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 : اعتبارات خاصة بالحماية والنوع االجتماعي واحتواء الجميع 19كوفيد  
 والسالمةوالمشاركة والحصول على الخدمات الكرامة رسائل أساسية: ضمان 

 

ا اللذين يمكن أن يمنعا مالعامة للتصدي للوصم والتمييز ومنعه المعلوماتوتبادل إعداد  •
الشديدة وينبغي أن تكون الرسائل المتعلقة بـ "الفئات الرعاية الصحية.  طلبالناس من 

 لتقليل التأثير السلبي على تلك الفئات. مراعية لحالتهم "  التعرض للخطر

الخدمات: الفحص والمراقبة الكرامة في جميع بضرورة صون تذكير الموظفين والمتطوعين  •
 والعالج، وما إلى ذلك. مراجعة هذه الخدمات بانتظام. والعزل

في جميع  البشرية، لضمان احترام الكرامة لمناصرةيه وادعم الحكومات، من خالل التوج •
  األوقات. كلفي واالستجابات 

 
 

وباألخص  توفير إمكانية الحصول على خدمات التصميم والعالج واالتصال للجميع •
  لألشخاص المهمشين

o مواقعال على المعلومات إمكانية الحصول بسهولة على السن كبارل يكون ال قد 
 مكيفة اتصال وسائل لذا يستحسن استخدام – االجتماعي التواصل ووسائل الشبكية

 والنشرات الهاتفية المكالمات مثللهم 
o مع وتكييفها ،بسيط بأسلوب والمهاجرين، العرقية األقليات بلغات المعلومات توفير 

 السمعية/البصرية اإلعاقات
o كانت إذا خاصة أمكن، حيثما الجنسين من حيث تمثيل متوازنة فرقتشكيل  ضمان 

 الهاتف عبر أو اإلنترنت عبر ذلك كان لو حتى الدعم، أو العالج تقدم 
 

االنواع  جميع) المجتمع أفراد جميع من والخدمات األنشطة حول المالحظات جمع •
 (. الفئات من وغيرها والقدرات واألعمار االجتماعية

o األنشطة حول واالقتراحات المالحظات لجمع الهاتف أو اإلنترنت م ااستخد 
 .المدعومين األشخاص من والخدمات

o على - االقتضاء عند الخدمات بشأن مالحظاتهم الشخصية لتقديم للناس الفرص إتاحة 
 . األدوية/األغذية توزيع أو العالج أثناء المثال سبيل

 

 

 العصيبة والمواقف العزلة أثناء النفس وإيذاء المنزل في العنف خطر لتزايد التصدي •

o تزويد مثل - القائمة الخدمات في المنزلي العنف بشأن والتوجيه الدعم  تضمين 
 على الحصول مكان عن بمعلومات أخرى خدمات يقدمون الذين المتطوعين

 .يالمنزل العنف حاالت في المساعدة 
o الدعم  أو الهاتفعبر  المثال سبيل على - المكرسين والمساعدة  الدعم  تعزيز أو إعداد 

 . نحو الذات والموجه الشخصي العنف لخطر المعرضين لألشخاص اإلنترنت عبر
o السن كبار - للخطر عرضة األكثر الفئات تجاه  العنف خطرل خاص االنتباه بشكل 

( عقليا المعوقون فيهم  بمن) اإلعاقة ذوي واألشخاص( المسنات النساء وخاصة)
 . والمشردين المهاجرين مثل محدودة  اجتماعية شبكات سوى لهم  ليس الذين وأولئك
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 minimum standards for protection, gender andوتكييفها من الموقع التالييمكن الحصول على توجيهات إضافية 

mergencieseinclusion in   

 

 ئيس ية املعرضة خلطر الاستبعاد والعنف والمتيزي  الاعتبارات املتعلقة ابلفئات الر 

 كبار السن 

ماكنيات كون دلهيم ت حيث قد ال  خاصة يف جمال االتصاالت كبار السن مه أ كرث عرضة للخطر ودلهيم احتياجات  عرب اال نرتنت، وقد  بسهوةل  االتصال ا 

اخملصصة  رافق املكبار السن يف ويعيش الآن.  اعتبارا من يواجه بعضهم صعوبة يف الرؤية أ و السمع أ و الفهم. وقد ال تكون أ ليات ادلمع العادية متاحة 

جراءات املباعدة يكون من الصعب    وقد ،  بعضا  عىل مقربة من بعضهم    لكبار السن   ذلا ينبغي:  ة. ي الاجامتع   يف تكل الظروف احرتام ا 

عداد • قنوات االتصال اليت  موااس تخدالرعاية املزنلية. س ياق رسائل حمددة عن اخملاطر اليت يتعرض لها كبار السن وكيفية رعايهتم، وال س امي يف  ا 

 أ يضا مع أ فراد ال رسة ومقديم الرعاية الصحية ومقديم الرعاية. واتواصلو يس تخدهما كبار السن، 

ذا اكن ذكل ممكن ا. وقدموانطاق ادلمع عرب الهاتف / عرب اال نرتنت لكام ومىت اكن ذكل ممكن ا  توس يع • ضافية( / زايرات مزنلية ا   خدمات رعاية )ا 

 مات العنف. عالل بوجه خاص انتهبواو ال ولوية لدلمع املس متر لكبار السن  منح •

من الاس تعانة يقدمون اخلدمات اذلين هاتفية أ و ال  يف خدمات الاس تغاثةمجيع املوظفني واملتطوعني اذلين يعملون  عىل ضامن متكن السهر •

 دمات متخصصة دلمع ال شخاص اذلين يعانون من العنف، مبا يف ذكل خدمات الرشطة.خب

 ذوو اال عاقة 

عاقة )قد يكون دلى بعض ال شخاص ذوي  يكونون أ كرث عرضة للخطر بسبب ظروف  قد و  ، تصال خاصة يف جمال اال ( احتياجات والعقلية ة البدنياال 

ماكنية    ذلا ينبغي:   أ ليات ادلمع العادية اخلاصة هبم.   الاس تفادة من قامئة من قبل، ويفقدون ا 

ن أ مكن، مبا يف ذكل ادلمع عرب الهاتف/عرب اال نرتنت. وعززوهاال ولوية الس مترارية اخلدمات اليت تدمع ال شخاص ذوي اال عاقة،  منح •  ا 

 .قدر اال ماكن ال هجزة املساعدة اس مترار ا اتحة ضامن •

لهيا، مثل التسمية التوضيحية للنص أ و مقاطع الفيديو املوقعة، وتسمية توضيحية وسائل أ شاكل متعددة من  تقدمي • االتصاالت اليت ميكن الوصول ا 

 اذلين يس تخدمون التكنولوجيا املساعدة.للنص لل شخاص 

 مع مقديم الرعاية الشخصية وش باكت ادلمع  وامعلواهنج مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية،  توفري •

 

 ويف ظروف غري رمسية الالجئون واملهاجرون، مبن فهيم املهاجرون غري الرشعيني  

لهيالاسرتاتيجيات الوطنية وقد يصعب الوصول  تشملهم قد ال  هنم يتنقلون  م ا  اخلدمات واملعلومات حمدودا  بسبب   حصوهلم عىل . وقد يكون حيث ا 

 :  ينبغي  ذلا القانوين والمتيزي واحلواجز اللغوية.  هم  وضع 

 ادلمع النفيس الاجامتعي واال حاةل.خدمات خلدمات واالتصاالت جممتعات املهاجرين، مبا يف ذكل ا تشملل  التخطيط •

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
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لهيا. كومهش او لغات جممتعات املهاجرين، باملواد  ا اتحة • ماكنية الوصول ا   بنشاط لضامن ا 

 عىل خدمات الصحة العامة محصوهلمن أ جل ابلنيابة عهنم، مبا يف ذكل  املنارصة •

 حوادث العنف والمتيزي. رصد  •

 النساء 

عىل املعلومات واخلدمات.   النساء . وقد حتد العوامل الثقافية من حصول يف اخلطوط ال مامية  النساء أ غلبية القوى العامةل الصحية ومقديم الرعاية متثل 

  وقد تتأ ثر بعض النساء بشلك خاص، مثل املس نات الاليت يعشن مبفردهن، واملهاجرات الاليت يعشن يف وضع غري قانوين. وقد تؤدي العزةل ا ل 

 ذلا ينبغي: زايدة خطر العنف يف املزنل.  

 من جتنب االتصال الوثيق. قد ال يمتكنفصحي، الجر يف احلو لنيمن املعزومشورة حمددة للنساء اللوايت يعتنني ابل طفال وغريمه  تقدمي •

أ ن تكون ال فرقة الطبية  واسعوا ا ل. تغطية النساءاالتصاالت والعالج وادلمع واخلدمات لضامن الس ياق الثقايف والنوع الاجامتعي يف  مراعاة ضامن •

 متوازنة بني اجلنسني حيامث أ مكن.

طار اختاذ تدابري للتخفيف من خماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع اجلنس ضد املرأ ة يف مرافق احلجر الصحي و ضامن • معليات يف ا 

جراءات العزل.  وا 

العنف القامئ عىل  حاالت مواهجةاخلدمات عىل اذلين يقدمون الهاتفية أ و  س تغاثةخدمات الاتدريب مجيع املوظفني واملتطوعني العاملني يف  ضامن •

ماكنية اس تعانهتمنوع اجلنس )وال س امي عنف الرشيك امحلمي(   تخصصني.مب  وا 

عداد • عالميةم ا   .وأ ين ة الامتس الرعايةالعدوى، وعالمات اخلطر وكيفيتاليف للحوامل حول ممارسات النظافة الصحية ال ساس ية، واحتياطات  واد ا 

 .الهاتف تقدمي املساعدة عربخدمات الرعاية الصحية لل همات حيامث أ مكن، مبا يف ذكل  تعزيز •

 

 ال طفال والش باب 

ذا اكنت املدارس  خاصة  معلومات واحتياجات عاطفية احتياجات حمددة للل طفال ل ، وال ميكهنم احلصول عىل العديد من اخلدمات وأ ليات ادلمع ا 

 ذلا ينبغي: تؤدي العزةل ا ل زايدة خطر العنف يف املزنل.    ميكن أ ن و مغلقة.  

طار ضامن اختاذ تدابري للتخفيف من خطر مجيع أ شاكل العنف ضد ال طفال يف مرافق احلجر الصحي و • جراءات العز يف ا   ل.معليات وا 

عالمية  •  لل طفال، بشأ ن قضااي الصحة البدنية والعقلية )مبا يف ذكل الاضطراابت العاطفية( املتصةل ابلفاش ية. مكيفة ولالتصالتصممي مواد ا 

الرعاية واملؤسسات عن القضااي النفس ية والاجامتعية لل طفال، مبا يف ذكل املهارات الالزمة للتعامل مع قلق ال طفال  ملقديمتوفري املعلومات  •

 خماوفهم.و 

 اال نرتنت. ربوعتقدمي خدمات املشورة وادلمع لل رس املترضرة، عن طريق الهاتف  •

 هيم.ضامن تلبية خدمات الهجرة الحتياجات ال طفال غري املصحوبني بذو  •

يرىج الرجوع ا ل توجهيات الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  -دمع اس مترارية التعلمي حيامث أ مكن من خالل ال نشطة غري الرمسية أ و الرتفهيية  •

 IFRC /WHO/UNICEFال محر والهالل ال محر/منظمة الصحة العاملية/اليونيس يف للحفاظ عىل سالمة املدارس أ ثناء الفاش ية.

guidance to keep schools safe during the outbreak. 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
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 الرجال 

ذ يقل تواتر ، عىل أ ثر اال صابة به  واملوت  19-بكوفيد  لال صابة الرجال أ كرث عرضة يبدو أ ن  أ دىن   ناعية امل  هتم اس تجابكام أ ن النساء  عنغسل أ يدهيم  ا 

 ذلا ينبغي: . وقد تؤدي العزةل ا ل زايدة خطر العنف يف املزنل.  من اس تجابة النساء 

 من رجال أآخرين.عن غسل اليدين رسائل زيع تو و  ،الصحية متوازنة بني اجلنسنيأ ن تكون املشاركة اجملمتعية وأ فرقة اخلدمات  •

طار ضامن اختاذ تدابري للتخفيف من خماطر العنف اجلنيس والعنف القامئ عىل نوع اجلنس ضد الرجال يف مرافق احلجر الصحي و • معليات يف ا 

جراءات العزل.  وا 

 

 ية اجلنس  خاص املثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية  ال قليات اجلنس ية واجلنسانية مبا يف ذكل ال ش 

ويرحج  أ نظمة الرعاية الصحية بسبب الومص والمتيزي، وخاصة يف الس ياقات اليت يمت فهيا جترميها.  الاس تفادة من يف  تكل ال قليات صعوابت قد تواجه 

 . ذلا ينبغي: أ كرث عرضة للعزةل   من تكل الفئة كبار السن  أ ن يكون  

والتوعية حيث أ ن لها أ دوارا  العملالقامئة يف  مهمراكزو  املثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية اجلنس يةجممتعات و ا شاك جامعات  •

 رئيس ية يف الوقاية ودمع احلصول عىل الرعاية الطبية.

طار جلنيس والعنف القامئ عىل نوع اجلنس يف مرافق احلجر الصحي وضامن اختاذ تدابري للتخفيف من خماطر العنف ا • جراءات يف ا  معليات وا 

 العزل.

 

 

رشادات مفيدة أ خرى   ا 

o Preventing and addressing social stigma الاحتاد ادلويل ومنظمة الصحة العاملية  منع الومص الاجامتعي والتصدي هل(

 واليونيس يف(

o .guidance for social mobilizers, frontline workers and volunteersCommunity   جملندي الطاقاتالتوجيه اجملمتعي 

 الاجامتعيني والعاملني يف اخلطوط ال مامية واملتطوعني. )الاحتاد ادلويل(

o  هونغ كونغ(ل التأ قمل النفيس أ ثناء تفيش املرض )الصليب ال محر   For healthcare professionals and first responders  

o الرعاية الصحية واملس تجيبني ال وائل الختصايص  

o  كبار السن اذلين يعانون من أ مراض مزمنةل  

o للجمهور العريض 

  

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/COVID19-Stigma-guide-2002.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/COVID19-Community-guidance-for-social-mobilizers-volunteers-2302_EN.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_provider_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_provider_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_elderly_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_elderly_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_elderly_ENG_final.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/MHPSS-during-disease-outbreak_GEN_ENG_final.pdf
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o مالحظات فنية 

o 19-tion, gender and inclusion in the response to CovidHow to consider protec  امحلاية ونوع  مراعاةكيفية

 (IFRC) 19-يف الاس تجابة لكوفيد  والاحتواءاجلنس 

o 19 response-rotection of children in the CovidP  طار الاحامية ال طفال يف )التحالف من  19-كوفيد لس تجابة ا 

 أ جل حامية الطفل(

o n risk communication and community o include marginalized and vulnerable people itHow 

engagement  شاك اجملمتعات احمللية )مجموعة  التوعيةكيفية ا شاك ال شخاص املهمشني والضعفاء يف املشرتكة  RCCEابخملاطر وا 

 بني الواكالت يف أآس يا واحمليط الهادئ(

o MHPSS for Staff, Volunteers and Communities in an Outbreak of Novel Coronavirus  أ سس

التايج  فريوسالتفيش س ياق للموظفني واملتطوعني واجملمتعات احمللية يف املساعدة يف جمال الصحة العقلية والنفس ية والاجامتعية 

 (ادلويلالاحتاد ) املس تجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiny.cc/pgicovidtechnical
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_1303201.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_1303201.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/02/MHPSS-in-nCoV-2020_ENG-1.pdf

