
 

 

في  جتماعيإرشادات بشأن اعتبارات ال  - توصيات نظام اإلبالغ املوحد 

  19-كوفيدالبرمجة خالل أزمة 

على النوع االجتماعي والتوصيات حول    19-كوفيد  تهدف هذه الوثيقة إلى توفير النصائح اإلرشادية إلى الشركاء حول أثر 

 كيفّية معالجة تبعاته في البرامج والعمليات 

 

قة بـ
ّ
 19-كوفيدإرشادات حول املبادئ التوجيهّية املتعل

 بما يلي:  تفكير ال  ( CRS) خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  خالل برمجة النشطة، ينبغي على شركاء

في هذه املرحلة من الجائحة، تبقى الفحوصات محدودة. يعني هذا األمر أّن البيانات  تقييم خطر انتقال العدوى:  •

قة بالحاالت اإليجابّية غير موثوقة. وتوص ي 
ّ
بأن تتنّبه الفرق إلى االنتشار الواسع ضمن الجماعات وأن تكّيف   CRSاملتعل

ر  
ّ
   CRSان برامج البرامج على هذا األساس. ال بّد من التذك

ً
يجب أن تعتبر دائًما أّن أّي شخص نلتقيه قد يكون حامًل

   . 19-لفيروس كوفيد

إجراء النشاط مقابل املخاطر التي قد يتعّرض لها العاملون والشركاء واملشاركون. ال بّد من    السؤال عن مدى أهمّية •

إيًلء األولّية إلى األنشطة الهادفة إلى انقاذ األرواح )مثل توزيع الحصص الغذائّية الطارئة، الرعاية السريرّية للحاالت  

  والعًلج منه واللقاحات(إدامة الحياة )مثل الوقاية من املًلريا  الطارئة( وأنشطة

وأن   19-والشركاء كيف تنتقل عدوى كوفيد  CRSيجب أن يفهم موظفو   «اعتماد مقاربة »عدم التسّبب بالضرر  •

يطّبقوا التدابير الوقائية العامة من أجل حماية نفسهم من جهة والحد من خطر انتشار الفيروس خًلل تنفيذ البرنامج  

وتشمل هذه التدابير ما سيرد الحًقا، وذلك من أجل    .) COVID 19 -WHOية على من جهة أخرى. )أنظر تدابير الوقا

في خدمات اإلغاثة الكاثوليكّية 
ّ
والشركاء واملتطّوعين    CRSحماية جميع الناس الذين نعمل معهم، بما في ذلك موظ

إرشادات    واملشاركين في البرنامج وأفراد املجتمع ومزّودي الخدمات، والباعة، الخ. للمزيد من املعلومات ، الرجاء مراجعة

CRS )اإلسبانية، الفرنسية -االنكليزيةالروابط باللغات:  -حول التدابير الوقائية )بما في ذلك معدالت الوقائة الشخصّية   

o ؛ على كّل من يشعر باملرض التزام منزله.   ل تشارك في أنشطة البرنامج عند الشعور باملرض 

o    حافظ على التباعد الجسدي 

o ّية املوص ى بهااتبع املمارسات الصح 

o اقية غير الطبية )قناع القماش أو قطعة قماش تغطي الوجه( إذا كان ذلك يتماش ى مع إرشادات   ارتِد األقنعة الو

مة الصّحة العاملية.  
ّ
 الدولة املضيفة ومنظ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Safety-and-Security/Corona%20Virus%20Documents/COVID-19%20Guidance%20on%20Preventive%20Measures%20for%20Staff-Partner-Volunteer%20FRANCAIS.pdf?csf=1&web=1&e=xtBhHc
https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Safety-and-Security/Corona%20Virus%20Documents/COVID-19%20Guidance%20on%20Preventive%20Measures%20for%20Staff-Partner-Volunteer%20ESPANOL.pdf?csf=1&web=1&e=fAZC2a


o اإلصابة بمرض خطير)املسنون وذوي املناعة املنخفضة ومن  لألشخاص األكثر تعّرًضا لخطر   تنّبه بشكل خاص

 لديهم مشاكل صحّية والحوامل( 

، عليه بالحجر الذاتي ومراقبة النفس للتنبه الي  19-ملن كان على اختًلط مع شخص ظهرت عليه عوارض كوفيد

عوارض. على من يعانون العوارض عزل نفسهم وطلب املشورة الطبية بحسب البروتوكول الصادر عن وزارة  

 االتصال قبل طلب الرعاية الطب
ً

 ية(.  الصحة )مثًل

ر  •
ّ
 بحماية األضعف وأدخل تدابير الحماية الالزمة فك

بشأن األنشطة والتغييرات ومستوى راحة املجتمع املحلي وحاجاته   تواصل شفاف مع الجماعات املحلّيةحافظ على  •

 املرتبطة بالتبعات الصحّية للبرمجة املستمرة.  

اتبع بروتوكولت  • ورسائل   ة العاملية والحكومة/ وزارة الصحة منظمة الصّح إبَق على اطالع بآخر املستجدات و

قة بكوفيد
ّ
 19-الوقاية املتعل

o اتبع القيود التي تفرضها الحكومة واطلب اإلذن بالقيام بالخدمات/ األنشطة األساسية، حسب القتضاء؛ 

o   اعمل مع الجهات املحلّية املعنّية بالصّحة/املجموعات املتخّصصة لضمان أن تكون  الرسائل املتعلقة

 متماسكة ومتناسبة مع السياق.   19-بكوفيد

o  أو أرقام الخط   19-ابق على اطالع بالطرق املعتمدة وطنّيا أو محلًيا للحصول على خدمات الستجابة لكوفيد

 الشركاء عليها.  الساخن، وإطالع املوظفين و 

قد تحتاج عناصر اإلرشادات إلى تعديل   كّيف إرشادات البرامج مع سياق عملك واستعّد للتكّيف مع تطّور الوضع: •

على أساس مستويات املخاطر املجتمعية، وأنواع البرامج املعتمدة، والتصّورات، والقدرات املحلية، والبيئة التشغيلية،  

- انحة في كّل من الدول التي نعمل فيها. لطلب املساعدة، الرجاء االتصال بمنسقي كوفيدوالتغذية الراجعة من الجهات امل 

 في املنطقة التي تعملون فيها أو بقسم املوارد البشرية أو باستشاري البرمجة الفني.   19

ليجري استخدامها بالتزامن مع استكمال التوجيهات املقّدمة من   CRSوتوفر هذه الوثيقة توصيات إضافية على أساس  تجربة

 قبل اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت   

للتحقق من استخدامكم   SRCمن موارد البرمجة في الرجاء التحقق . سيجري تحديث هذه اإلرشادات بشكل دوري

   النسخة األخيرة. 

قد ُوضعت بعد مراجعة اإلرشادات الدولّية   19-ملكافحة كوفيد  CRSواإلرشادات الخاصة ببرنامج: إن املوارد رفع مسؤولية

مة الصّحة العاملّية، واللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت )
ّ
مات الدولّية ذات الّصلة مثل منظ

ّ
(،  IASCالصادرة عن املنظ

واملبادئ التوجيهية املتعلقة به    19-ملكافحة كوفيد  CRSد برنامج وغيرها من الهيئات اإلنسانية.  ويجري بانتظام تحديث موار 

مات الشريكة واألقران من املنظمات الراغبة في الرجوع إلى موارد 
ّ
ما توافرت معلومات جديدة.  أما املنظ

ّ
وإرشاداتها،    CRSكل

مة الصّحة العاملّية واللجنة  
ّ
الدائمة املشتركة بين  فيجب أن تتأكد أيضا أنها ترجع إلى أحدث املعلومات املتاحة من منظ

 الوكاالت.  

ر هذه الوثيقة اإل 
ّ
الخدمات الصحية  في  19-النوع االجتماعي في االستجابة إلى كوفيد منظور   رشادات بشان دمجتوف

قسم  لقد طّور . والتعليم وقطاعي املالجئ والستجابة اإلنسانّيةوالجتماعية وخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة 

.  19-أرشادات ملعالجة مخاطر الحماية والصحة العقلية والدعم النفس ي في سياق كوفيد  CRSفي  الستجابة اإلنسانّية



تبعات سبل العيش   إرشادات حول   قطاع الزراعة وسبل العيشالرجاء الرجوع إلى ملف "البرمجة اآلمنة والكريمة". كما طّور 

 زراعة وسبل العيش. إيجاد اإلرشادات في ملف ال ن. يمك19-لكوفيد

 

 : 19-كوفيدلوالستجابة الجهوزية املعايير الدنيا إلدماج املنظور الجنساني في أنشطة 

د من •
ّ
على سبيل املثال عن طريق إدماج األسئلة  ، الجتماعي نوع لاملراعية ل هموسلوكيات لجدداملوظفين ا معارف التأك

 في جميع االستبيانات واالختبارات التي تجرى أثناء عمليات التوظيف.   بالنوع االجتماعياملتعلقة 

•  
ّ
  من خًلل له  والسلوك املناسب للنوع الجتماعي  على املبادئ األساسيةمدّربين جميع املوظفين   التأكد من أن

اإلبًلغ عن    بشأنسؤوليتهم مل كافة مدركين املوظفين لتأكد من أّن واسياق. لواملناسب ل وهاتالتدريب القائم على السيناري

اإلنساني أو اإلنمائي، بما في ذلك    في املجال واالعتداء واالستغًلل من قبل الجهات الفاعلة  تحّرشالشكوك املتعلقة بال

 الدعم بمواد التدريب األساسية.م  قّد أن ت CRSالتابعة لنا. و يمكن    ؤسساتمنظمتنا وامل

في حال مواجهة هذا النوع من  وما يجب فعله   النوع الجتماعي ضمان فهم جميع املوظفين ملاهية العنف القائم على   •

توصيات   - من هذه الوثيقة التوجيهية تحت عنوان »الحماية  4. وترد اإلرشادات في هذا املجال في الصفحة العنف

 فورية«.

إما بدوام جزئي أو بدوام   ا على ان يكونو ) وازنة خاصة باملوضوعوم بالنوع الجتماعي البشرية الخاصة املوارد إدراج  •

 كامل(. 

 . 19 -كوفيدفي جميع عمليات تخطيط االستجابة واتخاذ القرارات في إطار  ضمان التمثيل املتساوي )للذكور واإلناث(  •

 

 وتحليلها والتعلم   بالنوع الجتماعيجمع البيانات املتعلقة 

فةعة كافة التأكد من أن البيانات املجمّ  •
ّ
األخرى مثل   الضعفبحسب النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة وعناصر   مصن

 الحمل.  

لنوع الجتماعي أو  املراعية لتحاليل ال إجراء/تحديث قبل تصميم املشاريع الجديدة أو تكييف املشاريع القائمة، الرجاء  •

يمكن أن   تعلقة بالنوع الجتماعي أو العنف القائم على النوع الجتماعي في التقييمات القطاعّية. دمج السئلة امل

 تشمل اسئلة التحليل املراعي للنوع االجتماعي:  

o ما هي احتياجات الرجال والنساء والفتيان والفتيات ذات األولوية؟ 

o ؟مواجهة هذا الوباءمسؤوليات الرجل و املرأة و كيف تغيرت في ي أدوار و ما ه 

o  ؟ 19-اإلصابة بكوفيد ما هي آثار هذه األدوار واملسؤولية على قابلية 

o ؟19-لكوفيد ستجابة ال كيف يشارك الذكور واإلناث من مختلف األعمار في القرارات املتعلقة با 

o   كيف يتّم ذلك؟  ، كو إذا كان األمر كذل ،في مواجهة الوباء النوع االجتماعيوهل تتغير معدالت العنف القائم على 

 املتصلة باألمن الغذائي ما يلي:   املراعي للنوع االجتماعييمكن أن تشمل أسئلة التحليل ا  •

o  ؟ اإلناثة للبالغين واألطفال من الذكور و استهًلك األغذية في مواجهة الوباء بالنسب كيف تغيّر 



o  ّ؟ ة للدخل للذكور واإلناثرت األنشطة املدرّ كيف تغي 

o  ّ؟ هبحصول الذكور واإلناث على الدخل و التحكم  رت إمكانية كيف تغي 

 املتصلة بالصحة ما يلي:    املراعي للنوع االجتماعييمكن أن تشمل أسئلة التحليل   •

o  اإلناث مقابل الذكور(؟ ما هي اآلثار املترتبة على اإلصابة  في املجال الصحي  ما هي النسبة بين الجنسين للعاملين(

في   االحتياجات املراعية للنوع االجتماعيباملرض؟ هل تأخذ القرارات املتعلقة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية  

 االعتبار؟ 

o مع حسب الجنس والعمر؟ ما هي األدوار واملسؤوليات في توفير الرعاية الصحية غير الرسمية لألسر املعيشية واملجت 

o  الفتيان والفتيات  إمكانية حصول الرجال والنساء و  من  التي يمكن أن تحّد الحنسانية ما هي املعايير االجتماعية و

 ؟ ة وغير الرسميةة الرسميّ على خدمات الرعاية الصحيّ 

o ة، بما في ذلك رعاية الصحيّ ما يتعلق بال ما هو مجال نفوذ الرجال والنساء والفتيان والفتيات وسلطة صنع القرار في

القرارات املتعلقة بالصحة التي يمكن أن تتخذها املرأة/الرجل بشأن الرعاية في املنزل مقابل التماس الرعاية   ما

 خارج املنزل )وهو ما يتطلب على األرجح التنقل واملوارد املالية(؟ 

o  ّر والجنس؟ ة حسب العمما هي االختًلفات في املمارسات الصحية والنظافة الصحي 

 : والصرف الصحي والنظافة الصحّيةاملتصلة باملياه   املراعية للنوع االجتماعيأسئلة التحليل   •

o  ّة  ما هي األدوار واملسؤوليات في مجال توفير املياه )التجميع والتنظيف والتخزين( وممارسات النظافة الصحي

 الجنس والسن؟ ة حسب  والصرف الصحي في األسر املعيشية واملجتمعات املحليّ 

o املياه والصرف الصحي والنظافة  في موضوع سؤوليات املدوار و أل املعايير القانونية والجنسانية املتعلقة بأ   ما هي

النظافة الصحية،  و الصرف الصحي عن املشتريات ذات الصلة باملياه و مبئًيا ة، بما في ذلك من هو املسؤول الصحيّ 

 الشراء املتعلقة باملياه والنظافة الصحية؟ات ا بعمليّ يً ومن الذي يقوم فعل

o  املتعلقة باملياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )مثل األموال   مور ما هي أنماط التأثير وقوة صنع القرار في األ

 املخصصة للصابون واملراحيض ومنتجات معالجة املياه وموقع نقاط املياه وغيرها(؟ 

o لصحي والنظافة الصحية حسب العمر والجنس؟ ما هي االختًلفات في ممارسات الصرف ا 

قة بالعنف القائم على النوع االجتماعي،  •
ّ
ن إل في حال  تفاَد إجراء مقابالت مباشرة مع الناجيعند جمع املعلومات املتعل

thical and Safety Recommendations for Researching WHO Eالرجاء مراجعة  . كان من يجريها شخص محترف

.& Documenting Sexual Violence in Emergencies    توصيات منظمة الصحة العاملّية املرتبطة باألخًلقيات واألمان

 حوث وتوثيق العنف الجنس ي في حاالت الطوارئ.  للب

)مثل التكنولوجيا التي تفضلها   راجعة والستجابة مراعية للنوع الجتماعي ضمان أن تكون جميع آليات التغذية ال  •

 التي  ، و املعلومات ةريّ اآلليات التي تحافظ على سإليها، و   هّن النساء والفتيات و/أو التي يمكن وصول
ُ
م بطرق تصل إلى عّم ت

 جميع أفراد املجتمع املحلي(. 

م في خطط مرتبطة بالإدراج أسئلة  •
ُّ
م الخاصة بأثر كوفيدتعل

ّ
على النوع   19- الرصد والتقييم واملساءلة والتعل

 في املستقبل.  اتجائحل جهود التصدي ل يفيد . ويمكن للتعلم من هذه التجربة أن  في املجال CRSالجتماعي واستجابة 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241595681/en/


، مع التركيز على  19-لبرمجة األنشطة املرتبطة بكوفيد صة للتفكير املنتظم في األثر الجنساني املخصّ  املوازنةموارد  •

 كيفية تأثير املشاريع على الذكور واإلناث بشكل مختلف.  

 

 والتوصيات حسب القطاع امجالبر  أثر 

  النوع الجتماعيالحماية والعنف القائم على 

، باإلضافة إلى  19-إن الخوف والضغط القتصادي كما وفترات العزل الجتماعي التي سببها انتشار فيروس كوفيد •

املرأة واألطفال )ول سّيما الفتيات( واملجموعات املستضعفة األخرى في  الحركة املقّيدة للخروج من املأوى قد تضع  

   . i)القائم على النوع الجتماعي، وعنف الشريك والعنف ضد األطفال( تعّرض إلى العنف خطر ال

o  وتحديات أكبر في   الحميم عنف الشريكمن وتواجه النساء والفتيات ذوات اإلعاقة مخاطر عالية بوجه خاص

 ii. النوع االجتماعيالعنف القائم على مكافحة  الحصول على خدمات  

o   ومع إغًلق املدارس على نطاق واسع، قد يواجه بعض األطفال مخاطر إضافية في مجال الحماية، مثل فقدان

إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ورسائل الحماية، وزيادة أعباء العمل )ال سيما الفتيات(، وقلة فرص 

 (. املحارم الصحّيةالحصول على لوازم النظافة الصحية )مثل  

o  ا قد  وإغًلق املدارس، ممّ  خاوف املتزايدة على املستوى الصحي واالقتصاديلضغوط متزايدة بسبب امل  لاأله يتعرض

 يؤدي إلى زيادة العنف ضد األطفال. 

o  .يزداد االستغًلل الجنس ي واالعتداء الجنس ي على النساء واألطفال خًلل حاالت الطوارئ 

o  تتوفر ضماناتإذا لم  ل واالعتداء الجنسيين م االستجابات اإلنسانية في زيادة االستغًلويمكن أن تسه  . 

ايد هذه املخاطر والحاجة إلى خدمات  • أكثر من أي وقت   القائم على نوع الجتماعي العنف مكافحة  وحتى مع تز

مض ى، فقد ل يتمكن الناجون من الوصول إليها بسبب القيود املفروضة على التنقل، أو انعدام الخصوصية، أو  

ن من 
ّ
املرجح أن  من حالت طوارئ األخرى، من الواردة الوصول إلى وسيلة لإلبالغ، أو، كما تشير األدلة عدم التمك

 .إلى الستجابة لحالة الطوارئ  تي تكون قد أحيلتالاملوارد  تقص تتعطل هذه الخدمات بسبب 

 توصيات فورية

فين أو   •
ّ
وال سّيما العاملين في امليدان، على التعرف إلى حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي أو   وّجههم،     دّرب املوظ

ر الحيمي  حاالت عنف الشريك
ّ
   اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت   الجيب الصادر عن  دليل وخيارات اإلحالة. يوف

النوع االجتماعي عندما يكون املرتكب بعيًدا عن   "كيفية دعم الناجين من العنف القائم على الذي يحمل عنوان 

ة االستجابة املناسبة لحاالت العنف القائم عل النوع  املشورة حول توجيه املوظفين امليدانيين حيال طريق  منطقتك"

يمكن استخدامه ملسح أماكن تواجد العنف القائم على النوع   5االجتماعي. كما يشمل الدليل نموذًجا في الصفحة 

 الجتماعي والخدمات األخرى في منطقة عملك.  ا

، سواء من وزارة  عملك  املوجودة بالفعل في سياق جتماعي استكشف الرسائل حول العنف القائم على نوع ال  •

 حسب الحاجة. معها ف الصحة أو من املوارد املحلية وتكيّ 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf


 متاحة،النوع االجتماعي  إذا لم تكن الرسائل املتعلقة بالعنف القائم على   •
ّ
مع التركيز بشكل   رسائل الوقاية  تطوير ر في فك

 : iiiوالعنف ضد األطفال  عنف الشريك الحميم خاص على

o  لوحات  ال، و 1-2-3فيامو   تلفزيون والرسائل القصيرة ورسائل مثل اإلذاعة والأشكال التصال عن بعد م  استخد

رات التي يمكن  و نشمكبرات الصوت لنشر الرسائل، وامل، و »السيارات الناطقة« التي تستخدم  االعًلنية الكبيرة

لوازم  النظافة و  حقائب لوازمير الغذائية )على سبيل املثال توزيعها مع املدفوعات النقدية واملواد الغذائية وغ

 .  (. الصحة النسائية

o برامج شبكات  في   النوع الجتماعي إدراج رسائل الوقاية من العنف القائم على بالحكوميين املسؤولين   طالب

 .  األمان االجتماعي 

o  ائح املجتمع )الرجال والنساء وقادة املجتمعات املحلية والشخصيات املؤثرة( استهد لتوجيه  ف مختلف شر

  تشاركلرسائل أن تشجع على ا. ويمكن 19-كوفيد االنتباه إلى أوجه التفاوت بين الجنسين التي تزداد حدة في ظل 

األعمال املنزلية والرعاية بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات، وأشكال أخرى من الدعم املتبادل خًلل األزمة.  

 
ً
خطر أن يتحّول العنف  إلى  من  إدارة اإلجهاد للحّد تقنيات  حة العقلية و دة حول الصرسائل محّد  بلورةوينبغي أيضا

تشجيع الطرق الصحية لًلستجابة للضغوط االقتصادية وغيرها من  بل العمل على لية سلبية للتصدي لإلجهاد آ

 . 19-كوفيدالضغوط التي يسببها 

النوع  ئم على العنف القا من  حماية والوقايةال سبل األولوية لتمويل تعميم  أن تعطيالجهات املانحة    طالب •

 .  والتصدي لهالجتماعي 

املشتركة بين الوكاالت وأصحاب املصلحة في املجتمع املدني لضمان تشغيل آليات  اللجنة  عمل مع الجهات الحكومية و إ •

 اإلحاالت باستخدام آليات عن بعد.لضمان إمكانية إجراء   ا، وضع نظًم 19-كوفيداإلحالة طوال أزمة 

 :  النوع الجتماعي ف القائم على الخطوط الساخنة والخدمات املتعلقة بالعن  •

o مفتوحة وتطوير ابتكارات تتيح   النوع االجتماعيالعنف القائم على مكافحة إبقاء خدمات بالحكومة/الشركاء   طالب

 )أي عدم القدرة على السفر، وانعدام الخصوصية(. اليها لناجينوصول ا
ً
 في حاالت أكثر تقييدا

o  .توعية أجهزة إنفاذ القانون لكي تستجيب للمكاملات الواردة من الناجين 

o  املرتبطة والخدمات جوالةل الخطوط الساخنة الم القدرات وموّ قيّ د و حّد . 

 التوصيات املتوسطة والطويلة األجل 

ر  •
ّ
األبوة واألمومة   مقاربات و/أو   البيت المؤمنمثل  ةيأو األسر   العالقات الزوجية في إدراج مناهج دراسية لتعزيز  فك

ن مثل  ف الوالدين  تحسي  بيةتّصر من أجل  عند تصميم خطط قطاعية متوسطة األجل  الصحة مدى الحياة  من أجل و التر

 . جتماعي نوع ال الالعنف املنزلي والعنف القائم على  نسب  لرتفاع   التصدي

ر  •
ّ
أو غيرها من أساليب التغيير االجتماعي  (  SMART couples)  األزواج الذكيةاملناهج مثل  في طرق بديلة لنشرفك

 باستخدام اإلذاعة أو الدراما التلفزيونية أو الرسائل النصية القصيرة.   يالسلوك التغيير و 

 الخدمات الصحية والجتماعية

https://www.crs.org/research-publications/solr-search?search=The+faithful+House&sort_by=created&sort_order=DESC
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/better-parenting-facilitator-manual
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/better-parenting-facilitator-manual
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/better-parenting-facilitator-manual
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/child/plh/en/


الجمع بين   ، إلى أن 19-كوفيدوتشير الخبرة املكتسبة من حاالت الطوارئ الصحية السابقة، واألدلة الناشئة عن وباء 

وتشير   .الرجل واملرأةتتأثر بشكل مختلف بين صحة الالختالفات البيولوجية واملعايير الجتماعية والجنسانية يعني أن 

تقريبا، فإن معدل وفيات    نفسها  املعدالتب 19-قعون فريسة كوفيداإلحصاءات إلى أنه على الرغم من أن الرجال والنساء ي

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية وخيارات نمط   أعلى من   املناعة ومعدالت فوارق إلى  يرجع ذلك  وقدالرجال أعلى، 

   أما   iv.مختلفة حياة
ّ
هشاشة  و  أصعب يعانين من ظروف   هن عرضة أكثر إلى أنأن  بما ضات لخطر كبير معرّ فت النساء املسنا

 على الخدمات الصحية.   فرص حصولهّن  في وعزلة, و انخفاض اقتصادية أكبر

 
ّ
بين  ، وال سيما على مستوى القاعدة الشعبية )أي vمن موظفي الرعاية الصحية على الصعيد العاملي % 70ل النساء تمث

الفيروس  ال إلى  (. ومن األرجح أن يتعرض هؤالء العّم ينحلية، وموظفي العيادات، واملمرض العاملين الصحيين في املجتمعات امل 

 كما يعانون   اكثر من غيرهم
ً
م التخاذ احتياطات إضافية  أكبر من العمل لساعات أطول، بما في ذلك الوقت الًلز   اضغوط

 . viالعدوى والخوف على سًلمة أسرهم وسًلمتهم  نقل لتجنب 

الطلب.   وتشير الخبرة املكتسبة  و العرض   يوقد تنخفض إمكانية حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية من جانب 

ايد انتشار الفيروس، يمكن من حاالت الطوارئ الصحية السابقة إلى أنه مع  املوارد من خدمات الرعاية الصحية    تحويلتز

  ن أن الوفيات النفاسية، تبيّ 2014اإليبوال في عام  فخًلل انتشار . األولية، مثل الرعاية قبل الولدة وبعدها، ملكافحة الوباء

حضور   تراجعو  الى اإليبوال  من البلدان املتضررة بسبب تحويل املوارد من الرعاية الصحية األولية 3% في 75زادت بنسبة 

، توفى عدد أكبر من النساء بسبب  2016إلى عام  2013. وفي سيراليون، في الفترة من عام viiالعيادات الصحية إلى   املرأة 

 . viiiها مضاعفات الوالدة مقارنة باإليبوال نفس 

بسبب الخوف من  على الخدمات الًلزمة  ، قد تؤخر النساء والفتيات زيارة عيادة صحية للحصول من جانب الطلب

املعايير االجتماعية التي تحد من  ف. ءالوبا   ، مما يؤدي إلى تدهور األوضاع الصحية والتأخير في تشخيص 19-الصابة بكوفيد

آخر من يتلقين الرعاية الطبية    تخصيص املوارد قد تعني أن النساء و الفتيات هّن  بشأنصنع القرار  ها علىقدرتتنقل املرأة و 

على النساء  19-ما من معلومات جدّية عن أثر كوفيد مرضن. ومع تفش ي الفيروس األخير،في األسرة املعيشية عندما ي

اتي يتطلبن رعاية سابقة للوالدة غير متأكدات مما إذا كان من اآلمن  و وقد تكون النساء الحوامل الل .امل واملرضعاتالحو 

القيود الحكومية السفر، مما يزيد من   صّعب، وقد تآمنةكون غير تإلى العيادات قد  ّياتالذهاب إلى العيادة. كما أن النقل 

 الحد من إمكانية الحصول على الرعاية األساسية قبل الوالدة وبعدها.

املهام املنزلية   بسبب املعايير االجتماعية والجنسانية التي تنزل  ومن املرجح أيضا أن تزداد أعباء عمل النساء والفتيات 

الرجل في األسرة املعيشية مصدر دخله بسبب اآلثار االقتصادية أو الصحية    النساء والفتيات. وإذا فقد  علىورعاية األسرة 

إعالة األسرة. ومن شأن املوازنة بين   فييؤدي ذلك أيضا إلى زيادة أعباء عمل املرأة ومسؤوليتها  19-الناتجة عن  كوفيد

النظافة الصحية )املاء لغسل اليدين(   جهة ل املسؤوليات االقتصادية واملنزلية املتزايدة، وازدياد احتياجات األسر املعيشية 

إلى زيادة خطر    لنساء والفتيات وقتا أقل للقيام بأنشطة أخرى والرعاية الذاتية، وتعرضهّن لورعاية األقارب املرض ى أن تترك  

ادر  كما تواجه النساء والفتيات عادة حواجز أكبر من الذكور في الوصول إلى مصاإلصابة وارتفاع مستويات اإلجهاد.  

 ، واألماكن العامة التي يمكن فيها تبادل املعلومات، واألماكن اآلمنة، وأنشطة التوعية.دقيقة للمعلومات

املرأة تحتاج  أن   والنزاع املنزلي والعنف قد تعني ، فإن زيادة اإلجهاد19-كوفيدوبينما تحاول األسر املعيشية التعامل مع أزمة 

في حاالت اإلغًلق   كما هو األمر    الجتماعية -الصحة العقلية والخدمات النفسية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات 

 جعل هذه الخدمات أقل توافرا.  الطوارئ الصحّية، ما  يوالقيود املفروضة على السفر وتحويل املوارد واملوظفين إلى ا

 توصيات فورية



من هذه اإلرشادات   3-2« في الصفحة اليل والتعلم املتعلقة بالنوع الجتماعي، التح»جمع البيانات   الرجاء مراجعة •

ة  التي ينبغي جمعها للمساعدة في االستجاب بالنوع االجتماعيملعرفة األنواع املقترحة من البيانات الصحية ذات الصلة 

 . 19-لكوفيد

 :للنوع الجتماعي دعم الخدمات الصحية املراعية  •

o   مواصلة تقديم الدعم لخدمات الرعاية الصحية األساسية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والدعم النفس ي

خدمات الصحة    أوجه   مذكرة اإلحاطة التي أعدتها اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت بشأناالجتماعي. و تقدم  

 املزيد من اإلرشادات.    91-في مجال كوفيد  العقلية والدعم النفس ي االجتماعي

o كحد أدنى(مستويات ما قبل الوباء بساسية أن يواصل املانحون تمويل خدمات الرعاية الصحية األ ب طالب( 

o م خيارات توفير الخدمة عن ُبعد )أي التطبيب عن ُبعد(. ستخدا 

o 19-التخالط مع مرض ى كوفيدصة لتقييد خصّ ممرافق ومداخل بمع الشركاء الصحيين الب ط. 

o   شجع الشركاء في املؤسسات الصحية وادعمهم من أجل التأكد من أن النساء اللواتي يحتجن  ساعات عمل مرنة

اجهزة الوقاية الشخصية واالحتياجات    على لنحص اسرهن واملسؤوليات املترتبة عن األمر ينلن ذلك، ويلتدبير  

 ix  املرتبطة بالسًلمة الصحية نتيجة الدورة الشهرية.

o   تأكد من أّن العامًلت في املجال الصحي/ وبخاصة على مستوى املجتمع املحلي حصلن على تدريب حول حماية

 النفس.

 : ر الجتماعي والسلوكيمقاربات التغيي •

o التي تزيد من مشاركة املرأة في القرارات املتصلة بالصحة،  عّزز استخدام مقاربات التغيير االجتماعي والسلوكي

ة، وتزيد من أدوار الذكور في أعمال الرعاية  د حصول املرأة على خدمات الرعاية الصحيّ وتعالج املعايير التي تقيّ 

 املرأة.للتخفيف من أعباء عمل 

o  التي قد يواجهها العاملون في مجال الرعاية الصحية، والنساء على وجه  مكافحة املضايقات والتهديدات املحتملة

ون واملتطوعون في  ّّ تبرز الدور الحاسم الذي يؤديه هؤلء املنهيإلى عامة الجمهور  برسائل موجهةالخصوص، 

   .  19-كوفيدمكافحة انتشار  

o  ينبغي إيالء اهتمام  إلى جميع أفراد األسرة املعيشية واملجتمع املحلي 19-كوفيدائل وفي حين ينبغي أن تصل رس ،

 فئات محددة مثل: خاص لضمان إيصال املعلومات، من خالل القنوات املناسبة، إلى 

رسائل عن   من خًللاملرض ى،   كثير من األحيان تجنب االتصال الوثيق بأقاربهّن الفي   ال يمكنهّن اتيو النساء، الل -

 يلتمسن الرعاية.   يمكن أن العدوى، وكيف وأين  من  حتياطات اال ة، و ة األساسيّ املمارسات الصحيّ 

 ت وينبغي أن -
ّ
آباء املستقبلى النساء الحوامل تلق رسائل تشجع على مواصلة الرعاية قبل الوالدة وبعدها،  و

 الرعاية الطبية.  خًلل الطلب 19-كوفيدالوالدة في املستشفى، وتدابير الحماية من  رسائل عن  و 

اعتماد السلوكيات الجيدة في مجال النظافة   تشجع على  ، وال سيما الرجال، رسائل كبار السن وينبغي أن يتلقى -

 الصحّية.  

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing


معلومات مستكملة عن أماكن وكيفية  ال بّد من توفير ، ن بفيروس نقص املناعة البشريةيألشخاص املصابل -

 < الحصول على مضادات الفيروسات القهقرية وغيرها من االحتياجات املحددة استنادا إلى تعليقاتهم

الحماية الذاتية أثناء قيامهن بعملهن   عن لعامالت في مجال الرعاية الصحيةل توفير املعلوماتيجب  -

 واإلحاالت إذا واجهن العنف.  

ا يجب على األطفال  ّم ع، بما في ذلك معلومات سّنهمومًلئمة ل هملمًلئمة رسائل وينبغي أن يتلقى األطفال  -

 .  القيام به للبقاء في أمان

o   ضمان تمكن النساء والفتيات املحجوزات في الحجر الصحي أو في املنزل من الوصول إلى الرسائل األساسية ذات

االمدادات الغذائية  ، وكذلك النوع االجتماعي، واملعلومات املتعلقة بالصحة والعنف القائم على 19-بكوفيدالصلة 

 يةحقائب األدوات الصحّية النسائأدوات النظافة الشخصية أو   حقائبالصحية مثل و 
ّ
ل أحد  . و يمكن أن يتمث

العنف املنزلي في  جتماعي  نوع الالالخيارات في إيصال الرسائل األساسية املتعلقة بالصحة و العنف القائم على 

 الذي يتم فيه توزيع املواد الغذائية و غير الغذائية.   نفسه الوقت

 إلى طويلة األجل توصيات متوسطة 

  ول سيما ،19-كوفيدلدعم التعلم والبحث بشأن اآلثار الجنسانية املترتبة على   تبرز في البرامج م فرص جديدةاستخد  •

النساء والرجال املصابين بفيروس    - صعوبات الصحّيةمل واملرضعات والفئات ذات الللفئات الضعيفة مثل الحوا

 نقص املناعة البشرية واملسنات وما إلى ذلك. 

املحلية في صنع   ويةلرعاية الصحية والقيادات النس تشجيع الشركاء الحكوميين على إشراك العامالت في مجال ا •

  19-الستجابة لكوفيدي  القرار على املستوى الرفيع، ودعم صوت املرأة في عمليات صنع القرار هذه، لضمان أن تلب

 احتياجات النساء والفتيات على نحو مالئم. 

 املياه والصرف الصحي والنظافة الصحّيةخدمات 

اإليبوال في غرب أفريقيا، أن الخدمات العامة    تفش يوقد وجدت التجربة السابقة من حاالت الطوارئ الصحية العامة، مثل 

الطوارئ الصحّية   مع تركيز االهتمام على أن يجري تعليقها مثل املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يمكن أن تتعطل بل 

زيادة  و ، ةاملوارد املائيشّح ، و الصحّية خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة توفير  التخفيضات في ، ال سيما  xاملباشرة 

والنظافة  قد يعني انخفاض فرص الحصول على مواد النظافة  مّما الحاجة إلى املياه و/ أو انخفاض دخل األسرة املعيشية 

ا عن جمع  تقليديً املسؤوالت  وزيادة أعباء العمل على كاهل النساء والفتيات ( واملحارم الصحّية)مثل الصابون الصحية 

من خطر   الطويلةالستكمال املهمة.  وقد تزيد املسافات  لى أماكن بعيدةالتنقل إ ضطررن نتيجة لذلك إلىه اللواتي يامليا

- تنّقلن ضمن مجموعات الى خطر االصابة بكوفيداتي يو ض النساء والفتيات الل. كما تتعرّ جتماعينوع اال الالعنف القائم على  

19 . 

 

 

 التوصيات  

في املجتمع املحلي،   إلى مختلف الفئات العمرية والجنسانية بشكل خاص للوصول عية التو أنشطة  م الرسائل و صمّ  •

 .  التواصلاتي كثيرا ما يتعرضن لقيود أكبر أو أقل للوصول إلى موارد ا و ول سيما النساء والفتيات، الل



ب  ئحقا) هرّية الخاصة بالدورة الشملواد النظافة الصحية   األولوية أعِط في عمليات التوزيع في حالت الطوارئ،  •

 ملراهقات والنساء. ا لمعلومات املناسبة ألعمار ل( و النسائية الصحية  اللوازم

افق النظافة الصحيّ طوّ  • لضمان تلبية   ة والصرف الصحي بالتشاور مع النساء والفتيات والرجال والفتيانر مر

افق لحتياجات كل منهم )الخصوصية والسالمة، والوصول إليها للجميع، بما  في ذلك الفتيات والفتيان األصغر  املر

 
ً
 سن

ّ
 . xiاإلعاقة(  ي ات واألشخاص ذو ا واملسن

افق اإلمداد باملياه )مثل محطات غسل اليدين(  ر استش • اقع مر ر . النساء والفتيات بشأن مو
ّ
في املسافة والطرق   فك

األطفال( وأعباء الوقت. استشر النساء والفتيات عند اتخاذ قرار   على  خاطر امل من مخاطر الحماية )بما في ذلك  للحّد 

   بسبب التجّمعات الكبيرة. بشأن الجداول الزمنية لتوزيع املياه لتجنب انتشار الفيروس 

 تعليمال

ومن  تقييد فرص حصول األطفال على التعليم. ب تسّببإلى إغًلق املدارس على نطاق واسع، مما  19-فيروس كوفيدأدى 

الرعاية الرئيسة لألسرة، فضال   ةممقّد لها املرأة، وهي املرجح أن يؤدي إغالق املدارس إلى زيادة أعباء العمل التي تتحمّ 

ا بقلة فرص  رنً عبء العمل هذا، مقت ح أن يحّد ا. ومن املرّج ية« تقليديً و نسالهام » امل في  ساهمنكثيرا ما ي   اتيو عن الفتيات الل

   ناالتصال، من إمكانية حصوله  لوسائ الوصول إلى التكنولوجيا و 
ً
على فرص التعلم عن بعد.  وقد يعني إغًلق املدارس أيضا

  رسائل الة( وأن الفتيات بوجه خاص قد يفتقدن أن األطفال يحصلون على غذاء أقل )إذا تم تعليق برامج التغذية املدرسيّ 

 في بيئة مدرسية. متاحة  الصحة والنظافة العامة والحماية التي كانت   التوعوّية بشأن

بين العمل املدرس ي   إلغًلق، كان على الفتيات في األسر املعيشية الضعيفة في كثير من األحيان أن يوازّن وحتى قبل موجة ا

وها أّن   مستويات التغيب عن الدراسة بالنسبة ملًليين الفتيات.في ومسؤوليات تقديم الرعاية وما ينتج عن ذلك من ارتفاع 

القاس ي، قد ل تكون األسر املعيشّية   19-في حال استمرار  اثر كوفيدع. من هذا الوض مة الصحّية العامة الحالّية تزيداالز 

وبشكل خاص في حال جرى تزويج الفتاة خًلل فترة  الضعيفة قادرة على إعادة األطفال إلى املدارس عندما تعود لتفتح، 

ال إبقاء الفتيات خارج  احتموقد أظهرت األدلة أن   وأصبح عمرها كبيًرا الستئناف الدراسة.  حملت  في حال و اإلغًلق 

عرضة لخطر الزواج املبكر/القسري، وحمل املراهقات، واإلصابة بفيروس نقص   ا يجعلهّن ، مّم لفتيانل هاملدارس أكثر من

 املناعة البشرية، وزيادة خطر العنف، واملشاركة في عمل محفوف باملخاطر. 

 التوصيات 

 ئل على الشكل التالي:اتكون الرسيجب أن  •

o م مجموعة متنوعة من وسائل االتصال عن بعد )مثل اإلذاعة والرسائل القصيرة وامللصقات( لتعزيز ستخدت

مقاومة  ضرورة ب  هل، وتوعية ال التعليم املستمر للمراهقات من خالل خيارات التعلم عن بعد كلما أمكن ذلك

 بسبب إغًلق املدارس.   بناتهم في وقت مبكر تزويج

o  بسبب الضغوط   ملقابل دة حماية الفتيات من ممارسة الجنستتناول الرسائل املحّد ورهنا بالسياق، ينبغي أن

 (. بكوفيد أو غيرهاالقتصادية )املرتبطة 

o بين الذكور واإلناث لتخفيف أعباء العمل.  تشجيع تقاسم املهام املنزلية 

o هلاألطفال واأل  توعية  
ّ
ايدة التي ي وأفراد املجتمع املحل يواجهها الطالب غير امللتحقين  بمخاطر الحماية املتز

 باملدارس، ول سيما الفتيات. 



وصول الفتيات إلى التكنولوجيا عبر اإلنترنت أو الهواتف الذكية  وإذا كان التعليم عن بعد معروض، فضع في اعتبارك أن  •

 .  لفتيانل هأقل من 

ة بتكنولوجيا  ة واألسر املعيشيّ املجتمعات املحليّ وبالنظر إلى مخاطر االستغًلل على اإلنترنت، وعدم إملام العديد من  •

ية أنفسهم من  ة حمامي الرعاية والفتيات والفتيان بشأن مخاطر اإلنترنت وكيفيّ ومقّد  ألهل اإلنترنت، ينبغي تثقيف ا 

 . صائدي الفرص على الشبكة

، باستخدام مزيج من  دارسعلى إعادة تسجيل بناتهم بمجرد فتح املهل تشجيع اال على ة العمل مع املجتمعات املحليّ  •

، وتدابير تمكين الفتيات والحوافز املشروطة. وخلص تقييم عشوائي واسع النطاق  التغيير االجتمااعي والسلوكيرسائل  

أجراه معهد اإلجراءات السياساتية لبرنامج تمكين الفتيات في املناطق الريفية في بنغًلديش إلى أن الحوافز املشروطة  

من  اهقة في بيئة تتسم بمعدالت مرتفعة زواج األطفال واإلنجاب في سن املر  الحّد بشكل كبير منألسر املراهقات أدت إلى 

 xii.  زواج القاصرات

 .  آخر لتوفير الغذاءنموذج  وتحويله إلىة النظر في طرق تكييف برامج التغذية املدرسيّ  •

 .  منح أو دعم عيني لخفض تكاليف عودة الطًلب إلى املدرسةالعمل مع وزارة التعليم لتقديم   •

 

 املأوى والستجابة اإلنسانية

مليون شخص في جميع أنحاء العالم نتيجة للنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق   70.8، تم تشريد أكثر من 2018عام الفي 

ل  اإلنسان. و 
ّ
دون  املشرّ من هذه املجموعات على التوالي. و  نسمة مليون  41مليون و  26دون داخليا الًلجئون و املشرّ شك

. وباإلضافة إلى الًلجئين  ال يحظون باهتمام كاٍف من الجهات املانحةا ما  ا معرضون للخطر بوجه خاص ألنهم غالبً داخليً 

 كبيرة من الناس تتأثر بالنزاعات و/أو الكوارث الطبيعية في مجتمعاتهم املحلية األصلية، وفي واملشرّ 
ً
، فإن أعدادا

ً
دين داخليا

 والًلجئين.
ً
 كبيرة من املشردين داخليا

ً
 أعدادا

ً
ويعيش العديد من هذه املجموعات في   كثير من األحيان تستضيف أيضا

مرافق املياه   في ة، ومحدوديّ سيئة  ةصحيّ في ظل بنى تحتّية مساكن دون املستوى املطلوب،   في مستوطنات مكتظة بالسكان، 

الجنسانية  . وهذه الحالة، مقترنة باملعايير 19-كوفيدخصبة النتشار  ًضاأر أي ما يشكل  والصرف الصحي والنظافة الصحية،  

ض النساء والفتيات بشكل خاص لخطر اإلصابة وغير  التقييدية املعمول بها في معظم البلدان في جميع أنحاء العالم، تعرّ 

ألنشطة الوقاية واالستجابة   تكتس ي الجهوزية على العالم النامي،  19-كوفيد ذلك من اآلثار السلبية. ومع تزايد تأثير 

 xiiiوالتخطيط لها أهمية بالغة.  

ة التي ترأسها إناث على مأوى غير مًلئم أكثر من األسر  ح أن تحصل األسر املعيشيّ في السياقات اإلنسانية، من املرّج و

مع طول األثر االقتصادي للقيود املفروضة على التنقل   19-كوفيديزيد من ضعفها إزاء  xivة التي يرأسها ذكور مما املعيشيّ 

ا غير قادرة على توفير السكن و دفع اإليجار الذي يعرض النساء و الفتيات  وفقدان الدخل، قد يكون أكثر الفئات ضعًف 

 لخطر االستغًلل, بما في ذلك االستغًلل الجنس ي.  

 

 التوصيات 

، واالتصاالت 19-كوفيد في التعبئة املجتمعية ذات الصلة ب اساسّيات  مساهماتضمان أن تكون النساء والفتيات  •

 املراقبة من أجل التصدي النتشار الفيروس.املتعلقة باملخاطر، وآليات 



وسائل املناسبة التي تصل إلى جميع أفراد املجتمع املحلي، مع مراعاة  الضمان استخدام االتصاالت وتبادل املعلومات  •

إمكانية الحصول على التكنولوجيا ومستويات اإلملام بالقراءة والكتابة والكفاءة اللغوية، والشواغل الخاصة املتعلقة  

ث واملسنين لخطر إساءة  نااإل بالوصول إلى النساء واملسنين املقيمينضمان عدم تعرض األسر املعيشية التي ترأسها 

ر19-بكوفيدايد الضغوط االقتصادية املرتبطة ة وحيازة األراض ي مع تز استخدام حقوقهم في امللكيّ 
ّ
في تدخًلت  . فك

 ن إقامتها.  محددة لضمان عدم طرد هذه املجموعات من أماك

 

 

 

 

لغة وأكثر، الرجاء دخول الرابط   للحصول على ارشادات بشأن تربية األطفال بما في ذلك الرسائل المرتبطة بالوقاية من العنف في  
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