
 

ن الجنس   وس كورونا المستجد والمساواة بير : فير ن ير  
 ما نعرفه حتى الساعة 

لجمعيات األعضاء باإلتحاد الدوىلي لتنظيم األرسة إىل ارسائل أساسية   
 

ن إ ن الجنسي  هي حق من حقوق اإلنسان. ال   - مفهوم وجوب معاملة جميع األفراد بطريقة تضمن تكافؤ الفرص والنتائج  - ن المساواة بي 
ي ظل غيابيمكن تحقيق أعىل مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجنسية واإلنجابية 
اف بذلك  فن . وقد تم االعتر ن ن الجنسي  المساواة بي 

ف أهداف التنمية المستدامة بأنه ال يمكن تحقيق التنمية المستدامة   ي ظل غيابعىل مستوى السياسة الدولية. عىل سبيل المثال، تعتر
 فن

ن  ن الجنسي   .1المساواة بي 
 

 الومع ذلك، ال يزال 
ا
ام هذا ا طريق طويل ي وتعزيزه وإعماله. أمام الجهات المسؤولة الحتر

أكتر من   هذا النقص اليومويتجىل لحق اإلنسانن
ي تم تنفيذها حتر اآلن للستجابة لوباء    ستدعي توعليه،  .  أي وقت مضن 

اتيجيات والخطط التر وس كورونا المستجد  السياسات واالستر فت 
ا من التحليل  

ا
.  من منظور النوع االجتلتأثت  الوباء عىل األفراد بكل تنوعهم  مزيد عتتر  ماعي

ُ
ورية لتصميم وتنفيذ سياسات وت هذه البيانات ضن

 ناجحة وفعالة ومنصفة. 
 

ي  جهات فاعلة رائدةاألعضاء  لجمعياتتحاد الدولي لتنظيم األرسة وااإل  ُيعتتر 
الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية  تعزيز مجال فن

ن  ن الجنسير ي ذلك أثناء األزمات    -   والمساواة بير
،    –بما فن تبة عىل    المهممن  وبالتالي ستجابة  اإل أن يتم إطلعهم بشكل كامل عىل العواقب المتر

 )
ً
 )والحقا

ً
وس كورونا المستجد سابقا ي لجائحة فت 

اتيجيات الحالية لتلبية وأن يكونوا مستعدين من منظور جنسانن لتكييف االستر
 االحتياجات الناشئة. 

 
وس كورونا المستجد: وباء رسي    ع التطور   فير

وس كورونا المستجد  ي تسب  ٍد هو مرض مع فت 
وسات التاجية المكتشفة. بدأ تفش  ي مدينة ووهان،  به أحدث الفت 

وس فن ي الفت 
مقاطعة  فن

ي  ي ديسمتر الصينيةهونر
وس وشدته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية2019، فن  . وبعد تقييم المستويات المقلقة النتشار الفت 

ي 
وس كورونا المستجد  2020مارس  i11فن  .iiجائحة فت 
 

ي األشخاص المصابون
وس كورونا المستجد  يعانن لدى األشخاص   قد ال تظهر أعراض أخرى عىل اإلطلقو من أعراض خفيفة عادة.  بفت 

ةإأشخاص  6من كل  1 صاب حوال. ومع ذلك، يُ اآلخرين ي التنفس. من المر  يعانون من  وقد  به صابة خطت 
جح أن يصاب كبار  صعوبات فن

وتجدر اإلشارة هاهنا إل أن المرض .  iiiمعدل وفيات أعىل  سجلوا السن واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية كامنة بمرض خطت  وأن ي
وس كورونا المستجد مصاب إما من شخص  قلينت هذه القطرات عىل  لدى سقوط آلخر من خلل قطرات من األنف أو الفم، أو  بفت 

ا
ا
االجتماعي وغسل اليدين بالصابون التباعد    ، ُيعتتر هذا السببل.  ivأسطح يلمسها أشخاص آخرون يلمسون أعينهم أو أنفهم أو فمهم الحق

 العدوى.  للوقاية من أساسيةبانتظام تدابت  
 

وس كورونا ا  لمستجد اإلستجابة لفير
ي جميع أنحاء العالم تدابت  للحد من تأثت  إبعد اإلعلن عن الوباء ، 

ن
وس كورونا المستجد عتمدت الحكومات ف عىل الصحة العامة. فت 

ي منحت الحكومات الوطنية سلطات 
، أعلنت عدة دول حالة الطوارئ، التر  لوباء. لإلستجابة لستثنائية مؤقتة إلتنفيذ هذه التدابت 

 
ي يتم تنفيذها بموجب حالة الطوارئ حرية تنقل األشخاص من خلل فرض الحجر الصحي 

كة التر د اإلجراءات المشتر وحظر   واإلغلق،  ،تقي 
 تشمل و تجول. ال

ا
ن العام والخاص إلزام إغلق المؤسسات التعليمية، و  مثل ن من القطاعي  ل. و  بالعمل معظم الموظفي  ن عىل نحو  من المتن

مواردها المحدودة ألقسام الطوارئ، ووحدات األمراض المعدية، ووحدات العناية  ضمن ، أعطت السلطات الصحية األولوية مماثل
ام الكرامة اإلنسانية. ومع ذلكالمركزة. وي  هدف تنفيذ هذه ال ن واحتر ي هذه المرحلة المبكرة من االستجابة،    ،تدابت  إل عدم التميت 

  تتوافر فن
ن وتؤثر بشكل غت  متناسب عىل النساء والفتيات  ن الجنسي  بالفعل أدلة تشت  إل أن هذه التدابت  قد تؤدي إل تفاقم عدم المساواة بي 

  vوالفئات المهمشة. 
 

وس   ي فير
 كورونا المستجد: تحليل من منظور جنسانن

رة األخرى، إل أن معدل وفيات   ن البلدان المتضن ن وإيطاليا وإسبانيا، من بي  وس كورونا المستجد أعىل  تشت  الدالئل من الصي  ن الرجال  فت  بي 
 ، ن ي الصي 

ن النساء. فن ي إيطاليا ل الرجا٪ للنساء. وبالمثل، سج  1.7٪ للرجال و 2.8معدل الوفيات  ل سج  منه بي 
٪ من جميع   71ل فن

 
1-https://www.ippf.org/sites/default/files/2018IPPF. Gender Equality Strategy. Retrieved from: 

%20English.pdf-04/IPPF%202017%20Gender%20Equality%20Strategy%20 

about:blank
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ي إسبانيا، ضعف عدد  ،عدد الوفيات لدى الرجال بلغالوفيات، بينما 
. عىل الرغم من أن بعض الفرضيات تشت  إل viالنساء  الوفيات لدى فن

اء الصحة لم يحددوا بعد العوا  مل األساسية لهذا  االختلفات البيولوجية وعوامل نمط الحياة لتفست  هذا االتجاه، إال أن العلماء وختر
 النمط. 

 
وس كورونا المستجد من ناحية أخرى، فإن التأثت  غت  المتناسب  ي  لفت 

وس. فن عىل النساء ال يقتض فقط عىل العواقب الصحية للفت 
ي يتخذها ص 

 السياسات.  ناعالواقع ، تتأثر النساء والفتيات بشكل كبت  بالتدابت  االجتماعية واالقتصادية التر
 
ي 
 دائرة الخطر: الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابيةفن

تلك المتعلقة بإدارة الخصوبة، وصحة األم، واألمراض المنقولة عن طريق   فيها بما  - ترتبط خدمات وسلع الصحة الجنسية واإلنجابية 
ية، واإلجهاض  وس نقص المناعة البش  ي ذلك فت 

ن  - االتصال الجنشي بما فن ن والكرامة اإلنسانية.   بحقوق اإلنسان والمساواة بي  الجنسي 
وس كورونا المستجد،والتحديات اللوجيستية للستجابة ل  مداداتوسلسل اإل   ، بالنظر إل قيود التنقل وس   جائحة فت  ستؤثر عواقب الفت 

ن منهم،خاصة وببشكل غت  متناسب عىل بعض األفراد،  ي ذلك عىل أساس الهوية الج المهمشي 
العمر، و اقة، اإلعو الحالة، و ، ندريةبما فن

 التوجه الجنشي وعوامل أخرى. و 
 

ي عداد وهي منظمة دولية  ، عىل سبيل المثال،DKT Internationalأفادت 
عتتر فن

ُ
ي العالم، أن  ت

أكتر مزودي منتجات تنظيم األرسة فن
ن لبعض المصانع  ون قد تأثرت بعد إغلق الصي  وجستر ي إمدادات المواد الخام مثل التر
وس كورونا المستجد خلل ذروة فن ي   إنتشار فت 

فن
  ،البلد. وبالمثل

 
ا   الدولية DKT رت منظمةحذ

ا
ي ميانمار، ون منأيض

ي موزمبيق نفاد مخزون وسائل منع الحمل فن
ي الذكري فن

 .viiقص الوافر
 

وس كورونا المستجد ، أظهر مسح حديث لتأثت  وجمعياته األعضاء  الدولي لتنظيم األرسةبالعودة إل اإلتحاد   األعضاء جمعياتعىل الفت 
ي المسح  جمعية مشاركة 92من أصل جمعية  41 باإلتحاد تقليص

القائم عىل النوع من تقديم الخدمات للعنف الجنشي والعنف فن
ي SGBVاالجتماعي )

ي ذلك موانع الحملمن الجمعيات األعضاء ٪ 40(. علوة عىل ذلك، يعانن
  ، واإلجهاض اآلمن ،من نقص السلع، بما فن

ية.   وس نقص المناعة البش  ات تدل كما تواألدوية المتعلقة بفت  ز مؤرس  ية داخل  تر وس نقص المناعة البش  عىل تقليص خدمات فت 
ن الماهرين تأثت  كبت  و األعضاء.  جمعياتال ن من عنف كما   ،الخدمات علىسيكون للفصل اللحق للموظفي  سيكون له تأثت  عىل الناجي 

يك الحميم واإلكراه عىل اإلنجاب وأشكال أخرى من العنف الجنشي   . والعنف القائم عىل النوع االجتماعي الش 
 

 ،  عىل الصعيد العالمي
ُ
ي   ذريعةك  جائحةستخدم الت

لتهديد الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية. عىل سبيل المثال، يمكن ملحظة ذلك فن
ي توفر عمليات اإلجهاض

ي والية أوهايو، أمر مكتب المدعي العام العيادات التر
عمليات اإلجهاض الجراحية  بوقف الواليات المتحدة: فن

ورية" و "االختيارية".  ي المقابل، ترفع "غت  الضن
جهاض، وكذلك المنظمات المختلفة، صوتها للدفاع عن اإلجهاض باعتباره  عيادات اإل فن

اإلنجابية  ا  كذريعة لتقويض حقوق المرأة، أو التخاذ قرارات بشأن حقوقه  جائحةلحياة. ال يمكن استخدام الومنقذة لرعاية صحية أساسية  
ي تنفيذ برامج الصحة الجنسية واإلنجابية

اجع فن ي  والصحية، أو للتر
عواقب هذه  تتجىل من المحتمل أن و . بعد نضال شاق جاءتالتر

عرض النساء والفتيات لخطر ، ما سيو استخدام طرق اإلجهاض غت  اآلمن  فيه  رغوبحاالت الحمل غت  الم  تزايد   بوضوح من خللالتدابت   
ي 
 .viiiحقيقر

 
ي لحمل والوالدة إل حاالت اعلوة عىل ذلك، بالنسبة 

ة من فن ،القدرات الطبية المخلل هذه الفتر
ا
تم نصح النساء والفتيات  نهكة أصل

وس كورونا المستجد بتجنب زيارة المرافق الصحية كإجراء وق . ومع ذلك، فإن هذا اإلجراء يعرض النساء والفتيات اية وحماية من فت 

وري  الشهري إل األسبوعي  ال سيما وأن التواصل ،للخطر  ي مرحلة اضن
 لرعاية ما قبل الوالدة. فن

 
ن  ي حي 

ي استخدام النماذج دولبعض ال لدى التطبيب عن بعد وأشكال أخرى من االستشارة عن بعد يتوافر فن
، ال تزال دول أخرى متأخرة فن

. حتر  ن ن المؤهلي  ي حالالمبتكرة لتقديم الخدمات بسبب نقص الموارد والتمويل والموظفي 
توفر هذا النوع من الخدمة، قد ال يتمكن   فن

ي . هذه النهج المبتكرةل إل الموارد اللزمة للستفادة من العملء من الوصو 
ن من األفراد  إل عدم قدرةالحقيقة ويعود ذلك فن عىل المليي 

نت، ل أو أو إل عدم امتلكهم ل الوصول إل اإلنتر ن ي المتن
الوصول إل األجهزة ذات الصلة )مثل الهواتف   عدم إمكانيةإل جهاز كمبيوتر فن

ا لبيانات 
ا
من الوصول إل اإلتصاالت المتنقلة ٪ من سكان العالم  93يتمكن  ألمم المتحدة،  التابع لتحاد الدولي للتصاالت  إل االذكية(. وفق

نت  3.6(، ومع ذلك يبقر أكتر  شبكات الجيل الثالث أو ) العريضة النطاق ا نقص   يوجد . باإلضافة إل ذلك، ixمليار شخص خارج اإلنتر حاليا
ي التغطية التأمينية للتطبيب عن ُبعد ونماذج أخرى للرعاية 

 عن بعد فن
 
 ل ، مما يشك

ً
حصول عىل الرعاية لللنساء والفتيات أمام اأكتر عائقا

ي هذه الجائحةالصحية  
ة تفش  ي فتر

ز . وتxفن ي    تر
ي العديد من األماكن  ت  النساء والفتيا  عملعقبة أخرى فن

ي القطاعات الرسمية واإلعلمية فن
فن

ي و
ي  تفقد النساء والفتياتوظائفهن. ونتيجة لذلك، انهن لفقدفن

ي دفع تكاليف  الدخلو / أو  الغطاء التأميتن
الذي من شأنه أن يساعد فن

ي عل نخدمات الرعاية الصحية أثناء وبعد الحمل. وهذا يجعله
 . نقاتهأكتر عرضة للعنف االقتصادي فن

 



 

: حاضن أكتر من أي وقت مضن  ي عىل النوع اإلجتماعي
 العنف الجنشي والمبتن

ي العالمية إلجراءات اإلغلق، أظهرت األدلة المبكرة  اإلنطلقةمنذ 
ي عىل النوع اإلجتماعي العنف الجنشي زيادة فن

ي ذلك عنف  والمبتن
، بما فن

يك الحميم.  ي عىل النوع اإلجتماعي معزول وقد بات الش 
ن أولئك الذين يعانون من العنف الجنشي والمبتن غت  قادرين و ، معنفيهم اآلن مع ي 

 للقلق،عىل المغادرة والحصول عىل الدعم. 
ً
ل ذلك مصدرا

 
ي للعنف وإساءة  ويشك

حيث سيتعرض الناجون من العنف الجنشي والجنسانن
ي ظل غيابالمعاملة المتكررة 
ة اإلغلق وتقييد الحركة.  دعم الرعاية فن  الصحية طوال فتر

 
ا أن النساء والفتيات، وكذلك  ن لمثليات والمثليامن خلل التجارب السابقة لألزمات واألوبئة العالمية، من المسلم به عالميا ي ي     ومزدوجر

ن   الهوية والميول الجنسية وحامىلي   الهوية الجنسانية وأحرار ي  الميل الجنشي ومغاير   ويتعرضون  متنامية ، يواجهون مخاطر  صفات الجنسي 
. كان هذا   ي

 للعنف الجنشي والجنسانن
ً
ي   ملحوظا

 اإليبوال    جائحة  خلل تفش 
ً
ي   سابقا

ي غرب أفريقيا فن
؛ 2016إل    2014  المرحلة الممتدة من  فن

ت عدة تقارير تدين االستغلل الجنشي للنساء والفتيات حيث  ش 
ُ
يا وغينيا   مسؤولي الدولة. عىل سبيل المثال، عىل أيدين ي ليبت 

فن
ن عن تنفيذ الحجر الصحي باالعتداء الجنشي  اليون، تم اتهام القوات المسلحة وأفراد المجتمع المسؤولي  مساواة تسود الل . عندما xiوست 

ي النساء والفتيات من العنف الجنشي  
ن ويكون الجناة قادرين عىل اإلفلت من العقاب، تعانن ن الجنسي  ي بي 

 ة للقلق. بمعدالت مثت    والجنسانن
 

 الرعاية: تقسيم مختلف للعمل 
 
 
بية والعلم والثقافة )اليونسكو(، نف ا لمنظمة األمم المتحدة للتر

ا
دولة عمليات إغلق وطنية أو محلية للمدارس  160ذت أكتر من وفق

 
 
ي العالم87 لر عىل حواومراكز التعليم، مما أث

وس كورونا  . وقد أسفرت هذه التدابت  للسيطرة عىل انتشار xii٪ من الطلب فن جائحة فت 
 .  xiiiم عن بعد يالتعلحصص  العديد منهم  فيما يتابع  لفصول الدراسية،  لمليون طالب حول العالم    300  قرابةعن فقدان    المستجد 

 
ر  كما يؤث

 الوضع الخاص تأثت  هذا 
ً
 كبت    ا

ً
. فال الاألطعىل األطفال الذين تم تركهم بالفعل أو  ا لي

ن ن لخطر العنف المتن  معرضي 
 

ي تقديم الرعاية  يلزموناألطفال اآلن بات مع إغلق األنظمة التعليمية، 
ا للدور التقليدي الذي تلعبه المرأة فن ل طوال اليوم. نظرا ن المتن

فيهية وتوفت  الطعام والراحة. وقد أضاف هذا  داخل أرستها، ُيتوقع من النساء دعم أطفالهن بتعليمهم عن بعد، وإدارة األنشطة التر
 بلنساء والفتيات  إل كاهل امسؤوليات إضافية  

ا
ي  بدوام كامل  العمل    ولياتمسؤ المنهكات أصل

العمل    بمسؤولياتوظائفهن العادية و / أو  فن
ل. وقد أدت هذه المسؤوليات اإلضافية، إل ن ي المتن

لية، إل زيادة  غت  مدفوع األجر فن ن ئ لألعمال المتن  أعباء المرأةجانب التوزي    ع غت  المتكافن
لي ن لية، اتهيات مساعدة أمه، قد ُيتوقع من الفتاألدوار الجندريةوبالمثل، وبسبب  ة. المتن ن ي األعمال المتن

ي ن إما فن
رعاية أشقائهن وكبار  أو فن

 
 
ي   السن، مما يحد

 (. التعلم عن بعدمن إمكانية حصولهن عىل برامج التعلم عن بعد )حيث تمتلك األرسة التكنولوجيا اللزمة للمشاركة فن
 

ن إل حقيقة ي العالم. وفقا لمنظمة  النساء والفتي قيام  أشارت تقارير مختلفة عىل مر السني 
ات بمعظم أعمال الرعاية غت  مدفوعة األجر فن

يرتفع  فيما  الرجال، أكتر من بثلث مرات ، أي٪ من إجمالي ساعات عمل الرعاية غت  مدفوعة األجر  76.2العمل الدولية، تؤدي النساء 
ي بعض القارات  ٪80هذا الرقم إل  

ا  فن ت مؤسسة سول مؤخرا ، نش  ي شيىلي
ا ، إنه عمل غت  مدفوع األجر" لتحليل  . فن دراسة بعنوان "ليس حبا

ي شيىلي وكيف كشف هذا الوباء
ي منها  أدوار النساء فن

ي تعانن
ي سوق العمل، وكذلك داخل منازلهن.   النساء عن ظروف الهشاشة التر

 فن
 

ن الجنس   ي قطاع الصحةالفروق بي 
ن فن  ي 

ورياليوم،    بات من الضن
 
، تمث ٪ من   70ل النساء تسليط الضوء عىل الطبيعة الجنسانية للقوى العاملة الصحية. عىل الصعيد العالمي

   xivالقوى العاملة
 
ي مرافق ال الجزء الرئيشي من القوى العاملة  الصحية واالجتماعية وتشك

،  فن النساء  تتواجد لرعاية الصحية األولية. وبالتالي
ي الخطوط األمامية

ي  فن
وس كورونا المستجد. االستجابة ألزمة  مرحلة فن المكتب اإلعلمي لمجلس الدولة  الصادرة عنبيانات الأظهرت   فت 

ن أن أكتر من نصف األطباء و  ي الصي 
ن ٪ من الممرض 90فن ي  ي  ي مقاطعة هونر

 xvمن النساءهم  فن
 
ي الواليات المتحدة، تمث

٪ 78ل النساء . فن
ي قطاع الرعاية الصحية و 

ي   xvi٪ من الممرضات4.58من القوى العاملة فن
ا للمكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية فن

ا
ي إسبانيا. وفق

فن
ي العديد من البلدان األوروبية. كما تتأوروبا، ال تزال رواتب الممرضات والقابلت أقل من متوسط  

ي فن
 قاضتالراتب الوطتن

ً
 الممرضات أجورا

ي  
ي الخدمات العامة المماثلة التر

ن فن ن أن  . xviiبشكل أكتر يهيمن عليها الذكور أقل من العاملي  ن الجنسي  ي الفوارق بي 
ي أفريقيا، تعتن

   xviii٪  30فن
ي أفريقيا جنوب الصحراء هم من النساء )أي أن فرص االلتحاق بالجامعة هي أقل بخمس مرات  أهل اإلختصاصات العلميةفقط من 

ي  فن
فن

 بالرجال
ً
يا صفوف النساء قياسا ي بلدان مثل نيجت 

بشكل ناشط   (. عىل الرغم من ذلك، من المهم تسليط الضوء عىل مشاركة النساء xixفن
ي  اتكعاملت صحيات مجتمعي

 بالصحة.  مرتبطةأخرى  وظائفوفن
  

 
 
ي  عىل الرغم من أن النساء يمث

ي قطاع الرعاية الصحية بشكل عام، وفن
وس كورونا المستجد  لجائحة فت  ستجابة  اال لن غالبية القوى العاملة فن

ي أماكن صنع القرار 
ا فن ي الغالب عىل تصميم وتخطيط التدخلت.  هيمن ، حيثعىل وجه الخصوص، فقد كان تمثيلهن ناقصا

الرجال فن
ي هيئات صنع   عدم تمتعحقيقة  منوأشارت هيئة األمم المتحدة للمرأة إل أن هذه القضية ناتجة 

المرأة بنفس الدرجة من المشاركة فن
 القرا

 
ي ذلك تلك المتعلقة بالصحة العامة. عىل سبيل المثال، تمث

ن حول 25ل النساء ر الرئيسية مثل الرجال، بما فن لمانيي  ٪ فقط من التر
ي الحكومات٪ فقط من الوزراء 20.7٪ من رؤساء الدول أو الحكومات، و 10العالم، وأقل من 

 .xxفن



 

وس كورونا المستجد  ىلي التوصيات: العمل التحو ي زمن جائحة فير
ن
 النوعي ف

ا  جمعياتتؤدي ال ا رئيسيا ي االتحاد الدولي لتنظيم األرسة دورا
ي دمج األعضاء فن

ي  منظور فن
وس  النوع االجتماعي فن اإلستجابة لجائحة فت 

، وخلق كورونا المستجد  ي
. يمكن القيام بذلك من خلل ضمان استمرار تقديم الخدمات القائمة عىل الحقوق والمراعية للمنظور الجنسانن

ي صفوفالوعي 
ن  فن وس كورونا المستجد السلطات الصحية وعامة الناس بشأن العلقة بي   عن فت 

ا
، فضل ن ن الجنسي  إبراز والمساواة بي 

اتيجيات  هواجسال ي استر
 . المناضة وكسب التأييد الجنسانية المذكورة أعله فن

 
ي تنفذها ال

ي إلحاق مراعاة مبادئ عدم  باإلتحاد  األعضاء جمعياتيجب عىل جميع الجهود التر
ر والنظر فن ن أنه أوجه الضن ي حي 

التقاطع. فن
وس الكورونا المستجد أن يصاب  من الصحيح أن أي شخص يمكن ي ، بفت 

مون باألدوار التقليدية  قد يعانن ن النساء واألفراد الذين ال يلتر
ن  ي  للجنسي 
ي حالة  فن

ي البلدان ذات الدخل المتوسط  من الهشاشةالبلدان منخفضة الدخل أو فن
 إضافية، إل المرتفع فن

ً
ة وطويلة   آثارا قصت 

 عىل صحتهم وقدرتهم االقتصادية.  األمد 
 

ي   اختلفاتهم نوعبتتحديد آليات بديلة لضمان المشاركة النشطة لألفراد  باإلتحاد  األعضاء الجمعياتباإلضافة إل ذلك، يجب عىل 
فن

وس كورونا المستجد تطوير وتنفيذ الحلول لمواجهة  ي . 2فت 
حة:  فن  ما يىلي اإلجراءات المقتر

 
ي تقديم الخدمات الصحية المراعية للمنظور  

 الجنسانن

   وس كورونا المستجد  ستجابة جنسانية  إتصميم والتعرض لمسببات األمراض    ،حيث يتم مراعاة تعرض الفرد التفاضىلي للعدوىلفت 
 والعلج. 

 وضع   
ً
را وس كورونا المستجد فمن    خرائط للسكان األكتر تضن  وطرق، بهدف فهم احتياجاتهم الخاصة بالصحة الجنسية واإلنجابية  ت 

؛ مع    تأثرهم ن ن الجنسي  وس كورونا المستجد أن عواقب  العلم ببعدم المساواة بي  أولئك الذين تم تركهم  إل  قد تكون أكتر بالنسبة    فت 
 . الهشاشةالخطر و  دائرةدفع مجموعات سكانية جديدة إل  ومع ذلك سيتمبالفعل، 

 ي تقديم االس
ها من الحد األدنن من حزمة الخدمة األولية)أو  الحزمة المتكاملة للخدمات األساسيةتمرار فن ، حسب السياقات( وغت 

، واإلغلق، عقلية/ ال اإلجتماعية خدمات الصحة النفسية ، وتكييف نماذج تقديم الخدمة مع الظروف الحالية )الحجر الصحي
 وحظر التجول( . 

o  ن التطبيب عن بعد أو المؤتمرات عتر الفيديو أو المكالمات الهاتفية  يساهمقد ي تمكي 
بعض النساء الحوامل من فن

ي الصحة
ل الوصول إل حقهن فن ن ي المتن

 أثناء بقائهن فن
 
د من أن هذه المقاربات ليست إلبعاد النساء عن المرافق  . تأك

 نية. بطريقة منسقة ومراعية للعتبارات الجنسا ومن إتمامها الصحية 

 ي ذلك تلك المتعلقة بالوقاية من الحمل غت  المرغوب فيه
 .ضمان توافر سلع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، بما فن

o  .ي ذلك التدابت  المتعلقة بالسلمة والحماية، أثناء تسليم هذه السلع
 ضمان تنفيذ التدابت  المناسبة، بما فن

  ؛ف أفراد المجتمع إل أين يذهبون للحصول عىل دعم الصحة الجنسية واإلنجابيةرسم خرائط الخدمة ومسار اإلحالة حتر يعر   إنجاز 
 . التثقيف الجنشي الشاملخلل مواد  ، وإتاحته أمام األفراد منتحديث مسار اإلحالة مع الحرص عىل

 
ن خدمات الصحة العامة  تمكير

  ي تتخذها الحكومات الوطنية، مع إيلء اهتمام خاص
: توثيق نتائج التدابت  التر  لما يىلي

o ي الوصول إل الرعاية الصحية  وذات الصلة بالرعاية المختلفةاالقتصادية  اآلثار والمعوقات
ي تواجهها المرأة فن

التر
نتباه إل السياسات خلقية(. لفت اإل وحدوث العنف الحميم والجنشي )ضمان جمع البيانات بطريقة آمنة وأ ،األساسية

 
 
ي تحد

ية التر ن ي تمنع النساء والفتيات من الوصول   معوقاتال  إزالةل الرعاية و إالمرأة    وصولمن    التميت 
اإلدارية والقانونية التر

ي يحتاجون إليها. 
 إل الخدمات الصحية التر

  ن اآلخرين لضمان استمرار توفت   التنسيق مع سلطات الصحة العامة الوطنية واإلقليمية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيي 
. سيسهل رسم خرائط الجهات  ي

ي ذلك الخدمات ذات الصلة بالعنف الجنشي والجنسانن
خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، بما فن

امج ،الفاعلة  والموارد والمواقع تحديد الفجوات والبدائل لسد تلك الفجوات.  ،والتر
 

 
ي تعيلها النساء  2

ن والفتيات المراهقات واللجئ تشمل بعض األمثلة )عىل سبيل المثال ال الحض( األرس التر دي  ا والمهاجر ي والمش  دين داخليا ن  ين؛ والمش 
ن والنائم ي العراء، ي 

ي فقر، و نساء الشعوب األصلية، و  فن
ي يعشن فن

األشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة • مجموعات األقليات و النساء اللوانر
  ، ن ي الميل الجنشي ومغايري الهوية الجنسانية. يُ االجتماعية والجنسانية األخرى، مثل المعاقي  ن والمثليات ومزدوجر ي والمثليي 

ا فن ي حاسما
عتتر النهج السيافر

 ضمان إعطاء األولوية لمن يواجه نقاط هشاشة متعددة. 
 
 



 

 المنارصة

  ن المناضة ، وبالتالي تنفيذ التدخل المستنت  اإلجتماعي جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس لتحليل النوع  من أجل تحسي 
 باألدلة. 

 ي مكانها لتقليل العبء عىل هياكل الرعاية الصحية األولية بسبب    إجراءات التخفيفلضمان وجود    مناضةال
وس كورونا  فن جائحة فت 

ي الوصول إل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لها وعدم تحو  المستجد 
 . إل قيود فن

 اتيجية لل ي تستجيب تلبية لضمان  مناضةوضع إستر
وس كورونا المستجد لالسياسات والتدخلت التر ي )أثنجائحة فت 

اء الوباء وفن
 ) ي
حتياجات الجميع، وخاصة النساء والفتيات والسكان الذين يعانون من نقص الخدمات من خلل تجنب الحلول ال مرحلة التعافن

اتيجية بطريقة تشاركية، يتم تشجيع الجمعيات  ن أن عمليات اإلغلق قد تخلق تحديات لتطوير االستر ي حي 
ي تناسب الجميع. فن

التر
من أعضاء المجتمع وأصحاب المصلحة اآلخرين )عىل  بايعةالمحشد عىل تحديد البدائل لجلب المدخلت و  باإلتحاد  األعضاء

 الهاتف(. عتر سبيل المثال، من خلل تنفيذ استشارات 
 

  ،للحصول عىل مزيد من التوجيه والدعم 
 
لإلتحاد  التابعة نوع اإلجتماعي رجى التواصل مع مجموعة العمل الخاصة بالي

 : الدوىلي لتنظيم األرسة
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