع الطبية
مجموعات الصحة اإلجنابية في حاالت الطوارئ املشتركة بني الوكاالت ( )IARHغير مخصصة لتكون مجموعات إلعادة
التموين ،وإذا اس ُتخدمت على املدى الطويل ،فقد تؤدي إلى تراكم العناصر واألدوية التي ال حاجة إليها.مع أن توفير األدوية
واألجهزة الطبية في مجموعات قياسية معبأة مسبقا لألدوات هو أمر مالئم في وقت مبكر من االستجابة اإلنسانية ،يجب
تقييم االحتياجات احمللية احملددة في أقرب وقت ممكن ويجب طلب املزيد من اإلمدادات وفقا لذلك.سيساعد ذلك على ضمان
استدامة برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وسلسلة التوريد الوطنية ،وخفض التكاليف غير الضرورية ،وجتنب النقص في
إمدادات معينة ،فضال عن إهدار إمدادات أخرى ال تُستخدم عادةً في سياق معني.
مبجرد إنشاء اخلدمات األساسية ،ينبغي العمل مع منسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية والشركاء الصحيني اآلخرين
لتقييم احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومحاولة إعادة طلب األدوية واألجهزة واملعدات باجلملة بنا ًء على استهالك
هذه العناصر ،من أجل ضمان أن يكون برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية مستداما وموسعا.للقيام بهذا التحول  ،ينبغي
ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية:
⊲ تعزيز أو تطوير نظام معلومات لوجيستيات إدارة اإلمدادات الطبية في أقرب وقت ممكن ،بالتنسيق مع صندوق
األمم املتحدة للسكان ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وشركاء آخرين
في مجال اإلمدادات الصحية؛
⊲وتقدير استخدام إمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية على أساس االستهالك ،واخلدمات ،والبيانات الدميوغرافية،
وإجراء التوقعات؛ تقييم احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية املتغيرة للمجموعة السكانية وكيف ميكن أن
يؤثر ذلك على احتياجات اإلمدادات؛
⊲وإعادة طلب املستلزمات حسب احلاجة بنا ًء على خطة التموين؛ ميكن أن يكون هذا مزيجا من مجموعات
مستلزمات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت وشراء العناصر باجلملة.
عند طلب إمدادات خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ينبغي تنسيق إدارة سلع الصحة اجلنسية واإلجنابية مع
السلطات الصحية وقطاعات/مجموعات الصحة واللوجستيات لضمان استمرارية احلصول على خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية ولتجنب إنشاء سالسل إمدادات صحية متعددة.
تشمل بعض االقتراحات لتعزيز سالسل التوريد الوطنية ما يلي:
⊲ تعيني موظفني مدربني على إدارة سلسلة التوريد واللوجيستيات الطبية.
⊲تطوير قدرات املوظفني احلاليني على إدارة سلسلة التوريد.
⊲إنشاء مجموعة فرعية لتنسيق اللوجستيات الصحية ضمن مجموعة الصحة بالشراكة الوثيقة مع
مجموعة اللوجستيات.
⊲تقدير االستهالك الشهري واالستفادة من سلع الصحة اجلنسية واإلجنابية.
⊲دعم إنشاء النظام الوطني ملعلومات إدارة اللوجستيات أو تعزيزه إذا كان قائما.
⊲حتديد قنوات التوريد الطبية .إذا كانت سالسل التوريد احمللية غير كافية (على سبيل املثال ،ال ميكن تأكيد معايير
اجلودة) ،ينبغي احلصول على سلع الصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل املوردين العامليني املعترف بهم أو بدعم
من صندوق األمم املتحدة للسكان (من خالل شعبة خدمات املشتريات
⊲ ،)121أو اليونيسف ،أو منظمة الصحة العاملية ،والتي ميكنها تسهيل شراء كميات كبيرة من إمدادات الصحة
اجلنسية واإلجنابية عالية اجلودة بتكاليف أقل.
⊲وضع الطلبات في الوقت املناسب من خالل خطوط التوريد احملددة.
⊲تخزين املستلزمات بالقرب من اجملموعة السكانية املستهدفني قدر اإلمكان.
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ينبغي دائما األخذ في االعتبار أهمية استخدام وتعزيز سالسل اإلمدادات الطبية املستدامة عند
التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.ملزيد من املعلومات والتوجيه ،يرجى النظر
الوحدة  9في هذا املنشور والفصل  4في الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت لعام .2018

 .5التمويل
من أجل ضمان استمرار احلصول على الرعاية الشاملة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية بتكلفة معقولة وجودة عالية،
يجب النظر في آليات التمويل الطويلة األجل خالل االستجابة األولية لألزمة.نظام التمويل الصحي اجليد هو أمر بالغ
األهمية للحفاظ على الرعاية الشاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية 123 122.تشمل العديد من خيارات التمويل على سبيل
املثال ال احلصر
⊲التمويل اجملتمعي والتأمني الصحي اجملتمعي
⊲التحويالت النقدية املشروطة وغير املشروطة
⊲املدفوعات املباشرة من اجليب أو رسوم املستخدم.
⊲التمويل القائم على النتائج.
⊲دعم الكوبونات للمستخدمني/ات وسداد تكاليف العاملني في مجال الرعاية الصحية
⊲التسويق االجتماعي ومنح حق االمتياز.

جهود التمويل الصحي ملفوضية الالجئني
⊲بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في تنفيذ التدخالت النقدية الناجحة للبرامج
الصحية في أوضاع اللجوء ،مثل برنامج يقدم إلى االجئني السوريني مدفوعات نقدية قصيرة األجل
124
لتعويض تكلفة رعاية صحة األم.
⊲حققت الوكالة التابعة لألمم املتحدة املزيد من النجاح في دمج السكان املتضررين من األزمة في
هيكل التأمني الصحي الوطني للبلد الذي يقيمون فيه.
 .6احلوكمة والقيادة
القيادة واحلوكمة لدمج الصحة اجلنسية واإلجنابية في جهود تعزيز النظم الصحية ميكن أن تكون مدفوعة من املستويات
الدولية والوطنية واجملتمعية.
املستويات الدولية والوطنية :من خالل حتديد السياسات ،واملبادئ التوجيهية ،والبروتوكوالت القائمة التي ال تدعم الصحة
اجلنسية واإلجنابية واحلقوق وال تفي باملعايير الدولية ،ميكن للجهات الفاعلة الدولية أن تناصر وتدعم القيادة الوطنية
لتطبيق خطة تعزيز النظم الصحية للتصدي لألمراض والوفيات الزائدة املرتبطة بالصحة اجلنسية واإلجنابية.
مستوى اجملتمع :يجب أن تفهم اجملتمعات حقوقها وتشارك في تصميم وتنفيذ خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،وخلق
الطلب وفرض املساءلة (على سبيل املثال  ،تسجيل الشكاوى وطلب العالجات) .يجب تزويدها باملوارد الالزمة لدعم هذه
اجلهود.
:Kutzin J., Witter S., Jowett M., Bayarsaikhan D. Developing a national health financing strategy: a reference guide.Geneva 122
منظمة الصحة العاملية؛ ( 2017دليل التمويل الصحي رقم  )3الترخيصCC BY-NC-SA 3.0 IGO :
, accessed: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254757/9789241512107-eng.pdf?sequence=1
 123التمويل الصحي في حاالت ما بعد الصراع  -مراجعة املصادرhttps://rebuildconsortium.com ،)2011 ،ReBUILD Consortium( ،
 124التدخالت النقدية للبرامج الصحية في إعدادات الالجئني:مراجعة https://www.unhcr.org/568bce619.pdf )2015 ،UNHCR( ،
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الوحدة  :7النقاط الرئيسية
⊲الثغرات في تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة جلميع أعضاء مجموعة سكانية متضررة
من األزمة ستزيد نسبة املرض والوفيات.
⊲من الضروري البدء في التخطيط لدمج أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة مع شركاء القطاع
الصحي/اجملموعة الصحية ،وكذلك النساء ،واملراهقات/ين ،والرجال املتضررين ،منذ بداية االستجابة
اإلنسانية.
⊲تنفيذ برمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة يجب أال يؤثر سلبا على توافر مجموعة حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا؛ على العكس ،يجب أن تتحسن وتوسع بناء عليها.
⊲كما هو احلال مع حزمة اخلدمات املبدئية ،يجب أن تكون خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة متاحة
جلميع السكان املتأثرين باألزمة ،مبا في ذلك املراهقات/ون ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،والنساء والرجال غير
املتزوجني واملتزوجني ،واملسنني ،وعامالت/و وزبائن اجلنس ،وأفراد مجتمع امليم ،واحملاربون القدامى ،واملوظفون
القدامى النظاميني ومستخدمي اخملدرات باحلقن.
⊲يجب دمج الصحة اجلنسية واإلجنابية في حزم الصحة العامة وربطها بقطاعات اخلدمات األخرى ،مبا في
ذلك عند تعزيز إدارة سلسلة توريد الصحة اجلنسية واإلجنابية.
⊲عند التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ينبغي استخدام "اللبنات" (العناصر)
األساسية الست للنظام الصحي ملنظمة الصحة العاملية كإطار :تقدمي اخلدمات ،والقوى العاملة الصحية،
ونظام املعلومات الصحية ،واللوازم والسلع الطبية ،والتمويل ،واحلوكمة والقيادة.
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التحديات واحللول
احللول

التحديات
ماذا لو كان هناك نقص في العامالت الصحيات؟

ينبغي بذل اجلهود لتحديد وإشراك العامالت الصحيات،
ال سيما في السياقات التي متنع فيها املعايير الدينية
أو الثقافية العاملني الصحيني الذكور من فحص
املريضات .حيثما أمكن ،ينبغي إشراك وتدريب العامالت
الصحيات في مرحلة االستعداد للطوارئ.
ومع ذلك ،نقص املوظفات ينبغي أال مينع النساء
والفتيات من احلصول على الرعاية .ثمة خيار آخر هو
التأكد من أن مرافقة أو صديقة ترافق املرأة التي تطلب
الرعاية الطبية.

ما الذي ميكن أن تفعله الوكالة للحصول على
بيانات موثوقة حول اجملموعات السكانية املتضررة
من األزمة (على سبيل املثال ،معلومات أساسية
عن وفيات األمهات والرضع واألطفال وانتشار فيروس
نقص املناعة البشرية/أنواع العدوى املنقولة جنسيا
واستخدام وسائل منع احلمل)؟

يجب جمع هذه املعلومات من خالل قطاع/مجموعة
الصحة ويجب أن تكون متاحة ألعضائها ،مبا في ذلك
وزير/ة الصحة.باإلضافة إلى ذلك ،قد تتمكن الوكاالت
التي حتضر اجتماعات قطاع /مجموعة الصحة،
والفريق العامل املعني بالصحة اجلنسية واإلجنابية
من احلصول بشكل جماعي على بيانات موثوقة عبر
اإلنترنت من وكاالت مثل صندوق األمم املتحدة للسكان،
ومنظمة الصحة العاملية ،ووكالة الواليات املتحدة
للتنمية الدولية ( ،)USAIDوالبنك الدولي ،واملسح
السكاني والصحي ،ووزارة الصحة.
إذا أمكن ،ينبغي محاولة جمع البيانات من موارد موثوقة
عبر اإلنترنت أو الطلب من املقر الرئيسي في مؤسستك
املساعدة في ضمان مشاركة البيانات ومقارنتها مع
تلك املتاحة لقطاع/مجموعة الصحة على نطاق
أوسع.عندما تكون هناك تناقضات في البيانات ،يجب
أن تكون هناك نقاشات داخل قطاع/مجموعة الصحة
لالتفاق على أي منها يجب استخدامه.
أظهرت التجربة امليدانية أن حزمة اخلدمات املبدئية من
أجل هدف الصحة اجلنسية واإلجنابية ال تزال صعبة
التنفيذ .وللمساعدة في سد هذه الفجوة ،تطور
مبادرة شراكة مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في األزمات
مجموعة أدوات لورش العمل لدعم منسقي الصحة
اجلنسية واإلجنابية وأصحاب املصلحة الرئيسيني على
الصعيدين الوطني والدولي في جهودهم الرامية إلى
توسيع نطاق اخلدمات ،من حزمة اخلدمات املبدئية إلى
خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة .ستتاح
مجموعة األدوات هذه على موقع الفريق العامل
املشترك بني الوكاالت في .2020

كيف ميكنني بدء عملية تخطيط تشاركية
لتوسيع اخلدمات من حزمة اخلدمات املبدئية وصوال
إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
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قائمة التحقق ملراقبة الصحة اجلنسية
واإلجنابية:التخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية الشاملة
ميكن استخدام قائمة املراجعة حلزمة اخلدمات املبدئية أدناه ملراقبة تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع
اإلنسانية.
 .7التخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة

7.1

نعم

تقدمي اخلدمات

ال

مت حتديد احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية في اجملتمع احمللي
>مت حتديد مواقع مناسبة لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

7.2

نعم

القوة العاملة الصحية

ال

مت تقييم قدرات املوظفني
مت حتديد احتياجات ومستويات التوظيف
مت تصميم وتخطيط التدريبات

7.3

نعم

نظام املعلومات الصحية

ال

معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية املدرجة في نظام املعلومات الصحية

7.4

نعم

السلع الطبية

ال

مت حتديد احتياجات السلع األساسية للصحة اجلنسية واإلجنابية
خطوط اإلمداد بالسلع األساسية في الصحة اجلنسية واإلجنابية التي مت حتديدها ،وتوحيدها ،وتعزيزها

7.5

نعم

التمويل

ال

مت حتديد إمكانيات متويل الصحة اجلنسية واإلجنابية

7.6

احلوكمة والقيادة

7.7

مراجعة القوانني ،والسياسات ،والبروتوكوالت املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية

نعم
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ال

املواد واللوازم
ما هي اللوازم املفيدة للتخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
املُدمجة في الرعاية الصحية األولية؟
هذا الهدف ليس له مجموعة مستلزمات مرتبطة به.
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اختبــار الوحــدة  :7التخطيــط لدمــج اخلدمــات الشــاملة للصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة
 .1أي من العناصر التالية هو عنصر أساسي/لبنة بناء النظام الصحي؟
أ .نظام املعلومات الصحية
ب .القوة العاملة الصحية
ت .التوعية اجملتمعية
ث .تقدمي اخلدمات
ج( .أ) و(ب) و(ج).
 .2من أجل ضمان استمرار احلصول على الرعاية الشاملة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية بتكلفة معقولة ،يجب
النظر في آليات التمويل الطويلة األجل في االستجابة األولية لألزمة.
صح أم خطأ
 .3أي مما يلي يجب أاليؤخذ في االعتبار عند اختيار موقع لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
أ .املسافة إلى املرافق الصحية ،وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،واخلدمات الصحية األخرى القائمة
ب .إمكانية الوصول جميع املستخ ِدمني/ات احملتملني/ات
ت .قدرة احلصول على خدمة الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة بحد ذاتها
ث .اخلصوصية والسرية أثناء االستشارات
ج .إمكانية املواصالت والنقل من أجل اإلحاالت
 .4عند التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،عليك االستمرار في طلب مجموعات مستلزمات
املوضبة مسبقا.
الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت
ّ
صح أم خطأ
 .5ما هي املعلومات أو البيانات التي ينبغي جمعها للتخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
أ .بروتوكوالت للمنظمات كل على حدة للرعاية املوحدة
ب .برنامج إدارة املعلومات اإلدارية اخلاصة مبؤشرات حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية التي يتم رصدها وتقييمها
ت .البيانات واإلحصاءات الصحية العامة عن األمراض غير السارية والسارية ،ومعدالت سوء التغذية ،إلخ.
ث .انتشار األمراض املزمنة واملعرفة الصحية لدى اجملموعة السكانية املتضررة
ج .كافة اخليارات السابقة
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الوحدة  :8أولويات الصحة اجلنسية
واإلجنابية األخرى حلزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا
اإلجهاض غير اآلمن موجود في جميع البلدان حيث ال ميكن الوصول إلى رعاية اإلجهاض اآلمن 125.احلصول على رعاية اإلجهاض
اآلمن جلميع النساء والفتيات هو أمر بالغ األهمية إلنقاذ حياتهن ،نظرا ألن حاالت احلمل غير املقصود واإلجهاض غير اآلمن
ميثالن ما يقرب من  8٪من وفيات األمهات 126.يجب أن تكون رعاية اإلجهاض اآلمن متوفرة ومتاحة جلميع النساء والفتيات في
احلد األدنى لإلشارات التي يسمح بها القانون؛ ال توجد قيود قانونية على رعاية ما بعد اإلجهاض ويجب أن تكون متوفرة دائما.
في النسخة املنقحة لعام  2018من «الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في األوضاع اإلنسانية»،
مت حتديد نشاط آخر ذي أولوية يتجاوز األهداف ذات األولوية حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا للصحة اجلنسية واإلجنابية (حزمة
اخلدمات املبدئية) .حتديدا ،ينص الدليل على أهمية توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون.

في نهاية الوحدة ،سيكون بإمكان متلقي/متلقيات التدريب:
⊲شرح أهمية رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون في األوضاع اإلنسانية؛
⊲ووصف كيفية العثور على معلومات حول السياسات الوطنية لتوفير رعاية اإلجهاض اآلمن؛
⊲وشرح كيفية تسهيل الوصول وضمان توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون في بداية
الطوارئ وعند التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.

أنشطة أخرى ذات أولوية في حزمة اخلدمات املبدئية:
⊲من املهم أيضا ضمان توفير رعاية اإلجهاض اآلمن ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،في املراكز الصحية
ومرافق املستشفيات.

ما أهمية رعاية اإلجهاض اآلمن في األوضاع اإلنسانية؟
من احملتمل أن تزداد احلاجة إلى خدمات اإلجهاض اآلمن في األوضاع اإلنسانية .مبا أن العنف اجلنسي مرتبط باحلرب واألزمات
احلادة ،فقد تتفاقم الصدمة الناجتة عن العنف اجلنسي إذا أدى احلادث إلى احلمل .ولهذا السبب ،تدعم العديد من االتفاقيات
الدولية وهيئات خبراء حقوق اإلنسان توفير رعاية اإلجهاض اآلمن للنساء اللواتي يتعرضن لالغتصاب في األزمات؛ يدعم
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القانون الدولي حلقوق اإلنسان الوصول إلى رعاية اإلجهاض اآلمن في جميع الظروف
في األوضاع اإلنسانية ،قد تكون النساء والفتيات أيضا أكثر عرضة خلطر احلمل غير املقصود بسبب فقدان وسائل منع احلمل
الطوعية أو نقص إمكانية احلصول عليها .قد يرغنب في تأجيل اإلجناب إلى حني ضمان أمنهن وسبل عيشهن ،ولكن قد ال
يتمك ّن من احلصول على وسائل منع احلمل بسبب انقطاع اإلمدادات واخلدمات الصحية.
 125استمرار تعرض النساء والفتيات خلطر اإلجهاض غير اآلمن (منظمة الصحة العاملية ،أيلول/سبتمبر ،)2017
https://www.who.int/reproducthealth/topics/unsafe_abortion/abortion-safety-estimates/en
« 126اإلجهاض املستحث حول العالم»؛ والدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني اإلنساني ،ص.48.
 127تشمل االتفاقات الدولية التي تدعم احلصول على رعاية اإلجهاض اآلمن« ،اتفاقية جنيف» ،املادة ( 3ميكن اعتبار رفض اإلجهاض اآلمن للناجية من االغتصاب
انتهاكا حلقوقها) ،قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ( 2106يدعم الوصول إلى خدمات الصحة اإلجنابية الكاملة ،مبا في ذلك اإلجهاض اآلمن للناجيات
من االغتصاب) ،وبروتوكول مابوتو.
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اإلجهاض غير اآلمن
تُعرِّف منظمة الصحة العاملية اإلجهاض غير اآلمن بأنه إجراء إلنهاء احلمل غير املقصود ،يقوم به أشخاص يفتقرون إلى
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املهارات الالزمة ،في بيئة ال تتوافق مع احلد األدنى من املعايير الطبية ،أو كليهما.

كيف يجب تسهيل رعاية اإلجهاض اآلمن منذ بداية حالة الطوارئ؟
نظرا ألهميتها ،من املهم جدا ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومديرو/ات البرامج الصحية ،ومقدمو/ات اخلدمات أن
يضمن توفّر رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون في بداية األزمة عن طريق تقدمي اخلدمة املباشرة أو
اإلحالة إلى مقدمي/ات اخلدمات املدربني/ات .في حال غياب القدرات القائمة ،يجب توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد
فضل أن يكون ذلك في غضون ثالثة أشهر منذ بدء حالة الطوارئ،
يسمح به القانون مبجرد تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية ،وي ُ َّ
إن لم يكن في وقت أبكر.

رعاية ما بعد اإلجهاض
رعاية ما بعد اإلجهاض هي االستراتيجية العاملية للحد من الوفيات واملعاناة من مضاعفات اإلجهاض غير اآلمن
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والتلقائي .يتكون من خمسة عناصر:
⊲ عالج اإلجهاض الناقص وغير اآلمن واملضاعفات التي قد تهدد احلياة
⊲تقدمي االستشارة لتحديد االحتياجات الصحية والنفسية واجلسدية للنساء والفتيات ودواعي قلقهن
األخرى واالستجابة لها
⊲خدمات منع احلمل الطوعية ملساعدة النساء والفتيات على منع احلمل غير املقصود
فضل توفيرها في املوقع أو عبر اإلحاالت إلى
⊲خدمات الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية األخرى التي ي ُ َّ
مرافق أخرى ميكن الوصول إليها في شبكات مقدمي اخلدمات
⊲شراكات اجملتمع ومقدمي اخلدمات للوقاية من احلمل غير املقصود ،وحشد املوارد (ملساعدة النساء
والفتيات على تلقي الرعاية املناسبة وفي الوقت املناسب ملضاعفات اإلجهاض) ،وضمان أن تعكس
اخلدمات الصحية توقعات واحتياجات اجملتمع وتل ّبيها
املستحث اآلمن.
تشمل الرعاية الشاملة لإلجهاض جميع عناصر الرعاية بعد اإلجهاض باإلضافة إلى اإلجهاض
ّ

أين ميكن إيجاد السياسات الوطنية لرعاية اإلجهاض اآلمن؟
املستحث في بعض الظروف على األقل .في العديد من البلدان ،يُسمح
في معظم البلدان ،يُسمح قانونا باإلجهاض
َ
باإلجهاض إذا كان احلمل يه ّدد الصحة اجلسدية والعقلية للمرأة ،وعندما ينتج احلمل عن اغتصاب أو سفاح القربى .ينبغي
ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية حتديد الظروف التي تسمح مبوجبها السياسات الوطنية واالتفاقيات الدولية املوقعة
والقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان بتوفير رعاية آمنة لإلجهاض.ميكن العثور على موارد إضافية حول سياسات
اإلجهاض العاملية على http://srhr.org/abortion-policies

 128اإلجهاض اآلمن:إرشاد تقني وفي مجال السياسة ألنظمة الصحة (منظمة الصحة العاملية)2012 ،
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf
 129الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت بشأن الصحة اإلجنابية في األوضاع اإلنسانية ،دراسة حالة عن فصل حزمة اخلدمات  .2018ص.146.
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ما الذي ميكن فعله لتسهيل احلصول على رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد
يسمح به القانون؟
من الضروري أن يتعاون املستجيبون اإلنسانيون لزيادة الوصول إلى خدمات رعاية اإلجهاض اآلمن .تشمل نقاط الدخول
الواعدة على سبيل املثال ال احلصر:
⊲توفير رعاية اإلجهاض اآلمن من خالل املرافق الصحية التي تديرها املنظمات و/أو يعمل بها مزودو/ات خدمات
راغبون ومدربون.
⊲وتقدمي الدعم الفني للعاملني الطبيني املؤهلني الذين يقومون بالفعل بخدمات اإلجهاض؛
⊲واحلد من الضرر الناجم عن اإلجهاض غير اآلمن من خالل توزيع معلومات وسلع اإلجهاض اآلمن باألدوية.
⊲لن متتلك جميع املنظمات القدرة على توفير رعاية آمنة لإلجهاض ،لذلك من املهم حتديد مقدمي/ات اخلدمات
واملنظمات الذين لديهم القدرة واإلحالة إليهم.

من يجب أن يقدم خدمات رعاية اإلجهاض اآلمن في حاالت الطوارئ احلادة؟
في بداية األزمة ،يجب تقدمي اخلدمات من قبل مقدمي/ات الرعاية الصحية الذين ميتلكون أصال مهارات في توفير رعاية
اإلجهاض اآلمن .في كثير من احلاالت ،ميكن توفير التدريب السريع أثناء العمل ،بالشراكة مع النظراء الوطنيني حيثما أمكن،
لعمال الرعاية الصحية املؤهلني لبناء مهاراتهم عندما ال يكون مقدمو/ات التدريب املدربون أصال متاحني .عند االنتقال
إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ينبغي للمؤسسات التخطيط للتدريب القائم على الكفاءة ،واإلرشاد
السريري املستمر ،والتحسني املستمر ملواقف املوظفني لدعم تقدمي خدمات عالية اجلودة 130.يجب أيضا دمج حتويل املهام
في اخلدمات الشاملة .من خالل التدريب والدعم املناسبني ،ميكن للممرضات والقابالت ومقدمي الرعاية الصحية املدربني
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اآلخرين توفير خدمات اإلجهاض من اخلط األول وخدمات الرعاية بعد اإلجهاض بأمان ،حتى في العيادات اخلارجية.

أولوية أخرى في حزمة اخلدمات املبدئية :واقع تطبيق رعاية اإلجهاض اآلمن إلى
أقصى حد يسمح به القانون
أقرت منظمة معترف بها باحلاجة إلى مزيد من الوصول إلى رعاية اإلجهاض اآلمن ،وقررت إدخال خدمات رعاية
اإلجهاض الشاملة كجزء من اخلدمات التي تقدمها املمرضات والقابالت بالفعل في املرافق الصحية احلكومية في
البيئة املتضررة 132.أجرت املنظمة تدريبا أثناء العمل على امليزوبروستول والشفط اليدوي الفراغي للرعاية الشاملة
لإلجهاض ،ووفرت جميع املستلزمات واملعدات الالزمة .للحفاظ على خصوصية وسرية املستخدمة ،مت ابتكار نظام
لتسجيل مستخدمات رعاية اإلجهاض اآلمن في سجل رعاية ما بعد اإلجهاض بعالمة سرية .مت توفير معلومات
حول خدمات العناية الشاملة لإلجهاض خالل جلسات التواصل اجملتمعي الفردية املباشرة من أجل احلفاظ على قدر
من السرية داخل اجملتمع.

 130حتويل املواقف بشأن اإلجهاض :مجموعة أدوات توضيح القيم جلمهور العمل اإلنساني اإلنساني ( ،)Ipasمت الوصول إليه في  8نيسان/أبريل ،2019
https://ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-humanitarian-audiences
 131أدوار العاملني في الصحة في توفير عناية اإلجهاض اآلمن ووسائل منع احلمل ما بعد اإلجهاض (منظمة الصحة العاملي ،متوز/يوليو ،)2015
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf.انظر الفصل  8في الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة
اإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني للمزيد من املعلومات.
 132الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في ببئات العمل اإلنساني ،دراسة حالة عن فصل حزمة اخلدمات  .2018ص.157.
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إدارة اإلجهاض والرعاية بعد اإلجهاض في األشهر الثالثة األولى
عمال/عامالت
الصحة
العاديني

عمال/عامالت
الصيدلة

الصيادلة

أطباء اجلهاز
التكميلي
للطب

املمرضون/
ات
املساعدون/
ات

املمرضون/
ات

القابالت

األطباء
السريريون
الزمالء/
الزمالء
املتقدمون

أطباء غير
متخصصني

أطباء
متخصصني

الشفط
الفراغي
لإلجهاض
املستحث
الشفط
بالتخلية
إلدارة
اإلجهاض/
اإلجهاض
التلقائي
غير املعقد
وغير
املكتمل
اإلجهاض
الدوائي في
األشهر
الثالثة
األولى

توصية للمهام
الفرعية (انظر
أدناه)

توصية للمهام
الفرعية (انظر
أدناه)

إدارة
اإلجهاض/
اإلجهاض
التلقائي
غير املعقد
باستخدام
امليزوبروستول

*يعتبر ضمن النطاق املعتاد للممارسة؛ لم يتم تقييم األدلة
**يعتبر خارج النطاق املعتاد للممارسة؛ لم يتم تقييم األدلة

فئة التوصية

الرمز

الشرح

أوصى بـ

فوائد تنفيذ هذا اخليار تفوق األضرار
املمكنة .ميكن تنفيذ هذا اخليار ،مبا في
ذلك على نطاق واسع.

موصى به في ظروف محددة

تفوق فوائد تنفيذ هذا اخليار األضرار
احملتملة في ظروف معينة .مت عرض
الظروف احملددة لكل توصية.ميكن
تنفيذ هذا اخليار في ظل هذه الظروف
احملددة.

موصى به في سياق البحث الدقيق

هناك شكوك مهمة حول هذا اخليار
(تتعلق بالفوائد ،واألضرار ،واملقبولية،
واجلدوى) وهناك حاجة إلى إجراء
أبحاث دقيقة ومصممة بشكل جيد
ملعاجلة هذه الشكوك.

يوصى بعدم اعتماده

ينبغي عدم تنفيذ هذا اخليار.

الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت بشأن الصحة اإلجنابية في األوضاع اإلنسانية ،دراسة حالة عن فصل حزمة اخلدمات  .2018ص.147.
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إذا اختارت املرأة اإلجهاض ،فماذا يفعل مقدم/ة اخلدمة الصحية؟
ينبغي ملقدم/ة الرعاية الصحية:
⊲تقدمي معلومات غير متحيزة ودقيقة طبيا حول خدمات اإلجهاض في شكل ميكن للمرأة أن تفهمه وتتذكره؛
⊲وشرح أي متطلبات قانونية للحصول على رعاية اإلجهاض اآلمن؛
⊲وشرح مكان وكيفية احلصول على خدمات اإلجهاض اآلمن القانوني وتكاليفها؛
⊲وتوفير اإلجهاض الدوائي باستخدام امليفيبريستون/امليزوبروستول إذا كان متاحا أو امليزوبروستول وحده إذا كان
حث اخملاض على النحو
امليفيبريستون غير متوفر ،أو الشفط الفراغي ،أو التوسيع واالستخراج ،أو إجراءات ّ
املوصى به من قبل منظمة الصحة العاملية؛
⊲وتقدمي املعلومات وتقدمي املشورة للنساء حول استخدام وسائل منع احلمل بعد اإلجهاض وتوفير وسائل منع
احلمل للنساء اللواتي يقبلن الوسيلة؛
⊲والنظر في توفير عالج افتراضي ملرض السيالن وعدوى املتدثرة (الكالميديا) في األماكن التي تنتشر فيها أنواع
العدوى املنقولة جنسيا.
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اعتبارات خاصة
النساء الالتي اختبرن العنف

املراهقون/ات

هناك العديد من احلواجز االجتماعية ،واالقتصادية،
من احملتمل أن يواجه مقدمو/ات اخلدمة نساء تعرضن
واللوجستية ،والسياساتية ،واملتعلقة بالنظام الصحي للعنف اجلنسي .غالبا ما متر النساء اللواتي تعرضن ملثل
التي حتول دون رعاية اإلجهاض اآلمن للفتيات املراهقات ،هذا العنف بحاالت تتعلق بالصحة ،مثل اإلصابة البدنية،
مبا في ذلك وصمة العار واملواقف السلبية جتاه النشاط أو أنواع العدوى املنقولة جنسيا ،أو الضائقة النفسية ،أو
اجلنسي للمراهقات ،واخلوف من التداعيات السلبية،
احلمل غير املقصود .قد يساهم العنف اجلسدي أو النفسي
وعدم الوصول إلى التثقيف اجلنسي الشامل ،واملوارد
أثناء احلمل أيضا في اإلجهاض أو الرغبة في اإلجهاض .قد
املالية احملدودة/تكلفة الرعاية ،والنقل ،وقوانني إشراك
تكون زيارات رعاية اإلجهاض هي االتصال الوحيد مع النظام
األطراف الثالثة ،واخملاوف بشأن اخلصوصية والسرية.
الصحي للنساء الالتي تعرضن للعنف .النظام الصحي
تشرح هذه الديناميات ملاذا ال جتد الشابات في كثير
على املستشارين/ات تطوير طريقة معيارية لسؤال جميع
من األحيان خيارا آخر غير اللجوء إلى اإلجهاض غير
املستخدمات عن العنف في حياتهن ودمج هذه األسئلة
اآلمن ،حتى في األوضاع التي يكون فيها اإلجهاض
في االستشارة الروتينية .يجب تقدمي رعاية اإلجهاض
اآلمن قانونيا .يجب أن تكون خدمات اإلجهاض الرحيمة الرحيمة إلى الناجيات من العنف اجلنسي إذا رغنب في إنهاء
والسرية متوفرة ومتاحة جلميع الفتيات املراهقات ،بغض احلمل ،ويجب إحالة متلقيات اإلجهاض اللواتي يكشفن
النظر عن حالتهن الزوجية.
عن جتارب العنف اجلنسي للحصول على الدعم النفسي
واالجتماعي .انظر الوحدة  3للمزيد من املعلومات.
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الوحدة  :8النقاط الرئيسية
⊲يجب أن تكون رعاية اإلجهاض اآلمن متوفرة ومتاحة جلميع النساء والفتيات إلى أقصى حد يسمح به
القانون .ال توجد قيود قانونية على رعاية ما بعد اإلجهاض ويجب أن تكون متوفرة دائما.
⊲حلصول على رعاية اإلجهاض اآلمن جلميع النساء والفتيات أمر بالغ األهمية إلنقاذ حياتهن ،نظرا ألن حاالت
احلمل غير املقصود واإلجهاض غير اآلمن هي أسباب رئيسية لوفيات األمهات.
املستحث في بعض الظروف على األقل .في العديد من البلدان،
⊲في معظم البلدان ،يُسمح قانونا باإلجهاض
َ
يُسمح باإلجهاض إذا كان احلمل يهدد الصحة اجلسدية والعقلية للمرأة وعندما ينتج احلمل عن اغتصاب
أو سفاح القربى.
⊲ينبغي ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية حتديد الظروف التي تسمح مبوجبها السياسات الوطنية
واالتفاقيات الدولية املوقعة والقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان بتوفير رعاية آمنة لإلجهاض.
⊲ينبغي ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية ،ومديري/ات البرامج الصحية ،ومقدمي/ات اخلدمات ضمان توفر
رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون في بداية األزمة عن طريق تقدمي اخلدمة املباشرة أو
اإلحالة إلى مقدمي/ات اخلدمات املدربني/ات.
⊲ميكن توفير التدريب السريع أثناء العمل ،بالشراكة مع النظراء الوطنيني حيثما أمكن ،لعمال الرعاية
الصحية املؤهلني لبناء مهاراتهم في توفير رعاية اإلجهاض اآلمن عندما ال يكون مقدمو/ات التدريب
املدربون أصال متاحني.
⊲في حال غياب القدرات القائمة ،يجب توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون مبجرد
تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية ،ويُفضل أن يكون ذلك في غضون ثالثة أشهر منذ بدء حالة الطوارئ ،إن لم
يكن في وقت أبكر.
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التحديات واحللول
احللول

التحديات
ما الذي يجب القيام به منذ بداية الطوارئ لضمان
توافر رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح
به القانون؟

فهم القانون ومتى تكون رعاية اإلجهاض اآلمن قانونية.
إجراء مسح ملقدمي/ات اخلدمات احلاليني في اجملتمع
املضيف أو في صفوف املنظمات الدولية غير احلكومية.
دعم مقدمي اخلدمات احملليني بأي موارد بشرية ومالية
إضافية ،مبا في ذلك اإلمدادات لدعم املرفق وتسهيل
اإلحاالت قدر اإلمكان.

ما الذي يجب فعله إذا كانت الظروف التي يُسمح
فيها باإلجهاض قانونيا محدودة وال تلبي احتياجات
النساء والفتيات؟

تفسير املؤشرات القانونية لإلجهاض على أوسع
نطاق يسمح به القانون ،ومراعاة القانون اإلنساني
الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان لزيادة الوصول
إلى رعاية اإلجهاض اآلمن ألكبر عدد ممكن من النساء
والفتيات.
قد ال تستوفي جميع النساء الساعيات إلى اإلجهاض
املعايير القانونية لإلجهاض .عندما يتم إبعاد النساء
اللواتي يطلنب اإلجهاض عن اخلدمات ،غالبا ما يبحثن
عن طرق غير آمنة ميكن أن تؤدي إلى اإلصابة أو الوفاة.
في هذه احلاالت ،قد ينصح مقدمو/ات اخلدمات
املستخدمات الساعيات إلى اإلجهاض بشأن اإلدارة
الذاتية األكثر أمانا لإلجهاض باستخدام امليزوبروستول
وحده أو امليزوبروستول مع امليفيبريستون .غالبا ما
يشار إلى هذا النهج بـ “احلد من الضرر” ،وقد يكون
ممكنا في سياقات يكون فيها امليزوبروستول متوفرا
وميكن احلصول عليه في السوق احمللية.

ما الذي ميكن فعله إذا لم يكن مقدمو/ات اخلدمة
مختصني/ات في األساليب التي توصي بها منظمة
الصحة العاملية لرعاية اإلجهاض اآلمن؟

بالتعاون مع السلطات الوطنية حيثما أمكن ،ينبغي
إشراك مقدمي/ات اخلدمات املؤهلني/ات بالفعل في
رعاية اإلجهاض اآلمن أو الرجوع إليهم/ن ،إذا كان ذلك
ممكنا.
إجراء تدريب سريري سريع أثناء العمل لتحسني مهارات
مقدم/ة اخلدمات.

ما هي طرق معاجلة املواقف السلبية ملقدمي
اخلدمة و/أو املوظفني من اإلجهاض أو النساء
والفتيات الالتي يسعني إلى اإلجهاض؟

إجراء توضيح لقيم اإلجهاض وأنشطة حتويل املواقف
مع مقدمي/ات اخلدمات وموظفي/ات البرنامج
وموظفي/ات الدعم 133.يجب أن يتم ذلك كجزء من
جهود االستعداد ،ولكن ميكن القيام به أيضا بسرعة
أثناء تنفيذ البرنامج إذا لزم األمر.
فحص املواقف اإليجابية جتاه الوصول إلى رعاية
اإلجهاض اآلمن عند توظيف مقدمي/ات اخلدمات
واملوظفني/ات.

 133حتويل املواقف بشأن اإلجهاض
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ما الذي ميكن فعله إذا كان مقدمو/ات اخلدمة
واملوظفون/ات يفتقرون إلى املعرفة حول الظروف
التي ميكن أن تكون فيها رعاية اإلجهاض اآلمن
ُمؤَ ّمنة ؟

بالتعاون مع السلطات الوطنية حيثما أمكن ،ينبغي
حتديد الظروف التي ميكن مبوجبها توفير رعاية اإلجهاض
اآلمن بشكل قانوني ،وتثقيف مقدمي/ات اخلدمات
وأصحاب املصلحة اآلخرين حول املعايير القانونية.

ما الذي ميكن فعله إذا عارض قادة اجملتمع احمللي
وغيرهم من أصحاب املصلحة الرئيسيني اإلجهاض؟

بالتعاون مع السلطات الوطنية حيثما أمكن ،ينبغي
إعالم قادة اجملتمع احمللي وأصحاب املصلحة الرئيسيني
اآلخرين بعبء اإلجهاض غير اآلمن على النساء
والفتيات في مجتمعاتهم.
ينبغي حتديد أولئك الذين يدعمون عملك وإشراكهم
لتشجيع الدعم من اآلخرين .توضيح قيم اإلجهاض
وأنشطة حتويل املواقف مفيدة أيضا لتحسني مواقف
أصحاب املصلحة في اجملتمع.
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قائمة التحقق ملراقبة حزمة اخلدمات املبدئية:
األنشطة األخرى ذات األولوية :رعاية اإلجهاض اآلمن
إلى أقصى حد يسمح به القانون
ميكن استخدام قائمة املراجعة حلزمة اخلدمات املبدئية أدناه ملراقبة تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع
اإلنسانية.
 .8األنشطة األخرى ذات األولوية :رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون

8.1

تغطية رعاية اإلجهاض اآلمن( :عدد املرافق الصحية حيث تتوفر رعاية اإلجهاض اآلمن/عدد املرافق الصحية) × 100

8.2

عدد النساء والفتيات اللواتي يتلقني رعاية اإلجهاض اآلمن

8.3

عدد النساء والفتيات الالتي مت عالجهن من مضاعفات اإلجهاض (التلقائي أو املستحث)
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%

املواد واللوازم
ما هي اإلمدادات املطلوبة أو مجموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية املشتركة بني
الوكاالت (مجموعات املستلزمات) التي ميكن طلبها لتوفير رعاية اإلجهاض اآلمن؟
مجموعات املستلزمات ()2019

ص ِّم َمت مجموعات
تُصنف مجموعات املستلزمات في ثالثة مستويات ،تستهدف مستويات تقدمي اخلدمات الصحية الثالثةُ .
134.
املستلزمات لالستخدام ملدة ثالثة أشهر للحجم احملدد السكان املستهدفني
مالحظة :مجموعات املستلزمات ليست محددة السياق أو شاملة .يجب أال تعتمد املنظمات فقط على مجموعات
املستلزمات ويجب أن تخطط لدمج تأمني إمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة التأمني الروتيني لإلمدادات
الصحية الروتينية في أقرب وقت ممكن .لن يضمن هذا استدامة اإلمدادات فحسب ،بل سيتيح أيضا توسيع خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا إلى الرعاية الشاملة.
ميكن العثور على مستلزمات اإلجهاض والرعاية بعد اإلجهاض في مجموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية املشتركة
بني الوكاالت أدناه ،وتشمل الشفط اليدوي بالتفريغ وامليزوبروستول .نظام امليفيبريستون/امليزوبروستول مثالي لإلجهاض
الكيميائي ،ويجب توفيره في األماكن التي يتم فيها تسجيل امليفيبريستون وإتاحته.

مستوى الرعاية الصحية

رقم مجموعة املستلزمات

اسم مجموعة املستلزمات

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة 8
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو
ث
اإلجهاض املُس َت َح ّ

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة 9
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

إصالح متزقات عنق الرحم واملهبل

السلع التكميلية

ميكن طلب السلع التكميلية وفقا للبيئة التمكينية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية .ستتاح السلع التكميلية من
صندوق األمم املتحدة للسكان في .2020

مستوى تقدمي اخلدمة

العنصر

الستكمال

املركز اجملتمعي/الصحي

ميزوبروستول*

اجملموعة “ 2ب”“ 6 ،أ”8 ،

مستوى منشأة الرعاية الصحية ميزوبروستول*
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

اجملموعة 8

أيضا لتكملة اجملموعتني  6أو  8ملستوى مرفق الرعاية الصحية األولية.
*ميكن شراء امليزوبروستول ً
 134وستكون مجموعات املستلزمات لعام  2019متاحة للشراء في أوائل عام  .2020حتقق مع صندوق األمم املتحدة للسكان ( )https://www.unfpa.orgأو
مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت ( )http://iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011للتحقق مما إذا كانت اجملموعات املنقحة
متوفرة .للحصول على معلومات حول مجموعات األدوات املتاحة قبل عام  ،2020انظر مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات
(النسخة اخلامسة )2011 ،على .http://iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011
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اختبــار الوحــدة  :8أولويــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة األخــرى غيــر حزمــة
اخلدمــات املبدئيــة
 .1أي من الفئات التالية من العاملني/ات في الرعاية الصحية ميكنهم توفير اخلط األول لرعاية اإلجهاض اآلمن بالشفط
اليدوي واألدوية عند تدريبهم/ن ودعمهم/ن بشكل صحيح؟
أ .األطباء/الطبيبات
ب .املمرضون/ات
ج .الصيادلة
د( .أ) و(ب)
 .2ما الذي ميكن فعله لتسهيل احلصول على رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى يسمح به القانون؟
أ .توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون من خالل املرافق الصحية يعمل بها مزودو/
ات خدمات مهرة
ب .تقدمي الدعم الفني واملوارد للموظفني/ات الطبيني/ات املؤهلني/ات الذين يقدمون/يقدمن خدمات اإلجهاض
إلى أقصى حد يسمح به القانون
ج .توزيع املعلومات والسلع من أجل اإلجهاض اآلمن باألدوية
د .حتديد مقدمي/ات اخلدمات واملنظمات التي لديها القدرة واإلحالة إليها
ه .كافة اخليارات السابقة
 .3تكلفة الرعاية ،واخلوف من التداعيات السلبية ،والوصم هي حواجز تعترض رعاية اإلجهاض اآلمن للشابات.
صح أم خطأ
 .4يُسمح برعاية اإلجهاض اآلمن لظرف واحد أو أكثر في غالبية دول العالم.
صح أم خطأ

 .5في أي مرحلة من األزمات ينبغي إعطاء األولوية لرعاية اإلجهاض اآلمن؟
أ .بعد توسيع خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية من حزمة اخلدمات املبدئية إلى البرمجة الشاملة
ب .في أوضاع التنمية  -رعاية اإلجهاض اآلمن ليست أولوية خالل األزمات
ج .في حزمة اخلدمات املبدئية كمكون سريري لرعاية الناجيات/ين من العنف اجلنسي
د .عند تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية كأولوية أخرى
ه( .ج) و(د)
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الوحدة  :9طلب مجموعات مسلتزمات
الصحة اإلجنابية للطوارئ املشتركة
بني الوكاالت
لضمان تنفيذ أهداف اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية (حزمة اخلدمات املبدئية) في األزمات
احلادة ،من الضروري توفير مستلزمات الصحة اجلنسية واإلجنابية األساسية .لكن التحديات هائلة في تقدمي اإلمدادات
الطبية املنقذة للحياة في الوقت املناسب في خضم أزمة إنسانية حادة .صندوق األمم املتحدة للسكان ،نيابة عن مجموعة
العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في حاالت األزمات ،صمم على وجه التحديد مجموعات معبأة مسبقا
حتتوي على جميع األدوية ،واألجهزة ،والسلع الالزمة لتسهيل تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية ،وهي مجموعات املسلتزمات
الصحة اإلجنابية للطوارئ املشتركة بني الوكاالت يشار إليها أحيانا مبجموعات الصحة اإلجنابية أو مجموعات الصحة
اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت .ويدير صندوق األمم املتحدة للسكان هذه اجملموعات بالنيابة عن اجملتمع املشترك بني الوكاالت،
ص ِّم َمت مجموعات الصحة
ويح ّدثها كل بضع سنوات لضمان االمتثال ألحدث األدلة ومعاجلة الضائقات اللوجستيةُ .
اإلجنابية لالستخدام في املراحل األولى حلاالت الطوارئ اإلنسانية احلادة ،باستخدام االفتراضات املوضوعة على املستوى
العاملي؛ ولذلك لن تكون مختصة بسياق محدد أو شاملة.
تشرح هذه الوحدة كيف يتم طلب مجموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية .إمنا يجب التشديد على أن توفير األدوية
واألجهزة الطبية في مجموعات قياسية لألدوات معبأة مسبقا هو أمر مالئم في وقت مبكر من االستجابة اإلنسانية ،يجب
تقييم االحتياجات احمللية احملددة في أقرب وقت ممكن ويجب طلب املزيد من اإلمدادات وفقا لذلك .مجموعات مسلتزمات
الصحة اإلجنابية غير مخصصة كمجموعات إعادة إمداد .قد يؤدي استخدامها على هذا النحو إلى تراكم العناصر واألدوية
غير الضرورية ونقص املواد واألدوية الالزمة.
حيثما أمكن ،من املهم العمل من خالل قنوات الشراء الوطنية وتعزيز سالسل التوريد املستدامة محليا ،ال سيما في
التوسع ما بعد مرحلة األزمة احلادة من حزمة اخلدمات املبدئية إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة .لكن ميكن
أن يكون احلفاظ على جودة السلع الطبية التي يتم شراؤها في األوضاع اإلنسانية أمرا صعبا؛ إذا كنت غير قادر/ة على ضمان
جودة السلع مبا يتماشى مع معايير منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان ،فمن الضروري الشراء دوليا من
خالل املوردين املؤهلني مسبقا ،مثل صندوق األمم املتحدة للسكان أو منظمة الصحة العاملية.
هناك أيضا العديد من األنشطة املتعلقة باللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد التي ميكن أن تقوم بها املنظمات ،بالتعاون
مع السلطات الوطنية ،وحيثما كان ذلك ممكنا ،في مرحلة التأهب التي ستمكن من االستجابة الفعالة والناجعة واملنقذة
للحياة أثناء األزمات احلادة.
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في نهاية الوحدة ،سيكون بإمكان متلقي/متلقيات التدريب:
⊲ وصف ما هي مجموعة مستلزمات الصحة اإلجنابية وشرح كيفية طلب املستلزمات؛
⊲وصف املستويات اخملتلفة جملموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية لتي تستهدف املستويات الثالثة لتقدمي
اخلدمات الصحية
⊲ شرح متى يجب طلب السلع التكميلية.

متى يجب طلب مجموعات مستلزمات الصحة اإلجنابية؟
مت تصميم مجموعات الصحة اإلجنابية لالستخدام في بداية االستجابة اإلنسانية احلادة .حتتوي كل مجموعة على إمدادات
كافية حلجم سكان محدد ملدة ثالثة أشهر .قد ال تكون بعض األدوية واألجهزة الطبية املوجودة في اجملموعات مناسبة جلميع
األوضاع .ال مفر من ذلك ألن هذه هي مجموعات الطوارئ املعيارية املعبأة واملصممة لالستخدام في جميع أنحاء العالم،
وتبقى جاهزة لإلرسال الفوري .باإلضافة إلى ذلك ،لن يكون هناك حاجة إلى هذه اجملموعات جميعها في جميع األوضاع ،تبعا
لتوفر اإلمدادات في الوضع السابق لألزمة وقدرة املرافق الصحية.
لكن يجب التشديد على أنه مع أن توفير األدوية واألجهزة الطبية في مجموعات قياسية لألدوات معبأة مسبقا هو أمر
مالئم في وقت مبكر من االستجابة اإلنسانية ،يجب تقييم االحتياجات احمللية احملددة في أقرب وقت ممكن ويجب طلب
املزيد من اإلمدادات وفقا لذلك .بعد املرحلة احلادة من حالة الطوارئ ،ينبغي ملنسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية تقييم
احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية للسكان املتضررين ،والتنسيق مع قطاع/مجموعة الصحة ،ومحاولة طلب اإلمدادات
على أساس االستهالك (والتفضيل فيما يخص وسائل منع احلمل) .سيساعد ذلك على جت ُّنب نقص اإلمدادات والهدر،
ويساعد على ضمان استدامة برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية .ميكنك طلب اإلمدادات من خالل القنوات العادية (عبر
نظام املشتريات الوطني أو املنظمات غير احلكومية أو الوكاالت األخرى) أو من خالل فرع خدمات املشتريات لصندوق األمم
املتحدة للسكان .http://unfpa.org/humanitarian-emergency-procurement :ملزيد من املعلومات حول هذا االنتقال ،يرجى
االطالع على إرشادات إدارة مجموعات الصحة اإلجنابية للمكاتب امليدانية.

هل هناك وكاالت أخرى توفر مجموعات مستلزمات صحية معبأة مسبقا مع لوازم
الصحة اإلجنابية باإلضافة إلى صندوق األمم املتحدة للسكان؟
مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت تكّمل مجموعة الطوارئ الصحية املشتركة بني الوكاالت ،التي
تستضيفها منظمة الصحة العاملية وميكن تأمينها من خالل منظمة الصحة العاملية أو منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسف)135 .مجموعة الطوارئ الصحية هي مجموعة مستلزمات صحيةمعيارية للطوارئ حتتوي على األدوية ،واملؤن،
واملعدات الالزمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية األولية.حتديدا ،ميكن احلصول على مجموعة الطوارئ الصحية للمالريا
(األساسية والتكميلية) في األماكن املعرضة للمالريا الستكمال مجموعات الصحة اإلجنابية .في األوضاع اإلنسانية ،تتاح
اجملموعات الصحية الطارئة بشكل عام بسرعة.أيضا ،ثمة عدد من مجموعات الطوارئ الصحية األخرى التي ميكن تأمينها
من منظمة الصحة العاملية ،واليونيسف ،وجلنة الصليب األحمر الدولية ،ومنظمة أطباء بال حدود ،وغيرها من املنظمات غير
احلكومية ،اعتمادا على حالة الطوارئ احملددة أو احلاجة في بلد معني .لتوفير مجموعة كاملة من خدمات الصحة اجلنسية
واإلجنابية ذات األولوية في حالة الطوارئ ،يوصى بطلب مجموعات الصحة اإلجنابية بطريقة تكمل ما قد مت شراؤه بالفعل أو
حتديد مصادر اإلمداد األخرى لضمان توفر جميع املعدات واملواد الالزمة.

135

ملزيد من املعلومات ،يرجى التوجه إلى  https://www.who.int/emergencies/kits/iehk/enأو .https://www.unicef.org/supply/index_epe_health.html
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ما هي املعلومات املطلوبة لطلب مجموعات الصحة اإلجنابية؟
قبل طلب اجملموعات ،من الضروري إجراء تقييم سريع للوضع احمللي  -حجم اجملموعة السكانية املراد خدمتها ،وموقع ونوع
املرفق الصحي ،ومهارات مقدمي/ات اخلدمات  -للتأكد مما إذا كانت ثمة حاجة إلى مجموعات الصحة اإلجنابية وأنواعها
136
املطلوبة .ميكن استخدام حاسبة مجموعات الصحة اإلجنابية للمساعدة في عملية حتديد ما الذي يجب طلبه.

كم تبلغ تكلفة مجموعات الصحة اإلجنابية؟
تتغير تكلفة اجملموعات بشكل دوري .من األفضل االتصال بصندوق األمم املتحدة للسكان مباشرة لتسهيل الطلب،
ومناقشة مسائل امليزانية ،وضمان صحة معلومات االتصال والتسليم .ميكنك أيضا استخدام مخطط امليزانية اخلاص
بصندوق األمم املتحدة للسكان على  http://unfpaprocurement.org/budget-plannerلتقدير تكلفة مشترياتك .ميكن أن
يأتي متويل اجملموعات من مواردك اخلاصة (مثل احلكومة ،أو املنظمات غير احلكومية ،أو املوارد األخرى) أو صناديق الطوارئ
القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان لتحديد ما إذا كنت
اخلاصة بصندوق األمم املتحدة للسكان .ميكنك العمل مع املكتب ِ
مؤهال/ة للحصول على متويل طارئ للصندوق من أجل مجموعات الصحة اإلجنابية املطلوبة في سياق عملك.

ما سرعة وصول مجموعات الصحة اإلجنابية إلى موقعي؟
التسليم املتوقع جملموعات الصحة اإلجنابية ،مبجرد االنتهاء من املدفوعات ،هي مسألة أيام حلاالت الطوارئ احلادة و 12-10
أسبوعا ملا بعد احلاالت احلادة .اخملزون املعبأ مسبقا واملُتفظ به مع املورد له األولوية في عمليات الطوارئ احلادة؛ في احلاالت
ما بعد الطوارئ احلادة ،سيتم تلقي مجموعات مع ّبأة من اخملزون اجلديد .وسيقوم فرع خدمات املشتريات التابع لصندوق األمم
املتحدة للسكان بإدارة النقل الدولي للمجموعات ،ويؤخذ النقل في االعتبار في مهلة التسليم .يرجى االتصال باملكتب
137
القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان لتحديد ما إذا كان ميكن تنسيق الطلبات لتسهيل االستيراد.
يعتمد النقل إلى املواقع امليدانية على ترتيبات النقل والتخزين احمللية للجهة الطالبة .إذا كنت تطلب/ين مجموعات من
اخلارج من املكتب القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان ،فيجب االستعداد الستالم البضائع مبجرد وصولها إلى نقطة
الدخول إلى البلد .من الضروري احلصول على الوثائق واملوافقات الالزمة للتخليص اجلمركي قبل وصول السلع إلى احلدود،
وكذلك املستودعات ووسائل النقل احملددة .باإلضافة إلى ذلك ،ينبغي تعيني موظفني لضمان االستيراد والتخزين والتوزيع
السلس لإلمدادات على الشركاء املنفذين .إن صندوق األمم املتحدة للسكان ،وقطاع/مجموعة الصحة ،وقطاع/مجموعة
اللوجستيات قادرون في الغالب على املساعدة في تسهيل الدخول ،والتخليص اجلمركي ،والتخزين ،والتوزيع.

كيف يتم توضيب مجموعات الصحة اإلجنابية؟
لتسهيل اللوجستيات في البلد ،هيأ صندوق األمم املتحدة للسكان للصناديق التي حتتوي على كل مجموعة:
⊲حتمل من اخلارج بوضوح رقم اجملموعة ،ووصفا للمحتويات ،واجلهة املتلقية ،ومعلومات أخرى ذات صلة؛
⊲وحتمل بوضوح عدد الصناديق لكل مجموعة ،ووزن وحجم كل مجموعة؛
⊲وميكن التعامل معها من قبل شخص أو شخصني ؛
⊲وحتمل من جميع اجلهات لونا واحدا ميثل مجموعة معينة.
طور صندوق األمم املتحدة للسكان دليل مجموعات الصحة اإلجنابية للطوارئ املشتركة بني الوكاالت لالستخدام في بيئات
ّ
العمل اإلنساني ( )2019واملبادئ التوجيهية إلدارة مجموعات الصحة اإلجنابية للمكاتب امليدانية لتوفير جميع املعلومات
الالزمة عن إدارة اجملموعات.
 136تتوفر حاسبة مجموعة أدوات الصحة على موقع صندوق األمم املتحدة للسكان ،و مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اجلنسية واإلجنابية
في حاالت األزمات ،وتطبيق الهاتف احملمول لصندوق األمم املتحدة للسكان (بحلول أواخر .)2019
 137معلومات االتصال باملكتب القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان متوفر على .https://www.unfpa.org/worldwide

141

كيف ميكنني معرفة احملتويات الدقيقة لكل من مجموعات الصحة اإلجنابية؟
تتم مراجعة مجموعات الصحة اإلجنابية كل بضع سنوات لتتوافق مع أحدث إرشادات منظمة الصحة العاملية ومعاجلة
االختناقات اللوجستية .اتصل/ي بصندوق األمم املتحدة للسكان للحصول على أحدث نسخة من دليل الصحة اإلجنابية في
حاالت الطوارئ املشتركة بني الوكاالت لالستخدام في اإلعدادات اإلنسانية ،أو انتقل/ي إلى املوقع اإللكتروني للصندوق أو
مجموعة العمل بني الوكاالت من أجل الصحة اإلجنابية أثناء األزمات من أجل اإلصدار األحدث 138.يقدم هذا الدليل قائمة
مبحتويات كل مجموعة ،باإلضافة إلى إرشادات حول الطلب واإلدارة ونوع التدريب الذي يجب أن يحصل عليه العاملون/
ات الصحيون/ات من أجل استخدام محتويات اجملموعة بشكل مناسب ،ومعلومات أساسية أخرى.الدليل متاح باللغات
اإلجنليزية ،والفرنسية ،والعربية ،واإلسبانية وهناك إرشادات عالجية قابلة للتنزيل متوفرة باللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
سيتوفر مخزون للوثائق املتعلقة باستخدام وإدارة مجموعات الصحة اإلجنابية ،مبا في ذلك املعلومات ،والتثقيف ،ومواد
التواصل على موقع مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت في .2019
ستكون مجموعات الصحة اإلجنابية لعام  2019متاحة للشراء في أوائل عام  .2020ينبغي التحقق مع صندوق األمم املتحدة
للسكان ( )https://www.unfpa.orgأو مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت (http://iawg.net/resource/inter-agency-
 )reproduction-health-kits-2011للتحقق مما إذا كانت اجملموعات املع ّدلة متوفرة .للحصول على معلومات حول اجملموعات
املتاحة قبل عام  ،2020انظر/ي مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات (النسخة اخلامسة)2011 ،
على .http://iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011

مجموعات املستلزمات ()2019
مجموعات الصحة اإلجنابية ( )2019مصنفة في ثالثة مستويات تستهدف مستويات تقدمي اخلدمات الصحية الثالثة.
صممت اجملموعات لالستخدام ملدة ثالثة أشهر جملموعة سكانية ذات حجم محدد .ميكن طلب السلع التكميلية بناء على
ُ
املعلومات األساسية قبل األزمة ،ووفقا للبيئة التمكينية ،وقدرات مقدمي/ات الرعاية الصحية .نظرا ألن هذه اجملموعات
ليست محددة السياق أو شاملة ،يجب أال تعتمد املنظمات فقط على مجموعات الصحة اإلجنابية لفترات طويلة ،ويجب
أن تخطط لدمج شراء مسلتزمات الصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة املشتريات الصحية الروتينية في أسرع وقت
ممكن .سيضمن ذلك استدامة اإلمدادات ومتكني توسيع اخلدمات من حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.
139

 138مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات ( ،IAWGكانون الثاني/يناير ،)2011
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproductive-health-kits-for-crisis-situations
 139ستكون مجموعات املستلزمات لعام  2019متاحة للشراء في أوائل عام  .2020حتقق لدى صندوق األمم املتحدة للسكان ( ) /https://www.unfpa.orgأو مجموعة
العمل املشتركة ( ) http://iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011للتحقق مما إذا كانت اجملموعات املنقحة متوفرة .للحصول على
معلومات حول اجملموعات املتاحة قبل عام  ،2020انظر/ي مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت حلاالت األزمات (النسخة اخلامسة )2011 ،على (http://
.)iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011
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مجموعات مستوى املركز الصحي/اجملتمعي مخصصة لالستخدام من قبل مقدمي/ات اخلدمة الذين
صممت كل مجموعة
يقدمون رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية على مستوى الرعاية الصحية اجملتمعيةُ .
لتوفير احتياجات  10,000شخص على مدى ثالثة أشهر .حتتوي اجملموعات بشكل أساسي على أدوية
ومواد ميكن التخلص منها.
حتتوي مجموعات مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية (اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حاالت الطوارئ) على مواد ميكن التخلص منها ومواد ميكن إعادة استخدامها ،وذلك الستخدامها
من قبل موفري الرعاية الصحية املدربني مع وجود القابالت اإلضافيات ومهارات التوليد واألطفال حديثي
الوالدة احملددة على مستوى املركز الصحي أو مستوى املستشفى .مت تصميم هذه اجملموعات الستخدامها
من قبل  30,000شخص على مدى ثالثة أشهر .من املمكن طلب هذه اجملموعات لعدد أقل من 30,000
شخص؛ هذا يعني أن اإلمدادات ستستمر لفترة أطول.

حتتوي مجموعات مستوى مستشفى اإلحالة (اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في
حاالت الطوارئ) على لوازم ميكن التخلص منها وأخرى قابلة إلعادة االستخدام لتوفير الرعاية الشاملة
في حاالت الوالدة وحديثي الوالدة على مستوى اإلحالة (التوليد اجلراحي) .في بيئات العمل اإلنساني
اخلطيرة ،تتم إحالة املرضى من الفئات املتأثرة إلى أقرب مستشفى ،ما قد يتطلب الدعم من حيث املعدات
واملستلزمات لتكون املستشفى قادرة على توفير اخلدمات الالزمة لهذه احلاالت اإلضافية .تشير التقديرات
إلى أن املستشفى في هذا املستوى يغطي عدد مجموعة سكانية يبلغ عددها حوالي  150,000شخص.
ستخدم اإلمدادات املقدمة في هذه اجملموعات هذه الفئة لثالثة أشهر.
حملة عامة عن مجموعات الصحة اإلجنابية للطوارئ املشتركة بني الوكاالت 2019
مستوى الرعاية
الصحية

رقم مجموعة
املستلزمات

اسم مجموعة
املستلزمات

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة  1أ

الواقيات الذكرية

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة  2أ 2 ،ب *

الوالدة النظيفة (أ :األم ،ب :قابلة)

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 3

عالج ما بعد االغتصاب

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 4

وسائل منع احلمل عن طريق الفم واحلقن

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة 5

عالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة  6أ 6 ،ب
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

مساعدة الوالدة الطبية  -مستلزمات القبالة
(أ :قابلة إلعادة االستخدام ،ب :ميكن التخلص
منها)

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة 8
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو اإلجهاض
ث
املُس َت َح ّ

مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة 9
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

إصالح متزقات عنق الرحم واملهبل
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مستوى منشأة الرعاية الصحية اجملموعة 10
األولية (اخلدمات األساسية لرعاية
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت
الطوارئ)

الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي

مستشفى اإلحالة ( اخلدمات اجملموعة  11أ 11 ،ب
الشاملة لرعاية التوليد واألطفال
حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

مجموعة أدوات جراحة التوليد واملضاعفات
الشديدة للوالدة (أ :قابلة إلعادة االستخدام،
و ب :قابلة لتخلص منها)

مستشفى اإلحالة ( اخلدمات اجملموعة 12
الشاملة لرعاية التوليد واألطفال
حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

نقل الدم

* في حالة وجود مجموعة «أ» و»ب» ،فهذا يعني أنه ميكن استخدام هاتني اجملموعتني معا ،ولكن ميكن أيضا طلبهما بشكل منفصل.

السلع التكميلية هي سلع و/أو مجموعات ميكن التخلص منها وقابلة الستهالك
وميكن طلبها في ظروف محددة لتكملة مجموعات أدوات الصحة اإلجنابية املشتركة
بني الوكاالت:
⊲حيث يتم تدريب مقدمي اخلدمات أو السكان على استخدام السلعة
⊲حيث مت قبول اللوازم واستخدامها قبل الطوارئ
⊲بعد الطلب األول السريع إلمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،في األزمات املمتدة أو أوضاع ما بعد الطوارئ،
حني تُبذل جميع اجلهود لتعزيز أو بناء خطوط إمداد سلعي طبي محلي مستدام (مبا في ذلك قنوات الشراء
احمللية واإلقليمية)
⊲يُسمح باستخدام اللوازم إلى أقصى حد يسمح به القانون الوطني.

ميكن طلب سلع تكميلية حتمل أسماء وكاالت محددة من خالل املنظمات املضيفة
لكل منها ،مبا فيها:
⊲مجموعة الطوارئ الصحية املشتركة بني الوكاالت لوحدة املالريا التكميلية :منظمة الصحة العاملية
واليونيسيف
⊲مجموعات مستلزمات رعاية األطفال حديثي الوالدة :اليونيسيف*
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مستوى تقدمي اخلدمة

العنصر

الستكمال

التنسيق

اجملموعة  0اإلدارة والتدريب

جميع اجملموعات

املركز اجملتمعي/الصحي

اجملموعة “ 1ب” ،الواقيات األنثوية

اجملموعة 8

املركز اجملتمعي/الصحي

كلورهكسيدين

اجملموعة “ 2أ”

املركز اجملتمعي/الصحي

ميزوبروستول*

اجملموعة “ 2ب”“ 6 ،أ”8 ،

املركز اجملتمعي/الصحي

مجموعة لوازم رعاية األطفال اجملموعة “ 2أ”“ 2 ،ب” *
حديثي الوالدة املشتركة بني الوكاالت
(اجملتمع)**

املركز اجملتمعي/الصحي

ديبوت-ميدروكسي
أسيتات ()DMPA-SC

بروجسترون اجملموعة 4

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية اجملموعة “ 7أ”  -جهاز داخل الرحم اجملموعة 4
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد (اللولب)
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية العدة « 7ب»  -أجهزة منع احلمل اجملموعة 4
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد املزروعة
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية املالبس املقاومة للهواء واملقاومة اجملموعة  6أ
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد للصد ما ت
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية أوكسيتوسني
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

اجملموعة “ 6ب”

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية مجموعة الطوارئ الصحية املشتركة اجملموعة “ 6ب”
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد بني الوكاالت (وحدة املالريا)
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية مجموعة لوازم رعاية األطفال حديثي اجملموعة “ 6أ”“ 6 ،ب”
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد الوالدة (مرفق الصحة األولية) **
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
اجملموعة 8

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية امليفبرستون*
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية النظام اليدوي للمساعدة في الوالدة اجملموعة 10
(اخلدمات األساسية لرعاية التوليد عبر السحب الفراغي
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ)
مستشفى اإلحالة (اخلدمات الشاملة مجموعة لوازم رعاية األطفال اجملموعة “ 11أ”“ 11 ،ب”
لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة حديثي الوالدة املشتركة بني الوكاالت
( ا ملستشفى ) * *
في حاالت الطوارئ)

أيضا لتكملة اجملموعتني « 6أ» و  8ملستوى مرفق الرعاية الصحية األولية.
*ميكن شراء امليزوبروستول ً

** في وقت طباعة الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت  ،2018لم تكن مجموعات مستلزمات رعاية األطفال حديثي الوالدة متاحة بعد.
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كيف ميكن طلب مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت؟
في معظم حاالت الطوارئ احلادة ،يقدم صندوق األمم املتحدة للسكان مجموعات الصحة اإلجنابية نيابة عن مجموعة العمل/
القطاع الفرعي للصحة اجلنسية واإلجنابية في بداية الطوارئ .ميكنك التواصل مع منسق/ة الصحة اجلنسية واإلجنابية
لتسهيل شراء مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت.
كما ميكن طلب مجموعات الصحة اإلجنابية مباشرة من فرع خدمات املشتريات بصندوق األمم املتحدة للسكان في كوبنهاغن
القطري
على  .http://unfpa.org/humanitarian-emergency-procurementقبل تقدمي الطلب ،ينبغي النقاش مع املكتب ِ
للصندوق لتحديد ما مت طلبه بالفعل وما إذا كان ميكن دمج الطلبات .سيحتاج الصندوق إلى معرفة مكان استخدام
مجموعات الصحة اإلجنابية وأي منظمة أو فرد سينظم توزيع اجملموعات.ميكن للمكتب القطري لصندوق األمم املتحدة
للسكان أو مكتب الشؤون اإلنسانية التابع للصندوق تقدمي معلومات عن اجملموعات أو املساعدة في تسهيل الطلب .ال ميكن
صرف هذه اجملموعات حتى يتم تأكيد التمويل مع فرع خدمات املشتريات التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان.

عند إجراء طلبية ،ينبغي تقدمي املعلومات التالية:
⊲تأكيد توافر التمويل ورمز امليزانية التي ستغطي هذه املدفوعات؛ ال ميكنتأكيد الشحنةقبل حل قضايا التمويل
⊲اسم وتفاصيل االتصال بالشخص املسؤول عن طلب وتنسيق تسليم اجملموعات
⊲اسم وتفاصيل االتصال الكاملة (العنوان ،الهاتف ،الفاكس ،البريد اإللكتروني) للشخص املسؤول عن استالم
اجملموعات في امليدان
⊲خطة توزيع مفصلة
وجود خطة توزيع عند إجراء طلبية أمر ضروري لكل من صرف اجملموعات ،والتخطيط والبرمجة اللوجيستيني .يجب أن حتدد
هذه اخلطة عدد اجملموعات ونوعها ،ومن هم الشركاء الذين سيتلقونها ،وفي أي بيئة جغرافية .يجب أن تتضمن أيضا خططا
تفصيلية للنقل والتخزين داخل البلد ،وتغطي هذه اخلطط العناصر التي يجب احلفاظ عليها باردة (سلسلة التبريد) .إذا
كانت هناك وجهات متعددة في مقاطعة ما ،فستكون هناك حاجة إلى قائمة تفصيلية حتدد الوجهات ،واألنواع ،والكميات
لكل مجموعة إلى كل وجهة ،ومسؤولي االتصال ،وما إلى ذلك.
ملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة إرشادات إدارة مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالتودليل
مجموعات الصحة اإلجنابية على
http://iawg.net/resource/inter-agency-reproduction-health-kits-2011
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إذا كنتم منظمة غير حكومية وطنية ،فإن استخدام مجموعة العمل للصحة اجلنسية واإلجنابية والطلب من خالل املكتب
يسهال إجراءات اجلمارك ووصول اجملموعات إلى البلد حيث أن وكاالت األمم
القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان ميكن أن
ّ
ِ
املتحدة غالبا ما يتم تغطيتها بإعفاء استيرادي إنساني شامل .بالنسبة لبعض الوكاالت ،وال سيما املنظمات غير احلكومية
احمللية ،قد يكون من املفيد وضع مذكرة تفاهم مع صندوق األمم املتحدة للسكان قبل وقوع أزمة لتفادي التأخير في الشراء.
ميكن تقدمي معلومات عن اجملموعات واملساعدة في الطلب عن طريق املكاتب امليدانية للصندوق أو شركاء الوكاالت أو مكتب
الشؤون اإلنسانية التابع للصندوق في جنيف:
العنوان

UNFPA
Humanitarian Office Palais
des Nations Avenue de la
paix 8-14

UNFPA
Procurement Service Branch
Marmovej 51
2100 Copenhagen Denmark

البريد االلكترونى

procurement@unfpa.org

املوقع اإللكتروني

unfpaprocurement.org

1211 , Geneva 10, Switzerland
Humanitarian-SRHsupplies@unfpa.org
unfpa.org

كيف يتم طلب مجموعات الطوارئ الصحية املشتركة بني الوكاالت؟
كتيب يصف مجموعة
ميكن طلب مجموعات الطوارئ الصحية من خالل منظمة الصحة العاملية أو اليونيسف.يتوفر ّ
الطوارئ الصحية وكيف ميكن طلبها من خالل منظمة الصحة العاملية على موقع أدوات الطوارئ الصحية ملنظمة
الصحة العامليةhttps://www.who.int/emergencies/kits/iehk/en :
ميكنك أيضا االتصال باليونيسف مباشرة على:
العنوان

Procurement Services Centre UNICEF
Supply Division Oceanvej 10-12
DK — 2150 Nordhavn, Copenhagen
Denmark

البريد االلكترونى

supply@unicef.org

الهاتف

+45 4533 5500

الفاكس

+45 3526 9421

ملزيد من املعلومات حول خدمات اليونيسف وشركائها وإمداداتها ،يرجى زيارة
 http://unicef.org/supply/index_procurement_services.htmlو /http://supply.unicef.org
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ما هو مثال على طلب مجموعة الصحة اإلجنابية؟
مثال :وضع حاد جملموعة سكانية مهجرة والهجرة عبر احلدود
⊲عدد النازحني30,000 :
⊲مالحظات خاصة :اللوازم اإلدارية متاحة محليا؛ ارتفاع معدل الوالدة القيصرية في بلد املنشأ وارتفاع معدل
تسليم املرافق (>)75٪؛ احتمال مرتفع للنزوح عبر احلدود؛ كان معروف أن االغتصاب يستخدم في النزاع في بلد
األصل؛ أجهزة منع احلمل املزروعة كانت تُستخدم في بلد األصل
⊲املرافق واملوظفون
•عيادات متنقلة :عيادة متنقلة مدعومة من صندوق األمم املتحدة للسكان؛ عيادة نهارية للمرضى
اخلارجيني
•مستوى الرعاية الصحية األولية :مركزان صحيان فيهما أطباء/طبيبات عدد  ،2وممرضون/ات مدربون/ات
عدد  ،2وقابلة مدربة واحدة على طول مسار الهجرة
•مستوى اإلحالة :مستشفى محلي واحد على بعد  10كم ،مجهز جتهيزا ً سيئا ً ولكن مع موظفني
مدربني قادرين على أداء إجراءات التوليد في حاالت الطوارئ

مثال على طلب:

العنصر

الكمية

الواقيات الذكرية (اجملموعة )1

3

والدة نظيفة ،حزم فردية (اجملموعة “ 2أ”)

3

والدة نظيفة ،مستلزمات للقابالت (اجملموعة “ 2ب”)

3

عالج ما بعد االغتصاب (اجملموعة )3

4

وسائل منع احلمل عن طريق الفم واحلقن (اجملموعة )4

4

عالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا (اجملموعة )5

4

املساعدة السريرية في الوالدة (اجملموعة “ 6أ”)

2

املساعدة السريرية في الوالدة (اجملموعة “ 6ب”)

2

إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو املستحث (اجملموعة )8

4

تقطيب متزقات عنق الرحم واملهبل (اجملموعة )9

3

الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي (اجملموعة )10

3

مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلجنابية (اجملموعة “ 11أ”)

1

مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلجنابية (اجملموعة “ 11ب”)

1

نقل الدم (اجملموعة )12

1

السلع التكميلية

1

أوكسيتوسني
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شرح طلب مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت:
الواقيات الذكرية (اجملموعة
)1

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذا نحتاج إلى  3مجموعات ميكن
تقسيمها بني مراكز الصحة األولية ومراكز اإلحالة.

الوالدة النظيفة ،حزم فردية
(اجملموعة “ 2أ”)

لكون حالة الطوارئ مرتبطة بالهجرة ،قد ال تتمكن النساء من الوصول إلى املرافق
الصحية.
مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذا نحتاج إلى  3مجموعات يتم توزيعها
فيما بعد على النساء ذوات احلمل الواضح في املراكز اجملتمعية ،واملراكز الصحية
األولية ،ومراكز اإلحالة.

النظيفة،
الوالدة
للقابالت
مستلزمات
“ب”)
2
(اجملموعة

من غير املعروف ما إذا كانت القابالت وعاملو/ات الرعاية الصحية موجودين في اجملتمع
احمللي.
نظرا لعدم وجود إمدادات ستنتهي صالحيتها في هذه اجملموعة ،يجب طلب هذه
اجملموعة.
مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذا نحتاج إلى  3مجموعات يتم توزيعها
فيما بعد على النساء ذوات احلمل الواضح في املراكز اجملتمعية ،واملراكز الصحية
األولية ،ومراكز اإلحالة.

عالج ما بعد االغتصاب
(اجملموعة )3

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذلك نحتاج إلى  3مجموعات يتم
تقسيمها بعد ذلك بني املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود  4مراكز صحية أولية وإحاالت ويصعب تقسيم املسلتزمات ،سنشتري 4
مجموعات؛ سيتم توزيع واحدة على كل مركز صحي أولي ومركز إحالة.

وسائل منع احلمل عن طريق
الفم واحلقن (اجملموعة )4

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذلك نحتاج إلى  3مجموعات يتم
تقسيمها بعد ذلك بني املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود  4مراكز صحية أولية وإحاالت ويصعب تقسيم املسلتزمات ،سنشتري 4
مجموعات؛ سيتم توزيع واحدة على كل مركز صحي أولي ومركز إحالة.

عالج أنواع العدوى املنقولة
جنسيا (اجملموعة )5

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  10,000شخص ،لذلك نحتاج إلى  3مجموعات يتم
تقسيمها بعد ذلك بني املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود  4مراكز صحية أولية وإحاالت ويصعب تقسيم املسلتزمات ،سنشتري 4
مجموعات؛ سيتم توزيع واحدة على كل مركز صحي أولي ومركز إحالة.

املساعدة السريرية في
الوالدة (اجملموعة “ 6أ”
واجملموعة “ 6ب”)

مت تصميم هذه اجملموعة لـ 30,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة نرسلها
بعد ذلك إلى املراكز الصحية األولية.
نظرا لوجود مركزَيْن للرعاية الصحية األولية وكون اإلمدادات في هذه اجملموعة ال
ميكن تفسيمها ،سنشتري  3مجموعات ونرسل واحدة إلى كل مركز رعاية صحية
أولية.
العيادات املتنقلة ال جتري عمليات الوالدة بنفسها ،لذا فهي ال حتصل على هذه
اجملموعة.
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إدارة مضاعفات اإلجهاض
التلقائي أو اإلجهاض
املستحث (اجملموعة )8

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  30,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة
نرسلها بعد ذلك إلى املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود مركزَيْن للرعاية الصحية األولية ،وعيادة متنقلة واحدة ،ومركز صحي
واحد لإلحالة ،وكون اإلمدادات في هذه اجملموعة ال ميكن تقسيمها ،سنشتري 4
مجموعات ونرسل واحدة إلى كل مركز رعاية صحية أولية ومركز إحالة.
قد ال ميكن استخدام كل هذه املستلزمات في العيادة املتنقلة .يوصى بأن تدمج
العيادة املتنقلة املستلزمات غير الصاحلة لالستخدام في مرفق رعاية صحية أولية.

تقطيب متزقات عنق الرحم
واملهبل (اجملموعة )9

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  30,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة
نرسلها بعد ذلك إلى املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود مركزَيْن للرعاية الصحية األولية ومركز واحد لإلحالة ،وكون اإلمدادات في
هذه اجملموعة ال ميكن تقسيمها ،سنشتري  3مجموعات ونرسل واحدة إلى كل مركز
رعاية صحية أولية ومركز لإلحالة الصحية.
العيادات املتنقلة ال جتري عمليات الوالدة بنفسها ،لذا فهي ال حتصل على هذه
اجملموعة.

الوالدة املدعومة باستخدام
السحب الفراغي (اجملموعة
)10

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  30,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة
نرسلها بعد ذلك إلى املراكز الصحية األولية ومراكز اإلحالة.
نظرا لوجود مركزَيْن للرعاية الصحية األولية ومركز واحد لإلحالة ،وكون اإلمدادات في
هذه اجملموعة ال ميكن تقسيمها ،سنشتري  3مجموعات ونرسل واحدة إلى كل مركز
رعاية صحية أولية ومركز لإلحالة الصحية.
العيادات املتنقلة ال جتري عمليات الوالدة بنفسها ،لذا فهي ال حتصل على هذه
اجملموعة.

مجموعة مستوى اإلحالة
للصحة اإلجنابية (اجملموعة
“ 11أ” واجملموعة  11ب)

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  150,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة
نرسلها بعد ذلك إلى مركز اإلحالة.

نقل الدم (اجملموعة )12

مت تصميم هذه اجملموعة لـ  150,000شخص؛ لذلك ،نحتاج إلى مجموعة واحدة
نرسلها بعد ذلك إلى مركز اإلحالة.

أوكسيتوسني

قدوم اجملموعات السكانية من بيئات ترتفع فيها نسبة العمليات القيصرية والوالدات
في املنشآت الصحية سيؤدي إلى مزيد من الوالدات في املراكز الصحية األولية بسبب
سلوك البحث عن الصحة.
قد تكون كمية األوكسيتوسني أكثر من متوسط ما مت استخدامه في تقدير اجملموعة.
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الوحدة  :9النقاط الرئيسية
⊲مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت هي مجموعات مستلزمات معدة مسبقا حتتوي على
جميع األدوية ،واألجهزة ،والسلع الالزمة لتسهيل تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية لثالثة أشهر.
⊲يتم تصنيف مجموعات الصحة اإلجنابية ضمن ثالثة مستويات تستهدف املستويات الثالثة لتقدمي اخلدمات
الصحية :اجملتمع ،والرعاية الصحية األولية ،ومستشفى اإلحالة.
⊲السلع التكميليةهي سلع و/أو مجموعات ميكن التخلص منها أو قابلة لالستهالك ميكن طلبها في ظروف
محددة لتكملة اجملموعات الرئيسية .يجب طلبها وفقا للبيئة التمكينية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية.
⊲يجب جتنب االعتماد على مجموعات الصحة اإلجنابية وطلبها باستمرار؛ يجب أن تتم طلبات املتابعة
الحتياجات التوريد املستمرة من خالل خطوط التوريد العادية في البلد.
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اختبار الوحدة  :9طلب مجموعات الصحة اإلجنابية ()2019
 .1متى ينبغي للمنظمة طلب السلع التكميلية؟ حدد/ي كل االختيارات املناسبة:
أ .حني يكون مقدمو/ات اخلدمات أو اجملموعة السكانية مدربون على استخدام السلعة
ب .حني تكون اللوازم مقبولة ومستخدمة قبل حالة الطوارئ
ت .إذا كان التوريد مسموحا به إلى أقصى حد يسمح به القانون الوطني ومدرج في قائمة األدوية الوطنية
ث .في بداية كل حالة طوارئ
 .2أي من التصريحات التالية غير صحيح؟
أ .حتتوي مجموعات الصحة اإلجنابية على إمدادات كافية ملدة سبعة أشهر.
ب .من املهم التنسيق مع الشركاء وإعداد خطة لتوزيع اجملموعات داخل البلد.
ت .من املهم أن يكون لديك خطة للنقل والتخزين ،مبا في ذلك سلسلة التبريد.
ث .يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر لتحليل الوضع ،وتقييم احتياجات السكان ،وطلب املستهلكات
واملعدات األخرى.
 ،----------------- .3و ،------------------و -------------------هي املستويات اخملتلفة للرعاية الصحية التي صممت لها
مجموعات الصحة اإلجنابية.
أ .املستوى الدولي
ب .الرعاية الصحية األولية
ت .مستشفى اإلحالة
ث .املركز اجملتمعي/الصحي
ج .مستوى وزارة الصحة
 .4من يدير مجموعات الصحة اإلجنابية؟
أ .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
ب .اليونيسيف
ت .صندوق األمم املتحدة للسكان
ث .مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 .5ما هي املعلومات الضرورية لطلب مجموعات الصحة اإلجنابية؟ حدد/ي كل االختيارات املناسبة:
أ .معلومات تفصيلية عن االتصال ،والتسليم ،والتمويل
ب .معلومات حول نوع البيئة وحجم اجملموعة السكانية املستهدفة
ت .سيحتاج الصندوق إلى معرفة مكان استخدام مجموعات الصحة اإلجنابية وأي منظمة ستنظم توزيع
اجملموعات
ث .ما هي احلاجة إلى اجملموعات
ج .عدد املراكز الصحية ومستشفيات اإلحالة
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اختبار الحق حول تعلُّم برنامج حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
1 .تشتمل أهداف حزمة اخلدمات املدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت األزمات واألنشطة األخرى
ذات األولوية على ما يلي:
 .أالوقاية من العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات
 .بالوقاية من العدوى واحلد من معدالت املرض والوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة البشرية وغيره
من أنواع العدوى املنقولة جنسيا
 .تاحلد من معدالت املرض والوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة
 .ثالوقاية من احلمل غير املقصود وضمان توفير رعاية آمنة لإلجهاض ،إلى أقصى حد يسمح به القانون
 .جكافة اخليارات السابقة
2 .أي مما يلي هو مبدأ توجيهي لالستجابة الحتياجات الناجني/ات من العنف اجلنسي؟
 .أالسالمة
 .بالسرية
 .تتقدمي اخلدمات
 .ثالالمتييز
 .جأ ،و ب ،و د
3 .أي مما يلي لم يتم تضمينه في األنشطة ذات األولوية في حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية؟
 .أرعاية ما قبل الوالدة
 .برعاية ما بعد الوالدة
 .تخدمات شاملة معنية بالعنف املبني على النوع االجتماعي
 .ثاملشورة والفحوصات الطوعية املرتبطة بفيروس نقص املناعة البشرية
 .جكافة اخليارات السابقة
4 .أي من التالي ليس من العناصر األساسية للنظام الصحي التي حددتها منظمة الصحة العاملية؟
 .أالتمويل
 .بسلع طبية
 .تتقدمي اخلدمات
 .ثالتسويق
 .جاحلوكمة والقيادة
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5 .للمراهقني/ات احلق في التزوّد مبعلومات عن وسائل منع احلمل اآلمنة ،والفعالة ،ومعقولة الكلفة ،واملقبولة التي
يختارونها/يخترنها.
صح أو خطأ
6 .مضى أسبوعان على وقوع كارثة طبيعية وقد مت إقامة اجتماعات التنسيق الصحي ،لكن لم تبدأ اجتماعات تنسيق
الصحة اجلنسية واإلجنابية .ماذا ينبغي أن تفعل؟
 .أأتريّث قليال؛ مبجرد إنشاء األنشطة الصحية ،سيركز قطاع  /مجموعة الصحة على الصحة اجلنسية
واإلجنابية
 .بأدعو مجموعة الصحة إلى الشروع الفوري في تنظيم اجتماعات مخصصة للصحة اجلنسية
واإلجنابية
 .تأحضر اجتماعات تنسيقية حول التغذية
 .ثكل من أ و ج
7 .أي من التالي ليس من املبادئ اجلوهرية لبرامج الصحة اجلنسية واإلجنابية في بيئات العمل اإلنساني؟
 .أتعزيز حقوق اإلنسان واحلقوق اإلجنابية
 .بضمان السالمة التقنية واملساءلة املالية
 .تمشاركة املعلومات والنتائج فقط مع احلاضرين/ات في مجموعة عمل الصحة اجلنسية واإلجنابية
 .ثالعمل في شراكات محترمة
8 .دور منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية هو:
 .أالتنسيق والتواصل والتعاون داخل القطاعات /اجملموعة  /اجلهات الفاعلة املعنية بالصحة والعنف
املبني على النوع االجتماعي وفيروس نقص املناعة البشرية واخلدمات اللوجستية
 .ب دعم الشركاء العاملني في مجال الصحة للحصول على متويل للصحة اجلنسية واإلجنابية من خالل
عمليات التخطيط اإلنساني والنداءات والتمويل متعدد السنوات لالنتقال إلى الصحة اجلنسية
واإلجنابية الشاملة
 .تقيادة عملية حتديد احلالة النشطة وإدارة حاالت فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة شراء
مضادات الفيروسات القهقرية لعالج اخلط األول أو الثاني وكذلك الكوتريوكسازول
 .ثاستخدام قائمة مراجعة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ملراقبة خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
 .جأ  ،ب  ،د
9 .اي من العالمات التالية ليس من عالمات اخلطر لدى األطفال حديثي الوالدة؟
 .أ النوبات أو التشنجات
.ب

انخفاض النشاط أو عدم احلركة

 .تالرضاعة الطبيعية
 .ث التنفس السريع (أكثر من  60نفس في الدقيقة)
 .جاحلجم الصغير للغاية عند الوالدة
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	10.ما هي اخلدمات األساسية التي ينبغي للمعاجلات املاهرات اخلبيرات بالوالدة أن تكن قادرات على توفيرها كجزء من
الرعاية الطارئة في حاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة والرعاية األساسية املقدمة حلديثي الوالدة؟
 .أتوفير رعاية ما بعد اإلجهاض
 .بإدارة مرض حديثي الوالدة ورعاية األطفال اخلدج  /منخفضي الوزن عند الوالدة
 .تمنع النزيف أثناء الوضع والنزيف بعد الوالدة والسيطرة عليه
 .ثتوفير الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي للطفل
 .جاحلماية احلرارية (التجفيف والتدفئة والتالمس املباشر بني الطفل واألم ،والتأخير في االستحمام)
 .حكافة اخليارات السابقة
	11.متى يجب البدء بالتخطيط لدمج أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة في الرعاية الصحية األولية؟
 .أفي بداية االستجابة اإلنسانية
 .بمبجرد استقرار معدالت الوفيات
 .تعندما تعلم السلطات الصحية احمللية مجتمع العمل اإلنساني بالبدء بتوفير خدمات شاملة
 .ثب و ج
	12.ما الذي يجب تقدميه جلميع البالغني/ات واملراهقني/ات املتأثرين/ات باألزمة واملتعايشني/ات مع فيروس نقص املناعة
البشرية املتقدم الذين/اللواتي كانوا/كن يأخذون/يأخذن مضادات الفيروسات القهقرية قبل حالة الطوارئ؟
 .أمضادات الفيروسات القهقرية
 .بكوترميوكسازول
 .تالواقيات اجلنسية
 .ثالتطعيم ضد التيتانوس
 .جأ  ،ب  ،د
	13.يجب أن يكون لنظام اإلحالة الفعال إمكانية النقل متاحة فقط خالل ساعات العمل في العيادة.
صح أو خطأ
	14.أي من اخليارات التالية غير مدرج في الرعاية السريرية للناجيات من العنف اجلنسي؟
 .أفحص للتاريخ وفحص طبي شامل بعد موافقة الناجية
 .بالرعاية واالستشارات الرحيمة والسرية مبوافقة الناجية
 .تمعلومات عن خيارات احلمل والرعاية اآلمنة لإلجهاض  /اإلحالة للحصول على رعاية آمنة لإلجهاض،
إلى أقصى حد يسمح به القانون
 .ثإجراء فحص الطب الشرعي وجتميع األدلة اجلنائية جلميع الناجيات في جميع السياقات
 .جخدمات الصحة النفسية أو العقلية
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	15.تواجه مؤسستك حتديات لوجستية وتأخيرات كبيرة في تلقيها اإلمدادات في البالد .بالنظر إلى هذا الواقع ،ما الذي
ميكنك فعله ملعاجلة هذا الوضع؟
 .أأناقش التحديات خالل االجتماع التنسيقي لقطاع/مجموعة الصحة اجلنسية واإلجنابية
 .بأتصل بـصندوق األمم املتحدة للسكان و/أو مجموعة اخلدمات اللوجستية ملعرفة ما إذا كان بإمكانها
تقدمي الدعم
 .تأتابع عمليات الشراء وإجراءات ضمان اجلودة للحصول على األدوية واإلمدادات محليا
 .ثكافة اخليارات السابقة
	16.حبوب منع احلمل الطارئة التي حتتوي فقط على البروجيستني آمنة جلميع النساء والفتيات واملراهقات في سن
نصح َن بعدم استخدام وسائل منع احلمل الفموية املركبة ملنع احلمل بصفة دائمة.
اإلجناب ،حتى بالنسبة للواتي ي ُ َ
صح أو خطأ

	17.األمثلة على مكافحة العدوى تتضمن التالي:
 .أالتخلص من املعدات احلادة في حاويات أو أكياس النفايات العادية
 .بتنظيف بقع الدم أو سوائل اجلسم األخرى بسرعة وحذر باستخدام محلول الكلور املركز بنسبة 0.5%
 .تإعادة تغطية اإلبر
 .ثنقع األدوات امللوثة في املاء الدافئ
دائما طلب السلع التكميلية ،مثل الواقي األنثوي أو األجهزة املزروعة ،في بداية كل حالة طوارئ.
	18.يجب ً
صح أو خطأ

	19.من يجب إشراكه في تخطيط وتنفيذ برنامج حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة؟
 .أمجموعات مجتمع امليم
 .باألشخاص ذوو اإلعاقة
 .تاملراهقون/ات
 .ثقادة وقائدات اجملتمع
 .جمنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية
 .حكل اخليارات السابقة
	20.يجب تقدمي استشارات منع احلمل ومجموعة من األساليب القصيرة والطويلة املفعول للمستخ ِدمات في جميع
خدمات اإلجهاض
صح أو خطأ
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امللحق أ :ما هي أهداف حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؟
التأكد من أن قطاع  /مجموعة الصحة يحدد منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا.
140
املنظمة التي تقوم بالدور القيادي في الصحة اجلنسية واإلجنابية:
⊲يرشح منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية لتقدمي الدعم الفني والتشغيلي جلميع الوكاالت التي تقدم اخلدمات
الصحية؛
⊲يستضيف اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل املنسق لضمان تنفيذ
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲يرفع تقارير إلى اجملموعة الصحية ،و/أو مجموعات العنف القائم على النوع االجتماعي الفرعية و/أو اجتماعات
التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية حول أي مسائل تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا؛
⊲باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة  /العنف القائم على النوع االجتماعي  /فيروس نقص املناعة البشرية،
يضمن مسح وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة؛
⊲يشارك املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲ويضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وموقعها.

منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات من خالل:
⊲العمل مع مجموعات أخرى ،ال سيما اجملموعة املعنية باحلماية واجملموعة الفرعية املعنية بالعنف القائم على
النوع االجتماعي ،لوضع تدابير وقائية على مستوى اجملتمعات وعلى املستوى احمللي وعلى مستوى املقاطعات مبا
في ذلك املنشآت الصحية حلماية الفئات املتأثرة ،وال سيما النساء والفتيات ،من العنف اجلنسي؛
⊲جعل الرعاية السريرية واإلحالة إلى اخلدمات الداعمة األخرى متاحة للناجني/ات من العنف اجلنسي؛
⊲ضمان توفير مساحة سرية وآمنة داخل املنشآت الصحية لتلقي وتوفير الرعاية السريرية واإلحاالت املناسبة
للناجني/ات من العنف اجلنسي.

 140الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلجنابية في األوضاع اإلنسانية :مراجعة ( 2018فريق العمل املشترك بني الوكاالت املعني بالصحة
اإلجنابية في األزمات. IAFM-web.pdf/11/http: // iawg.net/wp-content/uploads/2018 ، )2018 ،
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منع انتشار العدوى وخفض معدالت اإلصابة باملرض والوفيات الناجمة
عن فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع أخرى من العدوى املنقولة جنسيا من خالل:
⊲االستخدام اآلمن والعقالني لنقل الدم؛
⊲ضمان تطبيق االحتياطات املعيارية؛
⊲التحقق من توافر الواقيات الذكرية املغلّفة باملزلّق مجانا ،وحيثما ينطبق ذلك (على سبيل املثال ،عند استخدام
السكان لها بالفعل قبل األزمة) ،التأكد من توفير الواقيات األنثوية؛
⊲دعم توفير مضادات الفيروسات القهقرية ملواصلة العالج لألشخاص الذين مت تسجيلهم في برنامج العالج
املضاد للفيروسات القهقرية قبل حالة الطوارئ ،مبا في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج الوقاية من انتقال
العدوى من األم للطفل؛
⊲توفير العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس للناجني/ات من العنف اجلنسي حسب االقتضاء ولألشخاص
املعرّضني بسبب املهنة؛
⊲دعم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية للمرضى الذين يتبني أنهم مصابون بفيروس
نقص املناعة البشرية أو مت تشخيصهم بالفعل باإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة؛
⊲التأكد من توافر ،في املنشآت الصحية ،تشخيص املتالزمات وعالج العدوى املنقول ًة جنسيا.

منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة من خالل:
⊲التحقق من توافر خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية حلديثي الوالدة وخدمات رعاية التوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ املنقذة للحياة وإمكانية احلصول عليها ،مبا في ذلك:
•على مستوى مستشفى اإلحالة :فريق العمل الطبي املؤهل واملستلزمات الالزمة لتوفير
•الرعاية الشاملة للتوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ؛
•على مستوى املنشآت الصحية :خبيرات الوالدة ومستلزمات حلاالت الوالدة الطبيعية غير املعقدة،
وتوفير اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ؛
•على مستوى اجملتمع :توفير املعلومات للمجتمع حول توافر الوالدة اآلمنة وخدمات رعاية التوليد وحديثي
الوالدة في حااالت الطوارئ وأهمية طلب الرعاية من املنشآت الصحية .يجب توفير مستلزمات الوالدة
النظيفة للنساء احلوامل بشكل ملحوظ وخبيرات الوالدة لتعزيز عمليات الوالدة املنزلية النظيفة
عندما يكون الوصول إلى املنشأة الصحية غير ممكن؛
⊲إنشاء نظام إحالة  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع لتسهيل النقل والتواصل بني اجملتمع واملركز الصحي
واملستشفى؛
⊲ضمان توافر رعاية ما بعد اإلجهاض املنقذة للحياة في املراكز الصحية واملستشفيات؛
⊲ضمان توافر اإلمدادات والسلع األساسية للوالدة النظيفة والرعاية الفورية حلديثي الوالدة حيث ال ميكن الوصول
إلى منشأة صحية أو ال ميكن االعتماد عليها.
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منع احلمل غير املقصود عن طريق:
⊲ضمان توافر مجموعة من وسائل منع احلمل الطويلة املفعول والقابلة للعكس والقصيرة املفعول (مبا في ذلك
الواقيات الذكرية واألنثوية [حيث مت استخدامها بالفعل قبل األزمة] ووسائل منع احلمل الطارئة) في مرافق
الرعاية الصحية األولية من أجل تلبية الطلب
⊲توفير املعلومات ،مبا في ذلك املعلومات القائمة ،والتعليم ،واملواد اإلعالمية ،واالستشارة بشأن وسائل منع احلمل
التي تعزّز االختيار املستنير والرضا ،والفعالية ،وخصوصية وسرية املستفيد/ة ،واإلنصاف ،وعدم التعرّض للتمييز
⊲التأكّد من إدراك اجملتمع احمللي لتوافر وسائل منع احلمل للنساء واملراهقني/ات والرجال.

التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،واملدمجة في
الرعاية الصحية األولية في أقرب وقت ممكن.
⊲العمل مع شركاء القطاع الصحي  /اجملموعة الصحية للتعامل مع العناصر الست األساسية للنظام الصحي:
تقدمي اخلدمات ،والقوى العاملة في مجال الصحة ،ونظام املعلومات الصحية ،والسلع الطبية ،والتمويل،
واحلوكمة والقيادة.

أولوية أخرى
⊲من املهم أيضا التأكد من أن رعاية اإلجهاض اآلمن متاحة ،إلى أقصى حد يسمح به القانون ،في املراكز الصحية
ومرافق املستشفيات.

159

امللحق ب :القائمة املرجعية لرصد حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
يقوم منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية بتطبيق القائمة املرجعية لرصد حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية لرصد تقدمي اخلدمة في كل بيئة عمل إنساني كجزء من املراقبة والتقييم الشاملني لقطاع  /مجموعة
الصحة .وفي بعض احلاالت ،قد يتم ذلك عن طريق اإلبالغ الشفوي من مديري الصحة اجلنسية واإلجنابية و/أو من خالل
زيارات املراقبة .في بداية االستجابة اإلنسانية ،ينبغي تنفيذ املراقبة بشكل أسبوعي ،ويجب مشاركة التقارير ومناقشتها
مع القطاع الصحي  /اجملموعة الصحية بصفة إجمالية .مبجرد إنشاء اخلدمات بالكامل ،تكون املراقبة الشهرية كافية.
ناقش/ي الثغرات والتداخالت في تغطية اخلدمات خالل اجتماعات التنسيق اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وضمن آليات
التنسيق بني القطاع الصحي  /اجملموعة الصحية للوصول إلى احللول وتنفيذها.
 .1الوكالة الرائدة للصحة اجلنسية واإلجنابية ومنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية
نعم
1.1

ال

مت حتديد وكالة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة ومنسق الصحة
اجلنسية واإلجنابية الذي يعمل في القطاع الصحي  /اجملموعة الصحية
الوكالة الرائدة
منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية

1.2

إقامة اجتماعات أصحاب املصلحة في الصحة اجلنسية واإلجنابية
واالجتماع بشكل منتظم

نعم

ال

املستوى الوطني (شهريا)
املستوى دون الوطني  /املقاطعة (كل أسبوعني)
1.3

املستوى احمللي (أسبوعيا)
أصحاب املصلحة ذوي الصلة يقودون  /يشاركون في اجتماعات
مجموعة العمل اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية
وزارة الصحة
صندوق األمم املتحدة للسكان ووكاالت األمم املتحدة األخرى ذات الصلة
منظمات غير حكومية دولية
منظمات غير حكومية محلية
احلماية  /العنف القائم على النوع االجتماعي
فيروس نقص املناعة البشرية
منظمات اجملتمع املدني ،مبا في ذلك الفئات املهمشة (املراهقون/ات،
واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وأفراد مجتمع امليم)
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نعم

ال

1.4

باستخدام معلومات القطاعات  /اجملموعة املعنية بالصحة  /احلماية
 /العنف املبني على النوع االجتماعي ومعلومات البرنامج الوطني
لفيروس نقص املناعة البشرية ،ضمان إجراء مسح للخدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية احلالية وحتليلها.
 .2البيانات الدميوغرافية

2.1

مجموع السكان

2.2

عدد النساء في سن اإلجناب (اللواتي تتراوح أعمارهن بني  15و 49سنة،
ويقدر هذا العدد بنسبة  25٪من السكان)

2.3

عدد الرجال الناشطون جنسيا (يُقدَّر بـنسبة  20٪من السكان)

2.4

املعدل اإلجمالي للمواليد (املضيف الوطني و  /أو الفئات املتأثرة،
(أو يقدر بنحو  4٪من السكان)
 .3منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات

3.1

توجد آليات منسقة متعددة القطاعات ملنع العنف اجلنسي

3.2

الوصول اآلمن إلى املرافق الصحية

نعم

النسبة املئوية للمنشآت الصحية املزودة بتدابير السالمة (املراحيض
املنفصلة حسب اجلنس مزوّدة بأقفال داخلية ،واإلضاءة حول املنشأة
الصحية ،ونظام التحكم في حتديد من يدخل إلى املنشأة أو من
يغادرها ،مثل احلراس أو االستقبال)
 3.3خدمات صحية سرية إلدارة حاالت الناجني/ات من العنف اجلنسي
عُ نْف
النسبة املئوية للمنشآت الصحية التي توفر العالج السريري للناجني/
ات من العنف اجلنسي( :عدد املنشآت الصحية التي تقدم الرعاية  /جميع
املنشآت الصحية) × 100
وسائل منع احلمل الطارئة
اختبار احلمل (غير ضروري للحصول على وسائل منع احلمل الطارئة أو على
العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس)
احلمل
العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس
املضادات احليوية للوقاية والعالج من أنواع العدوى املنقولة جنسيا
توكسيد الكزاز  /اجللوبولني املناعي للكزاز
لقاح االلتهاب الكبدي الوبائي “ب”
رعاية اإلجهاض اآلمن
اإلحالة إلى اخلدمات الصحية
اإلحالة إلى خدمات اإلجهاض اآلمن
اإلحالة إلى خدمات الدعم النفسي واالجتماعي
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ال

%

ال

نعم
%

3.4

عدد حوادث العنف اجلنسي املبلغ عنها إلى اخلدمات الصحية

3.5

معلومات عن فوائد رعاية الناجني/ات من العنف اجلنسي وأماكن
تواجدها
 .4الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية واالستجابة له

النسبة املئوية للناجني/ات من العنف اجلنسي الذين يتلقون/ين العالج
الوقائي بعد التعرض للفيروس في غضون  72ساعة من وقوع احلادث( :عدد
الناجني/ات الذين/اللواتي يتلقون/ين العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس
خالل  72ساعة من احلادث  /العدد اإلجمالي للناجني/ات املؤهلني/ات لتلقي
العالج الوقائي بعد التعرض للفيروس) × 100

%

نعم

ال

 4.1توافر بروتوكوالت نقل الدم اآلمنة والعقالنية
 4.2وحدات الدم التي مت فحصها  /جميع وحدات الدم التي مت التبرع بها × 100
 4.3املنشآت الصحية لديها مواد كافية لضمان توافر االحتياطات املعيارية
 4.4الواقيات املغلفة مبواد مزلقة متوفرة مجانا
املنشآت الصحية
على مستوى اجملتمع احمللي
املراهقون/ات
مجتمع امليم
األشخاص ذوو اإلعاقة
عاملو/ات اجلنس
 4.5العدد التقريبي للواقيات التي مت استخدامها في هذه الفترة
 4.6عدد الواقيات التي مت جتديدها في مواقع التوزيع هذه الفترة حدد/ي املواقع:
 4.7األدوية املضادة للفيروسات القهقرية متاحة ملواصلة العالج لألشخاص
الذين مت تسجيلهم في العالج املضاد للفيروسات القهقرية قبل حالة
الطوارئ ،مبا في ذلك منع انتقال العدوى من األم إلى الطفل
 4.8الوقاية بعد التعرض متاحة للناجني/ات من العنف اجلنسي؛ الوقاية بعد
التعرض متاحة للتعرض املهني
 4.9العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية
 4.10التشخيص املتالزمي والعالج من العداوى املنقولة جنسيا متاحة في
املنشآت الصحية

 .5منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة

 5.1توافر خدمات الرعاية الطارئة للتوليد واألطفال حديثي الوالدة األساسية
والشاملة لكل  500,000شخص
مركز صحي مزود بخدمات الرعاية الطارئة للتوليد واألطفال حديثي الوالدة
مبع ّدل  5لكل  500,000شخص
مستشفى مزود باخلدمات الشاملة للرعاية الطارئة للتوليد واألطفال
حديثي الوالدة ،مبعدل  1لكل  500,000شخص
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نعم

ال

 5.2املركز الصحي (لضمان توافر اخلدمات األساسية للرعاية الطارئة للتوليد
واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع
عامل/ة واحد/ة مؤهل/ة في مجال الصحة مناوب/ة لكل  50استشارة
خارجية في اليوم الواحد
إمدادات كافية متاحة ،مبا في ذلك إمدادات األطفال حديثي الوالدة لدعم
اخلدمات األساسية للرعاية الطارئة للتوليد واألطفال حديثي الوالدة
مستشفى (لضمان توافر اخلدمات الشاملة للرعاية الطارئة للتوليد
واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع)
عامل/ة واحد/ة مؤهل/ة في مجال الصحة مناوب/ة لكل  50استشارة
خارجية في اليوم الواحد
مكون من طبيب  /ممرضة  /قابلة  /أخصائي تخدير في اخلدمة
فريق واحد
ّ

نعم

ال

نعم

ال

أدوية ومستلزمات كافية لدعم اخلدمات الشاملة للرعاية الطارئة للتوليد
وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام األسبوع

رعاية ما بعد اإلجهاض
تغطية رعاية ما بعد اإلجهاض( :عدد املنشآت الصحية حيث تتوفــر رعايــة
ما بعد اإلجهاض  /عدد املنشآت الصحية) × 100
عدد النساء والفتيات اللواتي يتلقني رعاية ما بعد اإلجهاض
 5.3نظام اإلحالة حلاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة الطارئة يعمل على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع (أجهزة الالسلكي والهواتف احملمولة)
النقل من اجملتمع إلى املركز الصحي متاح على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع
النقل من املركز الصحي إلى املستشفى متاح على مدار الساعة طوال أيام
األسبوع

ال

نعم

 5.4تتوافر سلسلة تبريد فعالة (لألوكسيتوسني ،اختبارات فحص الدم)

 5.5نسبة جميع عمليات الوالدة في املنشآت الصحية( :عدد النساء اللواتي
يلدن في املنشآت الصحية في فترة محددة  /العدد املتوقع للمواليد في
نفس الفترة) × 100

 5.6الوفاء باحلاجة إلى اخلدمات للرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة( :عدد
النساء اللواتي يعانني من مضاعفات توليدية خطيرة مباشرة التي يتم
عالجها في منشآت خدمات الرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة في
فترة محددة  /العدد املتوقع للنساء اللواتي قد يعانني من مضاعفات التوليد
اخلطيرة املباشرة في نفس املنطقة في نفس الفترة) × 100
 5.7عدد عمليات الوالدة القيصرية  /عدد املواليد األحياء في املنشآت الصحية
× ٪ 100

%

%

%

 5.8املستلزمات والسلع للوالدة النظيفة ورعاية األطفال حديثي الوالدة

 5.9تغطية مجموعة الوالدة النظيفة( :عدد مجموعات الوالدة النظيفة التي
يتم توزيعها في حالة عدم إمكانية الوصول إلى املنشآت الصحية  /العدد
التقديري للنساء احلوامل) × 100٪

 5.10عدد مجموعات األطفال حديثي الوالدة التي مت توزيعها مبا في ذلك في
العيادات واملستشفيات
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%

 5.11مت إبالغ اجملتمع حول عالمات خطر احلمل ومضاعفات الوالدة وأين ميكن
السعي للحصول على الرعاية

 .6منع احلمل غير املقصود

 6.1طرق قصيرة املفعول متاحة في منشأة واحدة على األقل

ال

نعم

 6.2الواقيات اجلنسية
 6.3حبوب منع احلمل الطارئة
 6.4حبوب منع احلمل عن طريق الفم
 6.5احلقن
 6.6األجهزة املزروعة
 6.7األجهزة التي توضع في الرحم (اللولب)
 6.8عدد املنشآت الصحية التي حتتفظ بإمدادات ال تقل عن  3أشهر من كل منها

العدد

الواقيات اجلنسية
حبوب منع احلمل الطارئة
أقراص منع احلمل املركبة الفموية
حبوب منع احلمل التي حتتوي على البروجستني فقط
احلقن
األجهزة املزروعة
األجهزة التي توضع في الرحم

 .7التخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة
 7.1تقدمي اخلدمات

نعم

ال

مت حتديد احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية في اجملتمع
مت حتديد مواقع مناسبة لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
 7.2القوى العاملة في مجال الصحة

نعم

ال

مت تقييم قدرات فرق العمل
مت حتديد االحتياجات من املوظفني ومستويات ذلك
مت تصميم وتخطيط التدريبات
 7.3نظام املعلومات الصحية

نعم

مت تضمني معلومات الصحة اجلنسية واإلجنابية في نظام املعلومات الصحية
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ال

 7.4سلع طبية

ال

نعم

مت حتديد احتياجات اجملتمع فيما يخص الصحة اجلنسية واإلجنابية
مت حتديد خطوط إمداد السلع اخلاصة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وتوحيدها
وتقويتها
 7.5التمويل

ال

نعم

مت حتديد إمكانيات التمويل للصحة اجلنسية واإلجنابية
 7.6احلوكمة والقيادة
7.7

ال

نعم

متت مراجعة القوانني والسياسات والبروتوكوالت املتعلقة بالصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة
 .8األنشطة األخرى ذات األولوية :رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون

 8.1تغطية رعاية اإلجهاض اآلمن( :عدد املنشآت الصحية حيث تتوفر الرعاية
اآلمنة لإلجهاض  /عدد املنشآت الصحية) × 100

%

 8.2عدد النساء والفتيات اللواتي يتلقني رعاية اإلجهاض اآلمن
 8.3عدد النساء والفتيات اللواتي مت عالجهن من مضاعفات اإلجهاض (التلقائي
أو املستحث)

 .9مالحظات خاصة

 .10تعليقات إضافية
اشرح/ي كيف مت احلصول على هذه املعلومات (املالحظة املباشرة ،احلصول على تقرير من الشريك [االسم] ،الخ ).وقم بتوفير أي

تعليقــات أخــرى.

 .11اإلجراءات (بالنسبة للحاالت التي مت فيها اختيار “كال” ،اشرح/ي العوائق واألنشطة املقترحة حللها)

العدد

احلل املقترح

العائق
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امللحق ج :حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية
لولوج حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،انقر/ي:
./http://iawg.net/resource/misp-rh-kit-calculators

حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية ( )2019مالحظة إرشادية ما هي حاسبة حزمة
اخلدمات املبدئية؟
في بداية حالة طوارئ إنسانية حادة ،ميكن للبيانات املتعلقة بالسكان املتضررين أن تتغير بشكل كبير اعتمادا على جودة
املعلومات املتاحة قبل الطوارئ وعلى أساس املزيج الدميوغرافي املعروف للسكان املستهدفني .حاسبة حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع اإلنسانية هي أداة ميكنها مساعدة املنسقني ومديري البرامج
على حتديد التركيبة السكانية املتضررة للمناصرة وجمع األموال والبرمجة في بداية الطوارئ.
تتطلب حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية من املستخدم/ة أعداد الفئات السكانية املتأثرة فقط .تعمل حاسبة حزمة اخلدمات
املبدئية من خالل تزويد املستخدم/ة تلقائيا بطريقة بسيطة للوصول إلى «أفضل البيانات املتاحة» لكل مجموعة سكانية
في بلد و/أو منطقة دون وطنية .في حال عدم توفر بيانات ذات جودة عن الفئات السكانية املتأثرة من قبل حالة الطوارئ ،يتم
ضبط األداة بشكل افتراضي على الثوابت العاملية املقدرة لالستناد إليها .باإلضافة إلى ذلك ،توفر حاسبة حزمة اخلدمات
املبدئية مساحة للمستخدم/ة إلدخال أي بيانات خاصة باملوقع قد تكون متاحة عن السكان املستهدفني.

كيف تستخدم حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية؟
1 .انقر/ي فوق عالمة التبويب «حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية»
2 .حدد/ي البلد األصلي للسكان املستهدفني (قد يختلف هذا بالنسبة لألشخاص النازحني داخليا ،الالجئني ،أو السكان
املضيفني)
3 .حدد/ي املستوى الوطني أو دون الوطني للسكان املستهدفني (في بعض األماكن قد تتمكن من االختيار من بني
مستوى املقاطعة أو البلدية)
4 .أدخل/ي عدد األشخاص املتضررين
5 .اختياري :أدخل/ي أي معلومات خاصة باملوقع قد تكون لديك
6 .سيتم حساب البيانات املتعلقة باملؤشرات املرتبطة بحزمة اخلدمات املبدئية مبا في ذلك صحة األم والوليد ،ووسائل
منع احلمل ،والعنف اجلنسي ،وفيروس نقص املناعة البشرية ،وأنواع العدوى املنقولة جنسيا األخرى
7 .انقر/ي فوق عالمة التبويب «التصويرات البيانية» لرؤية الرسومات األساسية عن بياناتك التي ميكن استخدامها /
تكييفها ألنشطة املناصرة وجمع األموال
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كيف تختلف هذه النسخة من حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية ( )2019عن اإلصدارات
السابقة؟
يحتوي هذا اإلصدار من حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية على أربعة اختالفات رئيسية مقارنة باإلصدارات السابقة
1 .مت حتديث املؤشرات املقدمة بناء على مراجعة حزمة اخلدمات املبدئية (.)2018
2 .هناك وظيفة جديدة تسمح للبيانات اخلاصة بكل بلد (إن وجدت) عن السكان املتضررين بتجاوز الثوابت العاملية إذا
لم تتوفر معلومات خاصة باملوقع.
3 .يوجد اآلن تصويرات أساسية للبيانات التي ميكن استخدامها ألنشطة املناصرة.
4 .ينبغي للمستخدم إعادة تنزيل األداة القائمة على برنامج إكسل كل بضعة أشهر حيث يستمر فرع بيانات في
صندوق األمم املتحدة للسكان بتحديث البيانات الوطنية ودون الوطنية املتاحة لألداة أن تستخرج منها.

ما هي البيانات التي سأحصل عليها من حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية؟
تعمل حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية من خالل تزويد املستخدم/ة تلقائيا بطريقة بسيطة للوصول إلى «أفضل البيانات
املتاحة» لكل مجموعة سكانية في بلد و/أو منطقة دون وطنية .في حال عدم توفر بيانات ذات جودة عن الفئات السكانية
املتأثرة من قبل حالة الطوارئ ،يتم ضبط األداة بشكل افتراضي على الثوابت العاملية املقدرة لالستناد إليها .إذا كانت هناك
تلقائيا بـ»أفضل البيانات
بيانات خاصة باملستوى الوطني أو دون الوطني ،فستستبدل األداة عبر اإلنترنت الثوابت العاملية
ً
املتاحة» (استنادًا إلى التعدادات واملسوح املتوفرة ومصادر البيانات األخرى ذات الصلة) على املستوى املعمول به للحدود
اإلدارية (أي البلد أو املنطقة أو املقاطعة أو البلدية) .ميكن العثور على مصدر هذه املعلومات في مربع «املصادر» في األداة.
باإلضافة إلى ذلك ،توفر حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية مساحة للمستخدم/ة إلدخال أي بيانات خاصة باملوقع قد تكون
متاحة عن السكان املستهدفني في املربعات اخلضراء .ستتجاوز هذه البيانات الثوابت العاملية والبيانات اخلاصة باملستوى
الوطني أو دون الوطني وحتل محلها باعتبارها «أفضل البيانات املتاحة».

ما هي األمور التي لن تزودني بها حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية؟
تشتمل حزمة اخلدمات املبدئية على مجموعة من تدخالت الصحة اجلنسية واإلجنابية املنقذة للحياة التي يجب أن تكون
ص ِّم َمت حاسبة حزمة اخلدمات
متاحة منذ بداية كل حالة طوارئ إنسانية ويتم توسيعها مبجرد أن يسمح الوضع بذلكُ .
املبدئية ل ُتس َتخ َدم في بداية حالة الطوارئ حيث يستهدف التمويل واملناصرة والبرمجة توفير تدخالت حزمة اخلدمات
املبدئية .من املهم أن نتذكر أن حزمة اخلدمات املبدئية تتضمن احلد األدنى من اخلدمات األساسية ،وليست اخلدمات الوحيدة
التي ينبغي تقدميها للسكان املتضررين .في أسرع وقت ممكن ،من الضروري توسيع حزمة اخلدمات املبدئية من أجل استجابة
للصحة اجلنسية واإلجنابية أكثر شمولية ومتناسبة أكثر مع السياق .لن توفر حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية جميع
املعلومات املتعلقة باملؤشرات غير تلك املدرجة في حزمة اخلدمات املبدئية لهذا املكون من االستجابة.
مت تصميم حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية لتكون أداة داعمة ملساعدة منسقي/ات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومديري/ات
البرامج في املراحل األولى من حالة الطوارئ .لن تكون دقيقة بنسبة  100٪ولن توفر املبدأ التوجيهي البرنامجي الوحيد
إلسناد جميع القرارات .يجب حتليل مخرجات احلاسبة من قبل منسقي/ات الصحة اجلنسية واإلجنابية ومديري/ات البرامج
معا التخاذ قرارات بشأن استجابتهم .يحتاج املنسقون/ات ومديرو/ات البرامج إلى التفكير في السكان املستهدفني وكيف
ميكن خلصائص هؤالء السكان أن حتد من تطبيق البيانات املقدمة في حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية .من املهم بشكل خاص
التفكير في كيفية تأثير حالة الطوارئ على اخلصائص الدميوغرافية أو تغيير بيانات ما قبل األزمة.
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إذا كانت هناك مجموعات سكانية متعددة مستهدفة للبرنامج (على سبيل املثال ،مجموعات الالجئني والسكان املضيفني)
ضع/ي في اعتبارك أنك قد حتتاج/ين إلى استخدام حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية بشكل منفصل لكل مجتمع حيث قد
تختلف مؤشراتهم بشكل كبير .باإلضافة إلى ذلك ،من املهم أن نتذكر أن بعض السكان املتضررين في جميع أنحاء
العالم يتم استبعادهم من عملية جمع البيانات الوطنية ألسباب سياسية أو اجتماعية؛ إذا مت تضمني هذه اجملموعات في
برنامجك ،ففكر/ي في محدودية البيانات وقم/قومي بإجراء التعديالت وفقا لذلك.

من أين تأتي البيانات الوطنية أو دون الوطنية ومن الذي يقوم بتحديثها؟
تأتي البيانات الوطنية أو دون الوطنية من مصادر مختلفة اعتمادا على السياق .ميكن أن تأتي من التعداد أو املسح أو البيانات
األخرى التي مت جمعها من قبل مختلف وكاالت جمع اإلحصاءات الوطنية أو الدولية .يتم دائما اإلشارة إلى مصدر البيانات
والسنة التي ُج ِّم َعت فيها أعلى احلاسبة عند اختيار البلد و/أو املنطقة .يقوم صندوق األمم املتحدة للسكان وفريق املعلومات
التابع له بالتحديث املستمر للمعلومات التي تسحبها األداة من البيانات؛ من املهم للمستخدم/ة إعادة تنزيل األداة كل
بضعة أشهر أو لكل استجابة جديدة للتأكد من حصولك على أحدث املعلومات املتاحة.

من أين تأتي الثوابت العاملية ومن يقوم بتحديثها؟
يتم حتديد الثوابت العاملية استنادا إلى تقييم فريق خبراء للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل و/أو متوسطات البلدان ذات
األوضاع اإلنسانية والهشة .ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال مبكتب الشؤون اإلنسانية في صندوق األمم املتحدة للسكان.

من ميكنه مساعدتي في استخدام األداة أو اإلجابة عن أي أسئلة أخرى لدي؟
عقد مكتب الشؤون اإلنسانية وفرع السكان والتنمية التابعان لصندوق األمم املتحدة للسكان ندوة عبر اإلنترنت بشأن
كيفية استخدام األداة وميكن العثور عليها على موقع الصندوق اإللكتروني.
بحسب البلد الذي تعمل فيه ،ميكن للمستشار اإلنساني اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان تقدمي الدعم بشأن
استخدام حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية .باإلضافة إلى ذلك ،ال تتردد/ي في التواصل مع @Humanitarian-SRHSupplies
 unfpa.orgللحصول على الدعم من الزمالء في مكتب الشؤون اإلنسانية العاملي التابع لصندوق األمم املتحدة للسكان.
إرسال بريد إلىHumanitarian-SRHSupplies@unfpa.org :
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حاسبة حزمة اخلدمات املبدئية
ميكن الكتابة يدويا الستبدال املعلومات في
جميع احلقول اخلضراء
ال ميكن تقدمي بيانات خاصة بالبلد .إن أمكن،
ينبغي توفير تقديرات خاصة باملوقع ،وإال يتم
استخدام الثوابت العاملية
البيانات غير متوفرة

ملزيد من املعلومات حول
وظيفة حاسبة حزمة
اخلدمات املبدئية ،يرجى
الرجوع إلى مذكرة
.اإلرشادات

ــــ

سوريا
محافظة حلب

البلد
املنطقة
احملافظة/املقاطعة
البلدية
الفئة السكانية املتضررة

500,000
الثوابت
العاملية
(افتراضي)
26%
63%
5%
9%
19%
31%
23,9
5%
-

اإلحصاءات األساسية
النسبة املئوية للنساء في سن اإلجناب
النسبة املئوية للسكان البالغني ()18+
النسبة املئوية للفتيات املراهقات اليافعات ()14-10
النسبة املئوية جلميع الفتيات املراهقات ()19-10
النسبة املئوية للمراهقني ()19-10
النسبة املئوية للرجال البالغني ()18+
معدَّل الوالدات اخلام (لكل  1,000من السكان)
انتشار أنواع العدوى املنقولة جنسيا
معدل الوفيات بني حديثي الوالدة (لكل  1,000مولود حي)
معدل الوفيات بني األمهات (لكل  1,000مولود حي)
اإلحصاءات األساسية
عدد النساء في سن اإلجناب
عدد السكان البالغني ()18+
عدد الفتيات املراهقات اليافعات ()14-10
عدد جميع الفتيات املراهقات ()19-10
عدد املراهقني ()19-10
عدد الرجال البالغني ()18+
عدد املواليد األحياء خالل الـ  12شهرا القادمة
عدد املواليد األحياء خالل الشهر القادم
عدد النساء احلوامل حاليا
عدد البالغني الذين يعيشون مع عدوى منقولة جنسيا

املصادر

بيانات
البلد

أفضل البيانات
املتاحة

بيانات خاصة
باملوقع

26%
N/A#
5%
9%
19%
31%
24
5%
N/A#
N/A#

N/A#
-

أفضل التقديرات
الوحدات
املتاحة
النساء في سن اإلجناب
127 500
البالغون/ات
N/A#
الفتيات املراهقات اليافعات ()14-10
24 350
الفتيات املراهقات ()19-10
47 150
املراهقون ()19-10
97 250
الرجال البالغون
157 350
املواليد األحياء خالل الـ  12شهرا القادمة
11 950
املواليد األحياء خالل الشهر القادم
996
النساء احلوامل حاليا
8 963
البالغون الذين يعيشون مع عدوى منقولة جنسيا
N/A#

تستند التقديرات إلى تقديرات تقديرات خاصة
البلد
باملوقع
الثوابت العاملية

صحة األمهات واملواليد
عدد حاالت احلمل التي تنتهي باإلجهاض التلقائي أو
اإلجهاض املستحث غير اآلمن (تُقدر كنسبة مئوية إضافية
من الوالدات احلية)
عدد الوالدات امليتة
عدد النساء احلوامل اللواتي سيتعرضن ملضاعفات
عدد املواليد اجلدد الذين سيتعرضون ملضاعفات
عدد املواليد اجلدد الذين يقل وزنهم عن  2500غرام
عدد النساء احلوامل اللواتي سيتمك ّن من الوصول إلى مركز
صحي والوالدة فيه
عدد النساء احلوامل اللواتي يلدن ويحتجن إلى تقطيب
التمزقات املهبلية
عدد الوالدات التي تتطلب إجراء جراحة قيصرية (احلد األدنى/
األقصى)
عدد وفيات األمهات التي سيتم جتنبها في حال تنفيذ حزمة
اخلدمات املبدئية بشكل كامل ومتتع جميع النساء احلوامل
بخدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ

N/A#
-

127 500
313 150
24 350
47 150
97 250
157 350
11 950
996
8 963
N/A#

الوصول إلى الصحة اجلنسية واإلجنابية
عدد الرجال النشطني جنسيا في الفئة السكانية
عدد الرجال النشطني جنسيا الذين يستخدمون الواقي الذكري
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن وسائل منع احلمل
احلديثة
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن الواقيات األنثوية
عدد النساء اللواتي يستخدمن األجهزة املزروعة
عدد النساء اللواتي يستخدمن حبوب منع احلمل املركبة عن طريق
الفم
عدد النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع احلمل القابلة للحقن
عدد النساء اللواتي يستخدمن اللولب
عدد األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشرية
عدد األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشرية
ويتلقون مضادات الفيروسات القهقرية
عدد األشخاص الذين سيبحثون عن رعاية ملتالزمات العدوى املنقولة
جنسيا
عدد املتعرضات/ين للعنف اجلنسي الذين سيلتمسون الرعاية
حالة تشريعات اإلجهاض
معدل اإلجهاض املستحث اآلمن

-

أفضل التقديرات املتاحة
الشهر
األشهر الثالثة
القادم
املقبلة
448

149

أفضل
البيانات
املتاحة

69

23

448

149

15%

15%

598

199

2%
15%
20%
5%

2%
15%
20%
5%

149

50

448

149

الثوابت
العاملية
(افتراضي)

5%

مجموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت لتقدير
وفيات األطفال (UN IGME) ، 2018
االجتاهات في وفيات األمهات 1990 :إلى  ،2015منظمة
الصحة العاملية ،اليونيسيف ،صندوق األمم املتحدة للسكان،
مجموعة البنك الدولي ،صندوق األمم املتحدة للسكان،
2015
مركز احلقوق اإلجنابية ،قوانني اإلجهاض في العالم2019 ،

بيانات
خاصة
باملوقع

بيانات
البلد

-

15%

15%

448

15%

15%

149/448

15%

5%

100%

15%

100%

الثوابت
العاملية
(افتراضي)
20%
20%

بيانات
البلد

خاص
باملوقع

أفضل
البيانات
املتاحة
20%
20%

15%

-

15%

1%
3%

-

3,0%
3%

5%

-

5%

8%
1%
-

-

8%
1%
-

-

-

-

3%
2%
-

3%
N/A#
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2%
2%

2%

!VALEUR#

149
260/779

!VALEUR#

الوحدات
حاالت احلمل التي تنتهي باإلجهاض
التلقائي أو اإلجهاض املستحث
غير اآلمن
الوالدات امليتة
عدد النساء احلوامل حاليا اللواتي
سيتعرضن ملضاعفات
عدد املواليد اجلدد الذين سيتعرضون
ملضاعفات
األطفال الذين يزنون أقل من 2,500
غرام عند الوالدة
عدد النساء احلوامل حاليا اللواتي
سيتمك ّن من الوصول إلى مركز
صحي والوالدة فيه
عدد النساء احلوامل حاليا اللواتي
يلدن ويحتاجن إلى تقطيب التمزقات
املهبلية
الوالدات التي تتطلب جراحة قيصرية
جتنب وفيات األمهات

أفضل
املتاحةالتقديرات الوحدات
الرجال النشطون جنسيا
100 000
عدد الرجال النشطني جنسيا الذين يستخدمون
20 000
الواقي الذكري
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن
19 125
وسائل منع احلمل احلديثة
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن
3 825
الواقيات األنثوية
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن
3 825
األجهزة املزروعة
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن
5 738
حبوب منع احلمل املركبة عن طريق الفم
عدد النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن
10 519
وسائل منع احلمل القابلة للحقن
النساء في سن اإلجناب اللواتي يستخدمن اللولب
956
األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص
املناعة البشرية
األشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص
املناعة البشرية ويتلقون مضادات الفيروسات
القهقرية
األشخاص الذين يطلبون رعاية متالزمات أنواع
N/A#
العدوى املنقولة جنسيا
عدد املتعرضات/ين للعنف اجلنسي الذين
2 550
سيلتمسون الرعاية
حالة تشريعات
N/A#
اإلجهاض
اإلجهاض لكل  1000امرأة في سن اإلجناب
2 805

امللحق د :منوذج مقترح مشروع
منوذج مقترح املشروع هذا مخصص لكي تق ّدمه منظمة غير حكومية إلى احلكومات ،ووكاالت األمم املتحدة ،مثل صندوق
األمم املتحدة للسكان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،أو جهات مانحة أخرى.
عنوان املشروع

تطبيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية

املنظمة

[وصف املنظمة وعملها في املنطقة ،مبا في ذلك أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية]

خلفية موجزة ،سبب حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية سوف تنقذ األرواح إذا نُفذت في
املشروع واملشكلة بداية حالة الطوارئ .لتجاهل احتياجات الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع اإلنسانية عواقب
وخيمة ،مبا في ذلك معدالت املرض والوفيات التي ميكن منعها بني األمهات واألطفال حديثي
التي يعاجلها
الوالدة؛ وعواقب ميكن جتنبها للحمل غير املقصود مثل اإلجهاض غير اآلمن؛ وعواقب ميكن جتنبها
للعنف اجلنسي مثل احلمل غير املقصود وزيادة انتقال أنواع العدوى املنقولة جنسيا ،وزيادة انتقال
فيروس نقص املناعة البشرية ،واملشكالت املستمرة للصحة النفسية ،مبا في ذلك االكتئاب.
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي مجموعة من األنشطة
ذات األولوية املصممة ملنع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات؛ واحلد من معدالت
املرض والوفيات ومن انتقال فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع العدوى األخرى املنقولة جنسيا؛
واحليلولة دون زيادة معدل املرض والوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة؛ ومنع احلمل غير
املقصود؛ والتخطيط لالنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية األكثر شمولية ودمجها
في الرعاية الصحية األولية .من األنشطة األخرى ذات األولوية التي تتضمنها حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،ضمان توفير رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى
حد يسمح به القانون.
ميكن تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية من دون تقييم
متعمق لالحتياجات ألن األدلة املوثقة تبرر بالفعل استخدامها وهي متثل احلد األدنى من خدمات
الصحة اجلنسية واإلجنابية التي يتم تقدميها أثناء حاالت الطوارئ .تشكل مكونات حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية حدا أدنى من املتطلبات ومن املتوقع أن يتم
تقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة مبجرد أن يسمح الوضع بذلك .مت تضمني
األنشطة ذات األولوية حلزمة اخلدمات املبدئية في مراجعة  2018ملبادئ إسفير التوجيهية ضمن
معايير الصحة اجلنسية واإلجنابية« :املعيار  2.3.1الرعاية الصحية اإلجنابية لألمهات واملواليد» ،
«املعيار  2.3.2العنف اجلنسي واإلدارة السريرية لالغتصاب»  ،و «املعيار
 2.3.3فيروس نقص املناعة البشرية *».
معي للصحة اجلنسية واإلجنابية
تعتبر الوكالة الرائدة للصحة اجلنسية واإلجنابية مع منسق
ّ
ضرورية لضمان تنسيق أنشطة حزمة اخلدمات املبدئية داخل قطاع/مجموعة الصحة .حتت
إشراف إطار التنسيق الصحي الشامل ،ينبغي ملنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية أن يكون
نقطة االتصال خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتقدمي املشورة واملساعدة التقنية بشأن
الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ االتصال بالسلطات الوطنية واإلقليمية للبلد املضيف؛ التواصل
مع القطاعات األخرى لضمان اتباع نهج متعدد القطاعات جتاه الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
حتديد البروتوكوالت القياسية للصحة اجلنسية واإلجنابية التي يتم دمجها بالكامل مع الرعاية
الصحية األولية ،وكذلك النماذج البسيطة لرصد أنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ ورفــع
تقاريــر منتظمــة إلــى قطاع/مجموعــة الصحــة.
[أدخل/ي خلفية موجزة عن حالة الطوارئ].
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األهداف:

1.حتديــد منظمــة رائــدة وأفــراد رائــدون لتســهيل تنســيق وتنفيــذ حزمــة اخلدمــات
املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة.
2.الوقاية من العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات.
3.الوقاية من حاالت العدوى واإلصابة باملرض والوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة
البشرية وأنواع أخرى من العدوى املنقولة جنسيا.
4.منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة.
5.منع احلمل غير املقصود.
دمجة في الرعاية
6.التخطيط خلدمات برمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،وامل ُ َ
الصحية األولية فور سماح الوضع بذلك.
أولوية أخرى :من املهم أيضا ضمان رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون.

األنشطة

التأكد من أن قطاع/مجموعة الصحة يحدد منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا.
تقوم املنظمة الرائدة للصحة اجلنسية واإلجنابية مبا يلي:
⊲ترشــح منســق/ة الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لتقــدمي الدعــم الفنــي والتشــغيلي
جلميــع الــوكاالت التــي تقدم اخلدمات الصحية؛
⊲تستضيف اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل
املنسق لضمان تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية؛
⊲ترفع تقارير إلى اجملموعة الصحية ،و/أو مجموعات العنف القائم على النوع االجتماعي
الفرعية و/أو اجتماعات التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية حول أي
مسائل تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا؛
⊲باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة  /العنف القائم على النوع االجتماعي  /فيروس نقص
املناعة البشرية ،تضمن مسح وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة؛
⊲مشاركة املعلومات حول توفر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية
⊲وتضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وموقعها.
منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات.
⊲العمــل مــع مجموعــات أخــرى ،ال ســيما اجملموعــة املعنيــة باحلمايــة واجملموعــة
الفرعيــة املعنيــة بالعنــف القائم على النوع االجتماعي ،لوضع تدابير وقائية على
مستوى اجملتمعات وعلى املستوى احمللي وعلى مستوى املقاطعات مبا في ذلك املنشآت
الصحية حلماية الفئات املتأثرة ،وال سيما النساء والفتيات ،من العنف اجلنسي؛
⊲جعل الرعاية السريرية واإلحالة إلى اخلدمات الداعمة األخرى متاحة للناجني/ات من
العنف اجلنسي؛
⊲ضمان توفير مساحات سرية وآمنة داخل املنشآت الصحية لتلقي وتوفيــر الرعايــة
الســريرية واإلحــاالت املناســبة للناجــن/ات مــن العنــف اجلنســي.
منع انتشار العدوى وخفض معدالت اإلصابة باملرض والوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة
البشرية وأنواع أخرى من العدوى املنقولة جنسيا:
⊲االستخدام اآلمن والعقالني لنقل الدم؛
⊲ضمان تطبيق االحتياطات املعيارية؛
⊲التحقــق مــن توافــر الواقيــات الذكريــة املغلّفــة باملزلّــق مجانــا ،وحيثمــا ينطبــق ذلــك
(علــى ســبيل املثــال ،عنــد اســتخدام الســكان لهــا بالفعــل قبــل األزمــة) ،التأكــد مــن
توفيــر الواقيــات األنثويــة؛
⊲دعــم توفيــر مضــادات الفيروســات القهقريــة ملواصلــة العــاج لألشــخاص الذيــن مت
تســجيلهم فــي برنامــج العــاج املضــاد للفيروســات القهقريــة قبــل حالــة الطــوارئ ،مبا
فــي ذلــك النســاء اللواتــي التحقــن ببرامــج الوقايــة مــن انتقــال العــدوى مــن األم للطفــل؛
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⊲ توفيــر العــاج الوقائــي بعــد التعــرض للفيــروس للناجــن/ات مــن العنــف اجلنســي
حســب االقتضــاء ولألشــخاص املعرّضــن بســبب املهنــة؛
⊲دعــم توفيــر العــاج الوقائــي بالكوترميوكســازول للعــداوى االنتهازيــة للمرضــى الذيــن
يتبــن أنهــم مصابــون بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية أو مت تشــخيصهم بالفعــل
باإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية؛
⊲التأكــد مــن توافــر ،فــي املنشــآت الصحيــة ،تشــخيص املتالزمــات وعــاج العــدوى املنقول ًة
جنسيا .
منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة
⊲التحقــق مــن توافــر خدمــات الــوالدة النظيفــة واآلمنــة والرعايــة األساســية حلديثــي
الــوالدة وخدمــات رعايــة التوليــد وحديثــي الــوالدة فــي حــاالت الطــوارئ املنقــذة للحيــاة
وإمكانيــة احلصــول عليهــا ،مبــا فــي ذلــك:
•علــى مســتوى مستشــفى اإلحالــة :املوظفــن الطبيــن املؤهلــن واملســتلزمات
لتقــدمي الرعايــة الشــاملة الطارئــة للتوليــد وحديثــي الــوالدة؛
•علــى مســتوى املنشــأة الصحيــة :خبيــرات الــوالدة ومســتلزمات حلــاالت الــوالدة
الطبيعيــة غيــر املعقــدة ،وتوفيــر اخلدمــات األساســية للرعايــة الطارئــة للتوليــد
وحديثــي الــوالدة؛
•الرعايــة فــي املرافــق الصحيــة؛ ينبغــي توفيــر مجموعــات الــوالدة النظيفــة
للنســاء احلوامــل اللواتــي يظهــر عليهــن احلمــل بشــكل واضــح لتعزيــز الــوالدات
املنزليــة النظيفــة عندمــا يتعــذر الوصــول إلــى مرفــق صحــي
⊲إنشــاء نظــام إحالــة  24ســاعة فــي اليــوم طــوال أيــام األســبوع لتســهيل النقــل
والتواصــل بــن اجملتمــع واملركــز الصحــي واملستشــفى
⊲ ضمــان توافــر رعايــة مــا بعــد اإلجهــاض املنقــذة للحيــاة فــي املراكــز الصحيــة
واملستشــفيات
⊲ ضمــان توافــر اإلمــدادات والســلع األساســية للــوالدة النظيفــة والرعايــة الفوريــة حلديثــي
الــوالدة حيــث ال ميكــن الوصــول إلــى منشــأة صحيــة أو ال ميكــن االعتمــاد عليهــا.
منع احلمل غير املقصود:
⊲ضمــان توافــر مجموعــة مــن وســائل منــع احلمــل الطويلــة املفعــول والقابلــة للعكــس
والقصيــرة املفعــول (مبــا فــي ذلــك الواقيــات الذكريــة واألنثويــة [حيــث مت اســتخدامها
بالفعــل قبــل األزمــة] ووســائل منــع احلمــل الطارئــة) فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة
األوليــة مــن أجــل تلبيــة الطلــب
⊲توفيــر املعلومــات ،مبــا فــي ذلــك املعلومــات القائمــة ،والتعليــم ،واملــواد اإلعالميــة،
واالستشــارة بشــأن وســائل منــع احلمــل التــي تعـزّز االختيــار املســتنير والرضــا ،والفعالية،
وخصوصيــة وســرية املســتفيد/ة ،واإلنصــاف ،وعــدم التعــرّض للتمييــز
⊲ التأكّــد مــن إدراك اجملتمــع احمللــي لتوافــر وســائل منــع احلمــل للنســاء واملراهقــن/ات
والرجــال
التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،واملدمجة في الرعاية الصحية األولية
في أقرب وقت ممكن.العمل مع شركاء القطاع الصحي  /اجملموعة الصحية للتعامل مع أسس
بناء النظام الصحي الستة :تقدمي اخلدمات ،والقوى العاملة في مجال الصحة ،ونظام املعلومات
الصحية ،والسلع الطبية ،والتمويل ،واحلوكمة والقيادة.
أولوية أخرى :من املهم أيضا التأكد من أن رعاية اإلجهاض اآلمن متاحة ،إلى أقصى حد يسمح به
القانون ،في املراكز الصحية ومرافق املستشفيات.
رصد وتقييم تنفيذ املشروع:
امللء املنتظم للقائمة املرجعية التابعة حلزمة اخلدمات املبدئية التي ميكن إيجادها في النسخة
اإلنسانية لكل
املنقحة من الدليل امليداني املشترك بني الوكاالت :الصحة اإلجنابية في األوضاع
ّ
مناطق تنفيذ املشروع.
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جمع أو تقدير املعلومات الدميوغرافية األساسية؛ مجموع السكان؛ عدد النساء في ســن اإلجناب
(تتراوح أعمارهن بني  15و  49سنة ،املقدرة بنحو  25٪من السكان)؛ عدد الرجال النشطني جنسيا
(يقدر بنحو  ٪ 20من السكان)؛ املعدل اإلجمالي للمواليد (يقدر بنحو  ٪ 4من السكان)؛ معدل
الوفيات حسب العمر (مبا في ذلك وفيات األطفال حديثي الوالدة  28-0يوما)؛ ومعدل الوفيات
حسب اجلنس.
املؤشرات

1 .النســبة املئويــة للمنشــآت الصحيــة املــزودة بتدابيــر الســامة (املراحيــض املنفصلــة
حســب اجلنــس مــزوّدة بأقفــال داخليــة ،واإلضــاءة حــول املنشــأة الصحيــة ،ونظــام
التحكــم فــي حتديــد مــن يدخــل إلــى املنشــأة أو مــن يغادرهــا ،مثــل احلــراس أو االســتقبال)
2 .النســبة املئويــة للمرافــق الصحيــة التــي توفــر إدارة ســريرية للناجــن/ات مــن العنــف
اجلنســي( :عــدد املرافــق الصحيــة التــي تقــدم الرعايــة  /جميــع املرافــق الصحيــة) × 100
3 .النســبة املئويــة للناجــن/ات مــن العنــف اجلنســي الذيــن يتلقون/يــن العــاج الوقائــي
بعــد التعــرض للفيــروس فــي غضــون  72ســاعة مــن وقــوع احلــادث( :عــدد الناجــن/ات
الذين/اللواتــي يتلقون/يــن العــاج الوقائــي بعــد التعــرض للفيــروس خــال  72ســاعة مــن
احلــادث  /العــدد اإلجمالــي للناجــن/ات املؤهلــن/ات لتلقــي العــاج الوقائــي بعــد التعــرض
للفيــروس) × 100
4 .تغطيــة اللــوازم لالحتياطــات املعياريــة ،والتــي يتــم تعريفهــا علــى أنهــا النســبة املئويــة
ملواقــع تقــدمي اخلدمــات الصحيــة التــي حتتــوي علــى إمــدادات كافيــة لضمــان إمكانيــة
ممارســة االحتياطــات املعياريــة( :عــدد نقــاط تقــدمي اخلدمــات الصحيــة ذات اإلمــدادات
الكافيــة لتنفيــذ االحتياطــات املعياريــة  /عــدد نقــاط تقــدمي اخلدمــات الصحيــة) × 100
5 .تغطيــة اختبــارات فيــروس نقــص املناعــة البشــرية الســريعة لنقــل الــدم اآلمــن،
والتــي يتــم تعريفهــا علــى أنهــا النســبة املئويــة ملستشــفيات اإلحالــة التــي لديهــا
اختبــارات فيــروس نقــص املناعــة البشــرية الســريعة الكافيــة لضمــان فحــص كل الــدم
املوجــه لنقــل الــدم( :عــدد املستشــفيات التــي لديهــا كميــة كافيــة اختبــارات فيــروس
نقــص املناعــة البشــرية الســريعة لفحــص الــدم مــن أجــل نقــل الــدم  /إجمالــي عــدد
املستشــفيات) × 100
6 .معــدل توزيــع الواقــي الذكــري ،وهــو معــدل توزيــع الواقــي الذكــري بــن الســكان :عــدد
الواقيــات الذكريــة املوزعــة  /مجمــوع الســكان  /الشــهر
7 .تلبيــة االحتياجــات املرتبطــة بالرعايــة الطارئــة للتوليــد وحديثــي الــوالدة ،والتــي يتــم
تعريفهــا علــى أنهــا نســبة النســاء اللواتــي يعانــن مضاعفــات خطيــرة ومباشــرة مــن
الــوالدة الالتــي يعاجلــن فــي مرافــق الرعايــة الطارئــة للتوليــد وحديثــي الــوالدة( :عــدد
مضاعفــات الــوالدة [نزيــف مــا قبــل الــوالدة ،نزيــف مــا بعــد الــوالدة ،الــوالدة املتعســرة،
تســمم احلمــل املســبق احلــاد ،تســمم احلمــل أو اإلنتــان النفاســي] التــي يتــم معاجلتهــا
فــي مرفــق الرعايــة الطارئــة للتوليــد وحديثــي الــوالدة  /عــدد الــوالدات املتوقعــة) × 100
8 .تغطيــة مجموعــات الــوالدة النظيفــة ،والتــي يتــم تعريفهــا علــى أنهــا معــدل توزيــع
مجموعــات الــوالدة النظيفــة بــن النســاء احلوامــل فــي الثلــث الثالــث مــن احلمــل( :عــدد
مجموعــات الــوالدة النظيفــة املوزعــة  /العــدد التقديــري للنســاء احلوامــل) × 100
9 .النســبة املئويــة للمرافــق الصحيــة التــي توفــر وســائل منــع حمــل طويلــة املــدى وقابلــة
للعكــس وقصيــرة املفعــول متاحــة لتلبيــة الطلــب
	10.النســبة املئويــة للمرافــق الصحيــة التــي تقــدم عــاج متالزمــات العــدوى املنقولــة
جنســيا املتوفــر فــي املرافــق الصحيــة

املستفيدون/ات
املستهدفون/ات

(العدد اإلجمالي) املتأثر باألزمة ،من بينهم ( )xxمن النساء تتراوح أعمارهن بني  15و 49سنة.

مدة املشروع

ما بني ستة أشهر إلى سنة

الكتيب اإلرشادي إسفير ( 2018إسفير.https://www.spherestandards.org/handbook/ ،)2018 ،
ّ
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امللحق ه :ورقة املناصرة حلزمة اخلدمات املبدئية
الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية

ما هي حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وملاذا هي مهمة؟

حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي مجموعة من األنشطة ذات األولوية واملنقذة لألرواح
التي يتم تنفيذها في بداية كل أزمة إنسانية .وهي تشكل نقطة االنطالق لبرمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية في حاالت
الطوارئ اإلنسانية ،وينبغي احلفاظ عليها واالستفادة منها مع خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة طوال األزمات املمتدة
واإلنعاش.
1 .حتدث ثلثا وفيات األمومة التي ميكن الوقاية منها و  45٪من وفيات حديثي الوالدة في البلدان
2 .املتأثرة بصراع حديث أو كوارث طبيعية أو كليهما.
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3 .حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة تنقــذ األرواح ومتنــع األمــراض واإلعاقــة والوفيــات.
علــى هــذا النحــو ،تلبــي حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة معاييــر إنقــاذ األرواح
لصنــدوق األمم املتحــدة املركــزي لإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ.
4 .لتجاهــل احتياجــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي األوضــاع اإلنســانية عواقــب وخيمــة ،مبــا فــي ذلــك معــدالت املــرض
والوفيــات التــي ميكــن منعهــا بــن األمهــات واألطفــال حديثــي الــوالدة؛ وعواقــب ميكــن جتنبهــا للحمــل غيــر املقصــود
مثــل اإلجهــاض غيــر اآلمــن؛ وعواقــب ميكــن جتنبهــا للعنــف اجلنســي مثــل احلمــل غيــر املقصــود وزيــادة انتقــال أنــواع
العــدوى املنقولــة جنســيا ،وزيــادة انتقــال فيــروس نقــص املناعــة البشــرية ،واملشــكالت املســتمرة للصحــة النفســية،
مبــا فــي ذلــك االكتئــاب.
5 .خدمــات الصحــة احلنســية واإلجنابيــة ذات األولويــة واملنقــذة للحيــاة ،املنصــوص عليهــا فــي حزمــة اخلدمــات املبدئيــة
الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ،مت دمجهــا فــي املعاييــر الصحيــة الدنيــا إســفير فــي االســتجابة
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اإلنســانية.
6 .تؤيــد مجموعــة الصحــة العامليــة حزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة كمعيــار احلــد
األدنــى فــي تقــدمي اخلدمــات الصحيــة فــي حــاالت الطــوارئ ،كمــا هــو موضــح فــي دليــل اجملموعــة الصحيــة للجنــة
الدائمــة املشــتركة بــن الــوكاالت143.
7 .تدعــم القوانــن الدوليــة التنفيــذ الســريع ودون عوائــق ،مــن قبــل اجلهــات اإلنســانية ،حلزمــة اخلدمــات املبدئيــة الدنيــا
املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة 144.تعتبــر خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ضروريــة أيضــا لتطبيــق قــرارات
مجلــس األمــن التابــع لــأمم املتحــدة  1325و 1820و 1888و 1889بشأن املرأة والسالم واألمن.
8 .باإلضافــة إلــى الصحــة ،يجــب تنســيق أنشــطة حزمــة اخلدمــات املبدئيةالدنيــا املعنيــة بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة
مــع القطاعــات  /اجملموعــات األخــرى ،مبــا فــي ذلــك احلمايــة؛ اخلدمــات اللوجســتية؛ امليــاه والصــرف الصحــي والنظافــة
الصحيــة؛ والتعافــي املبكــر.

9 .عندمــا تصبــح اجلهــات الفاعلــة في اجملال اإلنساني على دراية باألنشطة ذات األولوية حلزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية
بالصحة اجلنسية واإلجنابية ،فهي تدرك أنه ميكن ويجب تقدميها في سياق األولويات ذات األولويات احلاسمة األخرى ،مثل
املاء والغذاء ووقود الطهي واملأوى.
 141زيد ،وآخرون« ،لكل امرأة وكل طفل في كل مكان».
 142الكتيب اإلرشادي إسفير.
 143دليل مجموعة الصحة :دليل عملي للتنفيذ على مستوى البلد
 144اتفاقية جنيف (الرابعة) املتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب (جنيف  12 ،أغسطس )1949؛ اتفاقية جنيف (الثالثة) ،املتعلقة مبعاملة أسرى احلرب ،املادة
( 3جنيف 12 ،آب/أغسطس )1949؛ العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،املادة ( 6اجلمعية العامة لألمم املتحدة 16 ،ديسمبر )1966؛ اتفاقية جنيف
(الرابعة) املتعلقة بحماية املدنيني في وقت احلرب ،املواد  23و 55و 59و( 60جنيف 12 ،أغسطس )1949؛ البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف في  12أغسطس
 ،1949واملتعلق بحماية ضحايا النزاعات املسلحة الدولية (البروتوكول األول) ،املادة  8( 70يونيو )1977؛ البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف املعقودة في 12
آب/أغسطس  ،1949واملتعلقة بحماية ضحايا النزاعات املسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) املواد  8( 11-9متوز/يونيو )1977؛ اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد املرأة (اجلمعية العامة لألمم املتحدة)1979 ،؛ والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (اجلمعية العامة لألمم املتحدة،
 16ديسمبر .)1966
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التخطيط خلدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية الشاملة،
املدمجة في الرعاية الصحية
األولية ،في أقرب وقت ممكن .العمل
مع الشركاء في قطاع/مجموعة
الصحة ملعاجلة العناصر األساسية
الست للنظام الصحي

•تقدمي اخلدمات
•القوة العاملة الصحية
•نظام املعلومات الصحية
•السلع الطبية
•التمويل
•احلوكمة والقيادة

الهدف  :5منع احلمل غير املقصود

الهدف  :1التحقق من أن القطاع الصحي/اجملموعة
الصحية يحدد/حتدد منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا .منظمة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة:

:ترشح منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية لتقدمي الدعم الفني والتشغيلي جلميع الوكاالت
التي تقدم اخلدمات الصحية

الهدف  :2منع العنف اجلنسي واالستجابة الحتياجات الناجني/ات:
•ترشح منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية لتقدمي الدعم الفني والتشغيلي جلميع الوكاالت التي تقدم اخلدمات
الصحية
•تستضيف اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل املنسق لضمان تنفيذ
حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
•ترفع التقارير إلى مجموعة الصحة ،و/أو مجموعة العنف القائم على النوع االجتماعي الفرعية و/أو اجتماعات
التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة حول أي قضايا تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات
املبدئية الدنيا
•باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة  /العنف املبني على النوع االجتماعي  /فيروس نقص املناعة البشرية
املكتسبة ،تضمن مسح وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة
•تشارك املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية
•تضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اإلجنابية وموقعها
IARH
Kit 3

IARH
Kit 5

IARH
Kit 8

IARH
Kit 9

الهدف  :3الوقاية من انتقال العدوى واحلد من معدالت اإلصابة باملرض
وحاالت الوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة وغيره
من أنواع العدوى املنقولة جنسيا•
•استخدام نقل الدم بشكل آمن ومتعقل
•التأكد من تطبيق االحتياطات املعيارية
•التحقق من توافر الواقيات الذكرية املغلفة باملزلّق مجانا ،وحيثما ينطبق ذلك (على سبيل
املثال ،عند استخدام ذلك بالفعل من قبل السكان) ،التأكد من توفير الواقيات األنثوية
•دعم توفير مضادات الفيروسات القهقرية ( )ARVsملواصلة العالج لألشخاص الذين مت
تسجيلهم في برنامج للعالج املضاد للفيروسات القهقرية ( )ARTقبل حالة الطوارئ ،مبا
في ذلك النساء اللواتي التحقن ببرامج الوقاية من انتقال العدوى من األم للطفل
•توفير الوقاية بعد التعرض للناجيات والناجني من العنف اجلنسي حسب االقتضاء وكذلك
للتعرض املهني؛
•دعم توفير العالج الوقائي بالكوترميوكسازول للعداوى االنتهازية لألشخاص الذين يتبني
أنهم مصابون بفيروس نقص املناعة البشرية أو مت تشخيصهم بالفعل باإلصابة بفيروس
نقص املناعة البشرية؛
•التأكد من توافر املنشآت الصحية لتشخيص املتالزمات وعالج أنواع العدوى املنقولة
جنسيا .

IARH
Kit 1

IARH
Kit 3

IARH
Kit 5

IARH
Additional Standard Precautions in kits 2, 4, Kit 12
6, 8, 9, 11

•احلرص على توافر خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية واملنقذة للحياة حلديثي الوالدة ،وخدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
( )EmONCوإمكانية الوصول إليها ،مبا في ذلك:
○على مستوى مستشفى اإلحالة :فريق عمل طبي مؤهل واملستلزمات الالزمة لتوفير خدمات شاملة للرعاية الطارئة للتوليد وحديثي الوالدة
○على مستوى املنشآت الصحية :قابالت ماهرات ومستلزمات حلاالت الوالدة املهبلية ،وتوفير اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ
○على مستوى اجملتمع :توفير املعلومات للمجتمع حول توافر خدمات الوالدة اآلمنة ورعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ وأهمية طلب الرعاية من
املنشآت الصحية .يجب توفير مستلزمات الوالدة النظيفة للنساء اللواتي يظهر احلمل عليهن والقابالت لتعزيز عمليات الوالدة املنزلية النظيفة عندما يكون
الوصول إلى املنشأة الصحية غير ممكن
•إنشاء نظام إحالة  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع لتسهيل النقل من اجملتمع إلى املركز الصحي واملستشفى والتواصل بينهم
•ضمان توافر رعاية ما بعد اإلجهاض املنقذة للحياة في املراكز الصحية واملستشفيات
•ضمان توافر اللوازم والسلع األساسية للوالدة النظيفة والرعاية الفورية حلديثي الوالدة حيث ال ميكن الوصول إلى منشأة صحية أو ال ميكن االعتماد عليها

الهدف  :4منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة

منع حاالت الوفيات ،واملرض ،واإلعاقة
لدى اجملموعات السكانية املتأثرة
باألزمة

الهدف العام:

•تستضيف اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل العمل
املنسق لضمان تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
•ترفع التقارير إلى مجموعة الصحة ،و/أو مجموعة العنف القائم على النوع االجتماعي
الفرعية و/أو اجتماعات التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة
حول أي قضايا تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
•باإلضافة إلى آليات تنسيق الصحة  /العنف املبني على النوع االجتماعي  /فيروس نقص
املناعة البشرية املكتسبة ،تضمن مسح وحتليل خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية
القائمة
•تشارك املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية
•تضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اإلجنابية وموقعها

•ضمان توافر مجموعة متنوعة من وسائل منع احلمل طويلة املفعول،
والتي ميكن الرجوع عنها ،وقصيرة املفعول (مبا في ذلك الواقي الذكري
واألنثوي ،حيث يستخدمان أصال ،والوسائل الطارئة ملنع احلمل) في
منشآت الرعاية الصحية األولية لتلبية الطلب
•توفير املعلومات ،مبا فيها املتواجد أصال من املعلومات ،والتعليم،
والتواصل ،باإلضافة إلى املشورة بشأن وسائل منع احلمل والتي تركز على
االختيار والرضى املستنيرين ،والفعالية ،مبا يدعم اخلصوصية ،والسرية،
والعدالة ،وعدم التمييز لصالح األشخاص الذين يتلقون اخلدمات
•ضمان أن اجملتمع احمللي على دراية بتوافر وسائل منع احلمل للنساء،
واملراهقني/ات ،والرجال

IARH
Kit 1

IARH
Kit 3

IARH
Kit 4

 IARHأولوية أخرى :من املهم التأكّد من توافر رعاية اإلجهاض اآلمن،
 Kit 8إلى أقصى حد يسمح به القانون ،في املراكز الصحية ومنشآت
املستشفيات

IARH
Kit 2

IARH
Kit 6

IARH
Kit 8

IARH
Kit 9

IARH
Kit 10

IARH
Kit 11

IARH
Kit 12

امللحق و :موجز عن حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية

املبادئ األساسية لبرمجة الصحة اجلنسية واإلجنابية في األوضاع اإلنسانية
•العمل في شراكة محترمة مع األشخاص الذين يتلقون الرعاية ومقدمي الرعاية والشركاء احملليني والدوليني
•ضمان املساواة من خالل تلبية احتياجات الناس املتنوعة من الصحة اجلنسية واإلجنابية وضمان أن اخلدمات واإلمدادات ميسورة التكلفة
أو مجانية ومتاحة للجميع وذات جودة عالية
•توفير معلومات وخيارات شاملة وقائمة على األدلة ومتاحة حول اإلمدادات واخلدمات املتاحة
•ضمان املشاركة الفعالة والهادفة لألشخاص املعنيني والرعاية التي تركز على الشخص والتي تعترف بقدرة املرضى على اتخاذ القرار
املستقل واختيارهم للخدمات والسلع
•ضمان اخلصوصية والسرية للجميع ومعاملة الناس بكرامة واحترام
•تعزيز اإلنصاف فيما يتعلق بالعمر واجلنس والنوع االجتماعي والهوية اجلندرية واحلالة الزوجية والتوجه اجلنسي واملوقع اجلغرافي (مثل
الريفي  /املدني) واإلعاقة والعرق واللون واللغة والدين واآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء والوطني والعرقي واالجتماعي وامللكية والوالدة
أو مميزات وخصائص اخرى
•التعرف على ديناميات النوع االجتماعي والسلطة ومعاجلتها في مرافق الرعاية الصحية لضمان عدم تعرض األشخاص لإلكراه أو التمييز
أو العنف  /سوء املعاملة  /عدم االحترام  /اإلساءة في تلقي أو تقدمي اخلدمات الصحية
•إشراك وتعبئة اجملتمع ،مبا في ذلك اجملموعات السكانية التي غالبا ما ت ُ َه َّمش مثل املراهقني/ات ،في أنشطة التواصل مع اجملتمع إلبالغ
اجملتمع بتوافر خدمات وسلع حزمة اخلدمات املبدئية وموقعها.
•مراقبة اخلدمات واإلمدادات وتبادل املعلومات والنتائج بهدف حتسني جودة الرعاية

حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية هي
مجموعة من خدمات وأنشطة الصحة اجلنسية واإلجنابية املنقذة
للحياة ذات األولوية التي يتم تنفيذها في بداية كل حالة طوارئ
إنسانية ملنع حاالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد واملرتبطة بالصحة
اجلنسية واإلجنابية .ينبغي تنفيذ جميع أنشطة تقدمي اخلدمات حلزمة
اخلدمات املبدئية في وقت واحد من خالل إجراءات منسقة مع جميع
الشركاء املعنيني.
تشكل حزمة اخلدمات املبدئية نقطة البداية لبرمجة الصحة اجلنسية
واإلجنابية وينبغي ضمان اجلودة احملترمة للرعاية منذ البداية .من املهم
اإلشارة إلى أن مكونات حزمة اخلدمات املبدئية تشكل احلد األدنى من
املتطلبات ويجب تنفيذها في جميع الظروف .يجب احلفاظ على هذه
اخلدمات والبناء عليها في أقرب وقت ممكن (من الناحية املثالية 6-3
أشهر) مع خدمات وإمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة خالل
األزمات املمتدة والتعاف

املستوى اجملتمعي /املركز الصحي :مجموعات املستوى اجملتمعي  /املركز الصحي مخصصة لالستخدام من قبل مقدمي/ات اخلدمة الذين واللواتي يقدمن/ون رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية على مستوى الرعاية الصحية اجملتمعية.
عمل ملرة واحدة.
مت تصميم كل مجموعة لتلبية احتياجات  10،000شخص على مدى  3أشهر .حتتوي اجملموعات بشكل أساسي على أدوية واملواد التي تُس َت َ
رموز األلوان

أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة
اإلجنابية

أحمر

واقيات ذكرية
الوالدة النظيفة (أ و ب)

اجملموعة  1أ
اجملموعة 2

أزرق داكن

اجملموعة 3

زهري

عالج ما بعد االغتصاب

أبيض

أدوية منع احلمل عن طريق الفم واحلقن

اجملموعة 4

فيروزي

عالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا

اجملموعة 5

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية (اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ):
حتتوي مجموعات مستوى مرافق الرعاية الصحية األولية ( )BEmONCعلى مواد قابلة لالستخدام مرة واحدة وإلعادة االستخدام ،يستخدمها مقدمو/ات الرعاية الصحية ذوو/ات مهارات القابلة اإلضافية ومهارات التوليد وحديثي الوالدة اخملتارة في املركز
صممت كل مجموعة لتوفير احتياجات  30,000شخص على مدى  3أشهر .من املمكن طلب هذه اجملموعات لعدد سكان أقل من  30.000شخص ،هذا يعني أن اإلمدادات ستكفي لفترة أطول.
الصحي أو على مستوى املستشفىُ .
رموز األلوان

أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية

بني

مساعدة الوالدة الطبية  -مستلزمات القبالة (أ وب)

اجملموعة 6

اصفر

حثّ
إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو املُس َت َ

اجملموعة 8

بنفسجى

إصالح متزقات عنق الرحم و املهبل

اجملموعة 9

الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي

اجملموعة 10

رموز األلوان

أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية
بالصحة اإلجنابية

أخضر برّاق
أخضر داكن

مجموعة جراحة التوليد ومضاعفات التوليد الوخيمة (أ و ب)

اجملموعة 11

نقل الدم

اجملموعة 12

رمادي
مستوى مستشفى اإلحالة (:)CEmONC
حتتوي مجموعات مستوى مستشفى اإلحالة ( )CEmONCعلى لوازم قابلة لالستخدام مرة واحدة وإلعادة االستخدام لتوفير رعاية طارئة شاملة للوالدة وحديثي الوالدة على مستوى اإلحالة (التوليد اجلراحي).
في األوضاع اإلنسانية احلادة ،تتم إحالة املرضى من اجملموعات السكانية املتضررة إلى أقرب مستشفى ،والتي قد ال متتلك املعدات واللوازم الستيعاب احلاالت اإلضافية .تشير التقديرات إلى أن مستشفى على هذا املستوى يغطي عدد سكان يبلغ حوالي
 150،000شخص .سوف تخدم اإلمدادات املقدمة في هذه اجملموعات هؤالء السكان على مدى فترة  3أشهر.

مالحظة :تُصنَّف مجموعات طوارئ الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت إلى ثالثة مستويات تستهدف مستويات تقدمي اخلدمات الصحية الثالثة.
مت تصميم اجملموعات لالستخدام خالل فترة ثالثة أشهر بالنسبة إلى حجم سكان مستهدف محدد .ميكن طلب السلع التكميلية وفقا للبيئة املؤاتية وقدرات مقدمي الرعاية الصحية.
نظرا إلى أن هذه اجملموعات ليست محددة السياق أو شاملة ،ينبغي للمنظمات أال تعتمد فقط على مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت وعليها أن تخطط لدمج شراء إمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية في أنظمة املشتريات الصحية الروتينية في
أقرب وقت ممكن .لن يضمن ذلك استدامة اإلمدادات فقط ،ولكنه سيسمح بتوسيع اخلدمات من حزمة اخلدمات املبدئية إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة.
*ستكون هيكلية اجملموعة اجلديدة متاحة فقط في أواخر عام 2019
السلع التكميلية هي عدد من املواد و/أو اجملموعات اخملصصة لالستعمال مرة واحدة واالستهالكية التي ميكن طلبها في ظروف محددة الستكمال
مجموعات الصحة اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت املوجودة حاليا:
في األماكن حيث يتم تدريب مقدمي اخلدمات على استخدام املواد املتخصصة؛
في األماكن حيث مت قبول اإلمدادات واستخدامها بالفعل قبل الطوارئ؛
بعد الطلب األول السريع إلمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية في األزمات املمتدة أو أوضاع ما بعد الطوارئ ،في حني تُبذل جميع اجلهود لتعزيز أو بناء
خطوط إمداد سلعي طبي محلي مستدام (مبا في ذلك قنوات الشراء احمللية واإلقليمية)؛
وحيث يُسمح باستخدام اللوازم إلى أقصى حد من القانون الوطني.

فرع خدمات املشتريات التابع لصندوق األمم املتحدة
للسكان

مكتب الشؤون اإلنسانية التابع لصندوق األمم
املتحدة للسكان

UNFPA Procurement Service Branch
Marmovej 51
2100 Copenhagen, Denmark Email:
procurement@unfpa.org Website:
unfpaprocurement.org

UNFPA
Attn: Humanitarian Office Palais
des Nations Avenue de la paix
8-14
1211, Geneva 10, Switzerland Email:
@Humanitarian- SRHsupplies
unfpa.org

ميكن توفير معلومات عن مجموعات الصحة
اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت واملساعدة في
طلبها من قبل املكاتب القطرية لصندوق األمم
املتحدة للسكان ،أو مكتب الشؤون اإلنسانية
التابع له في جنيف .ميكن طلب مجموعات
 IARHمن فرع خدمات املشتريات التابع لصندوق
األمم املتحدة للسكان في كوبنهاغن إما من
خالل مكتب قطري للصندوق أو مكتب الشؤون
اإلنسانية التابع له؛ ميكنك أيضا التواصل مع
مجموعة عمل الصحة اجلنسية واإلجنابية /
منسق القطاع الفرعي لتسهيل الشراء املنسق
لهذه اجملموعات.

قبل توجيه الطلب ،ناقش مع فريق تنسيق الصحة اجلنسية واإلجنابية و/أو املكتب القطري لصندوق األمم املتحدة للسكان لتحديد ما مت طلبه بالفعل وما
إذا كان ميكن دمج الطلبات.
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بند

املكمالت

اجملموعة  - 0اإلدارة والتدريب

كل اجملموعات

اجملموعة  1ب  -الواقيات األنثوية

اجملموعة 1

جل كلورهيكسيدين

اجملموعة  2أ

ميسوبروستول (يكمل أيضا مجموعات  6ب و )8

اجملموعة  2ب

ديبوت-ميدروكسي بروجسترون أسيتات  -حتت اجللد

اجملموعة 4

اجملموعة  7أ  -اجلهاز املزروع املانع للحمل (اللولب)

اجملموعة 4

اجملموعة  7ب  -األجهزة املزروعة املانعة للحمل

اجملموعة 4

املالبس املقاومة للهواء واملقاومة للصدمات

اجملموعة  6أ

األوكسيتوسني

اجملموعة  6ب

ميفبريستون

اجملموعة 8

نظام دعم الوالدة احملمول

اجملموعة 10

املستوى
التنسيق

الر

عاية الصحية
اجملتمعية واألولية

مستوى املركز الصحي أو
املستشفى

امللحق ز :قائمة مرجعية مالئمة للمراهقني/ات
مت تكييف هذه القائمة املرجعية من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية املالئمة للمراهقني/ات من مجموعة أدوات الصحة
اجلنسية واإلجنابية للمراهقني/ات لألوضاع اإلنسانية التي طورتها منظمة غوث األطفال وصندوق األمم املتحدة للسكان.
نعم

اخلصائص
خصائص املنشأة الصحية
1 .هــل يقــع املرفــق بالقــرب مــن مــكان يتجمــع فيــه املراهقــون واملراهقــات
(علــى ســبيل املثــال ،مركز الشــباب ،املدرســة ،الســوق)؟
2 .هــل يفتــح املرفــق خــال ســاعات مالئمــة للمراهقــن واملراهقــات
خاصــة فــي املســاء أو فــي عطلــة نهايــة األســبوع؟
3 .هل هناك ساعات عمل في العيادة مخصصة للمراهقني/ات؟
4 .هل يرحب بالعمالء القادمني بدون حجز موعد؟
5 .هــل يتــم توفيــر خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة مجانــا أو برســم
ميكــن للمراهقــن/ات حتملــه؟
املراهقون/ات
6 .هل أوقات االنتظار قصيرة؟
7 .إذا مت عــاج كل مــن البالغــن/ات واملراهقــن/ات فــي املنشــأة ،فهــل
هنــاك مدخــل منفصــل وســرّي للمراهقــن/ات لضمــان اخلصوصيــة؟
8 .هــل تســمح غــرف االستشــارة والعــاج باخلصوصيــة (البصريــة
والســمعية)؟
9 .هل هناك مدونة لقواعد السلوك ملوظفي املنشأة الصحية؟
املنشأة؟
	10.هــل هنــاك آليــة شــفافة وســرية متوفــرة للمراهقــن/ات لتقــدمي
الشــكاوى أو التعليقــات أو آليــات املســاءلة األخــرى خلدمــات الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة فــي املرفــق؟
	11.هل الوصول إلى العيادة متاح لذوي اإلعاقة؟
	12.هــل يتــم تقــدمي خدمــات الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة لــأوالد والشــباب
في أماكــن اســتقبالهم؟
األماكن التي ترحب بهم؟

خصائص موفر اخلدمة
1 .هــل مت تدريــب مقدمــي/ات اخلدمــات علــى تقــدمي خدمــات صحيــة
مالئمــة للمراهقــن/ات ،والتــي تشــمل عــدم التســرع باألحــكام املســبقة
والتعاطــف واالســتماع الفعــال واالستشــارة املناســبة للعمــر؟
2 .هــل مت توجيــه جميــع املوظفــن/ات لتقــدمي خدمــات ســرية مالئمــة
للمراهقــن/ات (علــى ســبيل املثــال موظــف/ة االســتقبال ،حــارس/ة األمــن،
عامــل/ة صحــة مجتمعيــة ،عامــل/ة النظافــة)؟
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كال

اقتراح عملي للتحسني

3 .هل يُظهر أفراد فريق العمل االحترام للمراهقني/ات
وخياراتهم/ن؟
4 .هل يضمن موفرو/ات اخلدمة خصوصية العمالء و
السرية؟
 .55 .هــل يخصــص مقدمــو/ات اخلدمــة الوقــت الكافــي للتفاعــل مــع
العميــل؟
تفاعل ؟
6 .هل املربون واملرشدون النظراء متاحون؟
7 .هل يتعامل موفرو/ات اخلدمة مع كل مراهق/ة كفرد،
له/ا احتياجات واهتمامات مختلفة؟
8 .هل يتوفر مقدمو خدمات من الذكور واإلناث (إن أمكن)؟

خصائص البرنامج
 .11 .هل يلعب املراهقون/ات دورا في تشغيل املرفق الصحي؟
2 .هــل يشــارك املراهقــون فــي مراقبــة جــودة تقــدمي خدمــات الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة؟
3 .هل ميكن رؤية املراهقني/ات في املرفق دون موافقة األهل أو األزواج؟
4 .هــل تتوافــر مجموعــة واســعة مــن خدمــات الصحــة اجلنســية
واإلجنابيــة (وســائل منــع احلمــل ،والعــاج والوقايــة مــن أنــواع العــدوى
املنقولــة جنســيا ،االستشــارات والفحــص اخلاصــة بفيــروس نقــص املناعــة
البشــرية ،ورعايــة مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا ،والرعايــة أثنــاء الــوالدة)؟
5 .هل هناك إرشادات مكتوبة لتقدمي خدمات إلى املراهقني/ات؟
6 .هل الواقيات متاحة للشبان والشابات في مواقع سرية؟
7 .هــل املــواد التعليميــة وامللصقــات أو غيرهــا مــن وســائل املســاعدة
الوظيفيــة  /املعلومــات والتعليــم ومــواد التواصــل األخــرى املعنيــة
ص َّممــة لتصــل إلــى املراهقــن/ات؟
بالصحــة اجلنســية واإلجنابيــة ُم َ

8 .هــل توجــد آليــات إحالــة للطــوارئ الطبيــة ،والصحــة النفســية
والدعــم النفســي واالجتماعــي ،وحمايــة الطفــل ،والتعليــم ،والتغذيــة،
وبرامــج الرعايــة االجتماعيــة ،ومــا إلــى ذلــك؟
9 .هــل توجــد آليــات للمراهقــن/ات للحصــول علــى معلومــات وســلع
الصحــة اجلنســية واإلجنابيــة فــي نقــاط تســليم غيــر املرفــق الصحــي؟
	10.هــل تتــم مراقبــة املؤشــرات اخلاصــة باملراهقــن/ات بانتظــام (علــى
ســبيل املثــال ،عــدد العمــاء املراهقــن/ات ،مصنفــة حســب العمــر
واجلنــس)؟
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امللحق ح :إجابات االختبار
إجابات اختبار الوحدة  :2تنسيق حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة
اجلنسية واإلجنابية
1.خطأ
ينبغي للمنظمة الرائدة للصحة اجلنسية واإلجنابية تكريس منسق للصحة اجلنسية واإلجنابية ملدة ال تقل عن ثالثة إلى
ستة أشهر.
 2.ب
يجب مسح خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية القائمة بالشراكة مع آليات تنسيق الصحة ،والعنف املبني على النوع
االجتماعي ،وفيروس نقص املناعة البشرية.
3.هـ .
من املهم أن يشارك جميع أصحاب املصلحة ،مبا في ذلك ممثلو/ات اجملتمع املتضرر واملنظمات غير احلكومية ومنظمات اجملتمع
املدني ومنسق العنف املبني على النوع االجتماعي ،في اجتماعات مجموعة عمل الصحة اجلنسية واإلجنابية.
4.د
من أجل ضمان التنسيق الناجح للصحة اجلنسية واإلجنابية ،يجب تنظيم االجتماعات في أماكن مالئمة جلميع أصحاب
املصلحة ،ويجب أن تُعقد أسبوعيا أو كل أسبوعني في بداية حالة الطوارئ.
5.صحيح
ميكن استخدام قائمة مراجعة حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا ملراقبة مكونات احلزمة.

إجابات اختبار الوحدة  :3منع العنف اجلنسي و االستجابة الحتياجات الناجني/ات
1.خطأ
يجب إعطاء األولوية حلقوق الناجني/ات واحتياجاتهم/ن ورغباتهم/ن .ميكن توفير العالج واألدوية بدون فحص.
2.د
تشمل الرعاية السريرية للناجني/ات من العنف اجلنسي التاريخ والفحص والتواصل الداعم والعالج الوقائي للعداوى
املنقولة جنسيا ووسائل منع احلمل الطارئة في أقرب وقت ممكن وفي غضون  120ساعة بعد االغتصاب ومعلومات حول
خيارات احلمل ورعاية اإلجهاض اآلمن  /اإلحالة لرعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون .كما يشمل الوقاية
ما بعد التعرض في غضون  72ساعة من التعرض .اختبار احلمل غير ضروري لتوفير وسائل منع احلمل الطارئة أو الوقاية ما
بعد التعرض.
3.خطأ
من غير املرجح أن يبلغ الناجون من الذكور عن حادثة بسبب العار وجترمي العالقات اجلنسية املثلية ومواقف مقدمي/ات
اخلدمات السلبية أو املتجاهلة وعدم االعتراف بنطاق املشكلة .يعاني الناجون الذكور من صدمة جسدية ونفسية ويجب أن
يحصلوا على خدمات سرية ومحترمة وغير متييزية توفر رعاية شاملة.
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4.صحيح
غالبا ما يكون مرتكبو العنف اجلنسي شركاء حميمني أو آخرين معروفني من قبل الناجني.
5.ج
إذا كنت تشك في أن موظفا ينتهك املبادئ األساسية للحماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني ،يجب عليك اإلبالغ عنه
إلى مشرفك أو إلى نقطة االتصال اخلاصة بك املعنية باحلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيني.

إجابات اختبار الوحدة  :4الوقاية من حاالت العدوى واإلصابة باملرض والوفيات الناجمة
عن فيروس نقص املناعة البشرية وأنواع أخرى من العدوى املنقولة جنسيا
1.خطأ
إدارة املتالزمات للعداوى املنقولة جنسيا هي بروتوكوالت عالجية موحدة تستند إلى املتالزمات (أعراض املريض والعالمات
السريرية) التي تسمح باتخاذ قرارات العالج في زيارة واحدة.
2.أ ،ب ،ج ،د
ضمان السرية وتوفير الواقيات الذكرية ،والكوترميوكسازول (على النحو املوصى به) ،ومضادات الفيروسات القهقرية هو دور
مقدم الرعاية الصحية عندما يتقدم شخص متأثر باألزمة بطلب استمرار العالج مبضادات الفيروسات القهقرية.
3.هـ .
إن التعامل اآلمن مع األشياء احلادة ،وارتداء املالبس الواقية ،والتخلص من النفايات ،والغسيل املتكرر لأليدي كلها متطلبات
احلد األدنى ملكافحة العدوى.
4.هـ .
ميكن توفير الواقيات اجلنسية في املرافق الصحية ونقاط توزيع املواد الغذائية وغير الغذائية،
واملراحيض واحلانات الشعبية أو املقاهي في املدن.
5.صحيح
يجب أال يتحمل منسق الصحة اجلنسية واإلجنابية املسؤولية عن شراء مضادات الفيروسات القهقرية .يعود ملنسق فيروس
نقص املناعة البشرية (إن وجد) أو املمثل الوطني لفيروس نقص املناعة البشرية لعب دور دعم قطاع  /مجموعة الصحة
لضمان اإلمدادات الكافية من مضادات الفيروسات القهقرية.

إجابات اختبار الوحدة  5منع معدالت املرض والوفيات الزائدة عن احلد بني األمهات
واألطفال حديثي الوالدة
مراضة ووفيات الولدان
1.ج
دعم التغذية يشمل تعزيز التالمس املباشر ،ودعم الرضاعة الطبيعية الفورية واحلصرية،
وعدم التخلص من اللبأ (أو احلليب األول)
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2.د
يجب أن تكون اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ متاحة على مستوى املرافق الصحية ،
ويجب أن تكون اخلدمات الشاملة لرعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الطوارئ متاحة على مستوى مستشفى
اإلحالة.
3.صحيح
يجب إحالة األطفال حديثي الوالدة إلى مرفق صحي إذا كان نشاطهم منخفض أو لدى انعدام حركتهم.
4.خطأ
إذا حضرت امرأة للحصول على رعاية ما بعد اإلجهاض ،فإن أول شيء يجب على مقدم/ة الرعاية الصحية املاهر/ة القيام به
هو إجراء تقييم أولي وسريع .إذا ظهرت على املرأة عالمات وأعراض الصدمة أو إذا كانت تعاني من نزيف مهبلي شديد ،فإن
حالتها حتتاج إلى االستقرار بشكل فوري.
5.أ ،ب ،ج
ينبغي ملنسق الصحة اجلنسية واإلجنابية أن يعمل مع قطاع  /مجموعة الصحة ،واجملتمعات احمللية وسلطات البلد املضيف
إلنشاء نظام إحالة فعال في بداية األزمات اإلنسانية.

إجابات اختبار الوحدة  :6منع احلمل غير املقصود
1.أ ،ب ،ج
الوسائل التي يستخدمها السكان املستهدفون قبل األزمة؛ الوسائل املسجلة في البلد؛ وإمكانية الهجرة حيث ال ميكن
إزالة الوسائل طويلة املفعول.
2.خطأ
يجب أن تكون خدمات منع احلمل متاحة جلميع السكان املتضررين من األزمات ،مبا في ذلك املراهقون/ات والنساء والرجال
غير املتزوجني والرجال املتزوجني ،والعاملني/ات في مجال اجلنس والزبائن ،وأفراد مجتمع امليم ،واملقاتلني/ات السابقني/ات،
واملوظفني/ات النظاميني/ات ،ومستخدمي/ات اخملدرات باحلقن.
3.ج
صحيح أن وسائل منع احلمل الطارئة لن تضر باحلمل املوجود ،ويجب أن تؤخذ في غضون  120ساعة وأنها أكثر فعالية
عند تناولها في وقت أبكر ،وأن اجلرعة الصحيحة من حبوب منع احلمل ميكن استخدامها عندما ال تتوفر حبوب منع احلمل
الطارئة اخملصصة لذلك .ليس صحيحا أن الفتيات املراهقات ال ميكنهن أخذ حبوب منع احلمل الطارئة.
4.أ ،ب ،ج
يجب التأكيد على السرية واخلصوصية واالختيار الواعي لضمان جودة الرعاية
لدى توفير وسائل منع احلمل.
5.أ  ،ب  ،ج ،د
فعالية الطريقة ،واآلثار اجلانبية الشائعة لوسيلة منع احلمل ،وكيفية عمل هذه الطريقة ،واحلماية من العداوي املنقولة
جنسيا ينبغي تقدميها جلميع العمالء أثناء تقدمي املشورة بشأن وسائل منع احلمل.
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إجابات اختبار الوحدة  :7التخطيط خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة،
واملدمجة في الرعاية الصحية األولية في أقرب وقت ممكن.
1.هـ .
نظام املعلومات الصحية ،والقوى العاملة في مجال الصحة ،وتقدمي اخلدمات ،والسلع الطبية،
والتمويل ،واحلوكمة والقيادة هي أسس النظام الصحي الستة التي أقرّتها منظمة الصحة العاملية.
2.صحيح
من أجل ضمان الوصول املستمر إلى رعاية الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة بأسعار معقولة ،يجب النظر في آليات
التمويل طويلة األمد عند االستجابة األولية لألزمة.
3.ج
ضل الدمج مع اخلدمات األخرى مقابل استقاللية
عند اختيار موقع لتقدمي خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،يُفَ َّ
اخلدمات.
4.خطأ
عند االنتقال إلى خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،جتنب/ي الطلب املستمر جملموعات الصحة اإلجنابية املشتركة
بني الوكاالت املعبأة مسبقا لتجنّب تكبد التكاليف والهدر .طلب مستلزمات الصحة اجلنسية واإلجنابية حسب احلاجة
سيساعد على ضمان استدامة برنامج الصحة اجلنسية واإلجنابية وجتنب النقص في إمدادات معينة ،فضال عن إهدار مواد
أخرى غير مستخدمة عادة في هذا الظرف.
 5.ب
بهدف جتاوز حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية وبدء التخطيط لتقدمي خدمات الصحة
اجلنسية واإلجنابية الشاملة ،ينبغي ملديري برامج الصحة اجلنسية واإلجنابية ،بالتعاون الوثيق مع الشركاء في قطاع /
مجموعة الصحة ،جمع املعلومات املوجودة أو تقدير البيانات ،مبا في ذلك مؤشرات اخلدمة اخلاصة بحزمة اخلدمات املبدئية.

إجابات اختبار الوحدة  :8أولويات الصحة اجلنسية واإلجنابية األخرى بالنسبة حلزمة
اخلدمات املبدئية
1.د
ميكن لألطباء والطبيبات واملمرضني/ات توفير رعاية اإلجهاض اآلمن املبدئي باستخدام الشفط اليدوي
واألدوية عندما يتم تدريبهم/ن ودعمهم بشكل مناسب.
2.هـ .
إن توفير رعاية اإلجهاض اآلمن من خالل املرافق الصحية املزودة بفرق العمل الراغبة في توفير اخلدمات ،تقدمي الدعم
الفني للموظفني/ات الطبيني/ات املؤهلني/ات الذين واللواتي يقدمون ويقدمن بالفعل خدمات اإلجهاض ،وتوزيع املعلومات
والسلع الالزمة لإلجهاض اآلمن باألدوية ،وحتديد وإحالة النساء إلى مقدمي اخلدمات واملنظمات التي لديها القدرة كلها طرق
لتسهيل رعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون.
3.صحيح
تكلفة الرعاية ،واخلوف من التداعيات السلبية ،والوصم هي عوائق تعترض رعاية اإلجهاض اآلمن للشابات.
4.صحيح
يُسمح برعاية اإلجهاض اآلمن لواحدة أو أكثر من الظروف في غالبية دول العالم.
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5.هـ .
يجب إعطاء األولوية لإلجهاض اآلمن في حزمة اخلدمات املبدئية كمكون سريري لرعاية الناجيات من العنف اجلنسي
وكأولوية أخرى حلزمة اخلدمات.

اختبار الوحدة  :9طلب مجموعات الصحة اإلجنابية
1.أ ،ب ،ج
ينبغي للمنظمة طلب السلع التكميلية عندما يكون مقدمو/ات اخلدمات أو الفئة السكانية مدربني على استخدام
السلعة ،وفي حال كانت اإلمدادات مقبولة ومستخدمة قبل حالة الطوارئ ،وإذا كان اإلمداد مسموحا به إلى أقصى حد
يسمح به القانون الوطني ومشموال بالقائمة الوطنية للدواء.
حتتوي مجموعات الصحة اإلجنابية على إمدادات كافية لثالثة أشهر.
2.أ
حتتوي مجموعات الصحة اإلجنابية على إمدادات كافية لثالثة أشهر
3.ج
يدير صندوق األمم املتحدة للسكان مجموعات الصحة اإلجنابية.
4.أ ،ب ،ج ،د
املعلومات الضرورية لطلب مجموعات الصحة اإلجنابية تتضمن معلومات تفصيلية عن االتصال ،والتسليم ،والتمويل
ومعلومات حول نوع البيئة ،وحجم السكان املستهدفني ،وأين سيتم استخدام اجملموعات ،وأي منظمة ستنظم توزيع
اجملموعات ،وعدد املراكز الصحية ومستشفيات اإلحالة.
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كيفية طلب النسخ
إن حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية واإلجنابية متاحة عبر
االنترنت على موقع مجموعة العمل املشتركة بني الوكاالت حول الصحة اإلجنابية في
حاالت األزمات ( )www.iawg.netوعلى موقع مفوضية الالجئات من النساء
()www.womensrefugeecommission.org
ميكن طلب النسخ املطبوعة بإرسال بريد إلكتروني إلى:
 info@wrcommission.orgأو .info.iawg@wrcommission.org

لالتصال بنا
Women’s Refugee Commission
West 37 Street 15
New York, NY 10018, USA
info@wrcommission.org
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