
 الصحة اإلنجابية والجنسية في سياق فيروس كورونا المستجد  إعطاء األولوية لخدمات
 

 :هدفال

ها من منظمات  باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةتوفير التوجيه للجمعيات األعضاء  ي  اإلنجابية والجنسية والحقوق الصحةوغير
ي  خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية  يتعلق بتعزيز واستدامة تقديمما  ف 

ف 

وس كورونا المستجد.  سياق  فير

  
ي اإلدارة ،بشكل أساسي  األعضاء باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةجمعيات الالجمهور المقصود: 

ي ذلك كبار موظف 
امج ،بما ف  ي الير

 .ومديري العيادات ومقدمي الخدمات ،وموظف 
 
 

األساسيةّللخدماتّالمتكاملةّالرزمةّناتمكوّ  المستجد  وسّكورونّا ّفير ي
ّضوءّتفش  ي

 
ّالتعديالتّالموىصّبهاّ االعتباراتّالرئيسيةّف ي

 
وسّكوروناّّف  إذاّلزمّاألمرمستجدّالسياقّفير

 إسداءّالمشورة .1

 ةالخاصة بالحياة الجنسيالستشارة الجنسية و ا

 و

 بالعالقاتخاصة استشارات 

1 
 
القيود المفروضة عىل الحركة الشخصية وخطر العدوى من فرص   . قد تحد

 العيادة ارتياد 
وس   . قد يكون لدى األفراد مخاوف أو أسئلة إضافية تتعلق بالجنس2 وبفير

 كورونا المستجد 
ي تطرأ عىل حالة الصحة العقلية لألفراد  وعلم . كن عىل دراية 3

ات الت  بالتغير
ي قد تؤثر 

 والحياة الجنسيةعىل العالقات الجنسية  والت 

 التكيفّواإلستمرار
اضية / ال تالمس. ت1 مثل الهاتف أو   ية قديم الدعم من خالل تدابير افي 

هثل سكايب، زوم، واتساب، مى )الوسائط الرقمية األخر   ا(. وغير
ي اعتبارك إجراء ذلك عن ُبعد .2

 .إذا سمحت الموارد، ضع ف 
هج المبتكرة األخرى 3

ُ
ي الن

اإلتحاد الدولي توجيهات الواردة ضمن . النظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة الجنسية  لتنظيم األرسة

ُ
حول "الن

 واإلنجابية" 
 

 منعّالحمل/تنظيمّاألرسة .2

ة المدى )حبوب منع  ، و المشورة والنصح موانع الحمل قصير

ي الذكري، و  الحمل،
موانع  (؛الحمل بالحقنوسائل منع والواف 

)وسيلة واحدة عىل وقابلة للعكس  األمد طويلة الحمل 

 ؛الطارئةوسائل منع الحمل  ؛(األقل

1.  
 
القيود المفروضة عىل الحركة الشخصية وخطر العدوى من فرص   قد تحد

 العيادة ارتياد 
منع الحمل قد تتغير بسبب القيود  أن حاجة األفراد إل وسائل أدرك .2

أو  إليها  )قد تزداد الحاجة حجر الصحي المفروضة عىل الحركة الشخصية وال
 للتنخفض 

ً
 ظروف الشخصية(تبعا

تغيير المبادئ التوجيهية إلعادة توريد موانع الحمل   تدعو الحاجة إلقد  .3
 المحدودة  مستفيدينوزيارات ال اتبسبب عدم انتظام اإلمداد

حاجة إل قائمة محدثة بالمواقع البديلة للوصول إل خدمات منع   تدعو قد  .4
 بمسؤولية  مستفيدينتوجيه المن أجل  الحمل 

ات عىل اسي   دخال. ستكون هناك حاجة إل 5 بالغ إل اتيجيات المتابعة و تغيير
 بها بشكل دقيق  مستفيدينال
مخزون وسائل منع   وطأة نفاد  تدابير للتخفيف منالوتحديد  . إستباق6

ي العرض والطلب. 
ات ف   الحمل بسبب التغير

 

 التكيفّواإلستمرار
  مقدمي  مع م وتماسه مستفيدينلتقليل لقاءات ال

 
ي أكير الرعاية الصحية، فك

ر ف 
اتيجيات التاليةعدد ممكن من   : االسي 

توفير معلومات محدثة عن بهدف . مراجعة النص لتقديم المشورة 1
ات  من حيث  الوضع الحالي إلعادة اإلمداد، وإعادة تقييم التغيير

ات  احتياجات وسائل منع الحمل وتقديم معلومات كاملة عن التغيير
ي قد تؤثر عىل الوصول إل وسائل 

ي خدمتك الت 
، منع الحملالمحتملة ف 

ة وذلك  . التخاذ قرارات مستنير
2 . 

 
ي استخدام فك

المصادق عليها الستبعاد الحمل   المرجعية القوائمر ف 
استخدام وسائل منع الحمل إذا كانت مجموعات اختبار بقبل البدء 

 الحمل غير متوفرة. 
ي  المشورةتقديم ضمان  .3

تتضمن معلومات كاملة عن موانع الحمل  الت 
 .مد وقابلة للعكسطويلة األ 

ي توفير  مستفيدينلل  للتوفير المسبق. تغيير المبادئ التوجيهية 4
والنظر ف 

ة األ  مسبقةإمدادات إضافية  ي الذكري،  مد ألساليب قصير
مثل الواف 

 وحبوب منع الحمل   الطارئةوسائل منع الحمل 
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هية وتنفيذ تقديم المشورة والمتابعة وإعطاء . مراجعة المبادئ التوجي5
وخدمات  طويلة األمد والقابلة للعكس منع الحمل المواعيد لوسائل

اضية /  ها من وسائل االتصال االفي  اإلحالة عن طريق الهاتف أو غير
 .الالتالمسية

التأكد من توجيه الموظفير  وإدراكهم التام إلجراءات الحماية اإلضافية  .6
ي يجب ا

ي تتطلب الت 
عتمادها عند إجراء اإلجراءات الطبية أو الجراحية الت 

 عن قرب )عىل سبيل المثال، وضع غرسة 
ً
اللولب النحاسي داخل  /  تماسا

(الرحم أو إزالته و   التعقيم الجراحي
ي ذلك من خالل . 7

ي أجهزة التوزي    ع، حيثما أمكن، بما ف 
توفير الواف 

 الطارئة وحبوب منع الحملالذكري 
تخطيط وتنفيذ تدابير لتخزين مستويات كافية من وسائل منع الحمل   .8

وتحديد سبل إضافية للوصول إل اإلمدادات )مثل الحكومة  لعيادتك
 المنظمات غير الحكومية األخرى، الموزعير  المحليير  ، إلخ( ،المحلية

هج المبتكرة األخرى 9
ُ
ي الن

الواردة ضمن توجيهات اإلتحاد الدولي . النظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة الجنسية لت

ُ
نظيم األرسة حول "الن

 واإلنجابية" 
 

 رعايةّاإلجهاضّاآلمنّ/ّالرعايةّماّبعدّاإلجهاّض .3

المشورة والنصح )قبل اإلجهاض اآلمن أو الرعاية ما بعد  

 اإلجهاض(

ي اآلمن )الجراحي أو  اإلجهاض
  بعد  ما  يةاالرع أو ( الدوائ 

 اإلجهاض

أن الحاجة إل اإلجهاض اآلمن ستستمر لكن الوصول إليها قد يصبح  أدرك  .1

غير اآلمنة   جهاضق اإل إل إعتماد طر  النساء والفتيات يدفعأمًرا صعًبا مما 

 .المحتملة

  سيتطلب توفير اإلجهاض الجراحي إجراءات حماية إضافية بناًء عىل وضع. 2

ي 
وس كورونا المستجد ف   . المنطقة المحليةفير

من دون ترتيب مراجعة خدمات اإلجهاض الجراحي  تستدعي الحاجة قد  .3

 .فقط المواعيد  مسبق من خالل إعتماد 

 التكيفّواإلستمرار
  مقدمي  مع  موتماسه مستفيدينلتقليل لقاءات ال

 
ي أكير الرعاية الصحية، فك

ر ف 
اتيجيات التالية  : عدد ممكن من االسي 

نشر المعلومات عىل نطاق واسع وبشكل مستمر حول توفير خدمات  .1

المجتمع يدرك أين ما زالت الخدمات اإلجهاض اآلمن للتأكد من أن 

 متاحة

لتقديم عمليات اإلجهاض  موحدةقم بتغيير إجراءات التشغيل ال .2
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ي ذلك نفاد  .4
ي غير منتظم، بما ف 

قد يصبح توريد سلع اإلجهاض الدوائ 

ات متفاوتة  المخزون لفي 

ة الحملنساء ت ال. قد تفو  5 ي من في 
لإلجهاض  الثلث األول / الثلث الثائ 

ي 
ي البالد بسبب  القانوئ 

 المفروضة عىل التنقليود القف 

 

أن ز بك عيادات والمرا مما يسمح للإعطاء المواعيد الجراحي عن طريق 

تدابير  إعتماد  مع، مستفيداتأعداد التكون مستعدة تماًما للتعامل مع 

وس كورونا المستجد  الوقاية المناسبة من    . فير

ي حاالتمراقبة وضع النساء عن كثب  .3
اإلجهاض غير اآلمن والتأكد   ف 

 الخدمات عىل أساس المواعيدلتوفير  الخدمات مراكز تقديم من استعداد

 . غير المكتمللعالج اإلجهاض 

غات  لجهة. تفسير القوانير  إل أقىص حد ممكن 4 الثلث األول / و المسو 

ة الحمل ي من في 
ي وتوفير رعاية آمنة قدر  الثلث الثائ 

لإلجهاض القانوئ 

 . اإلمكان

ي  مستفيداتأمام الخيارات إلتاحة التكييف الخدمات  .5
 المشورةلتلف 

/  عن بعد ستشارات ما قبل اإلجهاض وما بعده من خالل األساليب اال و 

اضية مثل   .أو الفيديو المكالمات بالصوتاالفي 

ي  .6
تبسيط متطلبات المتابعة وتوفير معلومات دقيقة عن الرعاية ف 

من خالل  مستفيداتحاالت الطوارئ )أين وكيف يمكن الوصول إليها( لل

 . اإلحالة رافقم حسن سير عمليات تحقق أكير تواتًرا لضمان 

اتيجيات 7 إل سلع اإلجهاض  لضمان وصول العمالء. توسيع االسي 

ي 
اكات مع  التوزي    عمثل تبسيط متطلبات الدوائ  ي المرافق، وتحديد الشر

ف 

لتوفير  كنواوجيا واستخدام الت لتوزيعها،الصيدليات والمواقع األخرى 

ها   . الوصفات الطبية الرقمية وغير

كاء والموردين المحليير  لتحديد مصادر التوريد . 8 االنخراط مع الشر

ي 
 . اإلضافية لسلع اإلجهاض الدوائ 

ي تقديم خدمات اإلجهاض اآلمن ووسائل منع الحمل  االستمر . 9
ار ف 
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اف  أو رفض قبول جهة ل بخيار الفرد المتكاملة قدر اإلمكان مع االعي 

 . الخدمات

هج المبتكرة األخرى 10
ُ
ي الن

اإلتحاد توجيهات الواردة ضمن . النظر ف 

هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة  الدولي لتنظيم األرسة
ُ
حول "الن

 . إلنجابية"الجنسية وا

 

4. ّ
 
 العدوىّالمنقولةّجنسيا

 أو   واحدة عىل األقل طريقة عالج
ً
للعدوى المنقولة جنسيا

 
ً
 إختبار واحد للعدوى المنقولة جنسيا

 

درك أن الخطر المستمر لإلصابة بالعدوى المنقولة جنسًيا قد يستمر رغم أ . 1
 الحركة المحدودة

يك ومعالجته أمًرا صعًبا نتيجة القيود المفروضة عىل . 2 قد يكون تتبع الشر
 حركة األفراد ومحدودية التواصل

. قد يكون الوصول إل السلع والخدمات المتعلقة بالوقاية واالختبار والعالج 3

ا مع 
ً
ي الذكري والتشخيص واألدويةانقطاع محدود

 اإلمداد المستمر للواف 
 

 التكيفّواإلستمرار
ي مع مقدمي ا المستفيدينتماس لتقليل 

لرعاية الصحية ومراعاة التحديات الت 

وس كورونا المستجد يطرحها  ي اعتبارك أكير عدد ممكن من فير
، ضع ف 

اتيجيات التالية  : االسي 

ا للمبادئ  مستفيدينالتوصية بإدارة الحاالت المتالزمة لل . 1
ً
كائهم وفق ورسر

التوجيهية الوطنية أو للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية حسب  

 . االقتضاء 

التأكد من أن رسائل المشورة تؤكد عىل قيود إدارة الحاالت المتالزمة  .2

ي يجب اتباعها من قبل 
 . المستفيدينواالحتياطات الت 

ي المشورة  ستفيدينالخيارات أمام الم تاحة. تكييف الخدمات إل 3
لتلف 

 من خالل األساليب عن 
ً
واالستشارات ذات الصلة بالعدوى المنقولة جنسيا

اضية مثل المكالمات بالصوت أو الفيديو.   بعد / االفي 

اتيجيات لضمان وصول ال4 مثل تبسيط  مواد إل ال مستفيدين . توسيع االسي 

اكات مع الصيد ي المرافق، وتحديد الشر
ليات والمواقع متطلبات التوزي    ع ف 

األخرى لتوزيعها، واستخدام التكنولوجيا لتوفير الوصفات الطبية الرقمية  

ها.   وغير
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ي 5
بذل جهود إضافية،  بدون الحاجة إلاختبار نقطة الرعاية  حاالت توافر . ف 

ي و 
وي    ج لالختبار الذائ  ي توفير اختبار نقطة الرعاية، مع الي 

العالج توفير استمر ف 

وس كورونا المستجد. المنقولة لعدوى ل  مع مراعاة التدابير الخاصة بفير
ً
 جنسيا

ي يتم 6
. استكشاف خيارات التطبيب عن بعد والعالجات الفموية )الت 

ل(. إستالمها من العيادة / تسليمه  ا إل المي  

هج المبتكرة األخرى . 7
ُ
ي الن

توجيهات اإلتحاد الدولي  الواردة ضمنالنظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة الجنسية  

ُ
لتنظيم األرسة حول "الن

 واإلنجابية". 
 

يّة .5 وسّنقصّالمناعةّالبش   فير

ية قبل و /   المشورة بشأن وس نقص المناعة البشر اختبار فير

 بعد  أو 

ية لواختبارات  يةمخير وس نقص المناعة البشر  فير

ية والرعاية  أدرك . 1 وس نقص المناعة البشر أن الخطر المستمر لإلصابة بفير
المستمرة لألفراد المصابير  باإليدز هو حاجة ماسة عىل الرغم من الحركة 

 المحدودة
ية واختباره . 2 وس نقص المناعة البشر قد يكون الوصول إل الوقاية من فير

ا بسبب الحركة المحدودة و 
ً
ي  انقطاعمحدود

  الذكري والتشخيصإمدادات الواف 
وسات ُيعتير . 3 الحصول عىل األدوية المنقذة للحياة )األدوية المضادة للفير

واألدوية للوقاية من العدوى االنتهازية ومعالجتها( أمًرا بالغ األهمية  ،القهقرية
 مداداتولكن قد تكون السلع والخدمات محدودة مع تعطيل سلسلة اإل 

 تقديم الخدماتانقطاع و 

 التكيفّواإلستمرار
ي المشورة  مستفيدين. تكييف الخدمات إلتاحة الخيارات أمام ال1

لتلف 
ية من خالل األساليب عن  وس نقص المناعة البشر واالستشارات المتعلقة بفير

اضية مثل المكالمات بالصوت أو الفيديو.   بعد / االفي 
وسات الرجعية 2 لعالج )من قيد ا للمستفيدين. توفير العالج المضاد للفير

ل(  . خالل إستالمه من العيادة / تسليمه إل المي  
من العدوى . مراجعة المبادئ التوجيهية بشأن عدد عبوات أدوية الوقاية 3

اتيجيات لضمان وصول ال اإلنتهازية مثل   المواد إل  مستفيدينوتوسيع االسي 
اكات مع الصيدليات  ي المرافق، وتحديد الشر

تبسيط متطلبات التوزي    ع ف 
وجيا لتوفير الوصفات الطبية لوالمواقع األخرى لتوزيعها، واستخدام التكنو 

ها   . الرقمية وغير
هج المبتكرة األخرى . 4

ُ
ي الن

 توجيهات اإلتحاد الدولي  الواردة ضمنالنظر ف 

هج المبتكر 
ُ
ة لتقديم خدمات الصحة الجنسية  لتنظيم األرسة حول "الن

 واإلنجابية". 

 



 الصحة اإلنجابية والجنسية في سياق فيروس كورونا المستجد  إعطاء األولوية لخدمات
 

 :هدفال

ها من منظمات  باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةتوفير التوجيه للجمعيات األعضاء  ي  اإلنجابية والجنسية والحقوق الصحةوغير
ي  خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية  يتعلق بتعزيز واستدامة تقديمما  ف 

ف 

وس كورونا المستجد.  سياق  فير

  
ي اإلدارة ،بشكل أساسي  األعضاء باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةجمعيات الالجمهور المقصود: 

ي ذلك كبار موظف 
امج ،بما ف  ي الير

 .ومديري العيادات ومقدمي الخدمات ،وموظف 
 
 

 طبّاألمراضّالنسائيّة .6

 الفحص اليدوي للحوض

 والفحص اليدوي للثدي

و مسحة عنق الرحم أو أي طريقة أخرى لفحص رسطان عنق 

 الرحم

اف. بالنظر إل أهمية 1  بالجهد  ضمان الحد من المراضة والوفيات، االعي 

 بالفائدة وتقييم
ً
ي من توفير هذه الخدمات ه قياسا

التخاذ  وضاعخالل هذه األف 

 ساسية قرار بشأن استمرار الخدمات األ 

 بمتابعة الرعاية المتأخرة مستفيدينتقديم الخدمة يسمح لل تكييف. ضمان 2

 التكيفّوتقليصّالخدمات
تطوير الرسوم المتحركة أو الوسائل السمعية والبرصية لتعزيز الفحص  .1

ي للثدي ال
ها حسب االقتضاء من خالل  مستفيداتال من قبلذائ  ونشر

اضية األخرى  . القنوات االفي 
التقليل من الخسائر من خالل إنشاء نظام تسجيل أو تدابير أخرى للتأكد  .2

ي يحتاجن إل فحص رسطان عنق الرحم 
من جدولة المواعيد للنساء الالئ 

 . أشهر( 6أشهر أو  3إل تاري    خ الحق )
هج المبتكرة األخرى  . 3

ُ
ي الن

اإلتحاد الدولي توجيهات  الواردة ضمنالنظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة الجنسية   لتنظيم األرسة

ُ
حول "الن

 واإلنجابية". 

 التوليدالنساءّأوّطبّ .1

 ختبار الحملا

 و

 رعاية ما قبل الوالدة 

أن استمرارية الخدمات للنساء الحوامل أمر حاسم لتجنب وفيات  أدرك. 1
 األمهاتومراضة 

ي ذلك مرافق الصحة العامة لضمان الوصول  .2
كاء اآلخرين بما ف  االتصال بالشر
ي الوالدةرعاية دون انقطاع إل خدمات التوليد و 

ي حاالت الطوارئ حديتر
 ف 

عىل توريد مجموعات اختبار  مداداتسلسلة اإل نقطاع ؤثر اي. يمكن أن 3
ي حاالت الطوارئ 

ط ذلك  توقع –الحمل وأدوية التوليد ف   وصولتأمير  الل وخط 
 ل الخدماتإالبديل 

 خدمات التوليد الطارئة/  اإليصالخدمات  التكيفّوالحفاظّعىل
ي توفير الرعاية ما قبل الوالدة عن بعد 1

ر ف 
 
البحث فقط عن عالمات  - . فك

ي الحمل
 .الخطر ف 

ي  .3
ر ف 
 
ي حال توقف سير الخدمات.  رزم الوالدةتوزي    ع  فك

 ف 
  نعىل مراجعة وتحديث خطط الوالدة الخاصة به مستفيداتتشجيع ال .3

ورة   حسب الرص 
ً
 . للظروف المحليةتبعا

 . والدةإنشاء خدمة إحالة ال .4
هج المبتكرة األخرى . ال5

ُ
ي الن

اإلتحاد الدولي توجيهات ردة ضمن الوانظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة الجنسية   لتنظيم األرسة

ُ
حول "الن

 . واإلنجابية
 

 



 الصحة اإلنجابية والجنسية في سياق فيروس كورونا المستجد  إعطاء األولوية لخدمات
 

 :هدفال

ها من منظمات  باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةتوفير التوجيه للجمعيات األعضاء  ي  اإلنجابية والجنسية والحقوق الصحةوغير
ي  خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية  يتعلق بتعزيز واستدامة تقديمما  ف 

ف 

وس كورونا المستجد.  سياق  فير

  
ي اإلدارة ،بشكل أساسي  األعضاء باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسةجمعيات الالجمهور المقصود: 

ي ذلك كبار موظف 
امج ،بما ف  ي الير

 .ومديري العيادات ومقدمي الخدمات ،وموظف 
 
 

2. ّ ّعىلّالنوعّاإلجتماعي ي
 العنفّالمبن 

ي حاالت  مستفيدين/المستفيداتالفحص 
ي  ف 

العنف المبت 

 عىل النوع االجتماعي 

 و

والنفسية االجتماعية  ،نظام اإلحالة لخدمات الرعاية الشيرية

 والحماية

أظهرت األدلة أن إجراءات اإلغالق يمكن أن تؤدي إل زيادة العنف الجنسي  .1
ي الو 

يك الحميملنوع اإلجتماعي عىل امبت  ي ذلك عنف الشر
 ، بما ف 

ي  .2
ي الو أولئك الذين يعانون من العنف الجنسي يعائ 

 النوع اإلجتماعي عىل مبت 
 اآلن مع  من العزلة

 
عىل المغادرة والحصول عىل ومن عدم القدرة ، فيهممعن

ي تقديم الخدمة مع التكيف  هو الدعم، وبالتالي فإن األهم 
االستمرار ف 

 المناسب 
ي يواجهن العنف الجنسي 3

ي . باإلضافة إل النساء والفتيات اللوائ 
، والجنسائ 

ي ير  لمثليات والمثليوا فإن المجموعات السكانية األخرى مثل األطفال   ومزدوحر
الهوية والميول الجنسية   الهوية الجنسانية وأحرار ي الميل الجنسي ومغاير 

ايد من العنف الجنسي  صفات الجنسير   وحامىلي  ا لخطر مي  
ً
معرضون أيض

ي 
 والجنسائ 

ّالتكيفّوزيادةّالخدمات
من العنف   والناجيات لتواصل بنشاط مع النساء والفتيات، والناجير  ا .1

، و الجنسي  ي
، والمنظمات بشأن التقاطعات بير  مع والجنسائ  الناشطير 

ي و 
وس كورونا المستجد العنف الجنسي والجنسائ  ات أو فير وأي تغيير

ي تقديم الخدمات
ات محتملة ف   . تغيير

ي  التفكير  .2
 . تقديم المشورة عن بعد ف 

 . استئناف الخدمات وجها لوجه إل حير  تعليق إدارة الحاالت   .3
 . إقفال الحاالت .4
)الهاتف،   والناجياتمتابعة إدارة الحاالت عير الخيار األفضل للناجير   .5

 ، سكايب(. الرسائل النصية
هج المبتكرة األخرى  .6

ُ
ي الن

اإلتحاد الدولي توجيهات  الواردة ضمنالنظر ف 
هج المبتكرة لتقديم خدمات الصحة ال لتنظيم األرسة

ُ
جنسية  حول "الن

ي و" واإلنجابية"
وس كورونا المستجد والعنف الجنسي والجنسائ   ". فير

  

 

 ما هو أساسي للرعاية الجيدة

اإلنسانية إذا كان ذلك منظمات التنسيق مع السلطات الصحية المحلية وال 

 مناسًبا لضمان توافر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية. 

 


