
 مقاربات مبتكرة إليصال خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

اح األنشطة المحتملة التالية )بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية  ي تخطيط واستمرار خدمات  1تم اقتر
( للمساعدة ف 

  :  مما يلي
ً
ي تواجه أًيا أو كًل

 ،القيود المحلية عل الحركة، واإلغًلق القرسيالصحة الجنسية واإلنجابية األساسية للجمعيات األعضاء التر
ي سلوك البحث عن وامن قبل الحكومة،  اتوالقيود المفروضة عل تقديم الخدم

ات ف  ي توافر  و ة، يالصحالخدمات لتغيتر
ات ف  التغتر

 ،  . مداداتسلسلة اإل  وانقطاعالعاملير  الصحيير 

 
قضايا الصحة  

اإلنجابية  
 والجنسية 

احات  األثر   تكييف الخدمات إقتر

إنخفاض حرية 
 التنقل

انخفاض 
ي 
الحضور ف 

تقديم   مراكز 
اتالخدم   

ل خطط ҉  لتوصيل سلع الصحة الجنسية واإلنجابية إىل المت  
 

نت ) ҉ ةاستخدم الرسائل عتر اإلنتر اإلذاعية للوصول إىل  رسائل( والالواتساب، الرسائل النصية القصتر
 مستفيدين ال
 

 حيثما   .҉
 
ي أمكن، فك

توفتر مخزون   ، معمستفيد/ةالهاتف ألقرب صيدلية لل الطبية عتر  وصفاتالر ف 
 كاف من السلع ذات الصلة لمقدمي الخدمات المجتمعية 

 

ي الذكري و  ҉
ي ذلك من خًلل  الطارئة حبوب منع الحمل تأكد من توافر الوافر

عل نطاق واسع، بما ف 
  والموزعير  المجتمعيير  والصيدليات المجتمعية أجهزة التوزي    ع،

ي إتاحة  ҉
ر ف 
 
ي  فك

 وعيادات صحة الطفل )إن أمكن(عيادات ما قبل الوالدة التوعية ف 
 

ي  ҉
ر ف 
 
ي عل النوع االجتماعي أدناه(أاستخدام خيارات العمل عن بعد )فك

 نظر العنف المبت 
 

   

الضغط  إزدياد 
عل موارد 

الصحة الجنسية 
  واإلنجابية

انخفاض 
ي  
محتمل ف 

الوصول إىل 
خدمات 
الصحة 
الجنسية 
  واإلنجابية

ات الحيوية - )عل سبيل المثال 2خطط   ҉ األشة  تنظيم وتوفتر خدماتالعضلية والحقن  للمؤشى
ة األمد منع الحمل ووسائل بخصوص  ظمة الصحة العالميةبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمن (قصتر

 تشارك المهام
 

ي تتطلب متابعة  ҉
 (طويلة األمد والقابلة للعكس منع الحمل وسائل)مثل أقل تعزيز الخدمات التر

 
 درس، واالصحة اإلنجابية والجنسيةرسائل  أثر  عظيملت يير  المجتمع  يير  صحالعاملير  الاستخدم  ҉

 توزي    ع وسائل منع الحمل عل مستوى المجتمع المحلي خيارات 
 

 ة،كن مناسبتإذا لم ، و طويلة األمد والقابلة للعكس منع الحمل وسائل  ضمان توفر  - موانع الحمل   ҉
ة المدى مستفيدةال زّود   بدورات متعددة من األساليب قصتر

 

ي عل العنف ال ҉
إىل خيارات  مستفيد /ةالرعاية الطبية األولية، قم بتحويل البعد  - النوع االجتماعي مبت 

 العمل عن بعد إذا كانت مقبولة ومتاحة
 

ي  - رعاية اإلجهاض اآلمن   ҉
لالطلب من  و ، تشجيع اإلجهاض الدوائ  ي المت  

 المريض إكماله ف 
 

ي تمثل دعم القابًلت لتقديم الخدمات بما يتماشى مع  - طب التوليد ҉
مجموعة الخدمات األولية التر

  الحد األدئ  للصحة اإلنجابية
 

 
 https://www.who.int/docs/default19. -Getting your workplace ready for COVID-منظمة الصحة العالمية.  1

9.pdf?sfvrsn=359a81e7_61-covid-for-ready-workplace-ource/coroviruse/gettings . 
2World Health Organization. Task shifting: Global recommendations and guidelines.  

ge/resources/taskshifting_guidelines/en/https://www.who.int/workforcealliance/knowled 

https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coroviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/taskshifting_guidelines/en/


ي  - النساء طب ҉
ر ف 
 
الوالدة عل النساء الحوامل ومقدمي الخدمات المجتمعية، إذا كانت   رزمتوزي    ع  فك

 خدمات التوليد غتر متوفرة
 

 إذا لزم األمر هذه األنظمة ، وإنشاءقابلة للعملضمان وجود أنظمة إحالة  - طب التوليد  ҉
 

 لعًلج األمراض المنقولة  ҉
 
  -  جنسيا

 
ي العمل عن بعد والتوصيل فك

  من  إستًلم األدوية للمنازل/ ر ف 
ي حيثما أمكن. ق طبّ الصيدلية. استخدم المضادات الحيوية الفموية كلما أمكن ذلك. 

 االختبار الذائر
 

      

انخفاض توافر 
اإلمدادات، مثل  
الوقود ومعدات 

 حمايةال
الشخصية 
  والسلع

انخفاض 
الوصول إىل 
  الخدمات

҉  
 
ي االنضمام إىل فرق فك

 التوعية التابعة لوزارة الصحة لتقديم خدمات الصحة الجنسية واإلنجابيةر ف 

عل مخاطر 
سًلمة  

لموظفير   ا
مستفيدين وال   

 الشخصية المناسبة   حمايةحول استخدام معدات ال  الموظفير  لدى الجمعيات األعضاءتثقيف جميع   ҉
 

 التخصيص المناسب لمعدات الحماية الشخصية  من أجل منارصة ҉
 

 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للموظفير  من أجل رفاههم ҉
 

انخفاض توافر 
  الخدمات

ي منع الحمل:  ҉
ر ف 

 
 طوال وسائل منع الحملطرق اإلحالة أو التبديل؛ توفتر اإلمدادات الكافية من  فك

 الوباء مدة
 

   

مشاكل الحماية  
زيادة )مثل 

ي  
العنف المبت 
عل النوع 
االجتماعي 
والوصول إىل 
خدمات الصحة 

اإلنجابية 
 المنقذة للحياة(

 

ي 
تراجع ف 
دعم التقديم 

للناجير  من 
ي  
العنف المبت 
عل النوع 
  االجتماعي *

 التخصيص المناسب لمعدات الحماية الشخصية المنارصة من أجل ҉
 

اتيجيات ҉  بأمان( إتمامها )إذا كان من الممكن  العمل عن بعد  استخدم استر
 

قضايا العنف الجنسي  المثقلير  بأعباء للمرشدين اإلجتماعيير   يوىص بذلك - االستشارة الهاتفية  ҉
ي 
 والجنسائ 

 

ي  –الخط الساخن  ҉
ر ف 
 
ي تحويل و تاستخدام الخط الساخن إلدارة الحاال فك

الدفع المسبق  خطوط ف 
أو استخدام أرصدتهم إلجراء   من جيوب  هم الخاصة  الدفعمستخدموها إىل  لعمل حتر ال يضطر  واتف لإىل ه

 اتالمكالم
 

نت / الراديو  ҉ ي حاالتيمكن أن يكون هذا حساًسا  - زيادة حمًلت االتصال عتر اإلنتر
العنف الجنسي   ف 

، ي
 لذلك سوف يتطلب ذلك دراسة متأنية  والجنسائ 

 
 لتقديم الدعم الواتسابالنصية و / أو رسائل استخدم ال ҉

 
نت  ҉ كما يعتمد    - إىل التشفتر  -  خصوصية/ ال سًلمةمع مراعاة ال - قد يحتاج إنشاء محادثات عتر اإلنتر
نتتوافر اإلتصال بعل   اإلنتر

 

ي أو منظمات    - إنشاء مجموعات دعم األقران   ҉
يمكن القيام بذلك من خًلل مجموعات المجتمع النسائ 

ي النسائية 
ي   تالمجتمع، وليس إلدارة الحاال  س إحتياجاتلتحّس قد يكون هذا فقط  - المجتمع المدئ 

ف 
 المعنية جمعيةلدى ال حال عدم توافر التدريب

 

الدعم  تراجع
المقدم 
لخدمات 
  اإلجهاض

 خدمات رعاية اإلجهاض دون انقطاع )الخدمة األساسية( منارصة من أجلال ҉
 

*  . ي عل النوع االجتماعي
ض دائًما حدوث العنف المبت   افتر


