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 توجيهية: مبادئ 19-حقوق اإلنسان للمرأة في زمن كوفيد

 
 على العنف القائم على النوع االجتماعي؟  19-ما هو أثر كوفيد

 

، 1صحفيةالتقارير ال ما تؤكده بحسبجتماعي نوع االالالعنف القائم على تفاقم التنقّل في المفروضة على يساهم الحجر المنزلي وغيره من القيود 

في عن حقوق اإلنسان المدافعين من واألمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان الميداني لمفوضية الوجود واردة من المعلومات الو 2والبيانات الرسمية

 العديد من البلدان.

 

في ظّل قدرتهّن المحدودة أو المعدومة ، هموقيودالمعتدين عليهن أكثر عرضة لسيطرة  ،والنساء والفتيات اللواتي يعانين أصالً من سوء معاملة

الموارد حرمانهّن من أو عدوى تفيد بتهديد النساء بطردهن من منازلهن أو تعرضهن للاتّصاالت وتتلقى الخطوط الساخنة  .حتّى على طلب الدعم

 3المالية والمساعدات الطبية.

 

 عددإلى انخفاض في  4تشير بعض الخطوط الساخنةو. المعتديحجر المنزلّي برفقة البسبب  قد يكون الوصول إلى المساعدة أكثر صعوبةو

 .مستمر الرسائل النصية واإللكتروني في تزايدعدد  ، في حين أنّ في إجراء مكالمات هاتفيةصعوبات التي تواجهها المرأة بسبب ال، االتّصاالت

 

الشرطة وقطاع العدالة. خدمات ، بما في ذلك المالجئ وخدمات الرعاية الصحية وقد تُنَزع صفة األولويّة عن الخدمات التي يحتاج إليها الضحايا

تقارير في حين تفيد و 6،أو تحويلها إلى مالجئ للمشردين 5يناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعال إغالق مالجئبتقارير ويفيد عدد من ال

 .االستشاريةخدمات المتنقلة والعيادات بإلغاء الو 7الخطوط الساخنة للطوارئأخرى بخفض خدمات 

 

ا لتقارير وسائل اإلعالم، طلب بعض المالجئ من النساء وفقً ف. الفيروستفّشي الوصول إلى الخدمات الخوف من التي تعيق  خرىألومن العقبات ا

 8ال يمكن الوصول إلى االختبارات على نطاق واسع.قبل استقبالهّن، مع العلم أنّه  19-اختبارات سلبيّة لكوفيدتقديم 

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟

 

 أبلغت الدول ووسائل اإلعالم والوجود الميداني لمفوضية األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان عن عدد من التدابير، منها:

 

توفير خدمات الحماية والمساعدة لضحايا  10البرتغالو 9إسبانيا اعتبرت. ضروريةجتماعي نوع االالقة بالعنف القائم على اعتبار الخدمات المتعلّ 

 نيويوركتم تصنيف المالجئ في فقد  ،. وبحسب ما وردفيه أثناء فترة الحجرالعمل واصل نشاًطا أساسيًا ي  جتماعي نوع االالقائم على العنف ال

 11حدة على أنها خدمات أساسية.بالواليات المتّ 

 

 هياكلإلى الجهود المبذولة لتحويل ال إيطاليان . تشير التقارير الواردة مبديلة لتجنب حجر النساء مع المعتدين عليهنّ التوسيع نطاق أماكن السكن 

ستمول  فرنساإلى أن  تشير التقارير الصحفيةو 12القائمة إلى مالجئ جديدة وإيجاد أماكن إقامة إضافية من خالل خدمات الحجز عبر اإلنترنت.

 14شخص. 100طوارئ جديدين بسعة لل ينافتتاح ملجأ، تم لالبرتغافي و 13لنساء الهاربات من شريك عنيف.إليواء ادق افي الفنليلة  20,000حوالى 

 

أعلنت عن  إسبانياأّن حكومة إلى  صحفيةتقارير وأشارت . إنشاء أنظمة يسهل الوصول إليها ومتنوعة واستباقية لتنبيه السلطات وحماية الضحايا

باإلضافة إلى خدمة دردشة لتوفير الدعم النفسي أثناء الضحايا من االتصال بالشرطة، تمّكن خدمة دردشة مع تحديد الموقع الجغرافي إطالق 

، وهي "19وا "قناع يطلبو ةصيدليأن يقصدوا  ، يمكن ضحايا العنف المنزلي17فرنساو 16إسبانيا(بجزر الكناري )من وبحسب ما ورد  15العزل.

تصال بها وطلب قناع بالذهاب إلى الصيدلية أو اال حملة تسمح للنساء ضحايا العنف األرجنتينأطلقت الحكومة في كما . النجدة رة لطلبكلمة مشفّ 

 جديد أنه تم تعزيز خط المساعدة، وتفعيل خطّ  السلطات البرتغاليةأبلغت و. بوليفياع تنفيذ مبادرة مماثلة في . ومن المتوقّ النجدة طلبلجراحي أحمر 

، بما في ذلك أدوات دعم االتصاالت عن بعد، القائمة خطط طوارئكما اعتمدت الخدمات بريد إلكتروني، جديد للوعنوان لخدمة الرسائل القصيرة 

 استجابة مترّسخة في حقوق اإلنسان
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ما يسمح ، على مدار الساعة طوال أيام األسبوعاإلبالغ عن حالة عنف عبر الواتساب ، يمكن بوليفيافي و 18الطوارئ.عدد فرق المراقبة و وزيادة

دت وتأكّ  ،خًطا ساخنًا جديدًا للعنف المنزلي الهندفي ة أوتار براديش ت الشرطة في واليأطلق ، فقدسهولة. وبحسب ما وردبتحديد موقع الضحية بكّل 

، التي تسمح Faoisimh عملية معروفة باسمخدمة  يرلنداإ، أطلقت الشرطة في صحفيّةووفقًا لتقارير  19ضابطة ستتعامل مع كل حالة.من أن 

 توهي مبادرة رحب 20تدخل مؤيدة للتوقيف،عنف منزلي، مع سياسة ت في السابق لإلبالغ عن صلالتصال بشكل استباقي بكل ضحية اتّ باللشرطة 

 النوع االجتماعيالعنف القائم على بقضايا  صة، وافقت المحكمة العليا على أن المحكمة المتخصّ أوروغوايوفي  21المجتمع المدني.منّظمات بها 

 يوًما إضافيًا.  60الوقائية عند انتهاء مدّتها لـد التدابير يمكن أن تمدّ 

 

، أفادت التقارير بأّن المنظمات غير الربحية نشرت كتيبات حول كيفية حماية الذات وطلب الصين. في إعالم الضحايا بتوفّر الخدمات القائمة

تقارير كما أشارت  22ب ثَّت مباشرةً عبر اإلنترنت حول ما يمكن أن يقوم به من يشهد عنفًا منزليًا. عقدت إحدى المنظمات ورشة عمل المساعدة. وقد

واسعة حملة إعالمية  أطلقت كوستاريكافي وضع المرأة المعنية ب وزارةإلى أّن ال، السامية لحقوق اإلنساناألمم المتّحدة  مفوضيةود الميداني لالوج

أرقام عرض المروحيات ت أنّ بالتقارير أفادت ، أوروغوايفي و. "(وحدك   )"لست   NoEstásSola#حول خدمات الرعاية والحماية، بعنوان النطاق 

ا أّكدت فيه أنه في حالة بيانً  لبنانكما أصدرت قوى األمن الداخلي في  .النوع االجتماعيإلبالغ عن حاالت العنف القائم على الخاصة با الهواتف

في و 23شكاوى عبر اإلنترنت.عنف، يمكن الضحايا والشهود االتصال على الخط الساخن على مدار الساعة طوال أيّام األسبوع، أو تقديم وقوع 

 ة "نحن جميعًاأو التواصل عبر منصّ  ،"8350جتمع المدني النساء على االتصال بالرقم "مات المسات الحكومية ومنظّ ، شجعت المؤسّ المغرب

المحّطات ، واالجتماعيالتواصل وسائل على  ر المعلومات حول خدمات الدعمش  ن  ت  ، البرتغالفي وشكل من أشكال العنف.  معك"، لإلبالغ عن أيّ 

 Estamos"  حملة إسبانيا أطلقتو(. محجورة بأمان")" Seguran¢aEmIsolamento 24حملة #ية والصحف عبر التلفزيونو ةياإلذاع

Contigo: La Violencia de Género la Paramos Unidad  25"(.النوع االجتماعيالعنف القائم على في وجه حدون ، متّ " )"نحن معك 

ر من خالل كتيب و المتوفّر على مدار الساعة طوال أيّام األسبوع، الخدمات العامة، بما في ذلك خط المساعدة بالضحايا عالم ، يتم إاإلنترنتعلى ن ش 

ذوو لغة ويمكن  52في وفّرة والخدمات القانونية المتعبر الواتساب أيًضا، ، والمساعدة النفسية التي يمكن الوصول إليها وعنوان البريد اإللكتروني

ترك اللواتي يخشين المعتدي، وحتى  ندة للنساء اللواتي يعشن مع المعتدي، واللواتي لديهن أطفال ميقدم الكتيب نصائح محدّ . ووصول إليهااإلعاقة ال

  26مع المعتدي.حيواناتهن األليفة 

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخرولتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

 .المتوفّرة الخدمات األساسيةب النوع االجتماعيإعالن هياكل وخدمات الحماية المخّصصة لضحايا العنف القائم على  (1

صورة تحديث مسارات اإلحالة لتعكس التغييرات في مرافق الرعاية المتاحة، مع إبالغ المجتمعات ومقدمي الخدمات األساسيّين ب (2

 27ثة.لمحدّ عن تلك المسارات امستمرة 

رة لإلبالغ عن رسائل مشفّ ، واطالعهم على مسارات اإلحالة، واعتماد ليكونوا أكثر يقظةحترفين تنبيه مقدمي الخدمة وغيرهم من الم (3

 العنف المنزلي.

في استقبالهّن دة للنساء والفتيات اللواتي ال يمكن تدابير محدّ اتّخاذ و .نة لضحايا العنف المنزلي وأطفالهنّ مالجئ كافية وآمتوفير  (4

 زلهن بأمان.عضمان بسبب احتمال إصابتهن بالفيروس والمالجئ 

يمكن الوصول إليها عن بُعد ، وأنواع متنّوعة من آليات الدعم واإلبالغ عبر اإلنترنت ة، والدردشلخطوط الساخنة بشكل كاف  اتوفير  (5

 بطريقة آمنة.

رد فعل ية وكيفالمساعدة،  لضحاياكيفيّة طلب ا على ،ات مختلفةمستوى الوعي بطريقة يسهل الوصول إليها ومن خالل قنورفع  (6

 المساعدة.ا أن يصبح عنيف   ىيخشية طلب من الشهود، وكيف

 اتّخاذ سلطات إنفاذ القانون والسلطة القضائية إجراءات فورية واستباقية تهدف إلى إخراج المعتدين من المنزل وحماية الضحايا. وعند (7

 للخطر. النوع االجتماعيمن العنف القائم على  اتالتفكير في اإلفراج عن السجناء، اتّخاذ تدابير للتأكد من أنهم ال يعّرضون الناجي

 من العقوبة.ى أو الفرار من العنف معفعن حادث عنف لإلبالغ جر يخالف قواعد الحمن التأكد من أن  (8

االغتصاب، بما في ذلك ، ال سيّما واإلدارة السريرية اآلمنة للعنف الجنسيات ي للناجيضمان استمرار الدعم الطبي والنفسي واالقتصاد (9

 االغتصاب الزوجي.

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات  المجموعات النسائية ومجموعات ارةاستش (10

 للفيروس.  منع العنف واالستجابةالخاصة بتدابير اد العند إعدومديري المالجئ والخطوط الساخنة الجنسين 
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 صّحة المرأة والفتاة؟على  19-ما هو أثر كوفيد
 

الدور تسبّب قد يوعلى النساء والفتيات. للوباء  غير المتناسباألثر في طليعة  لتعرض المتزايد للعدوى والحاجة إلى معدات الحماية الشخصيةاإّن 

من العاملين في المائة  70تشكل النساء و 28.بالعدوى إلصابةكبر باإلى تعرضهن لخطر أ، في تقديم الرعايةالمتوقع أن تؤدّيه النساء والفتيات األكبر 

 سلّطت العامالت في الخطوطكما  30ن في الخطوط األمامية.ون المجتمعيون الصحيووالصيادلة والعاملون لقابالت والممرضن فيهم ابم 29الصحيين،

الشهرية، والحماية من سوء المعاملة والوصم، والحاجة إلى الدعم النفسي العادة الخاصة ب حتياجاتاالالضوء على رعاية الصحية األمامية لل

ال سيّما إن كّن لألمراض المعدية، ات أكثر من غيرهّن ضمعرّ لتّوهّن  طفالً  نأنجباللواتي يمكن أن تكون النساء والفتيات الحوامل وو 31واالجتماعي.

 لمخاطر محتملة. نّ الخدمات الصحية ما يعرضهمع منتظم على تواصل  الجهاز التنفسي، ومن المرجح أن يكنّ في ن من أمراض ييعان

 

هذه  ، بما أّن الحواجز المترّسخة أصاًل تؤدّي إلى تفاقم حالة الطوارئ الصحية. وتشملالوصول اآلمن والسري إلى الخدمات الصحيةيمكن تقويض 

، والسلوك الجنسي المثلي، واالشتغال بالجنس، وانتقال تجريم اإلجهاضمثل يز على أساس النوع االجتماعي، الحواجز المعايير االجتماعية والتمي

ارات من طرف ثالث، وعدم توفّر خي فيروس نقص المناعة البشرية، وما إلى ذلك، وتقييد حرية التنقل، وانخفاض الدخل، والحاجة إلى تفويض  

محرمات ثقافية العالج بسبب الحصول على من  19-النساء والفتيات المصابات بكوفيدسر تقارير بمنع عدد من األالكما تفيد  32لرعاية األطفال.

 شرف العائلة.متعلّقة بدينية ومخاوف و

 

الطبية، وتعطيل سالسل  مستلزماتتحت أعباء العمل، وإعادة تخصيص الموارد، والنقص في ال الصحية الرازحة من الممكن أن تقوض النظمُ 

اآلمنة في رعاية طفل، والاألم والصّحة  ، بما في ذلك حصولهن على رعايةالجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات والحقوقَ  التوريد العالمية، الصحةَ 

خالل فترة الحيض،  صحةالو 33،مسارات اإلحالة الفعالة، والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية التثقيف بشأنمعلومات ووال، اإلجهاضحالة 

المعدية والمضادات الحيوية لعالج األمراض ، لفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدزالنسخ العكسية  فيروساتمضادات و، منع الحملووسائل 

صة للصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك من خالل غرب أفريقيا، تم تخفيض الموارد المخصّ فيروس إيبوال في تفشي خالل ففي . جنسيًاالمنقولة 

اإلجهاض بين "العمليات الجراحية اعتبار كما أفادت تقارير ب 34ا ساهم في زيادة معدالت الوفيات واألمراض.، متحويل جهود االستجابة

 19.35-لكوفيد ستجابةاالأثناء التي يجدر تأجيلها " غير الضرورية واإلجراءات الطبية

 

ويتفاقم هذا  36، ومعظمهم من النساء، لخطر محدّد، ال سيما عندما ت فرض قيود على السفر والعزل الذاتي.العمال المنزليون المهاجرونقد يتعّرض 

العامالت المنزليات من صحاب العمل وقد أفاد في الواقع عدد من التقارير بطلب أ 37الخطر في الحاالت التي يكونون فيها في وضع غير قانوني.

 ، ما يعرضهن أكثر لخطر اإلصابة بالفيروس.غيرها من المهامالمهاجرات إنجاز مهام خارج المنزل، بما في ذلك التسوق و

 

 والمالريا، والسل،، المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية) جهاز المناعةفي ضعف بالنساء والفتيات المصابات بأمراض مزمنة، أو يبدو أن 

شن في أو ويع معاشات تقاعديملكن أّي  ال المسنات من المرجح أن. و19-معرضات أكثر لخطر اإلصابة بكوفيد ن سوء تغذيةييعان( أو وغير ذلك

على المواد الوقائية  يعيق حصولهنر الفيروس، وأثقد يؤدي بدوره إلى تفاقم ما . الطويلة األمد، وهو مظهر من مظاهر عدم المساواة والتمييز فقر

 والغذاء والمياه والمعلومات والخدمات الصحية.

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟

 

 أبلغت الدول ووسائل اإلعالم والوجود الميداني لمفوضية األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان عن عدد من التدابير، منها:

 

ل أطلقت أوّ  حدةاإلمارات العربية المتّ أفادت التقارير أن دولة . منه تهنحمايمن العنف و ،العنف نساء المعرضات لخطرلوقاية الاألولوية منح 

األولوية للنساء مع منح خمس دقائق، في غضون  19-كوفيدإلجراء فحص ل درايف ثروالسيّارات وتخصيص محّطات  عبر خدمةمركز اختبار 

ا من أجل سالمة ، أطلق المجلس األعلى للمرأة حملة وطنية تحت شعار "معً البحرينفي ومزمنة.  االحوامل واألشخاص الذين يعانون أمراضً 

 38البحرينية، مع التركيز على ظروفهم الصحية ووضعهم االقتصادي.سر متطوع لدعم النساء واأل 500الحملة  تستقطباوالبحرين". 

 

اإلجهاض عدّلت تشريعاتها الخاصة ب حدةالمملكة المتّ حكومة أشارت التقارير إلى أّن . وإتاحتها للجميعة الجنسية واإلنجابية خدمات الصحّ توفّر 

استمرار تضمن خذت الحكومة إجراءات ، اتّ فرنسافي و 39إلى العيادة.الذهاب ضرورة دون بللسماح للنساء بتناول حبوب اإلجهاض في المنزل 

زت فرق القابالت قد جهّ  أنّ ب، أفادت التقارير هولنداوفي  40ديد وصفاتهن الطبية.ن تجلم يكن بمقدورهّ ن توصيل حبوب منع الحمل للنساء، حتى إ

، من هذه المبادرة المملكة المتّحدةكما استوحت شبكة وحدة القبالة في  41رعاية األمومة.خدمات لوباء، لتوفير في ظّل تفشي ا الفنادق التي تم إغالقها

http://www.ohchr.org/


www.ohchr.org 

 

في نيويورك الكبرى  منّظمة تنظيم األسرة أنّ التقارير ب، أفادت الواليات المتحدةوفي  43بإنشاء مراكز والدة بالقرب من المستشفيات. 42أوصتو

، خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ، تتيح للمرضى الوصول إلى مجموعة منات رعاية صحية افتراضية، وهي خدمصحيّة عن بعد أطلقت خدمات

عالج وحاملي صفات الجنسين، و غايري الهوية الجنسانيةالهرموني الخاص بموالعالج  ،منع الحمل في حاالت الطوارئتنظيم النسل، و بما في ذلك

 44الفيديو والهاتف.التواصل عبر  ، من خاللالمنقولة جنسيًا وغيرها من الخدمات األمراض

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخروالمعنيّ لتي يمكن الدول واألطراف ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

لحيض والدعم خالل فترة االنظافة الشخصية ستلزمات الوقاية الشخصية وموصول العامالت الصحيات إلى ما يكفي من معّدات ضمان  (1

 النفسي واالجتماعي.

المثليين المثليات وجميع النساء والرجال والفتيات والفتيان وى إل ماوإتاحتهالوصول اآلمن إلى العالج والخدمات الطبية توفير  (2

اللواتي يختبرن ظروف  لنساءاتمييز. وإيالء  أيّ  دونحاملي صفات الجنَسْين بومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و

ا والمرضعات ،والحوامل ،وذوات اإلعاقة ،والمسنات ،يةالمنزل ةخدمالعامالت في الو ،والمهاجرات ،ضعف ا خاص   .اهتمام 

اإلجهاض و ،حديثي الوالدةلى رعاية األمهات وإصول الجميع وة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات الصحّ في توفير  ستمراراال (3

، اإليدزلفيروس نقص المناعة البشرية/  فيروسات النسخ العكسية مضادات، ومنع الحملحبوب ، وبعد اإلجهاضما اآلمن والرعاية 

 45.جنسي اوالمضادات الحيوية لعالج األمراض المنقولة 

سقة تساعد ، بما في ذلك من خالل رسائل متّ ة األمصحّ الخدمات الخاصة بتقديم في  رالتأخّ الحّد من خدمات الصحة العامة إلى سعي  (4

اللواتي في مناطق الحجر الصحي أو العزل الذاتي أو النساء والفتيات في الوقت المناسب، ال سيما  اتخاذ القرارالنساء والفتيات على اتّ 

 محدودة. ل قّ تنخيارات تمتّعن إالّ بيال 

 .همودعممعهم  التضامن، وضرورة ، ومعظمهم من النساءالحاسمة ألهمية جميع العاملين الصحيينالترويج علن ا  (5

الرعاية الصحية األولية األخرى مستلزمات والتناسل ووالوالدة الشخصيّة الخاصة بفترة الحيض من أن مستلزمات النظافة التأّكد  (6

 متاحة.متوفّرة و

ض النساء والفتيات لخطر تعرّ التي  19-لكوفيد ستجابةاالالنساء والفتيات، وتفاقم هذه اآلثار أثناء على انعدام األمن الغذائي  أثرمراعاة  (7

 أكبر.

ذلك غالب ا ما ال واللقاحات( ألن  ات)اآلثار واألعراض والعالج 19-وث بشأن كوفيداهتمام خاص لصحة المرأة في البحإلى إيالء الدعوة  (8

والعمر نوع االجتماعي حسب البلمصنفة على األقل الخاصة بالوباء البيانات باإلضافة إلى افي التجارب السريرية، يدخل في الحسبان 

 الحمل.وضع والعرق و

 

 العيش؟  على العمل والدخل وسبل 19-ما هو أثر كوفيد
 

ات لالضطرابأكثر من غيرهما  نيالقطاع غير الرسمي المعرضفي األجر والمتدنية النساء في الوظائف يغلب عدد في العديد من البلدان، 

من بين التي كانت القطاعات الفنادق والمطاعم( والبيع بالتجزئة وفي الت أكثر من الالزم في صناعات الضيافة )كما أن النساء ممثّ  46.واألزمات

 إجازة مرضيةالحصول على لعدم أكثر عرضة  أنهنّ  يعني ز النساء في القطاع غير الرسميتركّ إن  48 19.47-كوفيدمن االستجابة ل ااألكثر تضررً 

بالنسبة إلى  الوصول إلى سبل العيش مهددكما أّن  49لديهّن. ضمان اجتماعي وأ تأمين صحيال ، وأنّه مدفوعة األجر مدفوعة األجر أو إجازة عائلية

 50هؤالء النساء.

 

رعاية ل مسؤوليات تقديم اللواتي ي توقع منهن في كثير من األحيان تحمّ من النساء، أكثر على األهل وأولياء األمور  الحضاناتالمدارس و قفالإيؤثّر 

في حاالت الطوارئ الصحية السابقة، مثل تفشي ف 51.االقتصادية وفرصهنّ  تقييد عملهنّ ، ما يزيد من بب المعايير الجنسانية التمييزيةبس إضافية

 52النساء بشكل كبير.تنجزه مدفوع األجر الذي الزيكا، ازداد حجم العمل غير فيروس 

 

من قدرة المرأة على العمل  الفجوة الرقمية بين الجنسين قد تحدّ والسلطات والشركات الناس على استخدام التكنولوجيا للعمل من المنزل.  تعشجّ 

لرجال، وفي بعض البلدان، تقل احتمالية وصول النساء إلى اإلنترنت من عدد امليون  327ـبحاليًا أقل  عدد النساء اللواتي لديهن هاتف ذكيفعن بعد. 

 53الرجال.مع المائة مقارنة في  31بنسبة تصل إلى 

 

 54.نّ وألسره نّ عيش وأي حماية اجتماعية لهال، وتوقف دعم سبل فرص عمل المهاجراتنب من المخاوف من انتشار الفيروس وكراهية األجا قد تحدّ 
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 56الوحيد. هامعيلتكون ال سيّما عندما  55على رفاهية أسرتها،ها دخلالمرأة  يؤثر فقدانو

 

 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟

 

 أبلغت الدول ووسائل اإلعالم والوجود الميداني لمفوضية األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان عن عدد من التدابير، منها:

 

للقروض الممنوحة إلى ضت السلطات جميع أسعار الفائدة ، خفّ كوستاريكافي إغاثة تراعي االعتبارات الجنسانية. زم راعتماد حوافز اقتصادية و

 ،والسكان األصليين ،وكبار السن ،والنساء ،ذات األولوية، مثل الشبابلشراح السكان المشاريع التجارية ، ومن البطالة لحدّ بهدف التعاونيات ا

ن تطبيق قانون ع. باإلضافة إلى ذلك، تم استبعاد الحوامل أو المرضعات ذوي اإلعاقةو ،والمهاجرين ،والفالحين ،والمنحدرين من أصل أفريقي

، تستهدف الهند فيو حالة الطوارئ الصحية الحالية.في سياق  ( الذي اعتمد مؤخًرا لتجنب الفصل9832رقم  القانونبموجب م العمل )تخفيض أيا

 يةغير كافهذه اإلغاثة  زمرعلى الرغم من أن  57، بما في ذلك األرامل،النساء  الفقراء، على  الحجرزم اإلغاثة االقتصادية للتخفيف من تأثير ر بعض  

البائعون المتجّولون ن منها يالمستفيدمن بين خطة طوارئ اجتماعية  مدغشقرواعتمدت  58جر الصحي.حالالسلبي الناجم عن لتصدّي لألثر ل

حكومة اتفاق عمل ثالثي يهدف إلى معالجة حالة ال، اعتمدت أربع نقابات مدنية وشركات ونيكاراغوا فيوالجنس.  مجال والغساالت والعامالت في

من  60تخطَّوا الـلألشخاص الذين التجارية إغالق األعمال األجور خالل حافظ أحد أحكام االتفاقية على . وي19-بسبب كوفيد الوطنية الطوارئ

ة من المواد الغذائية ع الحكومة سلّ ، توزّ بوليفيا فيو. تعّرضهم إلى مخاطر كبرى مزمنة اواألشخاص الذين يعانون أمراضً  ،والحواملعمرهم، 

(Canasta Familiarبقيمة حوال )أخرى( ومساعدات مالية  الدخل المنخفض )من بين مجموعاتصاحبات ألمهات على ا يكريدوالر أم 57 ى

منحت وزارة كما . (Bono Familiaفي سن المدرسة االبتدائية ) أطفااًل التي تضّم الدخل المنخفضة عائالت إلى ال كييرأم دوالر 80 ىتبلغ حوال

 لم يبلغوا بعد أطفااًل األسر بوالد/ة وحيد/ة التي تضّم ، بما في ذلك الحوامل ومعينة من العمال لحماية رواتبهم إجازة خاصة لفئاتالعمل تصاريح 

 الخامسة من عمرهم. 

 

مرار ضمان استلوالمقاصف مفتوحة،  الحضاناتت ، في حين تم تعليق الفصول الدراسية في المدارس، ظلّ كوستاريكافي تعزيز حلول رعاية الطفل. 

 ألطفال في تلقي وجبات الطعام.ا، في العمل واألسر التي تعيلها النساء، بما في ذلك اضعفً ظروف في أشد الالتي تعيش األسر 

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخروما هي بعض اإلجراءات األساسيّة التي يمكن الدول واألطراف المعنيّ 

 

 .المراعية لألسرةوممارسات العمل المرنة و أولياء األمور،و رعاية لجميع اآلباءالمساواة في تقديم التعزيز  (1

إلى جميع النساء والفتيات وتمّكنهّن. التأكد من أن الحوافز االقتصادية وشبكات األمان االجتماعي تراعي االعتبارات الجنسانية وتصل  (2

، واستحقاقات البطالة، والبطالة سريةاإلجازة األيمكن أن يشمل ذلك إنشاء أو توسيع نطاق برامج التحويالت النقدية، وسياسات و

من النساء  األطفال، وتقديم التحويالت النقدية اإلنسانية التي تصل إلى كلّ إعانات ومعاشات التقاعد ووالعمل القصير األمد،  الجزئية

 59.على حّد سواء والرجال

 

 على وصول المرأة إلى المياه والصرف الصحي؟ 19-ثر كوفيدما هو أ
 

الماء والصابون  إلى ، بما في ذلكدابير الوقائية على قدم المساواةجميع الوصول إلى التالال يمكن  الوصول إلى التدابير الوقائية ومخاطر العدوى.

خدمات الصحية، ما يزيد من التحتية وال ى، إلى البنةفيضعالمهّمشة والمن الفئات السكانية ال سيّما ، غالبًا ما تفتقر النساء والفتياتو. ةرطهّ واد الموالم

الستخدام ل ةالمخّصص هايلجمع الطعام والم ةليمسافات طوير إلى الس ،في العديد من السياقات ،قد تضطر النساء والفتياتولإلصابة.  خطر تعرضهنّ 

المدافعات عن حقوق اإلنسان في كينيا دت شدّ وقد . جتماعيالعنف القائم على نوع االو، 19-بكوفيداإلصابة بلخطر متزايد  المنزلي، ما يعرضهنّ 

االنتظار نقاط المياه وبما أنّهّن يستيقظن باكًرا أو يسهرن لساعات متأّخرة للذهاب إلى سالمة النساء معرضة للخطر  وجنوب أفريقيا وإثيوبيا على أن

 مياه.لحصول على طويالً ل

 

بسبب زيادة المنافسة  خاصة في الوصول إلى النظافة والمواد الصحيةحواجز هن أظهرت حاالت الطوارئ الصحية السابقة أن النساء والفتيات يواج

 توفيرعن وكاالت اإلنسانية واإلنمائية في سياقات معينة توقّف القد تو 60و/ أو انخفاض دخل األسرة.أصالً  األسرية على موارد النظافة الشحيحة

خاص على ، ما يؤثّر بشكل معالجة المياهأقراص والصابون، والصحية خالل فترة الحيض، النظافة مستلزمات بما في ذلك ، الصحية مستلزماتلا

 61االستجابة العاجلة للطوارئ.إلى  المتوفّرة النساء والفتيات، حيث يتم تحويل األموال
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 ما هي بعض الممارسات الواعدة؟

 

 أبلغت الدول ووسائل اإلعالم والوجود الميداني لمفوضية األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان عن عدد من التدابير، منها:

 

أن الالجئات في كوكس بازار يلعبن دوًرا رائدًا ب، تفيد التقارير بنغالديش. في زيادة الوعي بشأن السلوك الصحييساهم في  كعاملنساء تمكين ال

 19.62-كوفيد وممارسة سلوك صحي آخر من أجل منع انتشاراليدين غسل ضرورة أفراد المجتمع واألسرة حول إلى ث في التحدّ 

 

هريج مياه في ص 41,000وّزعت  جنوب إفريقياحكومة إلى أّن تشير التقارير  .ا في المياهنقصً لمجتمعات التي تعاني اآلمنة إلى اتوصيل المياه 

-كوفيدانتشار التي تمنع ة متطلبات الصحّ ل ، امتثااًل العشوائيّةجميع أنحاء البالد لمساعدة المجتمعات، بما في ذلك في المناطق النائية والمستوطنات 

19.63  

 

العديد من المدن والواليات في الواليات حّظر وقد . الشبكةمع المياه عنها التي تم قطع األسر إلعادة ربط  الالزمة تدابيرال، واتخاذ المياهحظر قطع 

 64.عن شبكة المياه بإعادة ربط المنازل التي تم فصلها منها د البعضالمياه، وتعهّ قطع  األميركيّة حدةالمتّ 

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخرولتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

ومعالجة  مواد المطّهرة،دون تمييز إلى التدابير الوقائية، بما في ذلك المياه والصابون والبلتأمين الوصول الالزمة  خطواتالخاذ اتّ  (1

 .الصّحة مرافقإلى النظافة والمواد الصحية والنساء والفتيات تعيق وصول والمخاطر الخاصة التي حواجز ال

مستلزمات النظافة بما في ذلك ، والفتيات على وجه الخصوصالنساء تحتاج إليها الصحية التي  مستلزماتستمرارية الضمان ا (2

 .اإلنمائية واإلنسانيةالسياقات  ال سيما في، معالجة المياهأقراص والصابون، والشخصية خالل فترة الحيض، 

 

 على تعليم الفتيات؟ 19-ما هو تأثير كوفيد
 

سّجلين بالمؤّسسات التعليمية من بين إجمالي عدد الطالب المف. المدارس حول العالممن إقفال ا ر  من المرجح أن تكون النساء والفتيات األكثر تضرّ 

سّجلين شاب مو مليار طفل 1.54ل يمثّ . ما 19-كوفيد خارج المدارس حاليًا بسببمنهم هم  في المائة 89ر اليونسكو أن أكثر من ، تقدّ في العالم

في  افي أقل البلدان نموً والشابات  ؤالء الفتياتمليون من ه 111عيش أكثر من وي. ابةوش مليون فتاة 743 ىحوالن فيهم ، بمجامعةمدرسة أو ب

قبل  يتركن المدرسة الفتيات من المدارس أويتّم إخراج ه غالبًا ما إيبوال وزيكا( أنّ مثل أظهرت حاالت الطوارئ الصحية السابقة )وقد  65العالم.

المدارس، بما في ذلك في قفال مع إوبسبب زيادة الرعاية في المنزل.  ،المدارس مفتوحة عندما تظلّ ى حتّ ، أثناء حالة الطوارئ الصحية الفتيان

المغذي والخدمات طعام الإلى آمنة و ةبيئأيًضا إمكانية الوصول إلى األوضاع اإلنسانية واإلنمائية أو في األسر التي تعيش في فقر، قد تفقد الفتيات 

قد يؤدي التأثير االقتصادي لحالة الطوارئ الصحية أيًضا إلى إخراج الفتيات من ودارس في كثير من األحيان. رها المالتي توفّ  هنّ ب الخاصة

تدابير ما حيثو 66الجنس في سياقات معينة.المقايضة ب، أو الزواج القسري، أو ، أو الزواج المبكراألطفالزواج المدارس بسبب عمل األطفال، أو 

بعين  الضائعة فرصالتكاليف الية والم بناتالتعليم ألسر تكاليف تأخذ اف ،صعوبات اقتصادية ناجمة عن األزمةتبرز ، محدودةلحماية االجتماعية ا

 .االعتبار

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخرولتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

إلى  نلضمان عودته الالزمة تدابيرالخاذ ، بما في ذلك اتّ جميع الفتياتالتركيز بشكل خاص على األهمية المتساوية الستمرار تعليم  (1

 فتح المدارس.مقاعد الدراسة ما إن ت

، وضمان حمايتهن من بهنّ المغذي والخدمات الخاصة طعام ال هنّ استمرار تلقيبخاص بشكل هتمام االإخراج الفتيات من المدرسة، عند  (2

 اعي.النوع االجتمالعنف واالستغالل على أساس 

استراتيجيات وسياسات إعداد ، بما في ذلك نّ في القرارات المتعلقة بتعليمهالفتيان د من مشاركة الفتيات بشكل هادف ومتساو  مع التأكّ  (3

 وإمكانية الوصول واالحتياجات. تجاربالن بعد بناء  على المدارس والتعلم عبشأن إقفال 
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، بما في ذلك من خالل مناهج منخفضة التقنية طرق شاملة للتعلم عن بعد عتمادال دارسمعلمين والعاملين في المساتذة والمع األالعمل  (4

لن مسؤوليات منزلية ن يتحمّ منهّن أ للفتيات اللواتي يُتوقعالمراعية م والهياكل المرنة يومراعية لالعتبارات الجنسانية، مثل جدولة التعل

 .هاوتعزيزرصد مشاركتهّن متزايدة، و

الرقمي الفضاء إلى  هنّ وصولمن خالل ضمان عبر اإلنترنت، بما أّن الوظائف األساسية تجري الفجوة الرقمية بين الجنسين معالجة  (5

 .في هذا المجال هنّ وتدريب

 

 ؟ 19-ما هي العالقة بين وصول النساء إلى الغذاء وكوفيد
 

تفرض أن  المعايير االجتماعية في سياقات معينةف. انعدام األمن الغذائيوطأة تحت النساء والفتيات رزح ا تعدم المساواة بين الجنس ي ن، غالبًا مسبب ب

  19.67-تهّن بوفيدإصابخطر . وبالتالي، فإن النساء والفتيات أكثر عرضة لسوء التغذية من الرجال والفتيان، ما قد يزيد من يكّن آخر وأقّل من يأكل

من رافقه المدارس وما يقفال قد يكون إلو 68تعزيز المساواة بين الجنسين.كبير على سية المجانية تأثير برامج الوجبات المدرل هإلى أنّ  براهينتشير الو

 .تعليق لبرامج الوجبات المدرسية تأثير سلبي على المساواة بين الجنسين

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخرولتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

شمل تيمكن أن والتحويالت النقدية. ووالخدمات األساسية واألمن الغذائي من خالل الدعم العيني  مستلزماتالوصول إلى الضمان  (1

األساسية إلى مستلزمات المواد الغذائية وال، وإيصال المدارسفي ظل إغالق تكييف آليات توزيع الوجبات المدرسية التدابير المعتََمدة 

ا سّجلتن أو حيث ي، بمن فيهم المسنات، واألشخاص المعزولكبار السنى األفراد، ال سيما إل  69.األسواق انهيار 

 

 حاسمة؟ 19-لماذا تُعتَبَر مشاركة المرأة في تصميم االستجابات لكوفيد
 

الخاصة  والوطنية والعالميةالمحلية اتية السياسالدوائر ممثلة بشكل متساو  في ، والشبكات النسائية والمنظمات الحقوقية، النساء والفتياتليست 

ال يتم دمج أصوات النساء وخبراتهن وتجاربهن بالكامل في آليات المراقبة والكشف والوقاية الصحية وصنع القرار. ال على مستوى و 19-بكوفيد

 71.كل ثالثة رجالل 19-في التغطية اإلعالمية الخاصة بتفشي كوفيدمشمولة امرأة واحدة فقط  أنّ تشير التقارير إلى و 70العالمية.

 

على  ةفي االستجابلى ثغرات في هيكليات صنع السياسات والقرارات إ مشاركة المرأةفي ى النقص في حاالت الطوارئ الصحية السابقة، أدو

 لوحظفقد  .نفسه ال يزالتشير األمثلة من جميع أنحاء العالم إلى أن هذا الوضع والخاصة.  نومتطلباته نوتحدياتهأوضاعهّن والنساء  تجاربمستوى 

، ما اعل مع المجتمعات ومقدمي الرعايةللتف ةالمواجهة األمامي وطفي خط من القوى العاملة الصحية وهنّ في المائة  70لن أكثر من النساء يمثّ  نّ أ

إشراك والوقائية  ذ األنشطةعلى تصميم وتنفيبفعالية والتأثير  ،لتحديد اتجاهات التفشي واالستجابات على المستوى المحليأساسي يضعهن في موقع 

 72المجتمع.

 

المدافعات عن على تأثير على الحيز المدني، بما في ذلك  تنقّلللتدابير الطارئة وغيرها من التدابير األمنية التي اعتمدتها الدول لتقييد الكما كان 

وكذلك  الطويل، إلى على الديمقراطية في المدى المتوسطا حول تأثير تدابير الطوارئ محادثات أوسع نطاقً كما تبرز ضرورة إطالق حقوق اإلنسان. 

ال ، المساواة بين الجنسينالمعنية بالمرأة وب المنظماتتمد ، غالبًا ما تعباإلضافة إلى ذلك. المساواة بين الجنسينبوالمعنيّة بالمرأة الحركات على 

إلى صغاء اإليجب و. الستمراريّتها احيوي   ادعم   هذه المنّظمات فقدتقد ، األولوياتتبدّل ومع  التمويل من الخارج، على سيّما على مستوى القاعدة

 اإلعالم.وسائل البرامج على في المناقشات العامة و نّ وتمثيله مجموعة متنوعة من أصوات النساء والفتيات

 

 ن اتّخاذها؟ون اآلخرولتي يمكن الدول واألطراف المعنيّ ما هي بعض اإلجراءات األساسيّة ا

 

 المحلية والوطنية والعالميةاتية السياسالدوائر لضمان مشاركة المرأة الكاملة والهادفة وتمثيلها وقيادتها في المطلوبة  جهودالبذل  (1

االستجابة والتعافي والتمويل وتخصيص المساعدة. ستعداد وصنع القرار، بما في ذلك ما يتعلق باالعلى مستوى و 19-الخاصة بكوفيد

 .19-ة كوفيدتهن بشكل أفضل في تغطيإلشراك النساء وخبرالمطلوبة خطوات الخاذ اتّ على وسائل اإلعالم و

ز مثل تلك التي تعزّ  ،19-كوفيدبشكل خاص ب تأثرعد وتتَبْ سْ تُ لى الجهات الفاعلة التي غالب ا ما يؤثّر سلب ا عاألولويات ال بّدل التأكد من أن ت (2

ال سيّما على مستوى ، ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنَسْين المثليينالمثليات وحقوق النساء و

 القاعدة. 
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، وضمان عدم تهنّ واالعتراف بأهميّ علن ا  الحفاظ على المساواة بين الجنسين على جدول األعمال ودعم المدافعات عن حقوق اإلنسان (3

 .ي الذي يتمتّعن بهمدنالحيّز الوتقليص  نّ أو إسكاته نّ كذريعة لمهاجمتهة وغيرها من التدابير تدابير الطوارئ والتدابير األمنياستخدام 

 

 ما هي البيانات التي يجب جمعها؟ 

 

يجب حسب الجنس والعرق والعمر. وتلك المصنّفة ب، بما في ذلك بالوباء قةالجهود لجمع البيانات المصنفة المتعلّ يجب الدعوة إلى بذل المزيد من 

دةآثار الفيروس لتحليل االهتمام إيالء مزيد من  على حقوق  ،األدلةعلى  القائَمينها المراعيَْين للنوع االجتماعي وتوثيقو وتدابير االستجابة المعت م 

واالستجابة في ستعداد خطط االترشيد فعالية االستجابات للوباء وتحسين لهذه البيانات والبحوث ضرورية ف 73بحسب النوع االجتماعي.واإلنسان 

دة للسكان لوحة معلومات صندوق األمم المتحّ إطالق ، في هذا المجالممارسة جيدة من الوحاالت الطوارئ الصحية المستقبلية. و سياقات أخرى

والعمر تماعي نوع االجوالالجغرافي  حسب الموقعبالحالي، مصنفة  النظام الصّحي عملأعباء ن حجم يّ ب  للنظام الصحي في مولدوفا ت   إلكترونية
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