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علومات أساس�ة م

النساء والرجال. بین  آثار متفاوتة ت والفاش�اتالجائحا تترّتب على
قابل�ة  و من مخاطر التعرض ، على األرجح وتت�این خبرات األفراد

ات االجتماع�ة �عالت وحتىالعدوى إلى  بیولوجيلالتأثر ا
والمتصلة �النوع  لخصائصهم البیولوج�ة وفقًا واالقتصاد�ة، 

 �التالي   �جبو وتفاعلهم مع سائر المحددات االجتماع�ة.    االجتماعي
للتأهب واالستجا�ة على الصعیدین  الخطط االسترات�ج�ة  ستندأن ت

النوع منظور ل لى تحلیل قوي إ 19- لمواجهة �وفید  العالمي والوطني
في �ما لفئات المتأثرة، غزى لوأن تضمن مشار�ة ذات م االجتماعي

      1النساء والفت�ات، في اتخاذ القرارات وتنفیذها. ذلك

والجهات الفاعلة   وتدعو منظمة الصحة العالم�ة الدول األعضاء
إلى إجراء �حوث جیدة ومراع�ة  توج�ه االستثماراتلالعالم�ة �افًة 

الضارة صح�ًا واجتماع�ًا  ثار�شأن اآل االجتماعينوع اللمنظور 
�عد  الالتر�یز على  إدراج. وُتنَصح البلدان �19- واقتصاد�ًا لكوفید

�ما  19-في استجا�اتها لمواجهة �وفید الخاص �النوع االجتماعي
ها مع و��ف�ة تفاعلاعت�ارات المساواة بین الجنسین  مراعاةن �ضم

س�اسات وتدابیر الصحة العموم�ة   في ة م المساوا سائر جوانب عد
 :�شأن مایلي صاخشكل و� .المتخذة لك�ح الو�اء

، ب�انات المصنفة حسب الجنس والعمر لر امحدود�ة توفّ 

  لمرت�طة �النوع االجتماعيات ا�عتمما �عیق تحلیل ال

 المناس�ة االستجا�ات  ووضع 19- لكوفید

استنادًا إلى التبل�غ القائم على الحاالت �موجب اللوائح الصح�ة 
ت منظمة ُأبِلغَ ، 2020أ�ار/مایو  6حتى  2،)2005الدول�ة (

 )حالة  1 434 793 % (أو40بنس�ة ال تتجاوز  الصحة العالم�ة
  عددها        ال�الغ و عالم�ًا  فاد عنهاالمؤ�دة الم 19-من حاالت �وفید

      3العمر والجنس. ًة حسبفمصنّ حالة  3 588  773

حاالت ّولي للب�انات إلى توز�ع متساٍو نسب�ًا لاألتحلیل الوُ�شیر 
على التوالي)، مع   %51% مقابل  47وى بین النساء والرجال ( لعدا

  الفئات العمر�ة. لى نطاق�عض الت�اینات عوجود 

في  اةوفحالة   77 000و�بدو، على أساس الب�انات المستمدة من 
% من جم�ع 30قرا�ة قاعدة ب�انات التبل�غ القائم على الحاالت (

 45 000أن هناك أعدادًا أعلى من الوف�ات ( الوف�ات المعروفة)، 
     الرجال.  بین%) 58أو 

معدالت العدوى والوف�ات   ات جغراف�ة فيفاوتت  ورغم احتماالت وجود
الب�انات  فإنالنساء والرجال من الفئات العمر�ة المختلفة؛  بین

 غیر متماثلة.  وهي �التاليالمتاحة تأتي من بلدان قلیلة نسب�ًا 

�جب توخي �الغ الحذر في أي تفسیر لالختالفات عل�ه فإنه و 
 الفئات العمر�ة والبلدان.   لى نطاقع �النوع االجتماعي المتصلة



 19-في مواجهة �وفید النوع االجتماعي اعت�ارات موجز الدعوة: مراعاة

-2- 

�شكل أفضل    الحاجة العاجلة إلى تبل�غ الب�اناتوُتبِرز هذه المحددات  
تحدید من أجل ، �حد أدنى، حسب الجنس والعمر وأكثر اكتماالً 

السترشاد بها في ل�صورة أفضل وفهم الفوارق والت�اینات األساس�ة 
    فعال�ة.على نحو أكثر  19-االستجا�ة لمواجهة �وفید

و�ئة سا�قة، مثل فاش�ة فیروس ة من أخلصالبیِّنات المستوُتظِهر 
- 2002حادة الوخ�مة في كورونا المسبِّب للمتالزمة التنّفسّ�ة ال

تختلف على  الرجال والنساء �الفیروس قابل�ة تأّثر أن  0032،4
عوامل مرت�طة  نت�جة    قابل�ة تضّررهم من العدوى تتفاوت    �ما  األرجح

معًا. في آٍن  لمرت�طة �النوع االجتماعيالعت�ارات اا��الجنس و 
ذین تم اخت�ارهم، و�مكن أن تساعد الب�انات (�شأن األشخاص ال

ووخامة المرض، ومعدالت دخول المستشف�ات، والخروج 
وحالة العاملین الصحیین) المصّنفة حسب الجنس  ]التعافي[منها 

  مثل الحالة  أخرى  تقس�م حسب عواملو�ذلك  –  والعمر �حد أدنى
المرت�طة  ، العرق�ة، التوجه الجنسي، الهو�ة االجتماع�ة االقتصاد�ة

وما إلى ذلك، حیثما أمكن عمل�ًا  اللجوء، وضع �النوع االجتماعي
        . 19-ة �كوفیدالصح�ة المتصل  وارق ففي تحدید ومعالجة ال –

ع الدول األعضاء والجهات الشر�كة   – عمل األولى ال أولو�ة تشجَّ
  19-شأن حاالت �وفیدمعها على جمع وتبل�غ وتحلیل الب�انات �

المؤ�دة والوف�ات مصنفًة حسب الجنس والعمر، �حد أدنى، وفقًا 
إلرشادات منظمة الصحة العالم�ة �شأن الترّصد العالمي و�رشادات 

 لالّطالع على   المنظمة اإللكترون�ة  انظر صفحة  –  الترصد الوطني
الترّصد  : )19-مرض فیروس �ورونا (كوفیدن �شأإرشادات تقن�ة 

إجراء تحلیل    إلى   مدعوة أ�ضاً   الدول األعضاءو  5.الحاالت  وتعار�ف
�حوث جیدة للب�انات واالستثمار في  قائم على النوع االجتماعي

الضارة  ثار�شأن اآل المرت�طة �النوع االجتماعية لالعت�ارات راع�م
. بین النساء والرجال ختلفت التي قد  صح�ًا واجتماع�ًا واقتصاد�اً 

         استخدام نتائج ذلك التحلیل لض�ط س�اسات االستجا�ة. و�ن�غي

ق یزداد العنف ضد النساء واألطفال أثناء عمل�ات اإلغال

   الشامل

من عدة بلدان  الواردة  تقار�ر  ال  شیراللتزام المنزل، تامع وضع تدابیر  
  6ي.المنزلأو العنف  الشر�كمعدالت حدوث عنف إلى ز�ادة 

  وأطفالهن النساء في العالقات المسیئة  تتزاید احتماالت تعّرضو 
الواقع ا�ة ععبء الر  ز�ادة معو المنزل. ��قاء الناس  في ظلللعنف 

إمكان�ة الحصول على  ةقلو  ر سبل الع�شتأثُّ و النساء  على �اهل 
االجتماع�ة والحمائ�ة  ش�كاتالل عطُّ وت الضرورات األساس�ة

وهو یزداد التوتر في المنزل. ة للناجین، ل الخدمات المتاحؤ تضاو 
مع فقدان الناجین  7مخاطر العنف تزایدما یؤدي إلى احتمال 

 عون القلیلة التي �انوا �ملكونها. و�ضطلع قطاع الصحة لمصادر ال
وأطفالهن  في تخف�ف وطأة العنف على النساء  بدور حاسم األهم�ة

من خالل ، �ما في ذلك 19-كجزء من االستجا�ة لمواجهة �وفید
على الخدمات  من الحصول الناجین من العنف تمكینضمان 

      األساس�ة. 

تشّجع الدول األعضاء والجهات الشر�كة   -أولو�ة العمل الثان�ة 
النساء، والس�ما عنف  ضدلعنف ستجا�ات لمعها على إدراج اال

، 19-، �خدمة أساس�ة في نطاق االستجا�ة لمواجهة �وفیدالشر�ك
 الوصول إلى  وتخص�ص الموارد الكاف�ة لذلك وتحدید سبل إتاحة

موجز المنظمة �شأن  انظر –الخدمات في س�اق تدابیر اإلغالق 
    .6النساء. ضد والعنف  19-كوفید

    

 خدمات وحقوق  لىعصول النساء والفت�ات ح إمكان�ة تضاءلتقد 
 الجنس�ة واإلنجاب�ة أثناء الفاش�ةالصحة 

، تتبنى الحكومات والمرافق لضغوط  قدرات النظم الصح�ةتعّرض  مع  
 وتقل�صاألولو�ة لتوفیر �عض الخدمات الصح�ة    منحشأن  خ�ارات �

ة من  خلصوتشیر الخبرات والبّینات المستال�عض اآلخر.  حجم
فاش�ات سا�قة (مثل أو�ئة إیبوال في جمهور�ة الكونغو الد�مقراط�ة 

) ف�ما توضح طوارئ إنسان�ة أخرى وسیرالیون، وو�اء ز�كا اوغین�
�ما في ذلك رعا�ة   –خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة  تقلص

االعتداءات   ضحا�ال  المقّدمة  خدماتالنع الحمل، و وسائل مالحمل، و 
یؤدي   �مكن أنو  10 9 8 .حعلى األرج–الجنس�ة واإلجهاض المأمون  

غیر المرغوب  خطر وفاة األمهات وحاالت الحمل تزایدذلك إلى 
 في أوساط   لصحة الجنس�ة واإلنجاب�ةل  الضارة  نتائجالف�ه وغیرها من  
  النساء والفت�ات.

تشّجع الدول األعضاء والجهات الشر�كة   –أولو�ة العمل الثالثة 
سبل  إتاحة خدمات الصحة الجنس�ة واإلنجاب�ة و   ةواصل ممعها على  
حزمة الخدمات الصح�ة   ضمنإلیها و�دراجها  عادلالوصول ال

 . 1911-الستجا�ة لمواجهة �وفیدافي إطار  ساس�ة األ



 19-في مواجهة �وفید النوع االجتماعي اعت�ارات موجز الدعوة: مراعاة

-3- 

َمواِطن مخاطر و ن واالجتماعیون  ون الصحیویواجه العامل

 متزایدة ضعف 

% من القوى العاملة الصح�ة على الصعید  70تشكل النساء نس�ة 
و�التالي فإنهن     13 12العالمي وترتفع نس�ة تمثیلهن على الخطوط األمام�ة. 

متكرر لمرضى لدیهم أحمال فیروس�ة  خطر التعرض ال ل   �شدة  معرضات 
ي  الب�انات الراهنة إلى أنه، من إجمال . وتشیر 19- عال�ة للعدوى �كوفید 

أس�ان�ا   في  19- العاملین في مجال الرعا�ة الصح�ة المصابین �كوفید 
  والبد من   14. % على التوالي 66% و 72و��طال�ا، �انت نس�ة النساء 

  19- جمع ب�انات عن العاملین الصحیین واالجتماعیین المصابین �كوفید 
موارد �اف�ة للحفاظ على صحة العاملین الذین یؤدون مهامًا    وتخص�ص 
و�قدمون خدمات صح�ة واجتماع�ة    19- �وفید لمواجهة  رعا�ة  تتصل �ال 

           أساس�ة أخرى. 

بتدابیر الوقا�ة    صلتتدر�ب الملفرص متكافئة لومن الضروري إتاحة  
والمنتجات ومعدات الوقا�ة الشخص�ة من العدوى ومكافحتها 

الضرور�ة للنظافة العامة واإلصحاح والدعم النفسي االجتماعي  
العاملین الصحیین واالجتماعیین   وعاف�ة للحفاظ على سالمة

هذه العناصر  تراعى فيو�ن�غي أن والمرضى القائمین برعایتهم. 
 لنساء، �ما في ذلك االختالفات في تصم�م الخاصة �ااالحت�اجات 

 یؤثر على فائدتها في قد مما وحجم معدات الوقا�ة الشخص�ة 
ساعات العمل  تحدید كون الهدف من�و�جب أن . تهنحمای

حة الموارد الالزمة  �ن�غي إتاو منع اإلجهاد،  هو وتخص�ص النو�ات
منح  النفسي االجتماعي و  وتوفیر الدعملدعم الصحة النفس�ة 

 وعند التأمینات وسرعة تسدید الرواتب. ضمان ات المرض�ة و اإلجاز 
وطن�ة أو دون ال اتخاذ القرارات على المستو�ات الوطن�ة أو

 فیهن ا العامالت الصح�ات، �م أن تشارك�جب التنظ�م�ة، 
 رسم مشار�ًة ذات مغزى في توز�ع الموارد والمعدات و الممرضات، 

 .العاف�ةو  ةصحتمتعهن �العلى  تي تؤثرالس�اسات والممارسات ال
15      

أعمال الرعا�ة غیر المدفوعة األجر، �ما  غالب�ة�النساء  قومكما ت
االعتراف �عبء فیها أعمال الرعا�ة الصح�ة، في المنزل. و�لزم 

تدابیر ال  ضمنجه  إدرا، و�ن�غي  19-الرعا�ة اإلضاف�ة المرت�ط �كوفید
 واالستجا�ة.الس�اسات  شأن رسم� المتخذة

ع الدول   -أولو�ة العمل الرا�عة  األعضاء والجهات الشر�كة ُتَشجَّ
معها على ضمان تمتع جم�ع العاملین الصحیین واالجتماعیین 

 لحصول على ل  ةمتكافئ  �فرصومقدمي الرعا�ة في الخطوط األمام�ة  
معدات الوقا�ة الشخص�ة وسائر المنتجات األساس�ة  التدر�ب و 

في االعت�ار ي، أخذًا االجتماعي واالجتماعوالدعم النفسي 
  لنساء الالتي �شكلن غالب�ة أولئك العاملین.االحت�اجات الخاصة �ا

في الوصول إلى المعلومات والوقا�ة   التفاوت هأوجؤثر ت

ع�ة على الفقراء �شكل والرعا�ة والحما�ة المال�ة واالجتما

 �ةسكانئات الف، و�ذلك على العلى األرجح غیر متناسب

، مما قد یؤدي اإلقصاء االجتماعي جهوات تيال ى خر األ

 التفاوت القائمة أوجه إلى تفاقم 

المرض والوف�ات الناجمة عن حاالت العدوى على عادًة ما یؤثر 
 �عض الفئات أكثر من غیرها.

 ن طائفة من العوامل. مو�ن�ع هذا التأثیر غیر المتناسب 

على أن األشخاص الذین �ع�شون  وعلى سبیل المثال، ثمة بّینات 
في أوضاع مكتظة وأولئك الذین �فتقرون إلى إمكان�ة الحصول على 

 اإلصحاح  خدماتالم�اه المأمونة و  الخدمات األساس�ة، مثل
 ، یواجهون مخاطر عدوى أشّد.  المحّسنة

قدرة على االمتثال للت�اعد  من محدود�ة الهؤالء األشخاص  �عاني  وقد  
غسل الیدین �انتظام نت�جة ال �مكنهم ظاظ أو الجسدي �سبب االكت

  االفتقار إلى الم�اه النظ�فة والصابون.

 إلى   أسر مع�ش�ة  ر�عة من �ل عشرفتقر أتوعلى الصعید العالمي،  
  16ني.لصابون والماء في الم�اا وجود

یواجهون اإلقصاء االجتماعي من  األشخاص الذین �عاني قد كما
للوصول إلى ور�ما �انت فرصهم محدودة أكثر أمراض مصاح�ة 

المعلومات واالخت�ارات والخدمات الصح�ة والحما�ة المال�ة 
الوصول على    النوع االجتماعي  معاییرتأثیر  تفاوت  و�واالجتماع�ة.  

صح�ة الالزمة لكلٍّ من النساء الخدمات ال في الوقت المناسب إلى 
والرجال   االستقالل�ة في اتخاذ القرارات مثًال) قیود تحّد من(�سبب 

الرعا�ة في  هممما قد یؤخر التماسمفاه�م الذ�ور�ة ال(نظرًا لتعّنت 
م عمل�ات اإلغالق وتدابیر الت�اعد  فاقِ الوقت المناسب مثًال). وتُ 

من القیود الثقاف�ة القائمة على حر�ة النساء،  على األرجح الجسدي
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 تحكم على الوصول إلى الموارد وال تهنر قدتقیید  في معنمما قد �
   17قرارات في األسر المع�ش�ة.صالحیتهن التخاذ �حّد من ها و فی

ع ال    -أولو�ة العمل الخامسة   دول األعضاء والجهات الشر�كة  ُتَشجَّ
 التمتععلى إزالة العوائق المال�ة وسائر العوائق التي تحول دون    معها

جعلها مجان�ة عند نقطة ، �19- �خدمات اخت�ار وعالج �وفید
لى الخدمات ع صول المتكافئ ضمان سبل الحو�جب االستخدام. 

مرافق الم�اه المأمونة  إضافًة إلى الوصول لالصح�ة األساس�ة، 
 ح�اءفي المناطق المحرومة مثل المجتمعات الر�ف�ة واأل  واإلصحاح،
ثار اآل  أضرارو�ن�غي ضمان توفیر ش�كات أمان لتخف�ف    العشوائ�ة.

منح  حة، �ما في ذلك ة للجائاالجتماع�ة واالقتصاد�ة غیر المتكافئ
         دعمًا لتدابیر االحتواء.اإلجازات المرض�ة واستحقاقات ال�طالة،  

عوق  تقد بوتیرة متزایدة و تمییز و  وصمحاالت  ثتحد

 االستجا�ة الفعالة

جتماعي الوصم االإلى  19-قد �فضي الخوف والقلق �شأن �وفید
حدوث وصم إلى    في العدید من البلدانتقار�ر  قد أشارت التمییز. فالو 

  فئاتاألشخاص المصابین ومهنّیي الرعا�ة الصح�ة و  ضدوتمییز 
تضررة. و�مكن أن معینة وأولئك الذین سافروا إلى بلدان معرق�ة 

األشخاص البدن�ة تكون للوصم والتمییز تداع�ات سلب�ة على صحة  
 أو الرفض االجتماعي والنفس�ة واالجتماع�ة جّراء العنف البدني 

فرص الخدمات الصح�ة أو أو الحرمان من الحصول على  والتقیید
انظر موجز األمم المتحدة �شأن    18.اإلسكان أو التوظ�ف  التعل�م أو

 .معاً  هذا المرض  مواجهة ل یدًا واحدة وحقوق اإلنسان: 19-كوفید
19       

ُتَشّجع الدول األعضاء والجهات الشر�كة  –أولو�ة العمل السادسة 
الصحة حق من حقوق اإلنسان، وضمان أن   تأكید أنمعها على 

شاملة وغیر تمییز�ة،   19-هة �وفیدتكون االستجا�ات الطارئة لمواج
لصالح�ات الطوارئ في تنظ�م الح�اة وتجّنب االستخدام المفرط 

أجل  الیوم�ة. وال ین�غي مطلقًا استخدام مثل هذه الصالح�ات إلى 
�غ�ة ت�سیر العودة إلى الح�اة الطب�ع�ة.    فقطستخَدم  و�نما تُ   غیر مسمى

تدابیر لتحدید ومواجهة  الكما یتعین على الدول األعضاء اتخاذ 
- االستجا�ات لمواجهة �وفیدإطار مییز في ممارسات الوصم والت

19.     
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ن:   استجا�اتها   ضمن  النوع االجتماعياعت�ارات    إدراج  في  أصدرت أمانة منظمة الصحة العالم�ة هذا الموجز �أداة سر�عة لدعم الدول األعضاء والجهات الشر�كة معهاةضم�
ة وعند توافر المز�د من الب�انات والموارد. وال �مثل هذا الموجز �الضرورة آراء المنظمة أو ارئهذا الموجز على ضوء المستجدات الط وسیتم تنق�ح. 19-لمواجهة �وفید

 قراراتها أو س�اساتها.

د هةقتيد ) ووزارة الصحة 2019الخارج�ة ومنظمة الصحة العالم�ة : تتوجه المنظمة �الشكر إلى وزارة الشؤون الخارج�ة �النرو�ج (اتفاق التعاون البرنامجي بین وزارة س�
) على توفیر الدعم المالي الالزم إلعداد و�صدار وترجمة هذه 2022-2019االتحاد�ة األلمان�ة (برنامج التعاون بین وزارة الصحة األلمان�ة ومنظمة الصحة العالم�ة 

 الوث�قة.
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