"االجتماع الوازري المتخصص للجنة المرأة العربية لبحث آثار فيروس كوفيد  19 -على
المرأة والفتاة"
الربعاء  17يونيو 2020
كلمة الدكتور لؤي شبانه ،المدير االقليمي لصندوق المم المتحدة للسكان للدول العربية

الوضع الحالي فى المنطقة العربية:
 تخطت أعداد اإلصابات المسجلة في المنطقة العربية  442,155وتشكل  %5.6من
إجمالي اإلصابات المسجلة حول العالم وأكثر من  %30من اإلصابات تم تسجيلها في
المملكة العربية السعودية
 معدل الوفيات في المنطقة من أقل المعدالت المسجلة في مناطق العالم المختلفة ويقدر
ب  %1.4وتم تسجيل أعلى رقم في اليمن حيث بلغت حوالي  %22.5يوم  16يونيو
 .2020معدل األستشفاء فى المنطقة العربية .%60
 وجود  62مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات إنسانية بالمنطقة العربية
 وجود  74مليون مواطن ومواطنة يفتقرون إلى المياه النظيفة وإمكانية غسل األيدي الالزم
للتقليل من انتشار فيروس كوفيد19-
 وجود حوالي  8مليون امرأة حامل ،وأكثر من  100مليون امرأة وفتاة في سن اإلنجاب،
وأكثر من  110مليون شابة وشاب و 21مليون من كبار السن فوق  65عاما

تأثير فيروس كورونا (كوفيد )19-على صحة المرأة والفتاة:
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 ومع مرور االسابيع والشهور سنرى اآلثر الكامل لفيروس كورونا (كوفيد)19-على النظم
الصحية واألشخاص وباألخص النساء والفتيات .وقد أظهرت التجربة مع األوبئة األخرى
أنه عادة يتم إغفال الصحة الجنسية واألنجابية والحقوق األنجابية على الرغم من أن لها
آثار شديدة على صحة ورفاهية النساء والفتيات.
 إضافة إلى ذلك ،فإنه من المعروف أن حاالت األزمات تؤدي إلى تفاقم حاالت
األستضعاف القائمة وإهمال مراعاة احتياجات وحقوق الفئات األكثر تهميشا.
 ويالحظ بالفعل صندوق األمم المتحدة للسكان أن حالة الصحة العامة الحالية تضخم من
العبء على النظم الصحية التي هي غالباً ضعيفة أصال ،مما يؤثر على خدمات الصحة
الجنسيةُ واألنجابية .على سبيل المثال ،في بعض الدول العربية طلب من المتخصصين
الصحيين دعم مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19-بدال من تقديم خدمات الصحة الجنسية
واالنجابية مثل رعاية ما قبل الوالدة وخدمات صحة األم األخرى.
 ونظ ار لألزمة الحالية ،فقد تعطلت سالسل إمداد وسائل تنظيم االسرة واالدوية المنقذة للحياة
بما فيها مضاداتً الفيروسات ومعدات الحماية الشخصية ،نظ ار لقيود النقل بين الدول
وداخلها.
 وإضافة إلى ذلك سجلت المكاتب القطرية لصندوق األمم المتحدة للسكان زيادة شديدة في
ااالتصال بالخط الساخن للعنف القائم على النوع االجتماعي وتقارير عن العنف من طرف
الشريك الحميم.
أولويات المرحلة بالنسبة للصندوق ثالثة:
 الولوية الولى :ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية
وحماية العاملين الصحيين
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 الولوية الثانية :التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي
 الولوية الثالثة :ضمان توافر وسائل تنظيم األسرة الحديثة وغيرها من سلع الصحة
اإلنجابية لمن هم في حاجة إليها

التوصيات:
 ندعو الحكومات الوطنية واألطراف المعنية اآلخرى إلى ضمان استمرار كل الخدمات
الصحية األساسية ودمج الصحة الجنسية واالنجابية والحقوق االنجابية وتعميمها من
بداية األزمة وطوال مرحلة االستجابة.
 ندعو الحكومات الوطنية إلى زيادة االستثمار في االستعداد وتعزيز النظم الصحية
لجعلها أكثر مرونة وجاهزية واستجابة لضمان استمرار الخدمات ،بما في ذلك الصحة
الجنسية واالنجابية في مثل هذه الظروف.
 يشجع صندوق األمم المتحدة للسكان الحكومات الوطنية على تعزيز الشراكة بين
القطاعين العام والخاص من خالل تعبئة القطاع الخاص لالرتقاء ببرامج المسؤولية
ااالجتماعية للعدوى(مثل إمدادات المواد الصحية والمعدات الطبية).
 ربما ترغب الحكومة الوطنية أيضا في تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثالثي،
وقد يكون هذا بتبادل السلع والموارد البشرية ولكن أيضا الممارسات الجيدة والمساعدة
الفنية في مرحلة االستعداد.
 يدعو أيضا صندوق األمم المتحدة للسكان الحكومات الوطنية لضمان أن كل العمال
الصحيين حاصلين على معدات الحماية الشخصية .وأيضا توفير الرعاية النفسية
لألفراد واألسر والمجتمعات والعمال الصحيين المتضررين.
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 يجب أن تضمن الحكومات الوطنية عدم تهميش الفئات المهمشة أو وصمها أو
استهدافها بتدابير محددة وتمييزية .ولذلك يدعو صندوق األمم المتحدة للسكان حكومات
الدول العربية إلى معالجة العوائق والحواجز التي تحول دون تقديم الخدمات في الوقت
المناسب ،مما يمكن النساء والفتيات من االستمرار في الوصول إلى الخدمات المطلوبة.
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