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 (91-كوفيد)مرض فيروس كورونا 

 االستعداد واالستجابة

 مؤقت لصندوق األمم المتحدة للسكان يموجز فن

 

 :(11-كوفيد) فيروس كورونانظر موقع منظمة الصحة العالمية أللحصول على أحدث األدلة، 

2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

 

روس فيوالوقاية والحماية من االجتماعي القائم على النوع لعنف االستجابة لو بين الجنسينالمساواة 

 .االستجابة لهو (91-كورونا )كوفيد
 

 الرسائل الرئيسية
 

 الرسالة األساسية

. يجب يالعنف القائم على النوع االجتماعوإلى زيادة القائمة بين الجنسين إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وباء ال يؤديس
 حقوق النساء والفتيات.دعم ماية وإعطاء األولوية لح

 

 لمساواة اأوجه عدم فيما يخص  اسوءاألمر األوبئة تزيد حيث لى النساء والرجال بشكل مختلف، وباء عال ىؤثر تفشي

 .مدقعفقر  ىوأولئك الذين يعيشون فاإلعاقة  ىللنساء والفتيات والتمييز للمجموعات المهمشة مثل األشخاص ذوبالنسبة 

 

  يزتميالوال يولى اهتمام كاف لمدى  يالمستوى العالمالرعاية الصحية على قوة العمل بمجال من  %02تمثل النساء نحو 

سية واالجتماعية النفحاالتهن الجنسية واإلنجابية و ةصحاحتياجاتهن المتعلقة بالوال إلى  يئة عملهنب الذي يتعرضن له في

 .يةاألمام وطبالخطيات كعامالت صح

 

  بير أال ، فمن الممكن إلى حد كوعليهوباء ال ىتفشبشأن القرار صنع  يما يخصالرجال فعن أقل بسلطة النساء قد تحظى

 الصحة الجنسية واإلنجابية.والصحية، بما في ذلك  العامةتم تلبية احتياجاتهن ت

 

  يالمتعلقة بالنوع االجتماعنتيجة لألعراف الصارمة النساء وذلك  من أقلبشكل ة يلصحاالرعاية الرجال يلتمس قد 

ل إلى والوصوالفيروس تأخر اكتشاف  ضمنا يأقوياء وليسوا ضعفاء، مما يعننظر إليهم على أنهم أن ي  فى  تهمرغبو

على  مهتاالقتصادية الناتجة عن انتشار الفيروس وعدم قدر اتمواجهة الصعوب ىبالضغط ف يشعر الرجالقد كما عالج. ال

 .إلى العنف ىيؤد قدوالذي ، توتر وصراع بين أفراد األسرة الواحدةحدوث  ىالعمل مما يتسبب ف

 

  يب األكبر واألثقل صالنمما يجعل لنساء، على امن األعباء المنزلية  (11-فيروس كورونا )كوفيدزيد يومن الممكن أن

 .يقع على عاتقهن من المسؤوليات األسرية

 

  عباء أالجزء األكبر من  نتحملي بينماوغير رسمية  ةغير مستقروتعد النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل بوظائف

مما ( 11-فيروس كورونا )كوفيدانقطاع عملهن بسبب تواجه النساء ، ومن الممكن أن األجر لرعاية غير مدفوعةا

 بينال تعالج أوجه عدم المساواة  ىومن الممكن أن تتسبب أنظمة الحماية االجتماعية التيجعلهن عرضة للصدمات. 

ء تواجهها النسا ىتفاقم أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التفى ، (11-ونا )كوفيدفيروس كور تفشي أثناء فترة الجنسين

 والفتيات.

 

  ضعف تاألشخاص منازلهم ولزم يحرك محدودة وتالإمكانية صبح تحيث  - (11-فيروس كورونا )كوفيدتفشي أثناء

وعهن بخضوالتهديد  يالنوع االجتماعالقائم على تيات أكثر عرضة لخطر العنف فالنساء والكون ت – الحمايةأنظمة 

الفتيات بالمناطق المحرومة خاصة  ،يأو القسرالمبكر األطفال أو الزواج وزواج نشطة الضارة مثل ختان اإلناث لأل

 يصعب الوصول إليها.المناطق التي و

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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   الفتيات وتعرض النساء إمكانية اإلعاقة من ب وأ بالمرحلة العمرية وأ ياالجتماع النوععدم المساواة المتعلقة بزيد أوجه ت

 خدماتلا جعلهم في حاجة ماسة إلىمما يلممارسات الضارة لو يالقائم على النوع االجتماعوالسكان المستضعفين للعنف 

دمات الختلك تنخفض إال أن في واقع األمر  .لها يبستجتوحدتها وتخفف من التي من شأنها أن تحد من تلك المخاطر 

 لمواجهة األزمة الصحية العامة. ل الموارديتحوبسبب 

 

 ذين بال الو فقر ىمستبعدون مثل الذين يعيشون فال أولئكوباألخص  - النساء والرجال من مجموعات مختلفةتكون س

اخلياً دوالنازحين  السكان األصليينو اإلعاقة ياألشخاص ذوو اللجوء يطالبو المهاجرينو الالجئينووالنازحين مأوى 

صفات  يالهوية الجنسية وأحرار الهوية والميول الجنسية وحامل يومغاير يالميل الجنس ين ومزدوجيالمثليو أو الالجئين

و اآلخرين ممن أ صفات الجنسين ىأحرار الجنس أو حاملو المتحولين جنسياو الميول الجنسية يثنائيو المثليين الجنسين

يما يخص فالمرض  ىتفشلالستجابة لالوصول  ىأكثر عرضة لإلهمال ف - يواجهون أشكال التمييز المتداخلة والمتعددة

 . يوالرعاية وأثناء مرحلة الحجر الصحاالجتماعية والعالج والحماية الفحص 

 

 ستجابة أنشطة صندوق األمم المتحدة للسكان لال

 

 المرض ىتفشاالستجابة ل ىف يالقائم على النوع االجتماعالتمييز معالجة 
 

 والمشاركة والمشاورةالتنسيق 

  يمع الشركاء التنفيذيين واألطراف األساسية مثل مجموعات حقوق المرأة والمنظمات األخرى التاإلحاطة  جلساتعقد 

أو ترسيخ إعادة إنتاج في  (11-فيروس كورونا )كوفيدلاالستجابة تسبب تمعات المهمشة للتأكد من عدم جتمثل أغلبية الم

لحجر ا، بما في ذلك أثناء فترة مساواةالأوجه عدم تمييزية والممارسات الأو  يالنوع االجتماعب متعلقةضارة أية أعراف 

 .يالصح

 

  لة فيروس مرحومنها ألوبئة/الجائحات الخاصة باتنفيذ التخطيط أو ال عملياتالعديد من عن نظرا للغياب الشديد للنساء

عامالت ال نومنهالمحلية لضمان مشاركة النساء القومية ودعوة السلطات األولى حتى اآلن، فمن  (11-كورونا )كوفيد

 هاتنفيذوأنشطة الوقاية تصميم  ىالمجتمعات بموقع جيد للتأثير ف ىة حيث تضعهن أدوارهن فيالصحفي مجال الرعاية 

 .اإلشراف ىوالمساعدة ف

 

 وع النب المتعلقة عواقبعلى الاألدلة تعزيز توافر والبحث دعم ، بالشراكة مع معاهد األبحاث واألوساط األكاديمية

راعي التي تالبرنامجية والتدخالت دعوة أنشطة اللنقل المعلومات إلى وذلك لطوارئ الصحية عن االمترتبة االجتماعى 

 .وتستجيب لها النوع االجتماعىاعتبارات 

 

  بكاته واالعتماد على ش ،والتعبئة المجتمعية ئهوشركا القائمة شبكات صندوق األمم المتحدة للسكان المجتمعيةاستخدام

ماية منه بالفيروس والح ىورفع الوعالتعاطف  حثمن منظمات الشباب والنساء والقادة الدينيين والتقليديين لالواسعة 

منا أمع دعم بناء مجتمعات أكثر  ، هذاوالحد من الوصم والتمييز يةف االجتماعاعروتغيير األ يالصحلسلوك تعزيز او

بين خطر انتقال العدوى وخصوصا زيد ت  أن شأنها الحرص على عدم إقامة تجمعات ضخمة من مع مودا، صو

فرص  لقلةووذلك لمحدودية الحركة  لخطر اإلصابة أكثر عرضةالتي تكون  النسوية مجموعات والشبكات المجتمعيةال

 الشخصية. حمايةالأدوات على الحصول 

 

 األكثر تهميشا لنساء والفتياتلالحماية االجتماعية والخدمات و التوعية

 ل الرسائ، بما في ذلك جمهور حول تدابير الصحة العامةلالموجهة لعند إعداد رسائل التوعية  يلنوع االجتماعمراعاة ا

صدى  لتلك الرسائ تلقىكى لوذلك ستكون الزمة الخصوصية أن ث يالمصممة خصيصا والموجهة للرجال والنساء، ح

 .المقصود المناسبالجمهور لدى 

 

  ىتفشاء المتعلقة بالنوع االجتماعي أثن نظم وتدابير الحماية االجتماعية لمكافحة األخطاربتفعيل الحكومات قيام التأكد من 

 التغلبعلى هن وعائالتهن تمساعدفي وحماية النساء من الفقر وانعدام األمان  يما فاتلعب دورا هأنها المرض، حيث 

 .تهاوحمايعزيز حقوقهن تنتهاء باإلومن الصدمات االقتصادية واالجتماعية  يالمرض والتعاف يعلى تفش

 

 فيروس بوتعزيز المسؤولية المشتركة لرعاية من يحتاجون الرعاية الصحية بمن فيهم المصابون  نمد إجازات الوالدي

 أثناء مثل هذه األزمات.وكبار السن وكذلك األطفال وأفراد العائلة  (11-كورونا )كوفيد
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 اإلعاقة مل ووحالة الحوالجنس ة بالصحة مصنفة حسب السن قتتضمن بيانات متعل ىالتستجابة واإلشراف نظم االالدعوة ل

 على الموارد والفرص. فى الحصولمتساوون ن للخطر يالمعرض األشخاص أغلبأن ضمان ل

 

  ى علالنساء والفتيات من ذوات اإلعاقة  نبمن فيه ،المهمشاتالنساء والفتيات حصول ضمان  ىالمنهجية فإتباع

بحيث تكون حمالت التوعية العامة  ئهواحتوا (11-كورونا )كوفيدفيروس حول كيفية الوقاية من هامة المعلومات ال

 ىمعانبهور بأكمله، على سبيل المثال، بلغة اإلشارة وموالمعلومات الصادرة من المؤسسات الصحية القومية متاحة للج

غة وخدمات التتابع والرسائل النصية بل يالشرح النصوالرقمية المتاحة كنولوجيا التمن ضمنها  ووسائط وأشكال متاحة

 سهلة القراءة وبسيطة.
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 جميع األوضاع ىوالممارسات الضارة ف يمعالجة العنف القائم على النوع االجتماع
 

 نسيقوال واالستجابة الوقاية والحماية

  لنوع اتعزيز ومواصلة تنسيق استجابة صندوق األمم المتحدة للسكان مع هيئات ووكاالت التنسيق المعنية بقضايا

 لتعزيز الدعوة المشتركة بين الوكاالت. وتيسيير ودعم هذه المجموعات  ىوالعنف القائم على النوع االجتماعاالجتماعي 

ين تؤثر على المساواة بين الجنس ىوالت( 11-فيروس كورونا )كوفيدالخاصة باالستجابة إلى بشأن القضايا الرئيسية 

 .ىوالعنف القائم على النوع االجتماع

 

  ومتطلباتها واالنتهاك الجنسيين ن والشركاء على علم بتدابير الحماية من االستغالليالموظفبقاء ضمان 

andabuse/content/training-exploitation-sexual-https://www.un.org/preventing  وتنفيذ تدابير

 االستجابة البرنامجية لصندوق األمم المتحدة للسكان.مناحي جميع  ىالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين ف

sexualharassment-and-abuse-sexual-exploitation-sexual-https://www.unfpa.org/protection 

 

 بالعنف لصندوق األمم المتحدة للسكان الخاصة  على البرامج الحالية( 11-فيروس كورونا )كوفيدثار إجراء تحليل آل

ن سنوات بي لعدةشراكة عالمية سبوت اليت ) ذلك مبادرة ىوالممارسات الضارة، بما ف ىالقائم على النوع االجتماع

رنامج ب(، وال3222االتحاد األوروبي واألمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بحلول عام 

، لمعروف بالختانا اليونسيف للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناثالمشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان و

واليونسيف إلنهاء زواج األطفال، ضمن برامج أخرى. ويمكن أن األمم المتحدة للسكان بين صندوق  يوالبرنامج العالم

لنساء ايمكن لهذه البرامج أن تدمج آليات الدعوة والحماية واالستجابة لضمان منع العنف ضد يشمل هذا التحليل كيف 

التوجيهية لمنع العنف ضد األمم المتحدة كما يرجى الرجوع إلى مبادئ  على الخدمات.حصولهن وضمان  والفتيات

  النساء والفتيات:
 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-

frameworkpolicymakers/en  / 

 

 سد االحتياجاتعلى  صندوق األمم المتحدة للسكانقدرة  باإلضافة إلى العمل مع المنظمات اإلنسانية، االستفادة من 

ي من التو ،يللعنف القائم على النوع االجتماع ىوالتصدفي مجالي النوع االجتماعي  لتوفير الخبرةالمفاجئة عن بعد 

حاالت االستجابة ل ىجراءات المناسبة فوالتنسيق والتخطيط واإل يجتماعضمان دمج العنف القائم على النوع االشأنها 

 . ئالطوار

 

 حماية و يعلى النوع االجتماع قائملحماية النساء والفتيات من العنف ال ضمان استمرار فعالية أنظمة الحماية المجتمعية

 يف  خاصة يالمبكر والقسرالزواج واألطفال زواج و الفتيات المعرضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 تية األخرى.البنية التحبها الصحة والخدمات الصحية والتعليمية و تضررت  بهاانقطعت  ىالت صراعالالمناطق المتأثرة ب

 

  والتأكد  ءجميع جوانب االستجابة للوبا ىف يماعتالعنف القائم على النوع االج التخفيف من مخاطر دمجل يالفنتقديم الدعم

 ذلك توفير األدوات والمنهجيات ىفنسانية الوطنية، بما واالستجابة اإلاالستعداد /خطط الطوارئ يفمن تضمينها 

اصة خ أية برمجة قائمة على استخدام النقد والقسائم ىف ىللتخفيف من المخاطر ومنع العنف القائم على النوع االجتماع

 .ة للجميعلصحيوالنظافة ا لصرفخدمات المياه واواالستجابة ل ،وإجراء عمليات تدقيق السالمة ،ىالمتعلقة باألمن الغذائ

 

 الخدمات واالستجابة

 يماعجتعلى النوع اال قائممن العنف ال اتمم المتحدة للسكان لتقديم الخدمات للناجيألمراجعة طرق برمجة صندوق ا 

ت تدخال تبنى مع النظر بعين االعتبار إلىضرار. اإللضمان احترام مبدأ عدم  ةطر كبيراخموأولئك المعرضين ل

. وس كورونالفيرلنساء والفتيات لتقليل خطر التعرض ل آلمنةاالمساحات صندوق األمم المتحدة للسكان القياسية مثل 

 نما يصاحبها مو يواالجتماع يذلك إدارة الحاالت والدعم النفس ى، بما فعن بعد تقديم الخدماتطرق توسيع نطاق و

 تدريب ودعم الموظفين وجودة الرعاية.

 

 والرعاية السريرية وأنظمة إحالة  يجتماعالعلى النوع ا قائمالوقاية من العنف ال أنظمةأن لضمان  يالدعم الفن تقديم

 وفقا للمبادئ التوجيهية الوطنية.تعمل  يجتماعالعلى النوع ا قائمالعنف ال

 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-andabuse/content/training
https://www.unfpa.org/protection-sexual-exploitation-sexual-abuse-and-sexualharassment
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-frameworkpolicymakers/en
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/preventing-vaw-frameworkpolicymakers/en
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 بعد  الوصول عن لقدرة علىا ، زيادةيإعطاء األولوية لتعزيز قدرة الخطوط الساخنة الوطنية على االستجابة؛ وبالتال

 .خدمات مدربين يمقدم معسالمة للتخطيط الوفرص  ياالجتماعو يإلى الصحة النفسية والدعم النفس

 

  الفحص الخاصة بالطبمجموعات مثل  يلحاالت العنف القائم على النوع االجتماع يتوفر العالج السريرمن التأكد 

وحقيبة ، والخيوط الجراحية لحاالت مزق عنق الرحم والمهبل، وأطقم لعالج حاالت ما بعد االغتصاب، يالشرع

 .الكرامة التي تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية

 

 ءونشرها بانتظام على شركا يعلى النوع االجتماع قائمضمان تحديث مسارات ومعلومات اإلحالة المتعلقة بالعنف ال 

األزمة  ةيلط يالنوع االجتماع قائم علىالمعنيين لتسهيل الوصول إلى خدمات العنف ال للسكان المتحدةصندوق األمم 

 الصحية.

 

 يقة أخالقية بطر يالنوع االجتماع قائم علىوالعنف ال يالمصنفة المتعلقة بالنوع االجتماع تعزيز وحماية جمع البيانات

قد تشمل مراجعة وتحسين وظائف آليات  ي، والتاألمم المتحدة للسكان وآمنة عبر االستجابات البرنامجية لصندوق

 .( 11-فيروس كورونا )كوفيدلالستجابة لحماية البيانات الموجودة مسبقا 

 

 تنمية القدرات من أجل االستجابة الكافية

 لك تقديم ذ ىوعواقبه، بما ف ىالخدمات لتقديم استجابة شاملة للعنف الجنس يتعزيز الخدمات الصحية وكفاءات مقدم

 وفيروس نقص المناعة البشرية وعالجها والخطوط الساخنة والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا والمالجئ المشورة

 اسوربالننساء المصابات الوعالج ورعاية  حاالت الطوارئ ىومنع الحمل ف للفيروسبعد التعرض الطبية والوقاية 

الخاصة بمجموعة إرشادات الخدمات الصحية واالجتماعية  إلى وجه التحديدلى ع يرجى الرجوعورعاية الحمل. 

 الخدمات األساسية:

 https://www.unfpa.org/essential-services-package-women-and-girlssubject-violence 

 

 مجال الصحة لديهم المهارات والموارد الالزمة للتعامل مع المعلومات الحساسة المتعلقة  ىالتأكد من أن العاملين ف

رام باحت معه تعامليتم ال يقائم على النوع االجتماععنف عن كشف  ى، وأن أيالقائم على النوع االجتماعبالعنف 

 .اتنهج يركز على الناجيبوأن يتم تقديم الخدمات  وتعاطف وسرية

 

 يم قديجب تكما المنفذين لالستجابة.  صندوق األمم المتحدة للسكان شركاءوالوكالة  يورعاية موظف ةضمان رفاه

 منتظم. بشكل جلسات اإلحاطةآليات الدعم وب المتعلقةالمعلومات 

 

 فتيات من مجتمعات السكان األصليينالنساء وال، بمن فيهن ستبعاداا األكثر ضمان حصول معظم النساء والفتيات، 

طوار األ يوغريبالهوية الجنسانية  يومغاير يالميل الجنس يالمثليات والمثليين ومزدوج( والمنتميات إلى ،والمعوقات

القائم على النوع وقاية من العنف لل فرص متساوية نلديه نوغيره اتوالالجئ اتوالمهاجر نازحاتالو )الجنس يوثنائ

يمكن أن يكون استخدام المبادئ التوجيهية القائمة مثل المبادئ التوجيهية والمرض.  ياالستجابة أثناء تفشو ياالجتماع

 ياالجتماع على النوع قائموالعنف ال يلتوفير خدمات الصحة الجنسية القائمة على الحقوق والمستجيبة للنوع االجتماع

 مفيدا: اإلعاقة يذو بالنسبة للنساء والشباب

 https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-youngpersons-disabilities 
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