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 (UHC) تعد المساواة بین الجنسین وحقوق المرأة من األمور المركزیة للرعایة الصحیة الشاملة۔

من أجل عدم ترك أي شخص یتخلف عن الركب ، یتناول نھج التغطیة الصحیة الشاملة محددات الصحة المتعلقة بنوع 
الجنس ومن خالل االعتراف باألشكال المتداخلة للتمییز التي تؤدي إلى عوائق تحول دون التمتع الكامل بالحق في 

الصحة۔ 

یشمل نھج التغطیة الصحیة الشاملة تعزیز النظم الصحیة بما في ذلك الخدمات المالیة، والوصول إلى مجموعة كاملة من 
الخدمات الصحیة الجیدة وبأسعار معقولة إلى جانب معالجة المحددات االجتماعیة األوسع للصحة والعوامل الھیكلیة مثل 

البیئات الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة والجغرافیة السیاسیة والقانونیة۔ 

لقد كشف جائحة COVID-19 فقط عن أوجھ عدم المساواة العالمیة في الحصول على رعایة صحیة معقولة التكلفة والئقة 
ومنصفة تؤثر بشكل غیر متناسب على النساء والمتحولین جنسیاً واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات الضعیفة والمھمشة 
1األخرى۔ لقد كانت تداعیات ھذا الوباء كارثیة، حیث لم تفقد النساء وظائفھن فحسب، بل لم یستطعن العودة إلى العمل؛ 

حرمان الفتیات من التعلیم ودفعھن نحو الزواج المبكر والقسري؛ زیادة كبیرة في نصیب المرأة من أعمال الرعایة غیر 
مدفوعة األجر؛ عمال الرعایة الصحیة في الخطوط األمامیة، ومعظمھم من النساء، یواجھون التمییز واالستغالل؛ 

وتعرض صحة ورفاه النساء واألجناس المضطھدة للخطر بسبب إعادة تخصیص الموارد واألولویات، بما في ذلك على 
سبیل المثال ال الحصر خدمات الصحة الجنسیة واإلنجابیة۔ 

فقد األشخاص الترانس وسائل الدخل وتساھم مجموعة من العوامل في عدم قدرتھم على الوصول إلى الدعم الحكومي في 
2مثل ھذا الوقت 

ال یزال الوضع في جمیع أنحاء العالم قاتًما حیث نمت الفجوة في تحقیق المساواة بین الجنسین لمدة 36 عاًما إضافیة في 
3فترة 12 شھًرا بسبب التأثیر المباشر للوباء على النساء! 
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على الرغم من أن الخطاب حول عدم المساواة قد اكتسب وضوًحا، فإن االستجابة للوباء لم تتضمن منظوًرا جنسانًیا 
یراعي االحتیاجات والمسؤولیات والمنظورات الفریدة للنساء والمتحولین وغیرھم من الفئات الضعیفة۔ على العكس من 

ذلك ، تعمل شركات األدویة الكبرى والشركات واألفراد على زیادة ثرواتھم من خالل دفع التسویق التجاري للرعایة 
الصحیة ونظام براءات االختراع غیر العادل الذي لھ آثار سلبیة على ھذه المجموعات۔ 

إن زیادة استخدام التقنیات الرقمیة على الرغم من نوایاھا الحسنة ، دون األخذ بعین االعتبار من لدیھ إمكانیة الوصول 
والتحكم في ھذه الموارد ، قد أضاف طبقة إلى عدم المساواة القائمة مع تھدید إضافي للمراقبة۔ شھد الوباء أیًضا اتجاًھا 

لزیادة االستبداد والقمع من قبل الحكومات في جمیع أنحاء العالم مع العبء األكبر الذي تواجھھ الفئات الضعیفة مثل 
النساء واألجناس المضطھدة۔ 

لقد عزز الوباء الحاجة إلى إیجاد حلول عند تقاطع الصحة العامة والنوع االجتماعي ومختلف أشكال التھمیش األخرى۔
تكمن الحاجة في الوقت الحالي في تعزیز جھودنا لضمان الوصول العادل إلى الرعایة الصحیة في جمیع أنحاء العالم من 

خالل إعادة التفكیر وإعادة رسم السیاسة الصحیة واالستجابات التي ال تستند إلى تفكیر أبوي وعنصري وقادر۔ 

وبالتالي، ھناك حاجة ملحة وحاسمة إلطار جنساني لتحلیل اللقاحات وتقنیات الرعایة الصحیة األخرى۔عالوة على ذلك ، 
فإن نھج الممارسة النسویة لبناء محادثات حول اللقاحات سیؤكد أیًضا على إعادة توزیع السلطة في خطابات السیاسة 
"المعطاة" - بما في ذلك البحوث الصحیة وعملیات صنع القرار والصحة العامة وتنفیذھا۔لقد أجبرتنا المظالم واألزمة 

المتفاقمة في سیاق COVID-19 على إدراك الجوانب السیاسیة لجمیع المؤسسات التي تحكم بلداننا ومجتمعاتنا ومناطقنا 
وحیاتنا بشكل عام۔ ھذا، بالتأكید ، كرر أیًضا النتوءات السیاسیة المحیطة بالعلم في ما نشھده الیوم - كیف ظلت 
االبتكارات في العلوم أو األبحاث الصحیة األوسع خاضعة للرقابة، مما أدى إلى مفاصل أو توقعات قد ال تعكس 
بالضرورة مصالح الرفاھیة العامة أو الصحة وحقوق اإلنسان للشعب، وال سیما أولئك الذین ما زالوا مھمشین۔ 

بینما یلوح الجدل الحالي في األفق إلى حد كبیر حول اللقاحات، ھناك حاجة لتجاوز النقاش حول اللقاح والتركیز بشكل 
متساو على الوصول إلى خدمات وتقنیات الرعایة الصحیة األخرى والمحددات االجتماعیة للصحة من خالل منظور 
نقدي وشامل۔ یجب أن تتماشى جھودنا مع تبني نھج یرى عدم المساواة المتعددة أو المتداخلة، مثل الجنس أو الطبقة 
االجتماعیة أو األصالنیة أو العرق أو الدین أو الجنس أو التعبیر الجنسي أو التوجھ الجنسي أو اإلعاقة أو السن أو 

المھنة / العمل أو الموقع الجغرافي أو الجنسیة أو المواطنة، أو أي خصائص اجتماعیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو سیاسیة 
أخرى تؤثر على الوصول واتخاذ القرار للخدمات الصحیة الھامة والمعلومات حول COVID-19۔ یشمل الوفاء بالحق في 

الصحة، على سبیل المثال ال الحصر، إعمال الحق في الحصول على رعایة صحیة مجانیة ومتاحة بما في ذلك خدمات 
الرعایة الصحیة الطارئة واألدویة األساسیة واللقاحات وخدمات الرعایة الصحیة الجنسیة واإلنجابیة۔المجموعة 

 Gender Justice and Health Thematic Group) و سما PHM 4المواضیعیة للعدالة بین الجنسین والصحة في

of PHM and Sama) بدأت المحادثات حول األوبئة والصحة العامة من خالل منظور جنساني وتقاطع لتفریغ األوبئة 
ومعرفة الصحة العامة والرعایة والتكنولوجیا، بما في ذلك الوصول إلى التشخیص واللقاحات والعالجات یمكنك أن تقرأ 

 (here)عنھا ھنا۔

انضمت PHM إلى ندوات عبر اإلنترنت ومشاورات نظمتھا Sama حول تطویر إطار نسوي یدرك كیفیة ترابط 
السیاسات والعملیات السیاسیة، وكیف تتأثر استجابات السیاسات بالقضایا الشاملة مثل أزمة المناخ، والسیاسة 

النیولیبرالیة، وزیادة االستبداد، والتوسع السریع في رقمنة العمل۔كان ھناك حماس كبیر بین المشاركین في االجتماع 
لیكونوا جزًءا من ھذه المبادرة۔ 

نود أن ندعو أعضاء المجموعة المواضیعیة للنوع االجتماعي والعدالة والصحة في PHM واألعضاء من الدوائر 
القطریة لـ PHM ، والفروع اإلقلیمیة لـ PHM ، لالنضمام إلى المبادرة التي تھدف إلى: 

4 ۔ سما(Sama) مجموعة الموارد بدأت منظمة من أجل المرأة والصحة وتنظیم االستشارات والعمل التعاوني مع مجموعة واسعة من 
المجموعات والتحالفات - المجموعات النسویة والعاملین في الخطوط األمامیة ومجموعات الشباب وتحالفات LGBTQI، شبكات العاملین 

بالجنس، وشبكات حقوق المعوقین ، وشبكات الصحة العامة، وحركات صحة الناس، وجماعات حقوق المرضى من خالل تسلیط الضوء على ھذه 
القضایا منذ ظھور الوباء۔

https://phmovement.org/health-for-all-campaign/nutrition-and-food-sovereignty/
https://samawomenshealth.in/
http://www.samawomenshealth.in/samas-engagement-with-covid-19/


إنشاء حملة عالمیة مركزة لمعالجة االستجابة لألوبئة والوصول إلى تقنیات الرعایة الصحیة من نھج 1.
النوع االجتماعي والتقاطع؛ 

خلق مساحات لتبادل الخبرات واألبحاث واألدلة تجاه استراتیجیات الحمالت الجماعیة على المستوى 2.
اإلقلیمي، وال سیما في الجنوب العالمي (الجنوب العالمي ھو مفھوم) والبلدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط۔؛ 

وخلق فرصة لتقاسم مصادر المعرفة وبناء التضامن العالمي۔ 3.

نود أن ندعوكم جمیًعا لتكونوا جزًءا من ھذه المبادرة وتشكیلھا وتقویتھا نحو نظام عادل وقابل للتقاضي یشمل الوصول 
إلى خدمات الرعایة الصحیة مثل معدات الوقایة الشخصیة واألقنعة واألكسجین واللقاحات والمحددات الصحیة دون أي 

التمییز أثناء وبعد الوباء ممكن۔ 

یرجى مشاركة تفاصیل االتصال الخاصة بك في نموذج شكل جوجل الذي تمت مشاركتھ أدناه مع أي مواد أو ندوات عبر 
اإلنترنت أو بودكاست أو أفالم أو ملصقات قمت بتطویرھا في منطقتك بشأن ھذه القضایا۔ سنقوم بتطویر صفحة بعد 

365 یوًما- مستودع مخصص لھذا الموضوع۔ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8o6nFHgN-9OVuwU55TAo1mUf3WrAGT-
g12_S6IO-dx7_lvg/viewform?usp=sf_link 
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المجموعة المواضیعیة للعدالة بین الجنسین والصحة ومجموعة موارد سما للمرأة والصحة 
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