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على تحسين حياة النساء واألطفال والشباب النازحين  (WRCالنسائية ) مفوضية الالجئينتعمل 
 إعداد . نحن نبحث في احتياجاتهم، ونحدد الحلول، وندعو إلىوحماية حقوقهن بسبب النزاعات واألزمات

 التغيير في الممارسة اإلنسانية. على وتشجعيهم التكيّفالسياسات لتعزيز قدرتهم على وضع البرامج و

 العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزماتالفريق 
(IAWG)  هو مجموعة ائتالف من المنظمات غير الحكومية الدولية والوكاالت الوطنية ووكاالت األمم

 .البيئات اإلنسانيةالمتحدة التي تعمل مًعا للنهوض بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية في 

( هو شراكة عالمية "FP2020" 2020بتنظيم األسرة  سابًقاالمعروف ( )FP2030) 2030 تنظيم األسرة
 تتميزالنساء والفتيات من خالل االستثمار في تنظيم األسرة القائم على الحقوق.  تمكينتهدف إلى 

بالمرونة  2012تنظيم األسرة عام بشأن في قمة لندن التي تأسست  2030تنظيم األسرة  منصة
 .والشمولية والفعالية

 ُشكر وعرفان

أجرى البحث و(. WRC) الالجئين النسائيةسارة ريتش وليلي جاكوبي من مفوضية هذا التقرير  تكتب
هن أعضاء من مفوضية الالجئين ليلي جاكوبي، وكاثرين جامبير، وكاسوندرا بولس، وسارة ريتش )جميع

إلى الصحة اإلنجابية والمعلومات والخدمات في حاالت مبادرة الوصول وسارا كيسي ) (،النسائية
كلير إلدريد، وكادي مفوضية الالجئين النسائية، ، جامعة كولومبيا(، ومستشارو (RAISEالطوارئ )

 10يمثلون  الذين من أصحاب المصلحة 15قام ما يقرب من كما نيومبي غبوموسا، وأرتورو سانابريا. 
 (IAWG) ك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزماتالفريق العامل المشترمنظمات من 

من  ،ديانا كويكوصممت التقرير، ، بمراجعة وتقديم مدخالت للتقرير. (FP2030) 2030 وتنظيم األسرة
 .مفوضية الالجئين النسائية

 جهات االتصال

لبرنامج الصحة الجنسية واإلنجابية، لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بسارة ريتش، المدير المساعد 
الصحة  بحوث أو ليلي جاكوبي، مستشارة ؛SarahR@wrcommission.org بر البريد اإللكتروني:ع

  .lyJ@wrcommission.orgLi عبر البريد اإللكتروني: ،الجنسية واإلنجابية

موانع الحمل التي شوهدت في مستوصف خاص في سوق في مخيم كوتوبالونغ، كوكس صورة الغالف: 
  بازار، بنغالديش.

 (، مفوضية الالجئين النسائيةRumana Akterمصور الغالف: رومانا أكتر )
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 ملخص تنفيذي

بهدف  2020حتى  2018شامل للمشهد اعتباًرا من تقييم ( WRCأكملت مفوضية الالجئات النسائية )
 اءتقييم وإعداد قاعدة أدلة للعوائق والفرص واالستراتيجيات الفعالة لتوفير خدمات منع الحمل للنس

 البرامج العالمية لوسائلومسح  ،الدراسات السابقةالمتأثرات باألزمات. اشتمل التقييم على والفتيات 
 مع مقدمي المعلوماتمقابالت الإنسانية، ومجموعتين من  أوضاعمنع الحمل، ودراسات حالة في ثالثة 

جِريت  (KIIsالرئيسيين )
ُ
جائحة الوتهدف بشكل خاص إلى فهم آثار  19-كوفيدجائحة  تبعد أن بدأالتي أ

 التقييم األخرى قبل بدء الجائحة. عناصراالنتهاء من جميع  وجرىعلى خدمات منع الحمل. 

البيئات منع الحمل في أوضحت النتائج الثغرات الرئيسية المتعددة التي تُعيق الوصول إلى برنامج 
ئيسية الشاملة للحكومات والجهات المانحة والوكاالت التوصيات الر تتضمنبناءً على النتائج، ف. اإلنسانية

 :ما يلي المنفذة عبر سلسلة التنمية اإلنسانية

  الخدمات الصحية  مجموعةاالستمرار في بناء الوعي بأن وسائل منع الحمل جزء من
أنشطة الدعوة والتعبئة المستمرة مع الحكومات  تنفيذ: البيئات اإلنسانيةاألساسية في 

(، بما SRHإعطاء األولوية للصحة الجنسية واإلنجابية )بهدف والجهات المانحة والشركاء اآلخرين 
من أجل ، ويواالستجابة والتعاف اإلنسانيفي ذلك وسائل منع الحمل، ضمن االستعداد 

يجب و منقذة للحياة ومعيار للرعايةأن وسائل منع الحمل هي خدمة صحية ب اإلدراكتحسين 
 توفيرها في جميع األزمات.

  توفير مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل، ال سيما وسائل منع مستوى تحسين
( ووسائل منع الحمل الطارئة LARCs)المفعول والقابلة لالنعكاس الحمل طويلة 

(EC): وسائل على المفروضة  قيود السياسة، والقضاء على تنفيذ سياسات مشاركة المهام
، (LARCsوسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )( وEC) منع الحمل الطارئة

زيادة معرفة مقدمي وفي مجموعة واسعة من المنافذ؛ ( EC) وسائل منع الحمل الطارئةوإتاحة 
والقابلة وسائل منع الحمل طويلة المفعول ( وEC) الخدمات بوسائل منع الحمل الطارئة

وسائل منع الحمل طويلة المفعول إدخال وإخراج عملية ، بما في ذلك (LARCsلالنعكاس )
القائم على الحقوق بشأن وسائل  اإلرشادالتدريب على  وتقديم، (LARCsوالقابلة لالنعكاس )

بوسائل منع ؤكد على اختيار العميل واتخاذ قرارات مستنيرة؛ وبناء الوعي ي الذيمنع الحمل 
 لدى (LARCsوسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )( وEC) الحمل الطارئة

 السكان المتضررين من األزمات.

 الوصول إلى خدمات منع الحمل للمراهقين وأفراد الفئات السكانية  إمكانية زيادة
: إشراك المراهقين واألشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد الفئات المهمشة المهمشة األخرى

األخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية التي تقودها هذه المجموعات، في برامج منع الحمل 
استخدام طرائق بديلة لتقديم واالستجابة للتعافي؛ وحتى مرحلة االستعداد بدًءا من مرحلة 

أفراد الفئات السكانية المهمشة األخرى؛ ومعالجة وصمة الخدمات للوصول إلى المراهقين و
 العار من خالل أنشطة توعية المجتمع وتوضيح القيم.

 مهارات إدارة سلسلة التوريد أصحاب  : إشراك الموظفينتحسين توافر وسائل منع الحمل
لحاالت دمج االستعداد وواالستجابة والتعافي؛  لحاالت الطوارئالصيدالنية أثناء االستعداد 

تعزيز سالسل التوريد الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية  عملية في االستثمارات في الطوارئ
خالل األوقات المستقرة، بما في ذلك التدريب على إدارة سلع منع الحمل في حاالت الطوارئ؛ 

ارئ حالة الطو إثرواالستثمار في تعزيز سالسل التوريد الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية 
 الحادة لالنتقال إلى سلسلة توريد أكثر استقراًرا.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 تدريب العاملين في تعزيز جمع البيانات واستخدامها في تقديم خدمات منع الحمل :
على جمع بيانات وسائل منع الحمل وتحليلها واستخدامها ووضع الميزانية  ةفق الصحياالمر

توحيد مؤشرات منع الحمل وأدوات جمع البيانات المستخدمة و ؛المناسبة ألنشطة جمع البيانات
على االستراتيجيات الفعالة لتقديم القائمة وبناء قاعدة األدلة  ؛هاوتبسيط اإلنسانية البيئاتفي 

 الطوارئ. برنامج حاالتخدمات منع الحمل عبر دورة 
 دمج وسائل منع الحمل لتقديم خدمات منع الحمل االستعداد عمليات االستثمار في :

تعزيز قدرة الحكومات ؛ ولحاالت الطوارئ وسياسات وميزانيات إدارة مخاطر الكوارث االستعدادفي 
واالستجابة؛  عملية االستعدادفي  المشاركةوالشركاء عبر سلسلة التنمية اإلنسانية على 

وتنسيق الصحة الجنسية  نامجبرعداد مكونًا روتينيًا إل تصبح عملية االستعدادوالدعوة إلى أن 
 واإلنجابية للحكومات ووكاالت التنمية خالل األوقات المستقرة.

  المتأثرة باألزمات البيئاتإضفاء الطابع المحلي على تقديم خدمات منع الحمل في :
لقيادة تقديم  المجتمعية،من الحكومات إلى المنظمات  ، بدًءاالمحلييندعم وتعزيز الشركاء 
تقديم تمويل و للتعافي؛االستجابة  مرحلة االستعداد إلى مرحلة منبدًءا خدمات منع الحمل 

 الحكومية؛وطويل األجل لمنظمات الصحة الجنسية واإلنجابية المحلية والوكاالت  ويسيرمباشر 
مصلحة في هيكل المساعدة الدولية التي تعيق مشاركة أصحاب الالقائمة  العوائقومعالجة 

 المحليين في الصحة الجنسية واإلنجابية.

  وإضفاء الطابع  19-جائحة كوفيداآلليات التي تم وضعها خالل نطاق توسيع
بما في ذلك توفير  ،إليهالتحسين توافر وسائل منع الحمل والوصول يها المؤسسي عل

 )أو الطب اإللكتروني( عدوالتطبيب عن بُ  أشهر،قصيرة المفعول على مدى عدة  وسائل
ودمج وسائل  المجتمعية،وتوفير األساليب  والمشاركة،وتحويل المهام  الرقمية،والبروتوكوالت 

بما في ذلك الحقن الذاتي  ،وطرق الرعاية الذاتية األولية،منع الحمل في األنشطة الصحية 
 قن تحت الجلد.للحُ 

 نهاية كل قسم.يمكن العثور على قائمة كاملة من التوصيات في 

 

المواد (، ومقدم رعاية صحية يعرضان AMODEFA) موزمبيقجمعية تنظيم األسرة في المنظمة غير الحكومية، موظف من 

تنظيم األسرة واالستشارة في مركز صحي ريفي المتعلقة بمعلومات الصحة اإلنجابية والتثقيف والتواصل بشأنها في خيمة 
 موزمبيق.في مقاطعة سوفاال بفي دوندو 

مفوضية الالجئين النسائيةلدى  (Arturo Sanabria) أرتورو سانابريا ©حقوق ملكية الصورة 



 
 

 

 المقدمة

الخدمات  مجموعةوسائل منع الحمل هي خدمة صحية منقذة للحياة وذات أولوية في حاالت الطوارئ. تتضمن 

المعيار العالمي لالستجابة للصحة الجنسية  2018لعام  1(SRHللصحة الجنسية واإلنجابية ) (MISP) األولية الدنيا

منع الحمل غير المرغوب فيه كأحد األهداف الستة. يجب الخطيرة، كما تتضمن واإلنجابية في حاالت الطوارئ 

توفير وسائل منع الحمل جنبًا إلى جنب مع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية األخرى في بداية كل 

من حالة  الخطيرةبعد المرحلة  2توسيع نطاقهاويجب  واألوبئة، األمراضبما في ذلك  طوارئ،حاالت اللاستجابة 

 3الطوارئ.

ال يزال تقديم خدمات  اإلنسانية،وسائل منع الحمل في البيئات  توفيربعض التقدم نحو  تحقيقعلى الرغم من 

حتى مع ارتفاع االحتياجات اإلنسانية بوتيرة غير  اإلنسانية،في التمويل والبرامج الصحية  ثغرةمنع الحمل يمثل 

 تأثرينا باألفراد الما كبيرً اإلنسانية ويلحق ضررً فعالية المساعدة من يقوض وعدم االهتمام هذا  4مسبوقة.

حيث أفاد مكتب  اإلنسانية، اتإلى تضخيم الحاجة إلى المساعد ةالعالمي 19-كوفيدجائحة  ت. لقد أداتاألزمب

 اتمليون شخص سيحتاجون إلى المساعد 235( أن UN OCHAاألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )

تعتمد العديد من أهداف  ذلك،عالوة على  2020.5في المائة عن عام  40بزيادة تقارب و ،2021اإلنسانية في عام 

-كوفيدجائحة ال سيما وأن  -التنمية المستدامة على الوصول القوي والعادل إلى خدمات منع الحمل الطوعية 

نع الحمل يمنع االستثمار في خدمات مإن  6على نطاق عالمي. بصعوبةيقوض مكاسب التنمية التي تحققت  19

 التعليم،ويعزز المشاركة في سبل العيش ومبادرات  ،التكيّف، ويعزز القدرة على المتعلقة باألمهاتفيات الوو األمراض

 ويمكّن النساء والفتيات.

بما في ذلك الجهات المانحة والحكومات والوكاالت  -لذلك فمن األهمية بمكان أن يكون لدى أصحاب المصلحة 

توفير خدمات منع الحمل في  وضع بشأنإمكانية الوصول إلى أدلة قوية  -نفذة عبر سلسلة التنمية اإلنسانية المُ 

 ،الوكالة الدانماركية للتنمية الدوليةويتس غوبدعم من مؤسسة بيل وميليندا  لذلك،وفًقا والبيئات اإلنسانية. 

قييم وبناء قاعدة األدلة حول العوائق ت للمشهد بهدفشاماًل ( تقييًما WRC) الالجئين النسائيةأطلقت مفوضية 

 األزمات.أثرات بالفتيات المتووالفرص واالستراتيجيات الفعالة لتوفير مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل للنساء 

خالل  ةتعاوني بصورة جرى تقديمهاويقدم توصيات شهد النتائج المستخلصة من تقييم الم الملخصهذا  يعرض

الفريق العامل المشترك بين )واحدة باللغة اإلنجليزية واألخرى بالفرنسية( مع أصحاب المصلحة من  مشاورتين

المعروف سابًقا ( )FP2030) 2030( وتنظيم األسرة IAWG) الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات

العمل  وفياإلنسانية  البيئات( لتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل في "FP2020" 2020بتنظيم األسرة 

 .اإلنساني واإلنمائي

                                                           
الصحة اإلنجابية في  بشأنالدليل الميداني المشترك بين الوكاالت ، الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات 1

 . https://iawgfieldmanual.com/manual/misp، مجموعة الخدمات األولية الدنيا: 3، الفصل (IAFM) البيئات اإلنسانية
، الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية (IAWG) الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات 2

 . https://iawgfieldmanual.com/manual/contraception: وسائل منع الحمل، 7 (، الفصلIAFM) اإلنسانيةالبيئات في 
يداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية ، الدليل الم(IAWG) الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات 3

  .https://iawgfieldmanual.com (،IAFM) البيئات اإلنسانيةفي 
؛ Conflict and Health ،2015مجلة "، 2014-2012النهوض بالصحة اإلنجابية على جدول األعمال اإلنساني: المراجعة العالمية  إس كي شينويث، " 4

 .10.1186/1752-1505-9-S1-I1(: doi. ُمعّرف الغرض الرقمي )9:1
(، 2020) 2021لعام  اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي(، OCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 5

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2021_EN.pdfمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ؛ (OCHA ،)

-https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview (،2019) 2020لعام  اللمحة العامة عن العمل اإلنساني العالمي
2020- enarfrzh. 

 . https://unstats.un.org/sdgs/report/2020، 2020تقرير أهداف التنمية المستدامة  6

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/contraception
https://iawgfieldmanual.com/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2021_EN.pdf؛
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020


 
 

 

 

 منهج البحث

 أوضاعودراسات حالة في ثالثة  الحمل،منع  البرامج العالمية لوسائلومسح  ،الدراسات السابقةاشتمل التقييم على 
جرِيت . و(KIIsالرئيسيين ) مع مقدمي المعلوماتمقابالت الإنسانية، ومجموعتين من 

ُ
 تبعد أن بدأكافة عناصر التقييم أ

، والتي أجريت بعد بدء (KIIsالرئيسيين ) مع مقدمي المعلوماتمقابالت الباستثناء المجموعة الثانية من ، 19-كوفيدجائحة 

 7على خدمات منع الحمل. 19-جائحة كوفيدالجائحة وتهدف تحديًدا إلى فهم آثار 

األدلة على تقديم خدمات منع الحمل في البيئات اإلنسانية المنشورة  قامت الدراسات السابقة بتقييم: الدراسات السابقة

واستخدموا  ،األقرانعن المؤلفات التي راجعها  PubMed محرك البحث بحث الباحثون فيوقد . 2019و 2010بين عامي 
مقاالً خضع  75ت مفوضية الالجئات النسائية التنظيمية لتحديد األدبيات الرمادية. حددالمواقع و ReliefWebو Googleمواقع 

 إلدراجها. من منشورات األدب الرماديمنشوراً  22واألقران  لمراجعة

عن حالة تقديم خدمات منع الحمل بين المنظمات التي  صورةالمسح  يعرض: منع الحملمسح البرامج العالمية لوسائل 
منظمة غير حكومية وطنية  12و دولية،توفر وسائل منع الحمل في البيئات اإلنسانية. شاركت سبع منظمات غير حكومية 

دولة وإقليًما. انتهى  42ات منع الحمل في برنامًجا تقدم خدم 84 وتمثلأو إقليمية، ووكالة واحدة من وكاالت األمم المتحدة، 
 .2019جمع البيانات في ربيع 

؛ والية 8بنغالديش بازار،في كوكس  2019دراسات حالة في عام ( WRCأجرت مفوضية الالجئين النسائية ): دراسات الحالة

لتوثيق تقديم خدمات منع الحمل للسكان المتضررين.  10موزمبيق؛ والمناطق المتضررة من إعصار إيداي في 9بورنو، نيجيريا
مؤشرات التعريف األساسية مع الحكومة واألمم المتحدة والمنظمات ت مفوضية الالجئين النسائية أكمل مكان،في كل 

التركيز مجموعات نقاشات و الخدمات؛بما في ذلك إدارة استبيانات المعارف والمواقف لمقدمي  المرافق،تقييمات  الشريكة؛
(FGDs.مع المجتمعات المتضررة ) 

بحثت المجموعة األولى  :(19-قبل بداية جائحة كوفيدالرئيسيين ) مع مقدمي المعلوماتمقابالت المجموعة األولى من ال
إلغاثة ومرحلة ااالستعداد  بدًءا من مرحلةوسائل منع الحمل في الفترات االنتقالية  برامجما يصلح لدعم من هذه المقابالت 

ت . أجرالعمل اإلنساني واإلنمائي فيتحسين التعاون التي تهدف لحتى التعافي، بما في ذلك التحديات واالستراتيجيات و

الرئيسيين العاملين في مختلف  مقدمي المعلوماتمن  17مع  2019مقابلة في عام  14( WRCمفوضية الالجئات النسائية )
اإلنسانية واإلنمائية، بما في ذلك وكالة واحدة لألمم المتحدة، وست منظمات دولية غير حكومية، ومنظمة وطنية  البيئات

  .الموظفين الميدانيين، تمثل تسعة موظفين في المقر الرئيسي وثمانية من دةغير حكومية واح

هدفت المجموعة الثانية  (:19-ية جائحة كوفيدبعد بداالرئيسيين ) مع مقدمي المعلوماتمقابالت المجموعة الثانية من ال

لضمان  وأوجه التكيفاالبتكارات و الحمل؛خدمات منع  على تقديم 19-من هذه المقابالت إلى توثيق آثار جائحة كوفيد

التي تحول دون تقديم خدمات منع الحمل  والعوائقوالميسرين  إليها؛استمرار إتاحة خدمات منع الحمل وإمكانية الوصول 
مع  2020مقابلة في خريف  29ت مفوضية الالجئين النسائية . أجرالعمل اإلنساني واإلنمائيفي 19-جائحة كوفيدخالل 

 بلدان،لسلطات الصحية الحكومية من ثالثة عن اوثالثة ممثلين  المتحدة،إحدى وكاالت األمم  الذين ينوبون عنممثلين ال
وخمس  (،المقر الرئيسي والموظفين الميدانيين موظفي من مجموعة مختلطةظمة دولية غير حكومية )بما في ذلك من 11و

 وقد اإلنسانية واإلنمائية في جميع أنحاء المناطق.  البيئاتمنظمات غير حكومية وطنية في 
ُ
مقابلة باللغة اإلنجليزية  23جريت أ

 الفرنسية.اللغة وستة مقابالت ب

                                                           
 التالي: عبر الموقع اإللكترونيالتقارير الخمسة الموحدة  انظرج من كل مكون من مكونات البحث، لمزيد من التفاصيل حول المنهجية والنتائ 7

 -and-humanitariansettings-services-resources/contraceptive-http://www.womensrefugeecommission.org/research
nexus-development-human.  

 بازارحالة واضحة للحاجة والطلب: الوصول إلى خدمات منع الحمل لنساء وفتيات الروهينجا في كوكس دراسة (، WRC) الالجئين النسائيةمفوضية  8

(2019 ،)-the-in-delivery-service-resources/contraceptive-http://www.womensrefugeecommission.org/research
bangladesh-bazar-s-cox-of-camps-refugee. 

(، 2020) الفجوة بين العرض والطلب على خدمات منع الحمل في شمال شرق نيجيريا (،WRC) الالجئين النسائيةمفوضية  9

nigeria-gap-services-resources/contraceptive-http://www.womensrefugeecommission.org/research. 
 (،2020) علقة بتقديم خدمات منع الحمل في المناطق المتضررة من إعصار إيداي في موزمبيقالفرص والتحديات المت (،WRC) الالجئين النسائيةمفوضية  10

 contraceptiveservice-for-challenges-sources/opportunitiesre-http://www.womensrefugeecommission.org/research 

http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-services-humanitariansettings-and-human-development-nexus
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-services-humanitariansettings-and-human-development-nexus
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-services-humanitariansettings-and-human-development-nexus
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-service-delivery-in-the-refugee-camps-of-cox-s-bazar-bangladesh.
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-service-delivery-in-the-refugee-camps-of-cox-s-bazar-bangladesh.
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-service-delivery-in-the-refugee-camps-of-cox-s-bazar-bangladesh.
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/contraceptive-services-gap-nigeria.
http://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/opportunities-challenges-for-contraceptiveservice


 
 

 

 

 الموضوعات الرئيسية في التقييم

تعزز نتائج التقييم أهمية إجراء الدعوة والتعبئة المستمرة مع الحكومات والجهات المانحة والوكاالت المنفذة عبر سلسلة 

 البيئاتمن الصحة الجنسية واإلنجابية في  باعتبارها جزًءامنع الحمل وسائل إلعطاء األولوية لالتنمية اإلنسانية 

. من بين المنظمات العشرين التي أكملت لتعافيوحتى ااالستعداد إلى االستجابة مرحلة من بدًءا  اإلنسانية،
 قد نظًرا ألن المسحولم يتضمن ربع برامجها الصحية خدمات منع الحمل.  الحمل،منع لوسائل  ةالعالمي البرامج المسح

فمن المرجح أن تكون هذه النسبة أعلى بالنسبة  برامجها،ظمات التي تدمج وسائل منع الحمل بانتظام في استهدف المن
 للعديد من المنظمات اإلنسانية التي لم تشارك في المسح.

توافق في اآلراء على أن وسائل منع الحمل منقذة للحياة وجزء من  تحقيقاالستمرار في لمهم للغاية لذلك من ا

. أكدت أزمة لجميع النساء والفتيات المتأثرات باألزمات توفيرهاالخدمات الصحية األساسية التي يجب  مجموعة
إلى جانب خدمات الصحة الجنسية  الحمل،الحاجة إلى مواصلة زيادة الوعي بأن خدمات منع  ىعل 19-كوفيد جائحة 

 مقدمي المعلوماتأفاد العديد من والت الطوارئ. هي جزء من مستوى الرعاية في جميع حا األخرى،واإلنجابية األساسية 
الرئيسيين أن وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األخرى قد تأثرت بشكل خاص أثناء الجائحة ألن صانعي 

جنبًا إلى جنب مع خدمات الصحة  الحمل،القرار الرئيسيين لم يروا أنها ضرورية أو منقذة للحياة. يجب دمج وسائل منع 
 لطوارئ،ا االستعداد لحاالتوسياسات وميزانيات  والتمويل،في خطط االستجابة اإلنسانية  األخرى،الجنسية واإلنجابية 

 والتعافي. الممتدةواالستجابة  الحادةوالبرامج الصحية المقدمة أثناء االستجابة 

رات المحددة التي تعيق الوصول إلى برامج منع الحمل عالية الجودة الثغكشفت النتائج عبر التقييم عن العديد من 
 في البيئات اإلنسانية، بما في ذلك: -بما في ذلك الخدمات والمعلومات  - وتوافرها

 ( توفير مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل، وخاصة وسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاسLARCs )

 ؛(ECالطارئة ) ووسائل منع الحمل
 ؛الوصول إلى خدمات منع الحمل للمراهقين وأفراد الفئات السكانية المهمشة األخرى 

 ؛توافر وسائل منع الحمل 

 ؛جمع البيانات واستخدامها لبرامج تقديم خدمات منع الحمل 

  الشركاء في المجال االستعداد لتقديم خدمات منع الحمل قبل حالة الطوارئ، بما في ذلك من خالل التعاون بين

 ؛اإلنساني والتنمية

  ،إضفاء الطابع المحلي على االستجابة اإلنسانية، بما في ذلك مشاركة الحكومة والمنظمات غير الحكومية المحلية

 .لتقديم خدمات منع الحمل

يناقش االضطرابات تنظيم النتائج والتوصيات الواردة أدناه حسب مناطق الثغرات الرئيسية هذه، وتشمل أيًضا قسًما جرى 
 .19-كوفيد مع تقديم خدمات منع الحمل وسط جائحة وأوجه التكيف



 
 

 

 

 منع الحمل وجودة الرعاية ائلمجموعة وس

الثغرات المستمرة في توفير النطاق الكامل لوسائل منع الحمل في  البحث،جميع طرق  ، خاللعكست النتائج الرئيسية

وسائل منع الحمل  برامجأنه في حين أن الكثير من البيانات واألبحاث المتاحة حول  ومن الجدير بالذكرالبيئات اإلنسانية. 

 ةكامل لحصول على مجموعةا لاألخرى ضرورية أيضً  الوسائلفإن  ،الوسائلفي البيئات اإلنسانية تتناول مجموعة محددة من 
 .الوسائلمن 

 90( والحقن كانت متوفرة في أكثر من OCPsحبوب منع الحمل عن طريق الفم )أن وسائل منع الحمل  برامجأظهر مسح 
( ووسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة ECوسائل منع الحمل الطارئة )، في حين أن لفي المائة من برامج منع الحم

كما عكست  11كانت أقل توفًرا إلى حد ما. ،(IUDs) اللَّولَب الرحميّ و الحقن الهرموني، بما في ذلك (LARCsلالنعكاس )

سائل منع الحمل الطارئة وو (LARCsوسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )دراسات الحالة انخفاض توافر 
(EC )حبوب منع الحمل عن طريق مقارنة بـ( الفمOCPs ) لو كان تقديم طرق دائمة حتى  جرىأنه  المسحوالحقن. أظهر

 الدراسات السابقةالدائمة على نطاق واسع عبر  الوسائللم تتم مناقشة وأقل، في أقل من نصف برامج منع الحمل. بدرجة 
 أو في طرق التقييم األخرى.

وسائل  مقدمي الخدمة المدربين يمثل حاجًزا حاسًما أمام توفيرتوافر  قلةودراسات الحالة إلى أن  الدراسات السابقةتشير 
كما إن قلة توافر مقدمي خدمات الوعي بسوائل منع الحمل  ،(LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )

دراسات  وفي. (ECسائل منع الحمل الطارئة )حول وتوفير المعلومات  تعيق إمكانية، إلى جانب المفاهيم الخاطئة، الطارئة

لم يتم تدريبهم  اتإلى أن بعض مقدمي الخدم واالتجاهاتالحالة، أشارت تقييمات المرافق الصحية واستبيانات المعرفة 
 .الوسائللديهم معلومات غير دقيقة حول هذه  وليس

 (ECع الحمل الطارئة )سائل منوو (LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )كما أن مستوى المعرفة بوسائل 
لدى المجتمعات المتضررة  (ECمنع الحمل الطارئة )منخفض أيًضا. وأظهرت الدراسات السابقة أن مستوى المعرفة بوسائل 

وفي  نسبيًا. ااألخرى عاليً  بالوسائلالمعرفة  فيها مستوى كان في األماكن التيفي مختلف البيئات، حتى منخفض للغاية 

أو كانت  (ECمنع الحمل الطارئة )معرفة بوسائل كافة دراسات الحالة الثالثة، لم يكن لدى األشخاص المتأثرين باألزمات 
من الوسائل قصيرة  (LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )معرفة ضئيلة جًدا، كما كانوا أقل دراية بوسائل 

 المفعول.

المخصصة متوفرة بشكل متقطع فقط في البيئات  (ECمنع الحمل الطارئة )وسائل ال تزال منتجات عالوة على ذلك، 

الدراسات قتصر على رعاية ما بعد االغتصاب. تشير ت، غالبًا ما (ECمنع الحمل الطارئة )تتوفر وسائل حيثما واإلنسانية. 

كما هو الحال في بعض األحيان  البلد،توافر السلع يتأثر عندما ال تكون المنتجات مسجلة داخل مستوى إلى أن  السابقة
. كما أظهرت دراسات الحالة أن نفاد المخزون من اإلمدادات والمعدات ساهم في (ECمنع الحمل الطارئة )وسائل مع حبوب 

 .(LARCs)منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس وسائل انخفاض توافر 

منع الحمل وسائل إلى أن توفر اية جائحة التي أجريت بعد بد (KIIsتشير المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين )

. افترض الجائحةقد تأثر بشكل خاص، ال سيما في المراحل المبكرة من  (LARCsطويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )
(، PPEإلى استخدام معدات الحماية الشخصية ) اتبسبب حاجة مقدمي الخدمكان األمر أن هذا  المشاركون في الدراسة

منع الحمل طويلة وسائل ، وألن توفير إدخال وإخراج وسائل منع الحملالالزمة لعمليات والتي غالبًا ما تكون قليلة العرض، 

 ال يمكن دعمه عن طريق التطبيب عن بعد. (LARCsالمفعول والقابلة لالنعكاس )

 :يجب تنفيذ ما يلي، اتمنع الحمل وجودة الرعاية في األماكن المتأثرة باألزم وسائل مجموعةلتحسين 

 و، بما في ذلك توسيع نطاق توفير مجموعة وسائل منع الحمل الكاملة( سائل منع الحمل الطارئةEC )

ووسائل منع الحمل الدائمة وغيرها من الوسائل.  (LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )ووسائل 
وعندما  12عدد وسائل منع الحمل المتاحة، زاد مستوى استخدام السيدات والفتيات لها.أنه كلما زاد  األدلةوتشير 

مجموعة عكس لتاإلنسانية  البيئاتفي  مجموعة وسائل منع الحمليجب تعديل تتوافر وسائل منع حمل جديدة، 

 السياقات ما بعد حاالتوفي  عملية االستعدادجديدة أثناء  وسائلمن خالل الجهود المبذولة لدمج  ةالكامل الوسائل
ديبو أسيتات عقار الطوارئ الحادة. على سبيل المثال، من المهم االستمرار في ترخيص ودعم الحقن الذاتي ل

 (.DMPA-SCتحت الجلد ) ميدروكسي بروجسترون

                                                           
تقديم الخدمات ضمن برنامج لفي نقطة واحدة على األقل  الوسائلعلى عدة نقاط لتقديم الخدمات. إذا تم توفير  المسحمنع الحمل التي شملها وسائل اشتملت العديد من برامج  11

 فقد تم احتسابها على أنها متوفرة في البرنامج. الحمل،منع وسائل 
سائل منع ويزداد استخدام  ؛ روس وستوفر، "40-32:28؛ Int Fam Plan Perspect ،2002روسيه وآخرون، "اختيار وسيلة منع الحمل في البلدان النامية"، دورية  12

"يؤدي توافر  ؛ كايسي وآخرون،Glob Health Sci Pract ،2013;203:1-12مجلة  ،"2009إلى  1982الحمل الحديثة عندما تتوافر المزيد من األساليب: تحليل األدلة من 

 لمقطعي والخط النهائي،"اخط األساس ل المسوحات العنقودية: دليل من المتأثرة بالنزاعات طويلة األمد والدائمة إلى زيادة استخدامها في شمال أوغندا تنظيم األسرة وسائل

طية المتأثرة تشيبامبا، "توافر وسائل منع الحمل يؤدي إلى زيادة استخدامها في جمهورية الكونغو الديمقراكايسي و؛ 97-284: 8؛ Glob Public Health  ،2013 مجلة

 .2: 11؛ Conflict and Health ،2017مجلة ،" ات: أدلة من المسوحات العنقودية المستعرضة وتقييمات المرافق وإحصاءات الخدماتبالنزاع



 
 

 

 
 

  زيادة مستوى( المعرفة بوسائل منع الحمل الطارئةRC لدى )األشخاص المتأثرين باألزمات من خالل 

لنشر  الشراكات مع المنظمات المحلية العاملة في المجتمعات المتأثرة والحمالت اإلعالمية تأسيس
الحمالت والرسائل لتصل إلى  إعداديجب و. (RCوسائل منع الحمل الطارئة )المعلومات على نطاق واسع حول 

 أفراد الفئات السكانية المهمشة.

 ( توفير وسائل منع الحمل الطارئةRC على نطاق واسع في مجموعة من نقاط وطرق تقديم الخدمات )

 في المجتمعات المحليةالصيدليات واألسواق والمرافق الصحية والتوزيع ، بما في ذلك في البيئات اإلنسانية
وسائل تأكد من أن الموظفين في هذه المنافذ لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة حول والواألماكن اآلمنة. 

نظام يجب توفير  المخصصة،( ECوسائل منع الحمل الطارئة )في حالة عدم توفر حبوب و. (ECمنع الحمل الطارئة )
(. يمكن توفير EC( لصنع وسيلة منع حمل طارئة OCPsحبوب منع الحمل عن طريق الفم ))استخدام  Yuzpe يوزبي

وسائل منع الحمل للسكان الذين يمرون بمرحلة انتقالية من خالل تجربة إدراج ( ECوسائل منع الحمل الطارئة )
 في اإلمدادات المقدمة للنساء أثناء التنقل.( ECالطارئة )

  تسجيل منتجات( وسائل منع الحمل الطارئةEC )لوطني وإزالة قيود السياسة على الصعيد ا

منع الحمل طويلة المفعول والقابلة ( ووسائل ECوسائل منع الحمل الطارئة )المفروضة على 

ومتطلبات اإلقامة.  الطبية،ومتطلبات الوصفات  والزوج،مثل متطلبات موافقة الوالدين  (،LARCsلالنعكاس )
عملية في سياسات وبرامج منع الحمل خالل األوقات المستقرة إلى تحسين  للوسائلسيؤدي الدمج الكامل 

 لمزيج من األساليب الكاملة أثناء حاالت الطوارئ. االستعداد
  وسائل قصيرة المفعول، بما في ذلك  لوسائل منع الحمل في المجتمعات المحليةالتصريح بالتوزيع

إلجراء عمليات إدخال من المستوى المتوسط  ات، وتفويض مقدمي الخدم(ECمنع الحمل الطارئة )

مقدمي تأكد من تدريب جميع وال 13.(LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )وإزالة وسائل 

، ودعمهم وتوفير المخزون لهم، ةالمحلي اتالمجتمع فين ين المعتمديبما في ذلك الموزع المعتمدين، الخدمات
 .الوسائللتوفير هذه 

 وسائل  السلبية تجاهاتتوضيح للقيم مع مقدمي الخدمات الصحية لمعالجة المفاهيم الخاطئة واال

أكد من والت. (LARCsمنع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )( ووسائل ECمنع الحمل الطارئة )
ليس فقط للرعاية بعد االغتصاب، ولكن  وسائل منع الحمل الطارئةأن مقدمي الرعاية على دراية بإمكانية استخدام 

 .العالقة الجنسية غير المحميةفيه تحدث في أي وقت 
  على  التمرينات العمليةالمعلومات مع  حديثوت العمل،أثناء وتدريبات  السريرية،إجراء التدريبات

جنبًا إلى جنب  ،(LARCsعمليات إدخال وإزالة وسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )

دورات المثل  ،الحادةأثناء االستجابة االستعانة بتدريب متخصص  .آليات اإلشراف الداعمة المستمرةمع 

 14(.CORTS-Sاإلنسانية ) في البيئاتلصحة الجنسية واإلنجابية بشأن االتنشيطية للتوعية السريرية  يةالتدريب
تدريبات في حالة عدم توفر موظفين رفيعي المستوى.  بتقديممن المستوى المتوسط  اتلمقدمي الخدم والسماح

 وقوائم المراجعة. اإلرشادالمساعدات الوظيفية ذات الصلة، بما في ذلك  ونشرأثناء التدريب، 
  مع  منع الحمل القائمة على الحقوق اإلرشاد بشأن وسائلتدريب مقدمي الخدمات الصحية على

واحترام االحتياجات الفردية  والسرية، المستنيرة،واتخاذ القرارات  واالستقاللية،التركيز على اختيار العميل 

وسائل منع بما في ذلك  المتاحة، الوسائلبشأن جميع  اإلرشادتأكد من أن التدريب يتناول تقديم والوالكرامة. 

ويسلط الضوء على أن الواقي  ،(LARCs( ووسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس )ECالحمل الطارئة )
الذكري هو الطريقة الوحيدة التي تمنع الحمل وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية / األمراض المنقولة عن طريق 

 االتصال الجنسي.

                                                           
 (2017) منع الحملوسائل تقاسم المهام لتحسين الوصول إلى تنظيم األسرة/منظمة الصحة العالمية،  13

eng.pdf?sequence=1-17.20-HRR-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259633/WHO.  
الدورات التدريبية التنشيطية للتوعية السريرية ، لفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزماتمبادرة شراكة التدريب ل 14

refresher-outreach-clinical-https://iawg.net/resources/srh-(، 2020) (CORTS-Sبشأن الصحة الجنسية واإلنجابية في البيئات اإلنسانية )
settings-humanitarian-for-trainings. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259633/WHO-RHR-17.20-eng.pdf?sequence=1.
https://iawg.net/resources/srh-clinical-outreach-refresher-trainings-for-humanitarian-settings
https://iawg.net/resources/srh-clinical-outreach-refresher-trainings-for-humanitarian-settings
https://iawg.net/resources/srh-clinical-outreach-refresher-trainings-for-humanitarian-settings


 
 

 

 

 هقون وغيرهم من السكان الُمهمشيناالمر

التقييم بوضوح أن المراهقين يرغبون في الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة  فيتُظهر البيانات 
لكنهم ال يزالون يواجهون  الحمل،بما في ذلك وسائل منع  وسيستخدمونها، إليها،ويحتاجون  واإلنجابية،الجنسية 

التقييم أيًضا إلى ندرة البرامج  متزايدة أمام الصحة الجنسية واإلنجابية في البيئات اإلنسانية. يشير عوائق
بما في ذلك  متنوعة،وسائل منع الحمل لمجموعات امج المستهدفة والبحوث حول االحتياجات الفريدة لبر

 األشخاص ذوو اإلعاقة وأفراد الفئات السكانية المهمشة األخرى.

المجتمع ومقدمي الخدمات السلبية من أفراد  واالتجاهات: أبرزت دراسات الحالة أن وصمة العار المراهقون
وال  للمراهقين،تشكل عقبات كبيرة أمام الوصول إلى خدمات منع الحمل  ،الزوجأو /ومعارضة الوالدين و الصحية،

 الفتيات غير المتزوجات. سيما

بالمائة من البرامج أن خدمات منع الحمل كانت  41أفادت  المناطق،في جميع  الحملفي مسح برامج منع 
بالمائة  41 أفادت لكنو دائًما،لمراهقات غير المتزوجات في معظم األوقات أو بالنسبة لمتاحة ويمكن الوصول إليها 

ث أفاد حي إقليمية،أيًضا أنها لم تكن متوفرة أبًدا أو لم تكن متاحة في بعض األحيان فقط. ظهرت اختالفات  منها
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن خدمات منع الحمل متاحة  المشاركين في الدراسةبالمائة فقط من  13

ـ  دائًما،للمراهقات غير المتزوجات معظم الوقت أو ويمكن الوصل إليها بالنسبة  المشاركين بالمائة من  68مقارنة ب
 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في الدراسة

مجموعات التركيز أن نقاشات أفاد األشخاص المتأثرون باألزمة في  الحالة،: في دراسات ص ذوو اإلعاقةاألشخا
 الوصول بما في ذلك مسافة الحمل،أكبر في الوصول إلى خدمات منع  عوائقاألشخاص ذوي اإلعاقة يواجهون 

أظهرت  ذلك،وعدم إمكانية الوصول إلى المرافق. ومع  ،وقلة وسائل الموصالت ،اتالخدمإلى نقاط تقديم 
وإمكانية وصول األشخاص ذوي  والعوائق، الحمل،وسائل منع  برامجأدلة محدودة للغاية على  الدراسات السابقة

 المشاركين في الدراسةأفادت نسب عالية من  الحمل،وسائل منع  برامجفي مسح  ذلك،اإلعاقة. عالوة على 
مما  -هم ال يعرفون عن إمكانية الوصول إلى خدمات منع الحمل وتوافرها لألشخاص ذوي اإلعاقة عبر المناطق أن

المصممة لتلبية احتياجات األشخاص ذوي  وإعداد البرامجالبحوث إجراء يعكس الحاجة إلى زيادة جمع البيانات و
 اإلعاقة.

وسائل  برامجفي مسح  في الدراسة المشاركين: أفادت نسبة كبيرة من الفئات السكانية المهمشة األخرى
للمثليين  ويمكن الوصول إليها بالنسبةمنع الحمل أيًضا أنهم ال يعرفون ما إذا كانت خدمات منع الحمل متاحة 

 المطابقين للجنسوالخناثى واألشخاص غير  والمتحولين جنسيًاالجنسي  التوجهوالمثليات ومزدوجي 
 والبرامجمما يعكس مرة أخرى الحاجة إلى زيادة جمع البيانات  - جنس المعامالتواألشخاص المشاركين في 

 لمختلف السكان.

لتحسين الوصول إلى خدمات منع الحمل للمراهقين وأفراد الفئات السكانية المهمشة األخرى في األماكن 
 ات، يجب تنفيذ ما يلي:المتأثرة باألزم

  وغيرهم من الفئات السكانية المهمشة في جميع مراحل تخطيط برامج  15المراهقينإشراك
التأهب مرحلة من بدًءا  ،القراروتقييمها وعمليات صنع  ومراقبتهامنع الحمل وتنفيذها وسائل 

دمج المراهقين وغيرهم من الفئات السكانية  التحديد،التعافي. على وجه  وحتىإلى االستجابة 
استخدام األساليب و ؛نطاًقا األوسعات الصحة الجنسية واإلنجابية المهمشة في تقييمات احتياج

المشاركة في تحليل البيانات والمشاركة في و ومشاركتها؛مثل سرد القصص لجمع البيانات  ،التشاركية
 واستخدام أدوات المساءلة االجتماعية المختبرة. ؛وضالعرتسهيل 

  الشراكة مع المنظمات المحلية التي يقودها الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمثليون
 والخناثى وغيرهم من السكان المهمشين والمتحولين جنسيًاالجنسي  التوجهومزدوجو 

 فئات المهمشة مع تعزيز الشركاء المحليين.للوصول إمكانية اللتحسين 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( لإلعدادات ASRHمجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين )(، IAWG) اإلنجابية في حاالت األزماتالفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة  15

humanitarian-for-asrhtoolkit-health-oductiverepr-and-sexual-https://iawg.net/resources/adolescent- (،2020) 2020 طبعة اإلنسانية:
toolki-launch&utm_medium=email&utm_campaign=asrh-edition?utm_source=resource-2020-settings.  

https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition?utm_source=resource-launch&utm_medium=email&utm_campaign=asrh-toolki
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition?utm_source=resource-launch&utm_medium=email&utm_campaign=asrh-toolki
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition?utm_source=resource-launch&utm_medium=email&utm_campaign=asrh-toolki


 
 

 

 
 

  بديلة لتقديم الخدمات للوصول إلى المراهقين وغيرهم من تحديد واستخدام طرائق ومواقع
خارج المرافق التقليدية التي ات تحديد نقاط تقديم الخدم المثال،. على سبيل السكان المهمشين

التأكد من أن الخدمات المنزلية متاحة لألشخاص الذين ال يستطيعون السفر ويتردد عليها هؤالء السكان؛ 
التكلفة للمراهقين وغيرهم من الفئات السكانية المهمشة من خالل القسائم  عوائقمعالجة وبسهولة؛ 

منع الحمل مع الخدمات الصحية األخرى، بما في ذلك وسائل و/أو الخدمات المجانية؛ ودمج خدمات 
 ، والخدمات غير الصحية.ةالصحة الجنسية واإلنجابي

 للوصول إلى السكان الذين يواجهون عوائق في  واستخدامه نهج الرعاية الذاتية والرقمية تهيئة
عد التي تم تنفيذها بروتوكوالت التطبيب عن بُ  واالعتماد علىمنع الحمل. وسائل الوصول إلى خدمات 

عقار الوصول إلى طرق الرعاية الذاتية، بما في ذلك الحقن الذاتي لنطاق وتوسيع  19-جائحة كوفيد خالل
(SC-DMPA.)16 

  بما في ذلك ي الخدمات الصحية لتعزيز الخدمات المالئمة للمراهقينمقدمللقيم اتوضيح ،
بشأن معايير حقوق اإلنسان المتفق عليها دوليًا واالحتياجات الفريدة لمجموعات ات تثقيف مقدمي الخدم

 متنوعة من المراهقين.

  المراهقين وصمة العار، وبناء الوعي بحقوق المعتقدات المتعلقة ب لمواجهةتوعية المجتمع
من أجل وصول المراهقين إلى  واحتياجاتهم، وإشراك الرجال والفتيان، وتطوير أنصار المجتمع

والمراهقين في هذه وقادة المجتمع المحلي والدين وسائل منع الحمل. يجب إشراك اآلباء والمعلمين 
 ن.الجهود لمعالجة األعراف االجتماعية المتعلقة باستخدام موانع الحمل للمراهقي

 بما جنسي شامل للوصول باستمرار إلى مجموعات متنوعة من المراهقين تثقيف تقديم ،
 14و 10في ذلك الرسائل والمعلومات المناسبة للعمر للمراهقين الصغار جًدا )الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاًما(.

  من بدًءا من مرحلة  الحمل وسائل منعمل في جميع برامج شا منهج تحول جنسانيدمج
بما في ذلك طرق المساءلة التشاركية. يجب تطبيق هذه  لتعافي،وحتى ااالستعداد إلى االستجابة 

 .التنفيذ والمراقبة وحتى مرحلةالبرنامج  إعداد ذ بدايةالمبادئ من
  بناء قاعدة األدلة الستراتيجيات فعالة للوصول إلى المراهقين وغيرهم من السكان

 كلما ظهرت أدلة جديدة.يف البرامج ة وتكياإلنساني البيئاتفي  المهمشين

 

مفوضـــية لدى  (Cassondra Puls) كاســـوندرا بولس  ©حقوق ملكية الصـــورة  مخيم كوتوبالونغ، كوكس بازار، بنغالديش.

 (WRC) الالجئين النسائية

                                                           
(، 2019) وق الجنسية واإلنجابيةالمبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تدخالت الرعاية الذاتية للصحة. الصحة والحق العالمية،منظمة الصحة  16

interventions/en-care-https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self.  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en


 
 

 

 

 اإلمدادات

تشير إلى أن التحديات  المشهدولكن البيانات من جميع أنحاء تقييم  -يعتمد تقديم خدمات منع الحمل على توافر اإلمدادات 

 وتوافر اإلمدادات ال تزال قائمة عبر البيئات اإلنسانية. اإلمداداتمع إدارة سلسلة 

نفاذ المخزون . تم اإلبالغ عن والوسائلالبرامج  فيوسائل منع الحمل إلى أن نفاد المخزون يشكل تحديات برامج  حأشار مس

في المائة من البرامج )على الرغم من أن العديد من التقديمات أشارت إلى أنهم  23-13في  من وسائل منع حمل محددة

 المخزون كان أعلى مما ينعكس في البيانات(. ذالمخزون، لذلك من المحتمل أن حدوث نفا ذال يعرفون بحدوث نفا

 

البيئات اإلنسانية.  فيالحمل  وسائل منعتوافر إمدادات  التي تواجهودراسات الحالة التحديات  السابقةالدراسات أكدت 

الحمل أثناء  وسائل منعمخزون سلع  ذنفا( WRCت مفوضية الالجئين النسائية )وثق الثالث،في جميع دراسات الحالة و

 اتمجموعومنع الحمل المختلفة  وسائلمخزون  ذفاتوثيق ن جرى ،الدراسات السابقةفي وتقييمات المرافق الصحية. 

 متعددة. بيئاتأو اإلبالغ عنها في  17(IARH) المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية

المتعلقة بالصحة مستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ كانت مجموعات  الثالثة،عبر إعدادات دراسة الحالة 

مصدًرا رئيسيًا لسلع . وكانت قيد االستخدام -الطوارئ  تالمصممة خصيًصا للمرحلة الحادة من حاال -( IARHاإلنجابية )

وسائل منع الحمل بقياس  برامجمنع الحمل في كوكس بازار ووالية بورنو في وقت جمع البيانات. كما قام مسح وسائل 

ما يقرب من  وقد أبلغالحادة وما بعد الحادة.  األوضاعمن خالل مصادر مختلفة في  الوسائلالنسب المئوية لطرق شراء 

عن شراء وسائل منع الحمل من صندوق األمم المتحدة  الحادة،حاالت الطوارئ الحادة وما بعد  أوضاعفي ، نصف البرامج

في أوضاع ما بعد الحادة  ركين في الدراسةالمشاأبلغت نسبة أكبر من كما ( / وكاالت األمم المتحدة. UNFPAللسكان )

 .حيث كان مستوى الشراء من الحكومة أقل الحادة باألوضاعمن الحكومة مقارنة  وسائل منع الحملعن شراء 

لحاالت التأخير في اإلمدادات ووجد أنه تم اإلبالغ بشكل متكرر سباب الشائعة وسائل منع الحمل األ برامجكما وثق مسح 

الحالة، في دراسات  ،المشاركون في الدراسةأفاد وقد بسبب النقل داخل البلد والتمويل.  حاالت التأخيرعبر المناطق عن 

رت سلبًا على توافر الخدمات. المخزون التي أث اإلمدادات ونفاذفي والية بورنو وموزمبيق بوجود تحديات تتعلق بإدارة سلسلة 

، والتقدير الكمي. عكست )الفقدان( ، وظروف التخزين، والهدرالمحطة األخيرةأيًضا تسليم  البيئاتتضمنت التحديات في هذه 

والمخزونات يعيق قدرة البرامج على التنبؤ بشكل مناسب  اإلمداداتأن ضعف جمع البيانات عن سالسل  الدراسات السابقة

 على أساس منتظم ومستدام.وشرائها اإلمدادات ب

 

 

 

 

                                                           
هي مجموعة من المجموعات المعبأة مسبقًا التي يديرها صندوق األمم (IARHالطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية )مجموعات المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت  17

والتي تحتوي على جميع األدوية واألجهزة والسلع  ،(IAWG) الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزماتنيابة عن  للسكان،المتحدة 

المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة  اتمجموعلمكملة  وهي. (MISP) مجموعة الخدمات األولية الدنياالالزمة لتنفيذ مجموعة خدمات 

(IEHK.) supplies-https://www.unfpaprocurement.org/humanitarian  
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أن القيود ( KII) مع مقدمي المعلومات الرئيسيينفي المقابالت  المشاركون في الدراسة، أبلغ 19-أثناء جائحة كوفيد

 المستويات،الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية على كل المفروضة على الحركة لها آثار بليغة على سالسل اإلمدادات 

. كما أفادوا أن خيارات النقل الدولية حطة األخيرةتوصيل الم وحتى مرحلةالتصنيع إلى الواردات والصادرات،  بدًءا من مرحلة

عن  المشاركين في الدراسةالعديد من  أبلغوالمحلية المحدودة أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن. باإلضافة إلى ذلك، 

 .(IARH) جموعة المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابيةمانخفاض التوافر في 

 لتحسين توافر إمدادات وسائل منع الحمل في البيئات المتأثرة باألزمات، يجب تنفيذ ما يلي:

  بما في ذلك وسائل منع  الصيدالنية، اإلمداداتفي إدارة سلسلة  ذوي المهارةإشراك الموظفين

بدًءا من  اإلنساني،دورة البرنامج  في مراحل. يجب دمج هذه الخبرة المتأثرة باألزماتفي جميع البيئات  ،الحمل

 التعافي. وحتى مرحلة والممتدة،إلى االستجابة الحادة  االستعداد،من مرحلة 

  المستلزمات المشتركة بين الوكاالت مجموعة كيفية طلب  وخاللها بشأنتعزيز التدريب قبل األزمات

 هاواستخدام تهاوإدار الكبيرةوسلع منع الحمل ( IARH) لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية

آليات إشراف مع تطبيق  لتجديد المعلومات تنفيذ دورات تدريبية عملية وتطبيقية مع تدريبات تنشيطيةو. تهاومراقب

 عبر اإلنترنت عندما ال يكون التدريب الشخصي ممكًنا.ريبية وتوفير دورات تدوتوجيه داعم. 

  طوارئ حاالت المن خالل دمج التخطيط لالستعداد ل التكيفعلى  اإلمداداتتحسين قدرة سلسلة

ووضع الميزانية في استثمارات تعزيز سلسلة التوريد الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية خالل 

 العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزماتالفريق  18يوصي. األوقات المستقرة

(IAWG )التحالف العالمي إلمدادات الصحة اإلنجابية و(RHSC باتخاذ إجراءات تعاونية قوية )الحكومات الوطنية  بين

 التالية: 19األنشطة، بما في ذلك العمل اإلنساني واإلنمائي خاللودون الوطنية والشركاء 

 .اإلمداداتسلسلة  خاللالحتياجات والتحديات والطوارئ المحتملة تحديد ا «

 تمكينية لتسهيل الدخول السريع لمنتجات الصحة الجنسية واإلنجابية في األزمات. تتبنى سياساتبيئات  إعداد «

 (.LMIS) اإلمداددمج إمدادات الصحة الجنسية واإلنجابية في حاالت الطوارئ في أنظمة معلومات إدارة  «

عندما  الوطني،أو تخزين اإلمدادات الرئيسية مسبًقا على المستوى ا إضفاء الالمركزية على المخزون إقليميً  «

 تكون استراتيجية.

  لحاالت الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية بعد االستجابة  اإلمداداتتعزيز سلسلة االستثمار في

والتي  تقوم على مستوى أكبر من االستنارة واالستقرار إمدادلالنتقال إلى سلسلة  الطوارئ الحادة

الفريق العامل المشترك بين الوكاالت  20يوصيمخزون والهدر. ال ذتلبي الطلب على وسائل منع الحمل مع تقليل نفا

تقليل ب( RHSC)التحالف العالمي إلمدادات الصحة اإلنجابية و( IAWG) المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات

( IARH) المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية اتمجموعاالعتماد على 

جمع البيانات عملية مثل تعزيز  21،أنشطة( من خالل الخطيرة)المصممة لالستخدام على وجه التحديد أثناء األزمات 

 وتحديد الكميات لشراء السلع بكميات كبيرة. لتوجيه تخطيط إمدادات الصحة الجنسية واإلنجابية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، (IAWGالفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات )و (RHSC) التحالف العالمي إلمدادات الصحة اإلنجابية 18

universal-https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Ensuring- يخ(،)بدون تار الصحة الجنسية واإلنجابية إمداداتضمان الوصول الشامل إلى 
supplies.pdf?mtime=20201013164935&focal=none-SRH-to-access.  

لصحة الجنسية با ةاإلمدادات الخاصتعزيز سالسل وآخرون،  (IAWGالفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات ) 19
  (،2019) 2030عام  جدول أعمالواإلنجابية عبر سلسلة التنمية اإلنسانية لتحقيق 

-development-acrosshumanitarian-SRH-for-chains-supply-https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Strengthening
2019.pdf?mtime=20200206235434&focal=none-brief_March-um_informationcontinu 

 ،(IAWGألزمات )الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت او (RHSC) التحالف العالمي إلمدادات الصحة اإلنجابية 20

 .الصحة الجنسية واإلنجابية إمداداتضمان الوصول الشامل إلى 
 .اإلمداداتتعزيز سالسل وآخرون،  (IAWGالفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات ) 21

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Ensuring-universal-access-to-SRH-supplies.pdf?mtime=20201013164935&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Ensuring-universal-access-to-SRH-supplies.pdf?mtime=20201013164935&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Ensuring-universal-access-to-SRH-supplies.pdf?mtime=20201013164935&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Strengthening-supply-chains-for-SRH-acrosshumanitarian-development-continuum_information-brief_March-2019.pdf?mtime=20200206235434&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/Strengthening-supply-chains-for-SRH-acrosshumanitarian-development-continuum_information-brief_March-2019.pdf?mtime=20200206235434&focal=none


 
 

 

 

 

  نشر  عن طريق ت وخاللهاواستخدامها قبل األزما وتوضيحها اإلمداداتتحسين جمع بيانات سلسلة

المستلزمات المشتركة بين اإلنسانية، وتتبع مجموعات  بيئاتلل المهيأة اإلمداداتأدوات جمع بيانات سلسلة 

المحطة منع الحمل األخرى حتى وسائل ومستلزمات ( IARH) لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابيةالوكاالت 

لتحسين االتصال بين  (HMIS)المعلومات المتعلقة بإدارة شؤون الصحة ، وربط بيانات اإلمدادات بأنظمة األخيرة

 البرامج والخدمات اللوجستية.

 لقطاع الخاص، بما في ذلك مخازن األدوية المحلية وبائعي الشراكة مع منافذ تقديم الخدمات في ا

، لتوسيع نطاق المنافذ حيث يمكن للمستهلكين الحصول على إمدادات عالية الجودة من وسائل منع األدوية

 الحمل.

 

 

صحي  سائل منع الحمل في مركز  صورة  موزمبيق.بإمدادات و  لدى (Katherine Gambirكاثرين جامبير ) ©حقوق ملكية ال

 (WRCمفوضية الالجئين النسائية )



 
 

 

 

 بناء قاعدة األدلة، وجمع البيانات واستخدامها

وهو أمر ضروري لضمان نجاح  -في جمع البيانات واستخدامها  ثغراتوجود  الشامل للمشهدتقييم الأظهرت النتائج عبر 
 منع الحمل.وسائل تقديم خدمات 

بانتظام بين الشركاء تها آليات التنسيق موجودة في جميع دراسات الحالة الثالث لتقديم البيانات ومراجع كانتبينما 

كانت البيانات غير كاملة أو متأخرة أو إال إنه غالبًا ما  واإلنجابية،الصحة الجنسية المتعلقة بستجابة الالمشاركين في ا
وقدرات  المواقع،عرض محدود للبيانات عبر وجود ييمات المرافق الصحية إلى أشارت تق ذلك،منخفضة الجودة. باإلضافة إلى 

منع الحمل واإلجراءات المتخذة كنتيجة وسائل لوصف االتجاهات في بيانات تقديم خدمات  اتمتفاوتة بين مقدمي الخدم
 لمراجعات البيانات.

تحديات في تفسير البيانات وقد ترتب عليها وجود تشير دراسات الحالة أيًضا إلى تعاريف غير متسقة ومتغيرة للمؤشرات 

في كوكس بازار إلى أن التعاريف غير المتسقة للمؤشرات بين الشركاء  المشاركون في الدراسةأشار وواستخدامها. 
ن أ موزمبيقفي  المشاركين في الدراسةأفاد العديد من والمنفذين عّقدت الجهود المبذولة لمراجعة البيانات ومقارنتها.  

تحديات في دقة البيانات، بما  وجود التغيير في التعريف الوطني "للمستخدم الجديد لتنظيم األسرة" قبل اإلعصار أدى إلى
 االستجابة لإلعصار.مرحلة في ذلك أثناء 

أن القيود  19-خالل جائحة كوفيد( KIIفي المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين ) المشاركين في الدراسةأبلغ بعض 

هذه التجربة. ل المشاركين في الدراسةجميع  خضوععدم المفروضة على الحركة أثرت على جمع البيانات على الرغم من 
 تطبيق الواتساب.المشاركون أيًضا إن جمع البيانات أصبح إلكترونيًا بشكل متزايد، بما في ذلك وأفاد 

منع الحمل وسائل التي تقِيّم ما يصلح لتقديم خدمات  المتينةعن نقص في البيانات  ةالدراسات السابقكشفت  أخيًرا،
منع الحمل متعددة الجوانب المصممة وسائل هناك أدلة برنامجية تدعم برامج خدمات والفعالة في البيئات اإلنسانية. 

هناك أيًضا دليل على ووالرصد والتقييم.  ،وسالمتهاوتوافر السلع  الخدمات،وقدرة مقدمي  ،مجموعة الوسائللتحسين 
وتوفير  ،في مجال الصحة على المستوى المحليتقديم الخدمات المجتمعية عبر الوحدات الصحية المتنقلة والعاملين 

هناك حاجة إلى مزيد من البيانات  ذلك،وبرامج اإلعانات والقسائم. ومع  اإلجهاض،وسائل منع الحمل في رعاية ما بعد 

 فهم ما يصلح لتقديم خدمات منع الحمل بشكل فعال عبر بيئات إنسانية متنوعة.مستوى لتحسين 

 :ات، يجب تنفيذ ما يليلتحسين جمع بيانات وسائل منع الحمل واستخدامها في األماكن المتأثرة باألزم

  جودة الميزانية المناسبة ألنشطة جمع بيانات وسائل منع الحمل في المرافق الصحية لتحسين إعداد

الصحية في الحسبان مستوى  المرافق. يجب أن تأخذ خطط التوظيف في التقاريرفي إعداد تساق الالبيانات وا
 الجهد المطلوب لجمع بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب.

  الصحية على جمع البيانات الخاصة بوسائل منع الحمل وتحليلها  بالمرافقتدريب العاملين

كيفية و المناسب؛في الوقت والُمجمعة يجب أن يتناول التدريب سبب أهمية البيانات الدقيقة و. واستخدامها

دمج  قدر اإلمكانينبغي و. قرارات مستنيرة التخاذوكيفية استخدام البيانات  وعرضها؛تفسير البيانات وتصورها 
 لحاالت الطوارئ. االستعداد مرحلةالتدريب على جمع البيانات الخاصة بوسائل منع الحمل أثناء األزمات في 

  منع الحمل وأدوات جمع البيانات المستخدمة في البيئات اإلنسانية وتبسيطهاوسائل توحيد مؤشرات 

من أن سجالت تنظيم  والتأكدالبيانات بشكل متسق ومقارنتها عبر البرامج والمواقع والمنفذين.  جمعبحيث يمكن 
. يجب تفصيل البيانات حسب (ECوسائل منع الحمل الطارئة ) بما في ذلك ،وسائل منع الحملاألسرة تتبع جميع 

القياسية. قد يساعد االنتقال إلى أنظمة جمع البيانات الرقمية قبل حاالت  التصنيفاتالجنس والعمر واإلعاقة مع 
 رة.الصحية المدم المرافقمثل سجالت  الطوارئ،الطوارئ في منع االضطرابات التي تحدث أثناء حاالت 

  اجتماعات  عقد بما في ذلك ،القرارصنع عملية تعزيز اآلليات لتسهيل االستخدام المنتظم للبيانات في

وحتى المستوى دون الوطني وعلى المستوى الوطني  المعنيين،مراجعة البيانات المتسقة مع جميع الشركاء ل

 .الصحي مستوى المرفق
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

  دورة  من خاللمنع الحمل  وسائل على االستراتيجيات الفعالة لتقديم خدماتالقائمة بناء قاعدة األدلة

نشر المناهج، ونشر بيانات البرنامج الروتينية وكذلك إجراء بحث صارم متعدد  عن طريق الطوارئامج حاالت بر
 .الجوانب غير الناجحةبما في ذلك  النتائج،

 

 

 

راجع ســجل تيســار( على الفي عيادة موجكوليس في والية بورنو، نيجيريا )قســم تنظيم األســرة  رئيس تنظيم األســرة

كاثرين جامبير  ©حقوق ملكية الصـــورة . (WRCمفوضـــية الالجئين النســـائية ) تنظيم األســـرة مع اســـتشـــاري مشـــروع

(Katherine Gambir) ىلد ( مفوضية الالجئين النسائيةWRC) 



 
 

 

 

 لحاالت الطوارئ االستعداد

جريت المقابالت ، ال سيما في دراسات الحالة وعبر التقييم الشامل للمشهدأبرزت النتائج الرئيسية 
ُ
مع مقدمي التي أ

لصحة الجنسية فيما يتعلق بالالستجابة اإلنسانية الفعالة والصحية  االستعدادأهمية باستمرار ، (KIIالمعلومات الرئيسيين )

 مستمرة. ثغرةإلى حد كبير من خالل إثبات أنها  -واإلنجابية 

برامج وسائل منع  ىالتي ركزت عل ،(KIIفي المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين ) المشاركين في الدراسةأكد 

جريت قبل جائحة خالل مرحلة االستعداد إلى مرحلة اإلغاثة وحتى مرحلة التعالحمل في الفترات االنتقالية 
ُ
افي والتي أ

قوة النظام الصحي الذي تتبناه الدولة ومواردها وقدرتها القومية الحالية، بما في ذلك التخطيط لالستعداد، ، على أن 19-كوفيد

عملية تنفيذ أنشطة االستعداد،  المشاركون في الدراسةتؤثر تأثيًرا كبيًرا على نجاح االستجابة اإلنسانية والتعافي. وناقش 

وتنمية قدرة الموظفين على الدعوة ويشمل ذلك تعزيز سلسلة اإلمدادات وتعزيز المهارات السريرية لمقدمي الخدمات 

لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.  ستعدادفي اال الحمل،بما في ذلك وسائل منع  واإلنجابية،الصحة الجنسية لتضمين 

المشاركين في شعر كل من ومما يضمن استدامة البرامج ومرونتها.  المحلية،أيًضا في بناء الملكية  تساهم هذه األنشطة

 العمل اإلنساني واإلنمائيتوفر نافذة حاسمة للشركاء عبر االستعداد في المجال اإلنساني واإلنمائي أن مرحلة  الدراسة

 .للتنسيق والعمل مًعا

 وسائل الفعالة دعمت تقديم خدمات االستعدادلة كوكس بازار أن استراتيجيات عززت النتائج المستخلصة من دراسة حا

منع الحمل والتنسيق أثناء األزمة. أبلغ صندوق األمم المتحدة للسكان عن امتالكه اإلمدادات في وقت مبكر من حالة 

 المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية اتمجموعويرجع ذلك جزئيًا إلى أن  الطوارئ،

(IARH ) لموسم األعاصير. كما ساعد الدعم المبكر الذي  عملية االستعدادكانت مخزنة مسبًقا في بنغالديش كجزء من

وكذلك قطاع المنظمات  غالديش،بنقدمه صندوق األمم المتحدة للسكان للمنظمات التي كانت موجودة بالفعل ومسجلة في 

 منع الحمل في وقت مبكر من االستجابة.وسائل على ضمان توافر خدمات  بنغالديش،غير الحكومية القوي في 

قبل  األحياءبأن وجود جهات تنسيق حكومية لتنظيم األسرة على مستوى  المشاركون في الدراسةأفاد  موزمبيق،في 

أشار العديد من  ذلك،منع الحمل في االستجابة. ومع وسائل تقديم خدمات عملية تضمين  ساعد في دعمإعصار إيداي قد 

 ل تحديات أثناء االستجابة.لطوارئ قبل اإلعصار شكَّ ا عدم االستعداد بصورة عامة لحاالتإلى أن  المشاركين في الدراسة

للصحة الجنسية واإلنجابية ( MISP) الدنيا الخدمات األوليةالوعي بمجموعة  مستوى أن المشاركون في الدراسةأفاد  كما

أيًضا  المشاركون في الدراسةأفاد وكان منخفًضا بشكل عام بين موظفي الحكومة ومقدمي الخدمات في بداية االستجابة. 

؛ وإدارتها( IRAH) المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابيةبعدم اإللمام بمجموعات 

قبل اإلعصار أدى إلى تفاقم التحديات مع توافر  اإلمداداتالقدرة على إدارة سلسلة  انعدامإن ب أوسععلى نطاق كما أفادوا 

 الحمل أثناء االستجابة. وسائل منعإمدادات 

 ( KIIعززت المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين )
ُ
. أفاد العديد االستعدادأهمية  19-كوفيد جريت بعد بدء جائحةالتي أ

  االستعدادأن أنشطة  المشاركين في الدراسةمن 
ُ
 ،وال سيما تدريب الموظفين ومقدمي الخدمات الجائحة،جريت قبل التي أ

دعمت االستجابة. قد  ،اإلمداداتللصحة الجنسية واإلنجابية وتعزيز سلسلة ( MISP) الخدمات األولية الدنياعلى مجموعة 

في المجال اإلنساني واإلنمائي إلى حد كبير أنه لم يكن لدى الحكومات أو المنظمات  المشاركون في الدراسةومع ذلك، أفاد 

أعاقت قدرة الجهات الفاعلة  ثغرة قدوهي  ،انتشار الجائحةقبل مناسبة للصحة أو الصحة الجنسية واإلنجابية  استعدادخطط 
فيروس لمرض أن البيئات ذات الخبرة في االستجابة  ي الدراسةالمشاركين فالعديد من  ورأيعلى االستجابة بسرعة. 

في  المشاركين في الدراسةوتجدر اإلشارة إلى أن العديد من . 19-جائحة كوفيدكانت أكثر استعداًدا لالستجابة ل اإليبوال
يقع ضمن اختصاص  االستعدادأعربوا عن تصورهم بأن أصحاب المصلحة في التنمية ما زالوا يعتبرون أن  اإلنمائيمجال ال

 .العمل اإلنمائيوليس جزًءا من اختصاص  ،العمل اإلنساني
 :، يجب تنفيذ ما يليمنع الحمل أثناء حاالت الطوارئوسائل لتقديم خدمات  االستعدادلتحسين 

  في خطط االستعداد للطوارئ  الحمل،بما في ذلك وسائل منع  ،واإلنجابيةدمج الصحة الجنسية

 مجموعة الخدمات األولية الدنيايجب أن تتضمن هذه الخطط و 22.وإدارة مخاطر الكوارث للسياسات الصحية

(MISP ) العوائق المحددة التي تنشأ في الوصول إلى خدمات منع الحمل أثناءب والتنبؤللصحة الجنسية واإلنجابية 
موعة كبيرة من الوسائل لتلبية الطلب عليها؛ والوصول إلى المراهقين وأفراد حاالت الطوارئ، بما في ذلك توفير مج

موثوقة من السلع؛ وجمع البيانات الدقيقة واستخدامها في السكان المهمشين اآلخرين؛ والتأكد من توفير إمدادات 
 الوقت المناسب. 
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  وتنسيق الصحة الجنسية  امجبرفي ا روتينيًا عنصرً لطوارئ حاالت الكون االستعداد إلى أن يالدعوة

 االستعدادنبغي دمج أنشطة وي. لحكومات ووكاالت التنمية خالل األوقات المستقرةالتابعة لواإلنجابية 
إثبات وبما في ذلك أنشطة مجموعة العمل الفنية الوطنية ودون الوطنية الدائمة.  واسع،على نطاق  والتمويل

 واإلنجابية،كاالت التنمية بتضمين االستعداد في عملها الروتيني المتعلق بالصحة الجنسية أهمية قيام الحكومات وو

 التكلفة،وفعالية  االستعدادلحكومات والجهات المانحة وأصحاب المصلحة في التنمية حول فوائد لاألدلة  وتقديم
مواقع محددة تعرض قابلية و تمرةالمسواالضطرابات التي تسببها األزمات في برامج الصحة الجنسية واإلنجابية 

وأساسية  قياسيةوحقيقة أن وسائل منع الحمل هي خدمة  جدواها،التي أثبتت  االستعدادوتدخالت  لألزمات،
 .منقذة للحياة أثناء حاالت الطوارئ

  صحة الجنسية المتعلقة باللطوارئ ا لعملية االستعداد لحاالتالميزانية وتوفير التمويل إعداد

سلسة داخل الحكومات والمنظمات المنفذة عبر  ،الحمل وسائل منعبما في ذلك الوصول إلى  ،واإلنجابية
يجب على الجهات وتموياًل مخصًصا.  االستعداد وتنفيذهايتطلب تصميم استراتيجيات و. األعمال اإلنسانية واإلنمائية

يجب على الشركاء المنفذين السعي كما  لها،ويجب على الحكومات أن تضع ميزانية  ،توفر التمويلالمانحة أن 

 لصحة الجنسية واإلنجابية.با االستعداد المتعلقةللحصول على تمويل مخصص ألنشطة 
  الجنسية واإلنجابية المحلية التي تخدم  والحقوق منظمات الصحةوتعزيزها مع تحديد وبناء عالقات

ثقة التي يمكن االستفادة منها أثناء ال وبناءلتطوير الشبكات  الفئات المهمشة قبل وقوع حاالت الطوارئ

 حاالت الطوارئ، وتسهيل تدفقات التمويل إلى هذه المنظمات.
  االستعدادإلجراء تخطيط  العمل اإلنساني واإلنمائيتعزيز قدرة الحكومات والشركاء عبر سلسلة 

في حالة الطوارئ، بما في ذلك المشاركة في أنظمة تنسيق الشؤون اإلنسانية  والمشاركة في االستجابة

المستلزمات المشتركة بين الوكاالت مجموعة و (MISP) مجموعة الخدمات األولية الدنياإدارة على تنفيذ  والتدريب

دعوة الحكومات لإلشارة علًنا إلى التزامها بتوفير خدمات و 23.(IARH) لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة اإلنجابية
 منع الحمل عند ظهور األزمات.وسائل 
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initial-https://iawg.net/resources/minimum- (،2019) األولية الدنيا للصحة الجنسية واإلنجابية في حاالت األزمات: وحدة التعلم عن بعد
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 التوطين 

صحة المتعلقة بال اإلنسانيةستجابات االتوضح النتائج الرئيسية قيمة وأهمية االستثمار في الجهات الفاعلة المحلية لقيادة 

 الجنسية واإلنجابية.

وسائل منع الحمل في  برامجوالتي ركزت على  ،(KIIs) رئيسيينالالمقابالت مع مقدمي المعلومات في الجولة األولى من 
حتى التعافي، أفاد المشاركون أن الشراكة وإلغاثة إلى ااالستعداد  خالل جميع المراحل بدًءا من مرحلةالفترات االنتقالية 

تدعم البرامج المستدامة والمرنة التي كانت أكثر قدرة على  مع أصحاب المصلحة المحليين واالستثمار في القدرات المحلية
على أهمية توطين الخدمات الفورية للصحة الجنسية  المشاركون في الدراسةاستيعاب الصدمات واالستجابة لألزمات. أكد 

عالوة واألوائل.  المشاركون في الدراسةواإلنجابية في بداية حالة الطوارئ، حيث أن المجتمعات والمنظمات المحلية هم 

 بعد مغادرة المنظمات الدولية. في الميدانعلى ذلك، سيبقى الشركاء المحليون 

، وهي جمعية عضو في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة (AMODEFA) موزمبيقجمعية تنظيم األسرة في لعبت  موزمبيق،في 

(IPPF،)  وسائل واإلنجابية إلعصار إيداي، بما في ذلك تقديم خدماتالصحة الجنسية ب المتعلقة ستجابةاالدوًرا مهًما في 
المنظمات التنظيمية المحلية والوطنية.  هاالمزايا والتحديات التي تواجهالضوء على تجربة المنظمة  ألقتمنع الحمل. 

واإلنجابية  من تاريخها الطويل في تقديم خدمات الصحة الجنسية (AMODEFA) موزمبيقجمعية تنظيم األسرة في استفادت 
، والعالقات مع المجتمعات في مجال الصحة على المستوى المحليفي موزمبيق وخدماتها الحالية، وشبكات العاملين 

( MISP)مجموعة الخدمات األولية الدنيا تنفيذ الجمعية عملية نسقت كما المحلية إلطالق األنشطة فور وقوع اإلعصار. 

والتوعية بشأن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتاحة للمجتمعات المتضررة، ولعبت دوًرا حاسًما في قدمت اإلرشاد و
 الجهات الفاعلة اإلنسانية.والمجتمعات الصلة بين  توثيق

أن تأمين التمويل لدعم واستدامة مشاركتها في  (AMODEFA) موزمبيقجمعية تنظيم األسرة في أفادت  ذلك،ومع 
أقر  وبالمثل،االستجابة كان تحديًا وعائًقا رئيسيًا أمام مشاركة المنظمات غير الحكومية الوطنية األخرى في االستجابة. 

اإلنساني جهاز التمويل يعوقها بأن جهود التوطين  المقابالت التي أجريت مع مقدمي المعلومات الرئيسيينالمشاركون في 

 المشاركون في الدراسةأكد وحيث يتدفق التمويل اإلنساني بشكل كبير إلى المنظمات الدولية الكبيرة ومن خاللها.  الحالي،
 والتأكد من أنها مجهزة إلدارة البرامج واسعة النطاق. والمحلية،على أهمية االستثمار في المنظمات الوطنية 

خالل جائحة قيود الحركة  أن المقابالت التي أجريت مع مقدمي المعلومات الرئيسيينفي  المشاركون في الدراسةأفاد 
المشاركون  وأبلغالضوء على الدور األساسي الذي تلعبه الجهات الفاعلة المحلية في االستجابة لألزمات. سلطت  19-كوفيد

 مما يعزز جدوى عد،بُ لدعم الفني عن في تقديم ا عن تحقيق النجاحمن المنظمات غير الحكومية الدولية  في الدراسة

أنه حتى مع مناقشة العديد من  المشاركون في الدراسةالحظ  ذلك،. ومع بالقرب من المواقع الميدانيةالموارد  عملية نقل
شددوا على ، كما المقابلفي تمويل للتحوالت تنفيذ ، فإنهم لم يالحظوا 19-جائحة كوفيد أصحاب المصلحة للتوطين خالل

 واالستثمار. الجهات المانحةأن تفعيل التوطين سيعتمد على أولويات 

، يجب تنفيذ منع الحملوسائل لطوارئ واالستجابة والتعافي من خالل توطين تقديم خدمات ا االستعداد لحاالتلتحسين 

 ما يلي:

  المحلية،الجنسية واإلنجابية والحقوق توفير تمويل مباشر مرن وطويل األجل لمنظمات الصحة 

االستعداد إلى االستجابة  مرحلة منبدًءا األنشطة  لتنفيذومجموعات العمل  الحكومية،والوكاالت 

تقدم الجهات المانحة والبحث. يجب أن  ،والدعوة والتقييم،والرصد  البرنامج،تنفيذ  وخالل مراحل ،لتعافيوحتى ا

 والمحليةملموسة لتمويل المنظمات المحلية بشكل مباشر واالستثمار في قدرات الجهات الفاعلة الوطنية  تعهدات
. وهذا يشمل ضمان أن الجهات بأكملها دورة االستجابة لحاالت الطوارئ خالل الحكومات،بما في ذلك  ،هاوتطوير

وتعديل  ،تهاوإداركبر نطاًقا األإلى المنح والبرامج  الفاعلة المحلية لديها البنية التحتية التشغيلية الالزمة للوصول
 معايير األهلية ومتطلبات اإلبالغ التي تشكل حواجز أمام الجهات الفاعلة المحلية.

 

 من الحكومات إلى المنظمات المجتمعية التي تقودها النساء  بدًءاهم، وتعزيز دعم الشركاء المحليين

منع الحمل وسائل قيادة تقديم خدمات بهدف الفئات السكانية المهمشة األخرى،  فرادوالشباب وأ

الشركاء المحليين وتزويدهم ب االستعانة. يجب تعافيوحتى الاالستعداد إلى االستجابة مرحلة من بدًءا 

والمشاركة مع نظام  التمويل،بما في ذلك الحصول على  الدولية،بالمعرفة والموارد للتنقل في هيكل المساعدة 

 واالستجابة والتعافي. االستعدادوإجراء أنشطة  المجموعات،

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  مشاركة وقيادة  تحول دونفي هيكل المساعدة الدولية التي  العوائق الموجودةتقييم ومعالجة

مع وضع تدابير لدمج المنظمات  ،واإلنجابيةأصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين في الصحة الجنسية 

 المثال،المحلي. على سبيل والوطني والمستوى العالمي  علىالمحلية في أنظمة تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 ،تدابيربعض المثل الترجمات لتمكين مشاركة الشركاء المحليين والنظر في  ،األساسية اإلمداداتتأكد من توفر ال

في االجتماعات. يعد تبسيط آليات التنسيق والتمويل في حاالت الطوارئ  مثل إنشاء "حصص" للمجتمع المدني

 في متناول الجهات الفاعلة المحلية ومصممة لتالئم السياقات المحلية والوطنية. حتى تكونأمًرا بالغ األهمية 

  المحليينأصحاب المصلحة  تقوم بإشراكالتأكد من أن البرامج التي تنفذها الجهات الفاعلة الدولية، 

لتعزيز النظم الصحية وضمان  المجتمعية،بما في ذلك السلطات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

اإلنسانية والمراحل المختلفة لحالة الطوارئ وما بعدها. المتعلقة بالشؤون االستدامة على مدار دورة االستجابة 

الموارد والوقت لتأسيس ما يلزم من حيث نح توفر وفترات المِ نح التأكد من أن المِ  الجهات المانحةيجب على و

 .هاوتطوير الشراكات المحلية

 

إنقـــاذ الطفولـــة فـــي مركـــز صـــحي فـــي مخـــيم كوتوبـــالونغ، كـــوكس بـــازار،  هيئـــةفـــي  فـــي مجـــال الصـــحةعاملـــة 

ـــنغالديش.  ـــورة ب ـــة الص ـــوق ملكي ـــولس ©حق ـــوندرا ب ـــدى  (Cassondra Puls) كاس ـــين ل ـــية الالجئ ـــائيةمفوض  النس

(WRC) 



 
 

 

 

 (19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد

أجمع  24اإلنسانية واإلنمائية. في البيئاتمنع الحمل وإمكانية الوصول إليها وسائل توافر خدمات على  19-جائحة كوفيد أثرت

منع الحمل قد تعطل بسبب القيود المفروضة في  وسائل بشكل أساسي على أن تقديم خدمات المشاركون في الدراسة

 على الحركة.المفروضة وإغالق المرافق والقيود  الحظربما في ذلك عمليات  ،الجائحةبداية 

أن المرافق في بعض األماكن  المشاركون في الدراسةمنع الحمل بعدة طرق. أفاد وسائل أثرت هذه القيود على خدمات 

جبرت على اإلغالق وأن القيود أعاقت قدرة كل من مقدمي الخدمات والعمالء على الوصول إلى 
ُ
وتعطلت سالسل  المرافق،أ

المشاركون في أفاد ورضت وقف بعض أنشطة تقديم الخدمات والتوعية المجتمعية. وفَ  الحمل،منع وسائل لسلع  اإلمداد

التدريب. عالوة على تقديم و الخدمات،وإشراف مقدمي  التقارير،جمع البيانات وإعداد  أعاقت عمليةلقيود أيًضا أن ا الدراسة

أن  المشاركين في الدراسةرأى العديد من و. اتتقديم الخدم مراكزالمجتمعات إلى في عدم وصول القيود  تسبب ذلك،

 المهمشة،وأفراد الفئات السكانية  المعزولة،كانت مرهقة بشكل خاص بالنسبة للمراهقين والمجتمعات الريفية أو  العوائق

 بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والالجئون.

متسقة إلى حد  19-انتشار جائحة كوفيد منع الحمل وسطوسائل مع تقديم خدمات  وأوجه التكيفكانت أنواع االضطرابات 

المحددة قد تأثرت  أوجه التكيفاإلنسانية واإلنمائية والمنظمات المختلفة؛ ومع ذلك، يبدو أن االضطرابات  البيئاتكبير عبر 

 .19-لجائحة كوفيدالمنفذة استجابة  اتبالسياق الذي يعمل فيه كل برنامج، ال سيما معايير القيود وإرشادات تقديم الخدم

قد تأثرت  الحمل،بما في ذلك وسائل منع  واإلنجابية،أن خدمات الصحة الجنسية  المشاركين في الدراسةأفاد العديد من 

 ألن السلطات الحكومية لم تعتبرها ضرورية أو منقذة للحياة. وبصورة جزئيةبشكل خاص 

النجاح، لكن بعض  در منبقمنع الحمل وسائل نهم دعوا الحكومات الستئناف تقديم خدمات بأ المشاركون في الدراسة أفاد

أن استراتيجيات الدعوة الفعالة  المشاركون في الدراسةأفاد  كما الحكومات حولت التمويل بعيًدا عن وسائل منع الحمل.

واالستشهاد  25المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن استمرارية الخدمات األساسيةتضمنت االعتماد على 

بما في  ،المتعلقة باألمهاتفيات الوو األمراضباآلثار الطويلة األجل المحتملة لنقص خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية على 

 اإليبوال. مرض فيروس ذلك الدروس المستفادة في أعقاب

وسائل بما في ذلك توزيع  الحمل،منع  وسائل لضمان استمرارية خدمات وأوجه التكيفنفذت المنظمات العديد من االبتكارات 

عد أو أي تقنية أخرى لتقديم المشورة استخدام التطبيب عن بُ و ؛تستمر لعدة أشهرقصيرة المفعول في إمدادات  منع الحمل

بما في ذلك تقديم الخدمات  والمشاركة،تحويل المهام و المتابعة؛وإجراء  وسائل منع الحملوتوجيه العمالء للحصول على 

ودمج  ممكًنا؛وطرق الرعاية الذاتية األخرى حيثما كان ذلك  DMPA-SC ستخدام عقار تعزيز اإلدارة الذاتية ال ة؛المجتمعي

 المشاركين في الدراسةمنع الحمل مع توفير الخدمات الصحية األساسية األخرى. أفاد العديد من وسائل تقديم خدمات 

ولتوفير التدريب واإلشراف والدعم  ،يهاأو الحفاظ عل التقاريرانات وإعداد جمع البيعملية  هيئةأيًضا باستخدام التكنولوجيا لت

 الوقت،أو  الالزمة،بعدم وجود الموارد  المشاركين في الدراسةأفاد بعض  ذلك،النفسي واالجتماعي لمقدمي الخدمات. ومع 

 لتنفيذ بعض التعديالت القائمة على التكنولوجيا أو للوصول إلى جميع السكان. واالتصاالتأو البنية التحتية الكهربائية 

انتشار جائحة  مجموعة من العوامل األخرى التي تؤثر على توافر وسائل منع الحمل وسط المشاركون في الدراسةناقش 

أكثر فعالية في األماكن التي  أن التنسيق كان المشاركون في الدراسة، بما في ذلك التنسيق والتمويل. أفاد 19-كوفيد

المشاركون . أشار الجائحةكانت آليات التنسيق القوية تعمل قبل ظهور  وحيث قائمة،كان ألصحاب المصلحة فيها عالقات 

العمل إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق عبر  واإلنمائيةاإلنسانية  البيئاتمن المنظمات العاملة في كل من  في الدراسة

  وسائل من تجربتهم في تقديم خدمات امستفادً و امهمً  باعتبارها درًسا واإلنمائياإلنساني 
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التي تعاني  إلى أنه مع تزايد عدد البلدان المعرضة لخطر األزمات أو المشاركون في الدراسةمنع الحمل أثناء الجائحة. أشار 

 واإلنمائيةاإلنسانية  المستودعاتمما يجعل  -تتالشى  واإلنمائيةاإلنسانية  البيئاتمنها بشكل مطرد، فإن الفروق بين 

 قديمة وغير فعالة.

 وبعدها، يجب تنفيذ ما يلي: 19-كوفيدلتحسين الوصول إلى وسائل منع الحمل وتوافرها أثناء جائحة 

  وإضفاء الطابع اآلليات التي تعمل على تحسين توافر وسائل منع الحمل والوصول إليها  نطاقتوسيع

قصيرة المفعول على مدى عدة أشهر، والتطبيب عن ُبعد  وسائل، بما في ذلك توفير عليهاالمؤسسي 

منع وسائل ، وإدماج تقديم خدمات المحلية الوسائلوالبروتوكوالت الرقمية، وتحويل المهام ومشاركتها، وتوفير 

. DMPA-SC عقارذاتية بما في ذلك الحقن الذاتي لالحمل في أنشطة الرعاية الصحية األولية، وطرق الرعاية ال

لألزمات المستقبلية،  االستعداد، وضمان 19-جائحة كوفيدستعمل هذه التحوالت على تحسين الوصول خالل 

 الوصول إلى وسائل منع الحمل في أوقات االستقرار واألزمات على حد سواء.إمكانية وتعزيز 

 والمعلومات القائمة على التكنولوجيا وتقديم الخدمات أو  عدالثغرات في توفير التطبيب عن بُ  سد

تنفيذ طرائق واالستثمار في تعزيز وصول المنظمات والمجتمعات المحلية إلى التكنولوجيا واالتصال. و. الوصول إليها

تقديم خدمات ذات تقنية منخفضة أو معدومة لتجنب المزيد من تهميش أولئك الذين لديهم وصول أقل إلى 

 نولوجيا.التك

 باستخدام  االستمرار في الدعوة إلى أن وسائل منع الحمل منقذة للحياة وضرورية أثناء الجائحة

واالستفادة من الدروس  26التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن استمرارية الخدمات األساسية اإلرشادات

والتي تظهر اآلثار المحتملة طويلة المدى لنقص خدمات الصحة الجنسية  اإليبوال، فيروس المستفادة من أزمة

 .المتعلقة باألمهاتفيات الوو األمراضواإلنجابية على 

  وسائل منع  امجبر تهيئةالتأكد من أن آليات التمويل والتوصيات العالمية تمكن الشركاء المنفذين من

تأكد من دعم والالحمل وتقديم الخدمات لالستجابة لالحتياجات الناشئة على مدار فترة الجائحة وفي أعقابها. 

 بما في ذلك توفير التدريب واإلمدادات. العدوى،مقدمي خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لتنفيذ تدابير الوقاية من 

 لحكومات والجهات الفاعلة اإلنمائية واإلنسانية في رفع مستوى الوعي بمخاطر األزمة إلشراك ا

 البيئاتإدخال جهات فاعلة جديدة في آليات التنسيق القائمة في كل من و. لحاالت الطوارئ االستعداد

على المستويات المحلية  واإلنمائيسلسلة العمل اإلنساني  فياإلنسانية والمستقرة لدمج أصحاب المصلحة 

عوة الشركاء في المجال اإلنساني إلى مجموعات العمل الوطنية ودون د المثال،لى سبيل والوطنية والعالمية. ع

تأكد من أن تصميم وا. عقد االجتماعات دون اإلقليميةالوطنية الدائمة ودعوة أصحاب المصلحة في التنمية إلى 

 تعزيزاإلنسانية واإلنمائية يشمل أنشطة  البيئاتمنع الحمل وتنفيذه وتقييمه في وسائل برنامج تقديم خدمات 

 النظم الصحية لبناء المرونة والقدرة على استيعاب الصدمات وإدارتها.

  العوائق التي تحول  للقضاء على 27في جهود الحد من مخاطر الكوارث ألوبئةألمراض وال االستعداددمج

 .19-جائحة كوفيدالحركة، التي ظهرت خالل  المفروضة على قيودالمنع الحمل، مثل وسائل دون تقديم خدمات 

                                                           
 المرجع نفسه. 26
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 الخاتمة 

الوصول إلى غبون في ير اتمنع الحمل في البيئات اإلنسانية أن األشخاص المتأثرين باألزم وسائل يعزز تقييم تقديم خدمات

لكن الوصول إلى وسائل منع الحمل في هذه األماكن ال يزال متفاوتًا. تحدد الدراسة  ،يهاويحتاجون إل الحملوسائل منع 

 الحمل لألشخاص المتأثرين باألزمات. وسائل منعالتي يجب معالجتها لتحسين وصول  العوائقمجموعة واضحة من 

تعطي األولوية أن  نمائيواإلاإلنساني  العمليجب على الحكومات والجهات المانحة والوكاالت المنفذة عبر سلسلة 

مع  ،لتعافيوحتى ااالستجابة  إلىاالستعداد  مرحلة لوسائل منع الحمل في البرامج اإلنسانية بدًءا من

يجب  التحديد،االعتراف بأن وسائل منع الحمل هي المنقذة للحياة وجزء من معيار الرعاية في حاالت الطوارئ. على وجه 

وسائل منع الحمل طويلة بما في ذلك  ،مجموعة وسائل منع الحمل الكاملةلتحسين الوصول إلى عليهم التعبئة 

معالجة العوائق التي تواجه المراهقين و ؛(ECووسائل منع الحمل الطارئة ) (LARCsالمفعول والقابلة لالنعكاس )

وتعزيز  ؛واستخدامهاتحسين جمع البيانات و الحمل؛لتلبية طلبهم الواضح على وسائل منع  والسكان المهمشين

 االستعدادتعزيز  مًعايجب على أصحاب المصلحة  الثغرات، ولسدسلع منع الحمل.  تأمينلتحسين  اإلمدادسالسل 

 وذات كفاءةلتعزيز استجابة فعالة  واالستثمار في الشركاء المحليينمن تأثير األزمات  للحدللصحة الجنسية واإلنجابية 

على  بناء قاعدة األدلةاالستمرار في  المهم للغايةمن  أخيًرا،وللصحة الجنسية واإلنجابية ودعم التعافي المستدام. 

 الفعالة لوسائل منع الحمل. البرامج

حسينات كبيرة في الوصول إلى وسائل منع الحمل في البيئات اإلنسانية وعبر تحقيق تالثغرات الرئيسية إلى  سيؤدي سد

 األزمات.ب المتأثرين، وتحسين صحة واستقاللية النساء والفتيات وغيرهن من واإلنمائيالعمل اإلنساني  سلسة

 

ــ ــة وهِ رســم توضــيحي ُش ــة قابل ــي غرف ــد ف ِّ ــة لدة مول ــة تابع ــاذ الدولي ــة اإلنق ــيم لجن ــرأة، مخ ــديقة للم ــاحة ص ــي مس ف

ــا، ــنغالديش. بــازار،كــوكس  أوخي ــارة كيســي ©حقــوق ملكيــة الصــورة  ب مفوضــية الالجئــين لــدى  (Sara Casey) س

 (WRCالنسائية )



 
 

 

 

 االختصارات

 EC وسائل منع الحمل الطارئة 
 FGDs نقاشات مجموعات التركيز

 FP2030 2030تنظيم األسرة 
مجموعة المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة 

 اإلنجابية
IARH 

 IAWG الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بالصحة اإلنجابية في حاالت األزمات
 IEHK مجموعة المستلزمات المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة

 INGO منظمة غير حكومية دولية
 IPPF االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

 IUD اللَّولَب الرحميّ 
 KII مقابلة مع مقدمي المعلومات الرئيسيين

 LARCs ووسائل منع الحمل طويلة المفعول والقابلة لالنعكاس
 LMIS أنظمة معلومات إدارة اإلمداد

 MISP )للصحة الجنسية واإلنجابية( مجموعة الخدمات األولية الدنيا
 NGO منظمة غير حكومية

 OCPs حبوب منع الحمل عن طريق الفم
 PPE الحماية الشخصيةمعدات 

 RHSC التحالف العالمي إلمدادات الصحة اإلنجابية
 SRH الصحة الجنسية واإلنجابية

 SRHR الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
 UN OCHA مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

 UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان
 WRC مفوضية الالجئين النسائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


