
 الدليل امليداني للمجموعة املشتركة بني الوكاالت حول الصحة
اإلجنابية في األزمات اإلنسانية

iawg.net/IAFM

 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 1: التحقق من أن القطاع الصحي/اجملموعة
 الصحية يحدد/حتدد منظمة لقيادة تنفيذ حزمة اخلدمات

املبدئية الدنيا. منظمة الصحة اجلنسية واإلجنابية الرائدة
والتشغيلي 	  الفني  الدعم  لتقدمي  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  منسق  ترشح 

الصحية  اخلدمات  تقدم  التي  الوكاالت  جلميع 
تستضيف اجتماعات منتظمة مع جميع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل 	 

العمل املنسق لضمان تنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا
النوع 	  على  القائم  العنف  مجموعة  و/أو  الصحة،  مجموعة  إلى  التقارير  ترفع 

االجتماعي الفرعية و/أو اجتماعات التنسيق الوطنية بشأن فيروس نقص املناعة 
البشرية املكتسبة حول أي قضايا تتعلق بتنفيذ حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا

 	 / االجتماعي  النوع  على  املبني  العنف   / الصحة  تنسيق  آليات  إلى  باإلضافة 
فيروس نقص املناعة البشرية املكتسبة، تضمن مسح وحتليل خدمات الصحة 

القائمة واإلجنابية  اجلنسية 
تشارك املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية	 
تضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اإلجنابية وموقعها	 

 حزمة اخلدمات املبدئية الدنيا املعنية بالصحة اجلنسية
واإلجنابية

الهدف 5: منع احلمل غير املقصود

طويلة 	  احلمل  منع  وسائل  من  متنوعة  مجموعة  توافر  ضمان 
في  )مبا  املفعول  وقصيرة  عنها،  الرجوع  ميكن  والتي  املفعول، 
الذكري واألنثوي، حيث يستخدمان أصال، والوسائل  الواقي  ذلك 
الطارئة ملنع احلمل( في منشآت الرعاية الصحية األولية لتلبية 

لطلب ا
توفير املعلومات، مبا فيها املتواجد أصال من املعلومات، والتعليم، 	 

والتواصل، باإلضافة إلى املشورة بشأن وسائل منع احلمل والتي 
يدعم  مبا  والفعالية،  املستنيرين،  والرضى  االختيار  على  تركز 
اخلصوصية، والسرية، والعدالة، وعدم التمييز لصالح األشخاص 

اخلدمات يتلقون  الذين 
احلمل 	  منع  وسائل  بتوافر  دراية  على  احمللي  اجملتمع  أن  ضمان 

والرجال واملراهقني/ات،  للنساء، 

IARH 
Kit 3

IARH 
Kit 4

IARH 
Kit 1

الهدف 2: منع 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
البشرية 	  املناعة  فيروس نقص   / االجتماعي  النوع  املبني على  العنف   / الصحة  تنسيق  آليات  إلى  باإلضافة 

القائمة واإلجنابية  اجلنسية  الصحة  خدمات  وحتليل  مسح  تضمن  املكتسبة، 
تشارك املعلومات حول توافر خدمات وسلع الصحة اجلنسية واإلجنابية	 
تضمن إدراك اجملتمع لتوفر خدمات الصحة اإلجنابية وموقعها	 

IARH 
Kit 3

IARH 
Kit 9

IARH 
Kit 8

IARH 
Kit 5

 الهدف 3: الوقاية من انتقال العدوى واحلد من معدالت اإلصابة
 باملرض وحاالت الوفيات الناجمة عن فيروس نقص املناعة البشرية

املكتسبة وغيره من أنواع العدوى املنقولة جنسيا
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 )ARVs( ملواصلة العالج لألشخاص الذين مت تسجيلهم 	 

في برنامج للعالج املضاد للفيروسات القهقرية )ART( قبل حالة الطوارئ، مبا في ذلك النساء 
اللواتي التحقن ببرامج الوقاية من انتقال العدوى من األم للطفل

وكذلك 	  االقتضاء  حسب  اجلنسي  العنف  من  والناجني  للناجيات  التعرض  بعد  الوقاية  توفير 
املهني؛ للتعرض 

أنهم 	  يتبني  الذين  االنتهازية لألشخاص  للعداوى  بالكوترميوكسازول  الوقائي  العالج  توفير  دعم 
نقص  بفيروس  باإلصابة  بالفعل  تشخيصهم  مت  أو  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  مصابون 

البشرية؛ املناعة 
التأكد من توافر املنشآت الصحية لتشخيص املتالزمات وعالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا.	 

IARH 
Kit 1

IARH 
Kit 5 

IARH 
Kit 3

IARH 
Kit 12Additional Standard Precautions in kits 2, 4, 

6, 8, 9, 11

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

احلرص على توافر خدمات الوالدة النظيفة واآلمنة والرعاية األساسية واملنقذة للحياة حلديثي الوالدة، وخدمات رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة في حاالت 	 
الطوارئ )EmONC( وإمكانية 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 24 ساعة 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	 

IARH 
Kit 2

IARH 
Kit 6

IARH 
Kit 8

IARH 
Kit 9

IARH 
Kit 10

IARH 
Kit 11

IARH 
Kit 12

 أولوية أخرى: من املهم التأكّد من توافر رعاية

 اإلجهاض اآلمن،    إلى أقصى حد يسمح به القانون،

في املراكز الصحية ومنشآت  املستشفيات

IARH 
Kit 8

الهدف العام
 منع حاالت الوفيات، واملرض، واإلعاقة لدى

اجملموعات السكانية املتأثرة باألزمة



املعنية  الدنيا  املبدئية  اخلدمات  حزمة 

هي  واإلجنابية  اجلنسية  بالصحة 

وأنشطة  خدمات  من  مجموعة 

املنقذة  واإلجنابية  اجلنسية  الصحة 

للحياة ذات األولوية التي يتم تنفيذها 

إنسانية  طوارئ  حالة  كل  بداية  في 

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 

ملعنيني. ا

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 

 6-3 املثالية  الناحية  )من  ممكن  وقت  أقرب  في  عليها  والبناء  اخلدمات 

أشهر( مع خدمات وإمدادات الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة خالل 

األزمات املمتدة والتعاف

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
ش مثل املراهقني/ات، في أنشطة التواصل مع اجملتمع إلبالغ  إشراك وتعبئة اجملتمع، مبا في ذلك اجملموعات السكانية التي غالبا ما تَُهمَّ

.اجملتمع بتوافر خدمات وسلع حزمة اخلدمات املبدئية وموقعها
مراقبة اخلدمات واإلمدادات وتبادل املعلومات والنتائج بهدف حتسني جودة الرعاية

 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. مت تصميم كل مجموعة لتلبية احتياجات 10،000 شخص على مدى 3 أشهر. حتتوي اجملموعات بشكل أساسي على أدوية واملواد التي تُسَتعَمل ملرة واحدة

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية  أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية رموز األلوان

اجملموعة 1 أ واقيات ذكرية أحمر

اجملموعة 2 الوالدة النظيفة )أ و ب( أزرق داكن

اجملموعة 3 عالج ما بعد االغتصاب زهري

اجملموعة 4 أدوية منع احلمل عن طريق الفم واحلقن أبيض

اجملموعة 5 عالج أنواع العدوى املنقولة جنسيا فيروزي

مستوى منشأة الرعاية الصحية األولية )اخلدمات األساسية لرعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ(:
حتتوي مجموعات مستوى مرافق الرعاية الصحية األولية )BEmONC( على مواد قابلة لالستخدام مرة واحدة وإلعادة االستخدام، يستخدمها مقدمو/ات الرعاية الصحية ذوو/ات مهارات القابلة اإلضافية ومهارات التوليد وحديثي الوالدة اخملتارة في املركز الصحي أو على 

مستوى املستشفى. ُصممت كل مجموعة لتوفير احتياجات 30,000 شخص على مدى 3 أشهر. من املمكن طلب هذه اجملموعات لعدد سكان أقل من 30.000 شخص، هذا يعني أن اإلمدادات ستكفي لفترة أطول.

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية  أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية رموز األلوان

اجملموعة 6 مساعدة الوالدة الطبية - مستلزمات القبالة )أ وب( بني

اجملموعة 8 إدارة مضاعفات اإلجهاض التلقائي أو املُسَتَحّث اصفر

اجملموعة 9 إصالح متزقات عنق الرحم و املهبل ىجسفنب

اجملموعة 10 الوالدة املدعومة باستخدام السحب الفراغي  رمادي

  :)CEmONC( مستوى مستشفى اإلحالة
حتتوي مجموعات مستوى مستشفى اإلحالة )CEmONC( على 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،000 شخص. 
سوف تخدم اإلمدادات املقدمة في هذه اجملموعات هؤالء السكان على مدى فترة 3 أشهر.

أرقام اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية  أسماء اجملموعات املشتركة بني الوكاالت املعنية بالصحة اإلجنابية رموز األلوان

اجملموعة 11 مجموعة جراحة التوليد ومضاعفات التوليد الوخيمة )أ و ب( أخضر برّاق

اجملموعة 12 نقل الدم أخضر داكن

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 

بند املكمالت املستوى

اجملموعة 0 - اإلدارة والتدريب كل اجملموعات التنسيق

اجملموعة 1 ب - الواقيات األنثوية اجملموعة 1 الصحية  الرعاية 

واألولية اجملتمعية 
جل كلورهيكسيدين اجملموعة 2 أ

ميسوبروستول )يكمل أيضا مجموعات 6 ب و 8( اجملموعة 2 ب

ديبوت-ميدروكسي بروجسترون أسيتات - حتت اجللد اجملموعة 4

اجملموعة 7 أ - اجلهاز املزروع املانع للحمل )اللولب( اجملموعة 4 مستوى املركز الصحي أو 
املستشفى

اجملموعة 7 ب - األجهزة املزروعة املانعة للحمل اجملموعة 4

املالبس املقاومة للهواء واملقاومة للصدمات اجملموعة 6 أ

األوكسيتوسني اجملموعة 6 ب

ميفبريستون اجملموعة 8

نظام دعم الوالدة احملمول اجملموعة 10

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.

األمم  لصندوق  التابع  املشتريات  خدمات  فرع 
للسكان املتحدة 

األمم  لصندوق  التابع  اإلنسانية  الشؤون  مكتب 
للسكان املتحدة 

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

اجملموعات. لهذه  املنسق  الشراء  لتسهيل 

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

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.


