
جائحة "كوفيد-19 " تزيد الخطر على 
النساء والفتيات المهددات أصال في 
األوضاع اإلنسانية الحرجة والهشة

تحث "مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية في حاالت األزمات" 
)مجموعة العمل المشتركة( المجتمع الدولي على تلبية احتياجات وحقوق النساء والفتيات في 
األوضاع اإلنسانية والبيئات الهشة خالل جائحة كوفيد–19، بما يشمل ضمان حصولهن على 

الخدمات والمستلزمات األساسية المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. 

أيار/مايو 2020

في 11 مارس 2020، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" كوفيد–19 جائحة، أو وباًء عالميا. بينما تكافح جميع البلدان لالستجابة 
لالنتشار السريع للمرض، فإن الوباء يشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص في األزمات اإلنسانية القائمة، ويهدد بدفع األوضاع 
الهشة نحو أزمات جديدة. حتى قبل جائحة كوفيد–19، كان هناك ما يقدر بنحو 1.8 مليار شخص يعيشون في سياقات هشة 

حول العالم، بما في ذلك 168 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية.1 تقريبا 1 من كل 4 من هؤالء هي امرأة أو فتاة 
في سن اإلنجاب.2 سيستمر عدد النساء والفتيات المعرضات لخطر شديد في االرتفاع بال شك، بينما تواجه األوضاع اإلنسانية 
كوفيد–19 في ظل أنظمة صحية وشبكات لوجستية مرهقة بالفعل، وأماكن ومالجئ غير مالئمة ومكتظة، وحماية محدودة من 

العنف القائم على النوع االجتماعي، وعدم كفاية مرافق ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.

السياق 1



التأثير العالمي لحالة الطوارئ الناتجة عن كوفيد–19 يكون أكثر وطأة على النساء والفتيات اللواتي يعشن في األزمات اإلنسانية 
القائمة والناشئة.من المرجح أن تزداد الظروف السيئة سوءا، بما في ذلك زيادة انعدام األمن وعدم االستقرار والنزاع، وتدهور 

مواقع النزوح والمزيد من القيود على الموارد، والتي ستؤدي جميعها إلى تفاقم األشكال المتعددة والمتداخلة للتمييز التي 
تعاني منها النساء والفتيات. ومن المثير للقلق أن بعض الحكومات تستغل أيضا أزمة الصحة العامة العالمية إلنشاء المزيد من 

الحواجز أو القضاء على إمكانية الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الموجودة في األوضاع اإلنسانية.3 

كل يوم، تموت أكثر من 500 امرأة وفتاة في البلدان ذات األوضاع الطارئة أثناء الحمل والوالدة، ويرجع ذلك في الغالب 
إلى غياب المعاِلجات الخبيرات بالوالدة أو نقص اإلجراءات الطارئة في حاالت الوالدة، وكذلك مضاعفات اإلجهاض غير 

اآلمن.4 أظهرت األبحاث األخيرة الخاصة بكل بلد زيادةً في حوادث العنف األسري المبلغ عنها مع وضع قيود على الحركة 
وتدابير الحجر الصحي للحد من انتشار كوفيد–5.19   6 المعدالت المرتفعة أصال للعنف الجنسي تزداد تاريخيا في األوضاع 

اإلنسانية أثناء األزمات. على سبيل المثال، في بعض حاالت األزمات القائمة، أبلغت  65% من النساء عن تعرضهن إما للعنف 
الجنسي أو الجسدي، هذا المعّدل أعلى مرتين من المتوسط العالمي ومن بين أعلى مستويات العنف ضد النساء والفتيات في 

العالم.7 باإلضافة إلى كونه انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان، يمكن أن يؤدي العنف الجنسي أيضا إلى زيادة معدالت الحمل غير 
المقصود، واإلجهاض غير اآلمن، ووفيات األمومة وانخفاض الوزن عند الوالدة، واإلجهاض التلقائي، والوالدة المبكرة، 

والعدوى المنقولة جنسيا للنساء والفتيات.8

هناك تحديات معقدة لضمان توافر خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الجيدة، وإمكانية الحصول عليها، وقبولها في األوضاع 
اإلنسانية والبيئات الهشة. وهي تشمل النظم الصحية المرَهقة، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة الباهظة للخدمات، ونقص 

المعلومات، والبيئات غير اآلمنة، والخوف من العنف جراء طلب الرعاية، والحواجز القانونية والسياساتية واالجتماعية 
القائمة أصال.9 من المهم أيضا مراعاة االحتياجات الفريدة والحواجز التي تعيق المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية 
واإلنجابية التي تواجهها الفئات المهمشة - بما في ذلك المراهقون/ات، والمهاجرون/ات، واألشخاص ذوو اإلعاقة، واألشخاص 
الذين لديهم أشكال متنوعة للتعبير الجندري، والهويات الجندرية، والتوجه الجنسي، والخصائص الجنسية - حيث تتفاقم هشاشة 

أوضاعهم/ن أثناء األزمات.

حاالت الطوارئ تفاقم احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية للنساء 2
والفتيات اللواتي يعشن في أوضاع إنسانية وبيئات هشة 

منذ 1995، وفرت مجموعة العمل المشتركة إرشادا ودعما تقنيَّين مبنيَّين على األدلة للمساعدة في ضمان توفير خدمات الصحة الجنسيّة 
واإلنجابية كجزء من الرعاية الصحية المنقذة للحياة في بيئات األزمات والعمل اإلنساني. 

المكّون األساسي لهذا العمل هو حزمة الخدمات المبدئية الدنيا المعنية بالصحة الجنسية واإلنجابية )حزمة الخدمات المبدئية(، وهي 
مجموعة أنشطة منقذة للحياة ذات األولوية لتنفيذها في بداية كل أزمة إنسانية.

تطبيق حزمة الخدمات المبدئية ليس اختياريا - إنه معيار دولي للرعاية يجب أن يكون متاحا في بداية كل حالة طوارئ، بما في ذلك تفشي 
األمراض المعدية.



كوفيد-19  يهدد بقطع استمرارية تقديم خدمات الصحة الجنسية 3
واإلنجابية في البيئات الهشة واألوضاع اإلنسانية 

أظهرت األوبئة السابقة أن عدم الحصول على الخدمات الصحية األساسية بسبب إغالق الخدمات غير المتعلقة باالستجابة 
للوباء يمكن أن يؤدي إلى وفيات أكثر من الوباء نفسه.10 إذا لم يتم إدراج احتياجات النساء والفتيات في استجابة الصحة العامة 

لكوفيد-19 ، بما في ذلك تحديد األولويات المتناسب لموارد الصحة الجنسية واإلنجابية، فستحدث زيادات كبيرة في الوفيات 
التي يمكن تجنبها.11 على سبيل المثال، الحرمان من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية مثل وسائل منع الحمل، 

والرعاية أثناء الوالدة لجميع الوالدات، الرعاية الطارئة في حاالت الوالدة واألوالد حديثي الوالدة، والرعاية بعد اإلجهاض، 
والرعاية لإلجهاض اآلمن، والرعاية السريرية للناجين/ات من االغتصاب، والوقاية والعالج لفيروس نقص المناعة البشرية 
وغيره من أنواع العدوى المنقولة جنسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدالت المرض والوفيات بشكل كبير.12 عالوة على ذلك، 

من دون الحصول على وسائل منع الحمل، بما فيها الوسائل الطارئة لمنع الحمل، سيزداد الحمل غير المقصود واإلجهاض 
غير اآلمن، ما يساهم في زيادات أكبر في وفيات وإعاقات األمومة في األوضاع اإلنسانية.13 

بسبب كوفيد-19 ، أصبح إلغاء تحديد األولويات وتعطيل الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية في البيئات 
اإلنسانية والهشة حقيقة واقعة، بالضبط في الوقت الذي تكون فيه النساء والفتيات في أمس الحاجة إلى هذه الخدمات.14 أّدت 
جائحة كوفيد-19  إلى تعطيل سالسل اإلمداد المنتظمة والشبكات اللوجستية للرعاية الصحية على مستوى العالم، مما تسبب 

في حدوث تأخير على جميع المستويات في إنتاج اإلمدادات والتصنيع؛ تحديات الشراء؛ زيادة الحواجز التنظيمية التي تعوق 
الواردات والصادرات؛ انخفاض توافر وسائل النقل الدولية والمحلية؛ وانقطاعات في تسليم السلع حتى الميل األخير.15 

كوفيد-19  سيؤثر ويعطل بشكل متزايد على توافر إمدادات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة، بما في ذلك المجموعات 
المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ، التي يحتاجها الناس لضمان الوالدة اآلمنة والوفاء 

بالمعايير الطبية بالمعدات المناسبة و إمدادات لرعاية الصحة الجنسية واإلنجابية للمتضررين من األزمات اإلنسانية. ولهذه 
االضطرابات أثر كبير في األوضاع اإلنسانية، التي تعتمد بشكل كبير على المشتريات الدولية واسعة النطاق والتخزين 
العالمي لإلمدادات المنقذة للحياة، بما فيها مجموعات المستلزمات الطبية والصحية المقدمة من "صندوق األمم المتحدة 

للسكان"، و"منظمة الصحة العالمية"، وغيرها.

باإلضافة إلى اإلمدادات الالزمة لتوفير الرعاية األساسية والمنقذة للحياة لمرضاهم/ن، يواجه مقدمو/ات الرعاية الصحية 
اإلنسانية في الخطوط األمامية ندرة متزايدة في معدات الحماية الشخصية المنقذة للحياة. بسبب النقص الكبير على المستويين 
الوطني والعالمي في معدات الوقاية الشخصية، يُترك عمال/عامالت الرعاية الصحية على الصعيدين الوطني والعالمي الذين 

يقدمون خدمات منقذة للحياة مثل الصحة الجنسية واإلنجابية معّرضين/ات لإلصابة. ال يمكن تقديم رعاية عالية الجودة للصحة 
الجنسية واإلنجابية بدون هذه األدوية، واللوازم، واألجهزة، والمعدات األساسية. إعطاء األولوية الستمرار الحصول على 

معدات الوقاية الشخصية والصحة الجنسية واإلنجابية أمر بالغ األهمية لحماية حياة النساء والفتيات ورفاههن، كمستخدمات 
وكمقدمات للرعاية الصحية.  



توصيات محددة

لضمان تمويل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ضمن نداءات كوفيد-19  أو خارجها، 
ينبغي للجهات المانحة:

االستثمار في خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد-19  وآليات التمويل األخرى المخصصة لالستجابة للوباء، والتي يجب 
أن تشمل تمويل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة وغير التمييزية.

ضمان التمويل المستمر والمرن للتأهب وجهود العمل المبكر وتنفيذ حزمة الخدمات المبدئية، حيث أن البلدان الهشة معرضة 
لخطر االنتقال إلى أزمة إنسانية.

االستثمار في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية إلمدادات الصحة الجنسية واإلنجابية المنقذة للحياة الالزمة لتنفيذ حزمة 
الخدمات المبدئية ألهداف خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في كل فترة كوفيد-19 .

إتاحة التمويل دون انقطاع لتأمين الصحة الجنسية واإلنجابية الستمرار الرعاية في االستجابات اإلنسانية الطارئة الحالية 
والناشئة أثناء وبعد أي استجابة أولية لحالة الطوارئ.

1

ضمان توفير معلومات، وخدمات، وإمدادات شاملة للصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية أمر أساسي ليس 
فقط لالستجابة الفعالة، ولكن أيضا للوفاء بااللتزامات القانونية الدولية. 

حان الوقت اآلن للحكومات والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والقطاع الخاص للعمل معا لضمان توافر خدمات الصحة 
الجنسية واإلنجابية األساسية والوفاء بالحقوق والوصول إليها، بما في ذلك وسائل منع الحمل والرعاية أثناء الوالدة 

لجميع الوالدات، والرعاية الطارئة في حاالت الوالدة واألوالد حديثي الوالدة، ورعاية ما بعد اإلجهاض، ورعاية اإلجهاض 
اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون، والرعاية السريرية للناجين/ات من االغتصاب، والوقاية والعالج لفيروس نقص 

المناعة البشرية وغيره من أنواع العدوى المنقولة جنسيا.

دعوة إلى التحرك 4



لضمان التنسيق بين قطاعات التنمية والقطاعات اإلنسانية، ينبغي للحكومات، والجهات المانحة، 
ووكاالت األمم المتحدة، والشركاء المنفذين: 

زيادة االستثمار في االستجابة لكوفيد-19  لتقديم الدعم وجها لوجه وعن بعد، والتدريب، واإلشراف، والمراقبة للمحافظة على إمكانية 
الحصول على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وتوافرها وجودتها، وكذلك سالمة العاملين/ات الصحيين/ات والمرضى والمريضات.

إنتاج معلومات متعلقة بالصحة العامة تكون واضحة، ومتسقة، وقائمة على األدلة، ومحدثة بانتظام، والتواصل المتبادل في 
شراكة مع السكان المتضررين من أجل الوصول الفعال إلى المجتمعات المحلية والعاملين/ات في مجال الرعاية الصحية.

البحث عن فرص للتعاون مع شركاء من مختلف القطاعات من أجل إيجاد الكفاءات وتجنب الحواجز غير الضرورية.

جمع واستخدام بيانات الجنس، والعمر، وحالة الحمل، واإلعاقة باستمرار لتحسين جهود االستجابة والتعافي.

لضمان الحصول على اإلمدادات األساسية المنقذة للحياة، ينبغي للحكومات، والجهات المانحة، 
ووكاالت األمم المتحدة، والشركاء المنفّذين: 

دعم الجهود لتجميع شراء اإلمدادات الرئيسية لتأمين كميات أكبر من العرض واإلنتاج، بما في ذلك معدات الوقاية الشخصية للعاملين/
ات في مجال الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية، وكذلك أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية الالزمة لضمان استمرارية حزمة الخدمات 

المبدئية ألجل أهداف خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية. 

ضمان التسليم الموثوق لجميع اإلمدادات الصحية األساسية، بما فيها اإلمدادات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، لتجنب انقطاع 
الخدمة من خالل الخروج من عنق الزجاجة المتصل بـ كوفيد-19  فيما يتعلق باإلنتاج العالمي والمحلي لإلمدادات، والشراء، والمرور، 

واالستيراد، والتصدير، والتخليص الجمركي، وإدارة الصيدلة، بما في ذلك من خالل إزالة الحواجز التنظيمية التي تعيق تدفق اإلمدادات 
المنقذة للحياة من البلدان وإليها.

دعم الرعاية على مستوى المجتمع، والطب عن بعد، والرعاية المنزلية وفقا إلرشادات منظمة الصحة العالمية، من خالل إتاحة الحصول 
على المنتجات االستهالكية مثل اختبارات الحمل، والواقيات الذكرية، وموانع الحمل الفموية، واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية.

دعم الجهود الجارية لجمع، وتجميع، وتبادل البيانات حول العرض والطلب في مواجهة قيود العرض الجديدة لتمكين الجهات الفاعلة 
من تنفيذ أنظمة تخصيص مستدامة، وعقالنية، وعادلة؛ وإجراء تخطيط منسق إلمدادات الوقاية الشخصية والصحة اإلنجابية الجنسية 

لدى نقصانها؛ وضمان التوزيع للفئات المتضررة في األوضاع اإلنسانية.

دعم الجهات الفاعلة المحلية والتعلّم منها في التوجيه بشأن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك االستخدام الصحيح 
لمعدات الوقاية الشخصية لمنع انتقال كوفيد-19  من شخص إلى آخر في مرافق الصحة الجنسية واإلنجابية.
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لتحسين ربط خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
ينبغي للحكومات، والجهات المانحة، والشركاء المنفذين:

االعتراف بأن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية يمكن أن تكون نقطة دخول للتخفيف من حدة العنف القائم على النوع االجتماعي، 
واالستجابة له، والحد منه.

تدريب مقدمي/ات الخدمات على كيفية التعرف على عالمات العنف القائم على النوع االجتماعي، ودعم الكشف عنه.

ضمان الحصول على رعاية اإلجهاض اآلمن المنقذة للحياة إلى أقصى حد يسمح به القانون والرعاية بعد اإلجهاض للناجيات من العنف 
الجنسي مدرجة في جميع خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

توفير المعلومات وبناء الوعي حول خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية المتاحة للناجين/ات، بما في ذلك الوسائل الطارئة لمنع الحمل، 
والدعم النفسي واالجتماعي، ورعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون، والتي يمكن تقديمها في الوقت المناسب، وبطريقة 

آمنة، وتحفظ الكرامة، وسرية.

إنشاء أنظمة ومسارات إحالة متينة وسرية باإلضافة إلى قدرات الشراء المناسبة لضمان حصول الناجيات على رعاية شاملة.

لدعم العاملين/ات في الصحة، ومنظمات المجتمع المدني النسائية على الخطوط األمامية، 
ينبغي للحكومات، والجهات المانحة، ووكاالت األمم المتحدة، والشركاء المنفذين: 

اإلقرار بأن النساء يمثلن  70% من القوى العاملة الصحية واتخاذ إجراءات ملموسة للقضاء على الفجوة الجندرية في األجور بنسبة 
 28% في قطاع الصحة.16 وهذا يشمل التعويض المناسب للعامالت/ين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية - أغلبهم من 

النساء - لقاء أدوارهن/م الموسعة والمخاطر المرتبطة بصحتهن/م ورفاههن/م العقليَّين. هذا مهم بشكل خاص للعاملين/ات الصحيين/ات 
غير المتفرغين/ات أو الذين/اللواتي ال يتلقون/ين أجرا، والموجودين/ات حاليا في الخطوط األمامية والذين/اللواتي ليست لديهم/ن إجازة 
مرضية مدفوعة األجر. يمكن استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول، حيثما كان ذلك ممكنا، ومنصفا، ومفضال من قبل العاملين/ات 

الصحيين/ات على الخطوط األمامية. نظرا إلى الخطر الذي يشكله كوفيد-19  على العاملين/ات الصحيين/ات في الخطوط األمامية وتعطيل 
سير عملهم/هن، يجب إعادة تخصيص األموال المخصصة حاليا للحوافز القائمة على األداء من أجل تغطية الرواتب أو األجور الروتينية 

لجميع العاملين/ات الصحيين/ات الفاعلين/ات. 

تمويل ودعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في األوضاع اإلنسانية. بينما تكافح العديد من منظمات المجتمع المدني التي 
تقودها النساء وتلك التي تركز على النساء من أجل مواصلة أعمالها خالل هذه األوقات، فإنها بحاجة ماسة إلى تمويل متزايد ومرن 

الستدامة العمليات وكذلك لمواصلة أدوارها الحاسمة في تقديم المعلومات والخدمات الصحية المنقذة للحياة.

شمل المستجيبين/ات في الخطوط األمامية، ومعظمهم من النساء، في آليات الحماية. أظهرت األوبئة العالمية السابقة زيادة في 
المضايقات أو العنف ضد مقدمي/ات الخدمات الصحية واإلنسانية، ال سيما في األماكن التي تشهد توترات شديدة بين السكان المضيفين 

مات الخدمات على الخطوط األمامية. والالجئين. يجب حماية مقّدِ
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االعتراف بأن خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي هي خدمات أساسية ويجب أن تكون متاحة بطريقة آمنة وسهلة االستخدام، بما 
في ذلك الميزانيات المخصصة ودعم الموظفين/ات.



لدعم وحماية المجموعات السكانية المهمشة ينبغي لوكاالت األمم المتحدة والشركاء المنفذين:

تنفيذ مقاربات للتكيف واالستجابة للوصول إلى المراهقين/ات بمعلومات دقيقة حول الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية وذات صلة 
بـ كوفيد-19 . يكتسب هذا األمر أهمية خاصة مع تعطيل التعليم النظامي وغير النظامي، ويتأثر الشباب بشكل خاص.

إشراك المنظمات والشبكات التي تمثل المجتمعات المهمشة المتنوعة بطريقة مجدية، بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة 
والعامالت/ين بالجنس واألشخاص ذوي التوجهات الجنسية المتنوعة، والهويات الجندرية، والتعبيرات الجندرية، والخصائص الجنسية 

لنشر وتعزيز السلوكيات الوقائية والتي تحافظ على الصحة.

تقديم الدعم والتدريب - بما في ذلك بدائل التدريب عن بعد - للعامالت/ين في مجال الرعاية الصحية على توفير خدمات الصحة الجنسية 
واإلنجابية التي تراعي النوع االجتماعي وغير التمييزية. 

لضمان المساءلة تجاه النساء والفتيات في أوضاع األزمات، ينبغي للحكومات، والجهات المانحة، 
ووكاالت األمم المتحدة، والشركاء المنفذين: 

تنفيذ حزمة الخدمات المبدئية في بداية كل حالة طوارئ، بما في ذلك تفشي األمراض المعدية. كمعيار للجهات الفاعلة اإلنسانية، فإن حزمة 
الخدمات المبدئية مدعومة بااللتزامات القانونية الدولية للدول باحترام وضمان حقوق اإلنسان األساسية، التي تشمل الحقوق الجنسية واإلنجابية 

في األوضاع اإلنسانية باإلضافة إلى المعايير اإلنسانية بما فيها معايير مشروع "اسفير" اإلنسانية. باإلضافة إلى ذلك، الحزمة هي أحد معايير 
الحد األدنى لـ "الصندوق المركزي لمواجهة حاالت الطوارئ" المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق، وهي مدمجة في توجيهات 

مجموعة الصحة العالمية، ما يؤكد على إلحاح تنفيذها.

ضمان أن جميع الخدمات السريرية األساسية للصحة الجنسية واإلنجابية ال تزال متاحة، بما يتماشى مع حزمة الخدمات المبدئية. وهذا يشمل 
وسائل منع الحمل، والرعاية أثناء الوالدة لجميع الوالدات، والرعاية الطارئة في حاالت الوالدة واألطفال حديثي الوالدة، ورعاية ما بعد 

اإلجهاض، ورعاية اإلجهاض اآلمن إلى أقصى حد يسمح به القانون، والرعاية السريرية للناجيات/ين من االغتصاب، والوقاية والعالج من 
فيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من أنواع العدوى المنقولة جنسيا. تفوق مخاطر النتائج السلبية الناجمة عن المضاعفات الطبية المتعلقة 

بالصحة الجنسية واإلنجابية المخاطر المحتملة النتقال كوفيد-19  في المرافق الصحية.

ضمان نظم مساءلة شاملة وفعالة قائمة على الحقوق أمام النساء والفتيات في األوضاع اإلنسانية. يجب تصميم األنظمة المستندة إلى 
الحقوق لجمع مالحظات المستخدمات/ين من المجتمع، وتطوير خطط العمل، وتنفيذها، ومراقبتها لمعالجة الفجوات في الخدمة وانتهاكات 
الحقوق على مستوى تقديم الخدمة واالستجابة. يجب أن تشمل األنظمة أيضا آليات شكوى سرية وحيث ال تخلق خطًرا على مستخدمي/ات 

الخدمة، آليات للحوار والتفاوض المستمر بين مستخدمي/ات الخدمة، والمجتمعات، ومقدمي الرعاية الصحية/المستجيبين/ات للعمل اإلنساني.

ضمان أن جميع هيئات صنع القرار المتعلقة بـ كوفيد-19  شاملة، ومتوازنة جندريا، وتشمل خبرات مكرسة للصحة الجنسية واإلنجابية 
والخبرة الجندرية. تصميم، وتنفيذ، وتقييم استجابة الصحة العامة المتعلقة بـ كوفيد-19  يجب أن يشملوا المجتمع المدني المحلي، ال سيما 

المنظمات التي تقودها النساء وتلك التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان والصحة الجنسية واإلنجابية.
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في الواقع، تشير بعض البراهين المبدئية إلى أن حوادث عنف الشريك الحميم ارتفعت في الصين خالل ذروة تفشي الوباء هناك. انظر:

)مع مالحظة أن هذه النسب قد تكون أقل لعدد من األسباب، بما في ذلك نتيجة للرعاية اإلنسانية المستهدفة، ولكن هذه النتائج ينبغي أن تكون "ُمفَسَّرة بحذر" ألن من المحتمل أن تكون وفيات األمومة أقل من المبلغ عنها.(


