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كوفيد ١٩



نبذة مختصرة 

يشهـــد الـــتاريـــخ البشـــري املـــشهود بـــوقـــت غـــريـــب لـــلغايـــة فـــي قـــتال 
عدو غير مرئي،هذه هي رواية الفيروس التاجي كوفيد ١٩. 

الـــفيروســـات الـــتاجـــية هـــي مجـــموعـــة مـــن الـــفيروســـات تـــنتمي إلـــى 
عـــــــائـــــــلة الـــــــتاجـــــــية ، والـــــــتي تـــــــصيب الـــــــحيوانـــــــات والبشـــــــر. يـــــــمكن 
لــــلفيروســــات الــــتاجــــية البشــــريــــة أن تســــبب مــــرضــــا مــــعتدال يشــــبه 
نـزالت الـبرد ، بـينما يسـبب الـبعض اآلخـر مـرضـا أكـثر حـدة (مـثل 
مـــتالزمـــة الشـــرق األوســـط الـــتنفسية - مـــتالزمـــة الـــجهاز الـــتنفسي 
فــــــي الشــــــرق األوســــــط والــــــسارس - املــــــتالزمــــــة الــــــتنفسية الــــــحادة 
الــوخــيمة). ظهــر فــيروس تــاجــي جــديــد لــم يــتم تحــديــده ســابــقا فــي 

البشر في ووهان ، الصني في ديسمبر ٢٠١٩. 

تـــشمل الـــعالمـــات واألعـــراض أعـــراض الـــجهاز الـــتنفسي وتـــشمل 
الحـــــمى والـــــسعال وضـــــيق الـــــتنفس. فـــــي الـــــحاالت األكـــــثر شـــــدة ، 
يـمكن أن تسـبب الـعدوى االلـتهاب الـرئـوي ومـتالزمـة تـنفسية حـادة 
شـــــديـــــدة وأحـــــيانًـــــا املـــــوت. تـــــتضمن الـــــتوصـــــيات الـــــقياســـــية ملـــــنع 
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انـــتشار  كـــوفـــيد ١٩ الـــتنظيف املـــتكرر لـــأليـــدي بـــاســـتخدام فـــرك 
الـــــيديـــــن بـــــالـــــصابـــــون أو املـــــاء والـــــصابـــــون ؛ تـــــغطية األنـــــف والـــــفم 
بــــــمرفــــــق مــــــرن أو أنــــــسجة يــــــمكن التخــــــلص مــــــنها عــــــند الــــــسعال 
والــعطس ؛ وتــجنب االتــصال الــوثــيق مــع أي شــخص يــعانــي مــن 

الحمى والسعال. 

قــــد يــــؤثــــر الــــوبــــاء بــــشكل غــــير مــــتناســــب عــــلى الــــنساء فــــي جــــميع 
أنــحاء الــعالــم وقــد تســبب جــائــحة  كــوفــيد ١٩ فــي تــعطيل الــحياة 

وسبل العيش لنا جميعا. 

ما هو تأثير االفيروس التاجي  كوفيد ١٩ على 
صحة النساء والفتيات؟ 

تـــــــتفاقـــــــم حـــــــالـــــــة عـــــــدم املـــــــساواة بـــــــني الجنســـــــني وعـــــــدم املـــــــساواة 
االجـتماعـية الـحالـية مـن خـالل كـوفـيد ١٩ وتـأثـيرهـا عـلى الـفتيات 

والنساء بطرق مختلفة عن الرجال والفتيان. 
مــــــــن املــــــــرجــــــــح أن يــــــــتأثــــــــر تــــــــعرض الــــــــنساء والــــــــفتيات لــــــــألعــــــــراف 
والـــتوقـــعات االجـــتماعـــية حـــول أدوارهـــن فـــي الـــرعـــايـــة ، ســـواء مـــن 
حـــــيث رعـــــايـــــة املـــــرضـــــى فـــــي املـــــنازل وكـــــذلـــــك فـــــي قـــــوى الـــــعمالـــــة 
الـــــصحية ، والـــــتي تـــــمثل ٪70 مـــــن الـــــنساء. عـــــالوة عـــــلى ذلـــــك ، 
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املــــرأة ومــــن املــــحتمل أن يــــتأثــــر وصــــول الــــفتيات إلــــى الخــــدمــــات 
الــــــصحية األســــــاســــــية ، مــــــثل تــــــلك املــــــتعلقة بــــــالــــــصحة الــــــجنسية 
واإلنـــجابـــية ، بســـبب الـــقيود املـــتزايـــدة عـــلى الحـــركـــة والتحـــديـــات 

االقتصادية التي تواجهها األسر. 

فتعتبر هذه القيود انتهاكا لحقوق اإلنسان الخاصة بهم. 

عـــالوة عـــلى ذلـــك ، تـــتطلب حـــقوق اإلنـــسان أن تـــثبت الـــبلدان أن 
أي تـدابـير تـقييديـة ضـروريـة للحـد مـن انـتشار األمـراض املـعديـة 
مـــــن أجـــــل تـــــعزيـــــز صـــــحة وحـــــقوق وحـــــريـــــات األفـــــراد فـــــي نـــــهايـــــة 

املطاف. 
  إذا لـم يـعد األسـاس املـنطقي األصـلي لـفرض الـتقييد سـاريـا ، 

فيجب رفع القيد بدون تأخير. 

بــــاإلضــــافــــة إلــــى ذلــــك ، يــــنبغي وضــــع آلــــيات لــــلرقــــابــــة واملــــساءلــــة 
للسماح لألفراد املتأثرين بالطعن في مدى مالءمة تلك القيود. 
إن االمـتثال لهـذه الـضمانـات ال يـعرّض للخـطر فـقط مجـموعـة مـن 
انـتهاكـات حـقوق اإلنـسان لـلفئات األكـثر ضـعفاً بـل سـيقوض فـي 

نهاية املطاف أهداف الصحة العامة األكبر. 
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نـــــفذت الـــــعديـــــد مـــــن الـــــبلدان تـــــدابـــــير الـــــصحة الـــــعامـــــة والـــــتدابـــــير 
االجـــــتماعـــــية عـــــلى نـــــطاق واســـــع فـــــي مـــــحاولـــــة للحـــــد مـــــن انـــــتقال 
وتــقليل تــأثــير كــوفــيد ١٩ ، بــما فــي ذلــك الحجــر الــصحي وتــقييد 

حركة األفراد. 
  تــــؤكــــد مــــنظمة الــــصحة الــــعاملــــية عــــلى أن أي تــــدابــــير مــــن هــــذا 
الـــــقبيل يـــــنبغي تـــــنفيذهـــــا فـــــقط كجـــــزء مـــــن مجـــــموعـــــة شـــــامـــــلة مـــــن 
تـــــدابـــــير الـــــصحة الـــــعامـــــة والـــــتدابـــــير االجـــــتماعـــــية (١٦) ، ووفـــــقاً 
لـــلمادة ٣ مـــن الـــلوائـــح الـــصحية الـــدولـــية (٢٠٠٥) ،والـــتي تـــنص 
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عـــــــلى أن يـــــــجب احـــــــترام كـــــــرامـــــــة وحـــــــقوق اإلنـــــــسان والحـــــــريـــــــات 
األســــاســــية احــــترامــــاً كــــامــــالً. يــــتم الــــتعبير عــــن اعــــتبارات حــــقوق 
اإلنــسان املــتعلقة بهــذه الــتدابــير بــشكل أكــبر فــي الــتعليق الــعام 
لــلجنة األمــم املتحــدة املــعنية بــالــحقوق االقــتصاديــة واالجــتماعــية 
والــــثقافــــية (٢٠٠٠) والعهــــد الــــدولــــي الــــخاص بــــالــــحقوق املــــدنــــية 
والـــسياســـية (١٩٧٦) ، ويـــتم تـــفصيلها بـــشكل أكـــبر فـــي مـــبادئ 
ســــــيراكــــــوزا ١٩٨٤) ) ، والــــــتي بــــــموجــــــبها يــــــجب أن تــــــكون هــــــذه 
الـــــتدابـــــير الـــــتقييديـــــة: وفـــــقا لـــــلقانـــــون ؛ مـــــتابـــــعة هـــــدف مشـــــروع ؛ 

متناسب وليست تعسفية أو تمييزية. 

غــالــبا مــا تــكون الــنساء والــفتيات مــقدمــات الــرعــايــة األســاســييات 
فــي املــنزل ولــديــهن بــشكل عــام مــهام مــنزلــية ومــسؤولــيات رعــايــة 
أكـبر مـقارنـة بـالـرجـال ، حـيث يـقضني فـي املـتوسـط 2.5 مـرة مـن 

الوقت في أعمال الرعاية بدون أجر. 

  مـــع إغـــالق املـــدارس وارتـــفاع أعـــداد املـــصابـــني فـــي الـــعديـــد مـــن 
الـبلدان والـحاجـة إلـى رعـايـة املـرضـى واألطـفال فـي املـنزل ، مـن 

املحتمل أن يزيد العبء املزدوج على النساء. 
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يــــتطلب تــــطويــــر الــــنظم الــــصحية الــــشامــــلة واملــــرنــــة دمــــج مــــنظور 
جـــــــنسانـــــــي ، مـــــــنظور يحـــــــدد االخـــــــتالفـــــــات املـــــــبينة أدنـــــــاه تـــــــكمل 
األدوات واملـــــــبادئ الـــــــتوجـــــــيهية الـــــــتي تـــــــقدمـــــــها مـــــــنظمة الـــــــصحة 

العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي. 

  إشــــراك الــــنساء فــــي جــــميع مــــراحــــل االســــتجابــــة وفــــي عــــمليات 
صـــنع الـــقرار الـــوطـــنية واملحـــلية ، وخـــاصـــة املجـــموعـــات الـــنسائـــية 
األكــثر تــأثــراً بــاألزمــة ، عــلى ســبيل املــثال الــنساء الــعامــالت فــي 
قـطاع الـرعـايـة الـصحية وضـمان أن االحـتياجـات الـفوريـة لـلنساء 
الـــــعامـــــالت فـــــي الـــــرعـــــايـــــة الـــــصحية يـــــتم اســـــتيفاء هـــــذا الـــــقطاع 
وتحسـني إمـكانـية وصـولـهم إلـى املـعلومـات ، إلـى مـعدات الحـمايـة 
الـــــــشخصية ومـــــــنتجات الـــــــنظافـــــــة الشهـــــــريـــــــة ومـــــــنتجات الـــــــصحة 

اإلنجابية. 

يـــــــــمثل انـــــــــتشار  كـــــــــوفـــــــــيد ١٩ تحـــــــــديـــــــــا عـــــــــاطـــــــــفيا لـــــــــلعديـــــــــد مـــــــــن 
األشـــخاص ، حـــيث يـــغير الـــحياة الـــيومـــية بـــطرق غـــير مســـبوقـــة. 
يـــجب أن تـــلعب جـــميع شـــرائـــح املـــجتمع - بـــما فـــي ذلـــك أصـــحاب 
الـــعمل والـــعامـــلني - دورا فـــي حـــمايـــة أنـــفسهم وبـــعضهم الـــبعض 
واملــــساعــــدة فــــي مــــنع املــــزيــــد مــــن انــــتشار املــــرض. تــــقدم مــــنظمة 
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الــصحة الــعاملــية املــشورة واملــعلومــات املحــدثــة حــول  كــوفــيد ١٩، 
وكــــــيف يــــــمكن ألصــــــحاب الــــــعمل حــــــمايــــــة مــــــوظــــــفيهم ، ومــــــا هــــــي 
الـتدابـير الـتي يـنبغي عـليهم اتـخاذهـا فـي مـكان الـعمل والـعوامـل 

األخرى ذات الصلة على سبيل املثال: 

تــــم إدراج اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة كــــواحــــدة مــــن الــــدول الــــتي 
وضـــــــعت ســـــــياســـــــات لحـــــــمايـــــــة الـــــــنساء والـــــــفتيات وســـــــط تـــــــفشي 
الــفيروس الــتاجــي ، مــن قــبل املــفوض الــسامــي لــحقوق اإلنــسان 

في األمم املتحدة. 

فــي األســبوع املــاضــي ، شــاركــت املــفوضــة مــيشيل بــاشــليه فــي 
نــدوة عــبر اإلنــترنــت نــظمتها األبــطال الــدولــيون لــلجنس بــعنوان " 
كــــــوفــــــيد ١٩ و املــــــساواة بــــــني الجنســــــني: االرتــــــقاء إلــــــى مســــــتوى 

التحدي". 

خــالل الجــلسة ، اســتعرضــت التحــديــات الــتي تــواجــه املــرأة ، مــن 
الـوصـول إلـى الـعمل وسـبل الـعيش ، إلـى الـعنف الـقائـم عـلى نـوع 

الجنس في منازلهم والحق في الرعاية الصحية. 
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وقـالـت الـسيدة بـاتـشيليت ، وهـي أيـضا الـرئـيسة الـسابـقة لـشيلي 
، إن الــــنساء أكــــثر عــــرضــــة لــــإلصــــابــــة بــــالــــفيروس ألنــــهن مــــمثالت 

بشكل مفرط في قطاع الرعاية الصحية (٧٠ في املائة). 

وقــالــت إن ٧٤٠ مــليون امــرأة فــي جــميع أنــحاء الــعالــم تــعمل فــي 
"قــطاعــات غــير رســمية" مــما يــعني عــادة أنــه لــيس لــديــهم تــأمــني 
صـــــحي أو مـــــدخـــــرات وســـــيكافـــــحون مـــــن أجـــــل الـــــتعافـــــي وســـــط 

تفشي املرض وكذلك على املدى الطويل. 
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وقـــــالـــــت إنـــــه مـــــن خـــــالل إجـــــراءات اإلغـــــالق ، تـــــكون الـــــنساء فـــــي 
املـواقـف الـتعسفية أكـثر عـرضـة لـلعنف ، مـشيرة إلـى زيـادة ٣٠٪ 
فـــي الـــتقاريـــر حـــول اإلســـاءات املـــنزلـــية ضـــد الـــنساء فـــي فـــرنـــسا 

خالل األسبوع األول من إغالق البالد. 

أوضـــحت الـــسيدة بـــاتـــشيليت كـــيف عـــطلت  جـــائـــحة  كـــوفـــيد ١٩ 
الـحياة الـيومـية بـطرق عـديـدة "لـكنها لـم تـوقـف الـتحيز الـقائـم عـلى 

نوع الجنس." 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك ، قـــالـــت إن الـــجهود تُـــبذل فـــي الـــعديـــد مـــن 
الـبلدان لحـمايـة حـقوق اإلنـسان لـلنساء والـفتيات مـع االسـتمرار 

في االستجابة لحاالت طوارئ كوفيد ١٩. 

وذكــرت بــعض األمــثلة عــلى مــا وصــفته بـ "املــمارســات الــواعــدة" 
وتـــــضمنت ســـــياســـــات اإلمـــــارات لحـــــمايـــــة الـــــنساء والـــــفتيات مـــــن 

الفيروس. 

وقــالــت "فــيما يــتعلق بــحقوق املــرأة فــي الــصحة ، تــولــي دول مــثل 
البحـــريـــن واإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة اهـــتمامـــا خـــاصـــا بـــصحة 
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الــنساء والــفتيات املــعرضــات للخــطر فــي االســتجابــة الــوقــائــية ل 
كوفيد ١٩". 

كـانـت الـسيدة بـاشـيليت تـشير إلـى الـتنفيذ املـبكر لـدولـة اإلمـارات 
الــعربــية املتحــدة لــلعمل مــن الــسياســات املــنزلــية لــلنساء الــحوامــل 
واألمـــهات الـــلواتـــي لـــديـــهن أطـــفال فـــي الـــصف الـــتاســـع وأصـــغر 

لحمايتهم من العدوى املحتملة. 

ورداً عـــــــلى تـــــــعليقاتـــــــها ، قـــــــال أحـــــــمد الجـــــــرمـــــــن مـــــــساعـــــــد وزيـــــــر 
الخارجية والتعاون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي: 

"إن دولــة اإلمــارات الــعربــية املتحــدة مــلتزمــة الــتزامــا تــامــا بــتعزيــز 
حــقوق املــرأة وتــعتبر تــمكني املــرأة أمــرا أســاســيا لــتطويــر مــجتمع 

حديث وتقدمي. 

"تـعتبر اإلمـارات سـالمـة وأمـن الـنساء أمـرا حـاسـما ، ألن الـعنف 
املنزلي جريمة خطيرة في البالد ويعاقب عليها القانون.“ 

إن احــــــــــتضان حــــــــــقوق اإلنــــــــــسان لــــــــــلمرأة كجــــــــــزء ال يتجــــــــــزأ مــــــــــن 
اســــتجابــــتنا لــــلصحة الــــعامــــة لــــن يــــوفــــر فــــقط الــــتوجــــيه األخــــالقــــي 
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خــــــالل هــــــذه األوقــــــات الــــــصعبة ولــــــكنه ســــــيضع األســــــاس لــــــكيفية 
استجابة العالم ألزمات الصحة العامة في املستقبل. 

املراجع 

——————————————————

https://www.thenational.ae/uae/government/uae-praised-for-protecting-women-amid-covid-19-
outbreak-1.1014847


file:///Users/sheshambinzayed/Desktop/WHO-2019-nCoV-SRH-Rights-2020.1-eng%20(1).pdf


https://www.who.int/teams/risk-communication/employers-and-workers? 


https://apps.who.int/iris/handle/10665/331699


https://www.who.int/teams/risk-communication/employers-and-workers?


https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
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