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، مرة كشفت.  عدم المساواة القائمة السيما عىل مستوى العمر، الجنس والوسط تضخم جائحة أيينتج عن 

ي أحدث التحليالت  أخرى،
 
ي تم إجراؤها ف

وس كورونا المستجد  وباء جميع أنحاء العالم منذ ظهور الت  عن  فير

ي مجال الرعاية الصحيةعىل النساء لحالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي التأثير غير المتناسب 
 
 .والعامالت ف

 

 

ن المرأة الصورة: هيئة األمم المتحدة  ن وتمكي  ن الجنسي   مركز النخيل  / للمساواة بي 

ئ للوباء عىل النساء والفتيات،إن   ي المجتمع   التأثي  غي  المتكافن
  يتطلب األمر الحرص عىل ،  كورونا جائحة   وأمام خطر   نظرا لدورهم الفعال فن

ة تفشيه وحماية صحة األبعاد الجنسانية للوباء من أجل وقف  اإلهتمام . وعىل وجه الخصوص، يجب  سبل عيش وسالمة النساء و وتي 

ي يواجهنالنساء والفتيات  ة  بحال
ن ،    اللوات   متعددة من الضعف والتميي 

ً
ضمان حصولهم عىل الخدمات وحماية حقوقهم حت     ألجلأشكاال

ي مكافحة المرض
ا من لعب دورهم فن

ً
 .  يتمكنوا أيض

ي  
 
وس كورونا المستجد  مواجهةمساهمة المرأة ف  فير

وس  لمواجهة    ي مجاالت متعددة و  جميع المستوياتاألساسية للمرأة عىل   تذكر بالمساهمة(  COVID-19)كورونا المستجد  في 
، وخاصة  فن

ي الخطوط األمامية، كعامالت 
ي الصحة ومتطوعات مجتمعيات وعامالت وطبيبات فن

ي الواقع، . من عامالت فن
تتحمل النساء األعباء   فن

  ، ال سيما  مزاولة عملها لمواجهة هذه الجائحة أثناء  العدوى والقسط األكير من المسؤولية الصحية و المخاطرالمهنية    ضغوطاتو النفسية  

لية  ن ي الصحة ومقدمات للرعاية المين
ي دورهن ومن خالل كعامالت فن

  النساء  إن داخل المجتمعات. العالقات عىل التنشيط والمحافظة فن

ي و57 تمثلن ن و٪ 66٪ من الطاقم الطتر ي القطاع 64من المساعدين الطبيي 
ي الخدمة المدنية فن

عندما تكون  . اإلجتماعي ٪ من موظفن

لية   ن ،  ينضاف إىل األنشطة و المسؤوليات السابقة الذكر  األنظمة الصحية مثقلة، فإن عبء الرعاية المين ويقع عىل عاتق النساء إىل حد كبي 

ي العمل ا 
ي المتوسط سبعة أضعاف الوقت فن

ن فن ىلي مقارنة بالرجال )مقارنة بثالث مرات فقط عىل مستوى العالم (. حيث يقضي 
ن  لمين

وس كورونا المستجد إنعكاس   اإلقتصاديةالمرأة إىل الموارد والفرص  ولوجعىل   فير

وس   الذي سببهالذي لوحظ و اإلقتصادي التباطؤ  ي المنطقة العربية وحدها، تقدر لجنة األمم المتحدة  هو موجع كورونا المستجد في 
. فن

ي آسيا )اإلسكوا( أن    اإلجتماعيةو  اإلقتصادية مليار دوالر أمريكي    42سيؤدي إىل انخفاض الناتج المحىلي اإلجماىلي بمقدار    COVID-19لغرتر

ي عام  1.7فقدان إىل  و 
ي يقعن إىل حد كبي  خارج القوى  بشكل غي  متناسب من المحتمل أن تتأثر و . 2020مليون وظيفة فن

النساء اللوات 
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لية ،   ن ن األعمال المين ن والعناية  العاملة، ويتولي  تراجع  . وستكون النتيجة  وذلك من خالل فقدان قظائفهن،  أو تتبعهلألطفال  ىلي  بالتعليم المين

ي كبي  
ن
ات النساء العامالت و أعداد نسب و   ف ي مختلف المهن  األجي 

ن
 . القطاعات اإلقتصاديةو ف

ي المغرب، حيث تعد  
ن
وستكون هذه العواقب أكير دراماتيكية عندما يكون وصول النساء إىل النشاط أقل وأقل لعدة سنوات، خاصة ف

ي الحياة 
ن
ي العالم ) اإلقتصادية مشاركة المرأة ف

ن
ن أدتن المعدالت ف ي 22من بي 

ن
ي ذلك 48مقابل  2018٪ ف

ن
، بما ف ٪  10٪ المتوسط العالمي

ا لمدة من 
ً
ي عام 29عاًما )  20ريادة األعمال النسائية( وشهدت انخفاض

ن
للنساء يتفاقم  اإلستقرار اإلقتصادي كما أن عدم   (. 2000٪ ف

، وخاصة   ن ن السكان العاطلي  ي صفوف النساء مقابل  33معدل البطالة يصل إىل  ) للنساء أكير تأهيال  بالنسبة ل بسبب التمثيل المفرط بي 
ن
% ف

 (. بالنسبة للرجال٪ 18

ي ظروف  عندما تعمل النساء، فإنهن تشتغلن  
ن
من النساء    2/3) جورة  غي  المأ٪ من العمالة النسائية  50: حواىلي  هشةبشكل غي  متناسب ف

. باإلضافة إىل ذلك،  بالنسبة للرجال٪   50، مقارنة بـ من النساء تشغلن مهن منخفظت المهارات أو غي  ماهرة ٪  70( و قرويات هن نساء 

ي المناصب المتساوية  
ن
ن ف ن الجنسي  ي ذلك القيود المفروضة عىل  20تبلغ فجوة األجور بي 

ن
٪ عىل األقل. يمكن أن تؤدي االضطرابات، بما ف

ثال،  الحركة، إىل منع النساء من كسب الرزق وتلبية االحتياجات األساسية لعائالتهن، كما لوحظ خالل أزمة اإليبوال. عىل سبيل الم

ي ال يزال وضعهن غي   
ليات، اللوات  ن ،    19.12بالنسبة لجزء كبي  منهن عىل الرغم من أحكام القانون  مستقر  العامالت المين ىلي

ن بشأن العمل المين

ة مثل المقاهي أو الحمامات أو العامالت أو  ي المتاجر الصغي 
ن
كذلك هن غي   ، ال ترى فقط مصدر دخلهم يجف فجأة،  مراكز التجميلف

، ال سيما مع إغالق    . عىل اإلستفادة من الحماية اإلجتماعية قادرات ي أوقات الوباء والحجر الصحي
كما أن زيادة عبء مسؤوليات األرس فن

ل الذين يجب  ن ي المين
تب عنه آثر متباين عىل مستوى ، تعليمهمبهم وضمان اإلعتناء المدارس ووجود األطفال فن النساء  فقدان قد يي 

   .لوظائفها 

 مخاطر انتشار العنف ضد النساء والفتيات تزايد 

، عند   ىلي
ن ي من مشاكل العنف المين

ي تعاتن
ي األرس الت 

، يميل خطر هذا العنف إىل الزيادة،  وضع  فن اتيجيات العزل أو الحجر الصحي كما هو  اسي 

. من المرجح أن  األمر بالنسبة لإلستغالل   وس كورونا المستجد الجنسي وباء اإليبوال وزيكا  تجربة  أظهرت    ، كما هذه التوجهات وراء    يكون في 

 . ىلي
ن ن إىل أن وباء    عن ارتفاع معدالت العنف المين ،    COVID-19تشي  البيانات األولية من الصي  ىلي

ن كان له تأثي  كبي  عىل معدالت العنف المين

اير  ي فير
طة المحلية فن ة نفسها  2020حيث تضاعف ثالث مرات عدد الحاالت المبلغ عنها للشر ي فرنسا،  والعام السابق. مقارنة بالفي 

فن

ايد قلق الجهات الحكومية والسلطات والجمعيات المحلية.  ن ي تقاسمتها المندوبية و يي 
ي المغرب، كشفت النتائج األوىل الت 

 الساميةفن

ي 
ي ، 2019الذي تم إجراؤه عام  حول انتشار العنف ضد المرأة  للتخطيط للمسح الوطتن

ي  أن الوسط المعيسر ، والذي يشمل السياق الزوجر

ي ذلك األصهار،  واألرسي ،  
ا بالعنف.  األكير  يظل  بما فن نً ي المغرب  حيث  ر تمي 

ىلي فن
ن مليون امرأة،    6.1٪ ، أو  52يبلغ معدل انتشار العنف المين

 . 2009بل إنه يسجل زيادة بمقدار نقطة واحدة مقارنة بالمسح الذي أجري عام 

.  سوف تؤدي العزلة والحبس االجتما  ىلي
ن ي حاالت العنف المين

عيان إىل تفاقم الظروف المعيشية لألشخاص الذين يعيشون بالفعل فن

ي ذلك الرعاية الشيرية لالغتصاب ودعم الصحة  
ن من العنف )بما فن باإلضافة إىل ذلك، قد تتعطل الرعاية والخدمات األساسية للناجي 

ي االستقبال، وخاليا الرع
اية الطبية والقانونية عندما يتم تعبئة مقدمي الخدمات الصحية وقلقهم بشأن  العقلية والنفسية االجتماعية( فن

 ومراعاة قيود السفر.  COVID-19إدارة حاالت 

 قلة الوصول إىل رعاية صحة األم والصحة اإلنجابية 

، يتحرك للتعامل مع حجم هذا الوباء، فمن المهم عىل غرار بما أن المغرب،  ي ذلك  المجتمع الدوىلي
االنتباه إىل الخدمات األساسية، بما فن

وقد أظهرت   الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل قبل وبعد الوالدة، والحفاظ عىل الوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. 

ي إبوال وزيكا التجربة من 
ي تحتاجها النساء، وخاصة النسوباتئ

اء الحوامل، حت  مع زيادة  أن هذه األزمات تحول الموارد عن الخدمات الت 

ي أوقات األزمات الصحية،  
عىل موارد الخدمة ويؤدي إىل اكتضاض المصالح الصحية  يؤثر  عبء المسؤوليات األرسية وانخفاض دخلهن. فن

تفاقم عدم الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. طوال أزمة اإليبوال، أدى عدم توفر الخدمات األساسية بشكل ملحوظ  

لمنع عودة الوفيات المرتبطة  صحة األمومة المستدامة إىل زيادة معدالت وفيات األمهات. وهذا يسلط الضوء عىل أهمية خدمات 

ي يتم انتاجها وتطويرها  استخدام جميع المنتجات الطبية بالوالدة، وتكافؤ فرص وصول المرأة إىل
ي ذلك اللقاحات، بمجرد الت 

، بما فن

تحاول اإلستجابة إىل تحدي توفي  الخدمات المختلفة وكذا  من الحفاظ عىل الخدمات األساسية، فإن إدارة الطوارئ  الرغم  وعىل    .إنتاجها 

 الدعم المستمر وذات الصلة للنساء والفتيات ضحايا العنف خالل األزمة الصحية.  توفي  
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ي مجاالت متعددة من حياة   هي فرصة التخاذ تدابي  جذرية وإيجابية لتصحيح المستجد أزمة وباء كورونا 
ن
ي طال أمدها ف

عدم المساواة الت 

ي هذا الجهد، من القطاع العام أو الخاص، من  
ن
ن ف ا بعد األزمة، نحو االنتعاش والنمو. جميع المشاركي 

ً
ي سياق األزمة ولكن أيض

ن
المرأة، ف

ي نهج منسق ومتمحور حول 
ن
ي بناء قدرة النظم السيساهمون ، األفراد خالل االنخراط ف

ن
 لوضعصحية بشعة من خالل بذل جهد واعي  ف

. عىل سبيل المثال، من خالل توفي  وصول أفضل 
ً
ل وإزالة  لمعدات النساء أوال ن ي المين

ن
الحماية الشخصية المناسبة لمقدمي الرعاية ف

ي تحول دون عملهم، وتعزيز ظروف العمل المرنة وضمان توفي  منتجات النظافة الشهرية. هذه االحت
ياجات أكير أهمية  الحواجز الت 

ء نفسه عىل اعتبارات العنف القائم عىل اإلحتواء بالنسبة للحجر الصحي أو مناطق  ي
ي تفاقمت بسبب  النوع اإلجتماعي . وينطبق السر

الت 

ي 
ن
 مكافحة الوباء.  ظل ظروفهذه الظروف، ولكن قد ال تحصل عىل االهتمام الذي تحتاجه ف

للتعرف عىل قوة التضامن. إنها فرصة إلعادة بناء مجتمعات أقوى وأكير مرونة وأكير مساواة. حان  إن إدارة الوباء هو الوقت المناسب 

الوقت اآلن لتحديد أولويات جريئة. إن اتخاذ الخطوات الصحيحة اآلن من أجل مستقبل مستعاد يمكن أن يجلب الراحة واألمل للنساء  

ي جميع أنحاء العالم. 
ن
 ف

 

 g-https://youtu.be/1S524X6Wk ؟": COVID-19ط بأزمات مثل : "كيف تتأثر النساء فق فيديو 

 

 

ن المرأة الصورة: هيئة األمم المتحدة  ن وتمكي  ن الجنسي   يطومؤسسة  / للمساواة بي 

 

ي يبذلها المغرب 
للتخفيف تقوم هيئة األمم المتحدة للمرأة ، كجزء من واليتها للمساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة، بالتعبئة لدعم الجهود الت 

وس كورونا المستجد من تأثير  ي بناء المرونة عىل المدى الوباء فير
 
ة المدى وكذلك ف ي االستجابة الفورية وقصير

 
قصير عىل النساء والفتيات ف

 والطويل. 

 

https://youtu.be/1S524X6Wk-g

