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الجهات إلشراك  السياسية  للمشاركة  استراتيجية   وضع 
رة على كافة المستويات، وحشد التحول االجتماعي  المؤثِّ
النوع على  القائم  للعنف  للتصدي  الالزم   والثقافي 

االجتماعي

 التأكد من أن الدعوة بشأن العنف ضد النساء والفتيات 
استقصاءات استخدام  زيادة  خالل  من  باألدلة،   مسندة 

البيانات الضخمة والتقييم السريع

والمنظمات  النسائية  المدني  المجتمع  منظمات   تعزيز 
شركاء باعتبارهم  الحكومية  غير  والمنظمات   الدينية 
 كاملين في جهود االستجابة لجائحة كوفيد19- والتعافي
المحرز التقدم  وتتبع  رصد  ذلك  في  بما  آثارها،   من 

واالستثمارات



 تزايد العنف ضد النساء والفتيات
في المنطقة العربية خالل جائحة كوفيد-١٩

 

:الموقف

الوكاالت متعدد  سابق  موجز  إلى  الوثيقة  هذه   تستند 
 استكشف اآلثار المتوقعة للجائحة على صعيد المساواة
 بين الجنسين في المنطقة العربية، وتناول مسألة الرعاية
األمن وانعدام  االقتصادية  والفرص  والفقر   الصحية 
المعلومات إلى  والوصول  التغذية  وسوء   الغذائي 
على والتأثيرات  االجتماعي،  النوع  على  القائم   والعنف 
في األعضاء  الدول  الموجز  ودعا  اإلنسانية.   األوضاع 
للجائحة الجنسانية  األبعاد  معالجة  إلى  العربية   المنطقة 
 للحد منها، وحماية صحة المرأة وسبل عيشها ورفاهيتها

بشكل عام، حتى ال يتخلف أحد عن الركب

٢



 زيادة حاالت العنف ضد النساء والفتيات
 بجميع أشكاله 

٣



 في األشهر الثالثة الماضية، شهدنا زيادة في حاالت ختان
 اإلناث. ويمكن أن يؤدي تعطيل الخدمات إلى انتشار ختان

 اإلناث، الذي يرتبط أيًضا بالعنف المنزلي في معظم
الحاالت

٤



المخاطر المضاعفة التي تهدد الفئات 
السكانية المعّرضة للخطر 

٥

جسدية/حركية إعاقة  ذات  امرأة  هناك  األردن،   في 
 ويشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منعتها أسرتها من
تتمكن من ولم  إصابتها الحًقا.  ثبوت  بعد  المنزل   دخول 
 إيجاد مكان بديل لإلقامة حتى عملت إدارة حماية األسرة
لألشخاص األعلى  والمجلس  االجتماعية  التنمية   ووزارة 

 ذوي اإلعاقة بشكل جماعي إليجاد حل

االستجابة لإلعاقات في األردن



آثار تدابير اإلغالق على خدمات العنف ضد 
النساء والفتيات والبرامج والتوعية  

٦

ُأجري ألشخاص   وفي مصر، وجد تقييم جنساني سريع 
 متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري أن %53 ال
واالجتماعي النفسي  الدعم  إلى  الوصول   يمكنهم 
 بسبب انقطاع الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع
الحصول من  النساء  من  فقط   14% وتمكنت   المدني. 
من  40% مقابل  واالجتماعي،  النفسي  الدعم   على 
 الرجال. وذكرت %67 من النساء المتعايشات مع فيروس
إنهن الالئي شملهن االستقصاء  البشري  المناعة   نقص 
 فقدن وظائفهن بسبب جائحة كورونا، مقابل %46,6 من
فيروس مع  المتعايشات  النساء  من   43% وكان   الرجال. 
ل جزًءا من القوة العاملة غير  نقص المناعة البشري تشكِّ
 النظامية قبل انتشار الجائحة ولم يكن العمل من المنزل

من الخيارات المتاحة لمعظم النساء

رت عمليات اإلغالق التي تهدف إلى الحماية من الجائحة  أثَّ
بل والفتيات،  النساء  العنف ضد  وأشكال  معدالت   على 
 وألحقت الضرر بالخدمات ومدى توافرها وفرص الوصول

إليها والبرامج والتوعية بدرجة كبيرة

 وكثيًرا ما تعجز الناجيات عن الوصول إلى المساعدة، ومن
يُكن إذ  الجائحة،  خالل  األساسية  الخدمات  إلى   ثم، 
ظل في  عليهن  المعتدين  مع  المنزل  في   محبوسات 
إلى باإلضافة  الحركة والتنقالت.  المفروضة على   القيود 
المنطقة أنحاء  جميع  والفتيات في  النساء  مازالت   ذلك، 
 تواجه صعوبات في اإلبالغ عن الحوادث أو الوصول إلى
 الخدمات بسبب محدودية الوصول إلى أجهزة االتصال، أو
نفس داخل  الجناة  وجود  أو  الخصوصية،  إلى   االفتقار 
اإلقليمي المكتب  أجراه  سريع  تقييم  وجد   المنزل. 
معظم أن  المتوسط  لشرق  العالمية  الصحة   لمنظمة 
 البلدان أبلغت عن حدوث تراجع عام في التماس الخدمات
من الناس  خوف  بسبب  المستويات  جميع  على   الصحية 
بعض وأبلغت  التنقل.  على  المفروضة  والقيود   العدوى 
 البلدان عن وجود قيود وصعوبات أمام وصول النساء إلى
ذلك بما في  الحيوية،  واإلنجابية  الجنسية  الصحة   خدمات 
مة للنساء الالئي تعرضن للعنف، حيث تم  الخدمات المقدَّ
لالستجابة الطبية  واإلمدادات  الصحية  الموارد   تحويل 
األخرى األساسية  الخدمات  ترك  إلى  أدى  مما   للجائحة، 

تعاني من نقص حاد في الموارد ومن االختالل
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 وللتصدي لجائحة الظل في سياق حظر التجول واإلغالق،
 قام مقدمو الخدمات بمواءمة أنشطتهم ليكونوا قادرين
 على متابعة دعمهم للناجيات. ووفًقا لمسح أجرته هيئة
 األمم المتحدة للمرأة، فقد تحولت %71 من المنظمات
 النسائية إلى تقديم الدعم عن ُبعد للنساء، وذكرت 86%
 من المنظمات النسائية التي شملتها الدراسة إنها غيرت
والنساء المحلية  المجتمعات  إلى  وصولها   طريقة 
تعتمد التي  المنصات  من  المزيد  باستخدام   والفتيات 
تونس مثل  بلدان  قدمت  وقد  التكنولوجيا.     على 
 والمغرب ولبنان واألردن ومصر والسودان خدمات العنف
 ضد النساء والفتيات عن ُبعد منذ األيام األولى لإلغالق
مقدمو واستغل  اإللكترونية).  المنصات  أو  الهاتف   (عبر 
الفيسبوك مثل  االجتماعية  الوسائط  منصات   الخدمات 

ومجموعات الواتساب لمشاركة معلومات دقيقة في

االولوية' والفتيات  النساء  ضد  العنف  خدمات  ُتولى   لم 
يحول كان  المنطقة، مما  بلدان  الجائحة في معظم   أثناء 
للطفرة كاٍف  نحٍو  على  الخدمات  مقدمي  استجابة   دون 
 التي شهدتها ممارسات العنف ضد النساء والفتيات. وتم
النفسي والدعم  العقلية  الصحة  خدمات   تعليق 
 واالجتماعي ودور اإليواء واألماكن اآلمنة األخرى وخدمات
الشرطة والعدالة بصفة مؤقتة اإلنجابية وخدمات   الصحة 
 أو تقليصها، مما زاد من حدة األضرار التي لحقت بالنساء

والفتيات أثناء الجائحة. وكشفت الدراسات االستقصائية



استجابة متعددة القطاعات للتصدي للعنف 
ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية 

أثناء جائحة كوفيد-١٩ 

قطاع الخدمات االجتماعية
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الخدمات ولتوفير  كورونا،  فيروس  عن  المناسب   الوقت 
الخدمات عن توفير  إلى  التحول  فإن  ُبعد. ومع ذلك،   عن 
 ُبعد، بقدر ما هو مطلوب في أوقات التباعد االجتماعي
 والقيود على التنقل، فقد كشف أيًضا عن تحديات جديدة.
 ففي بعض السياقات، كان وصول الناجيات إلى الهواتف،
 وتغطية الشبكة، و/أو عالقة الجاني بالناجية من العوامل
تكلفة ارتفاع  يعد  كما  الوصول.  دون  حالت  ربما   التي 
تهميًشا األكثر  السكانية  الفئات  وصول  وعدم   اإلنترنت 
 إلى اإلنترنت من الجوانب التقييدية. وتفتقر النساء أحياًنا
 إلى إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة أو غيرها من
 التقنيات، أو ال يستطعن تحمل تكلفة االتصال باإلنترنت،
كيفية يعرفن  ال  أو  االتصال،  في  مشكالت  يواجهن   أو 
أميات). المستفيدات  (بعض  معينة  تطبيقات   استخدام 
االجتماعي، نشأت التواصل  استخدام وسائل  زيادة   ومع 
اإلنترنت عبر  المعلومات  سالمة  ضمان  إلى  الحاجة   أيًضا 
 عند التعامل مع حاالت العنف ضد النساء والفتيات. وواقع
المنصات على  العمل  عند  واألمن  الخصوصية  أن   األمر 
 اإللكترونية كانت من أكبر شواغل مقدمي الخدمة. وأخيًرا،
ُبعد يمثل تحدًيا،  فقد ثبت أن تقديم خدمات مماثلة عن 
 حيث لم يكن مقدمو الخدمات دائًما مدربين على القيام
 بذلك، وبالتالي واجهوا صعوبات في تقديم خدمات عالية

الجودة عن ُبعد

مع والفتيات  النساء  ضد  الُمرتَكب  العنف  تفاقم   تزامن 
وصول صعوبة  وزيادة  الخدمات  توافر  في   انخفاض 
السكان سّيما  ال  الناجيات،  إلى  الخدمات   مقدمي 
 المعرضين للخطر، في الوقت المناسب وبطريقة فّعالة.
على قدرتهم  الخدمات  مقدمو  أثبت  فقد  ذلك،   ومع 
إلى الوصول  في  وابتكاًرا  مرونة  أكثر  وأصبحوا   الصمود 
الكثيرون يعتمد  الظروف، حيث  الرغم من   الناجيات على 
لذلك، واستجابًة  ُبعد.  عن  الخدمات  تقديم  آليات   على 
الناجيات وصول  في  ملحوًظا  ارتفاًعا  المنطقة   شهدت 
التواصل وسائل  منصات  أو  الساخنة  الخطوط   إلى 
الخدمات. ومقدمي  الخدمات  إلى  للوصول   االجتماعي 
مختلف في  المنطقة  في  رائعة  جهود   وشوهدت 
للنساء مة  المقدَّ األساسية  الخدمات  حزم   قطاعات 

والفتيات المعرضات للعنف

ل العديد من مقدمي الخدمات  خالل فترات اإلغالق، سجَّ
إلى وصلن  الالئي  الناجيات  عدد  في  ملحوظة   زيادات 
والخدمات اإليواء  دور  تكن  لم  عندما  الساخنة،   الخطوط 
ا متاحة بشكل عاجل. وفي ظل القيود  التي تقّدم شخصيًّ
عمل المباشرة،  والخدمات  االتصال  على   المفروضة 
 مقدمو الخدمات في جميع أنحاء المنطقة على إتاحة الخط
ُبعد عن  الخدمات  تقديم  واعتمدوا  أكبر  بشكل   الساخن 
وخدمات األرضية  الخطوط  باستخدام  اإلنترنت،   وعبر 
التواصل ومنصات  النصية،  الرسائل  وخدمات   الهاتف، 
أن بالذكر  وجدير  الناجيات.  مع  للتواصل   االجتماعي 
خطوط إنشاء  في  الحاالت،  بعض  في  بدأت،   الحكومات 
 اتصال مباشر وغيرها من خدمات االستجابات والدعم عن
 ُبعد ألول مرة، كما كان الحال في السودان ومصر. وقد
النفسية والخدمات  الحاالت  إدارة  خدمات  مقدمو   أشار 
النساء اتصال  بزيادة  تفيد  تقارير  ورود  إلى   واالجتماعية 
 والفتيات بالخطوط الساخنة إذ لم يكن بمقدورهن البحث
أسرهن تفرضها  التي  القيود  بسبب  أخرى  خدمات   عن 
الخدمات على  المفروضة  القيود  أو  تحركاتهن،   على 

الصحية، أو القيود التي تفرضها الحكومة على التنقل
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 لقد كنت ضحية للتمييز والعنف األسري؛ اتصلت بوحدة
 االستماع لمرضى اإليدز الجزائري التي قدمت لي

المساعدة القانونية من خالل أحد المحامين

 هدى، امرأة متعايشة مع فيروس نقص المناعة البشري، -
32 سنة

 كنت ضحية للعنف األسري، طاردني أخي خارج المنزل،"
 وفرت لى وحدة االستماع لمرضى اإليدز الجزائرية
 بالتعاون الوثيق مع شبكة وسيلة لمساعدة النساء

 ضحايا العنف الدعم النفسي والقانوني، بل وتم إيوائي
 في مركز شبكة وسيلة. وآمل أن يكون هناك المزيد

 من الهياكل لضمان حماية النساء ضحايا العنف، والمالذ
 اآلمن لمنع هؤالء النساء من أن ينتهي بهن المطاف

".في الشوارع

فاطمة، عاملة في مجال الجنس، 40 سنة

 أطلق االتحاد الوطني لنساء المغرب منصة "كلنا معك"
الساعة مدار  على  للناجيات  والتوجيه  الدعم  توفر   التي 
التضامن بوزارة  المنصة  وترتبط  األسبوع.  أيام   طوال 
 والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة ومكتب المدعي
 العام وسلطات الشرطة ووزارة الصحة وأصحاب المصلحة

اآلخرين المعنيين

ساخنة خطوًطا  النسوية  الجمعيات  من  العديد   خصصت 
 للعنف ضد النساء والفتيات في تونس، في حين عملت
 وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن على تشغيل
وتعزز الساعة.    مدار  1899 على  المجاني  األخضر   الخط 
المدني المجتمع  ومنظمات  الوزارة  بجهود  الجهد   هذا 
 إلنشاء دار إيواء جديدة للناجيات من العنف المنزلي في
كإجراء الدار  هذه  إنشاء  تم  وقد     .2020  نيسان/أبريل 
 وقائي وحمائي من انتشار فيروس كورونا وزيادة العنف
 ضد النساء والفتيات. ولضمان صحة الناجيات عند وصولهن
 إلى دار اإليواء وطوال فترة إقامتهن، يتم توفير استبيان
جميع ويخضع  الحرارة؛  درجات  وقياس  الصحي   للتقييم 
االستقبال، مراكز  أحد  في  الصحي  للحجر  الجدد   العمالء 
للبحث التونسية  المرأة  جمعية  من  متطوعين  من   بدعم 

والتنمية، قبل دخول دار اإليواء بشكل رسمي
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23 في  اإلنترنت  على  حماية  أمر  أول  صدر  ذلك،   وبعد 
وعلى االجتماعية.  الخدمات  مع  بالتنسيق   نيسان/أبريل، 
 غرار ذلك، سمح التعميم رقم 68/2020، الصادر في 16
مكالمة عبر  بشهادتهن  باإلدالء  للناجيات   نيسان/أبريل، 
الضباط يأخذ  بينما  المنزلي،  العنف  قضايا  في   فيديو 
في مماثل  نحو  وعلى  ُبعد.  عن  األقوال   القضائيون 
الخدمات تواجهها  التي  الصعوبات  وبسبب   األردن، 
منظمات عملت  العمل،  في  الحكومية   االجتماعية 
ساخنة خطوًطا  توفر  التي  النسائية،  المدني   المجتمع 
 ودعًما لدور اإليواء، بشكٍل مباشر مع إدارة حماية األسرة

إلحالة الحاالت والحفاظ على سالمة الناجيات

ا، وال ُتستثنى من ذلك جائحة  ال توجد جائحة محايدة جنسانيًّ
 كوفيد-19. فقد كشفت عن العنف ضد النساء والفتيات
وقد عاجلة.  إجراءات  تتطلب  موازية  طوارئ  حالة   باعتباره 
 تضافرت تدابير العزلة االجتماعية المتخذة للحد من انتشار
 الفيروس مع انعدام األمن االقتصادي على نطاق واسع
للنساء جديدة  مخاطر  فخلقت  العيش،  سبل   وفقدان 
الظروف وتحد  للعنف.  بالتعرض  يتعلق  فيما   والفتيات 
 الحالية من توافر الدعم االجتماعي وتجعل اإلبالغ مسألة
الجهود فشل  على  الضوء  الجائحة  سلطت  وقد   صعبة. 
والفتيات النساء  ضد  العنف  لمنع  اآلن  حتى   المبذولة 
 واالستجابة له على نحٍو فعال، ولكنه أيًضا أظهر الطبيعة
 المنهجية للعنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء والفتيات
في وتأججه  تحدده  التي  الراسخة  األبوية   واألعراف 
 المنطقة. إن تكلفة التقاعس عن التصدي لتصاعد حاالت
للناجيات بالنسبة  باهظة  اإلغالق  فترة  خالل   العنف 
مضاعف تأثير  للجائحة  كان  وقد  ككل.  والمجتمع   ولألسر 
وحاالت بالصراعات  والمتأثرة  الهشة  األوضاع   في 
في البلدان  من  العديد  في  الحال  هو  كما   الطوارئ، 
المؤسسية والخدمات  القدرات  تكون  حيث   المنطقة 
 محدودة، مما يزيد من فرص تعرض النساء والفتيات لخطر
وفي المناسب  الدعم  تلقي  احتمالية  من  ويحد   العنف 

الوقت المناسب

 أدت الجائحة إلى تفاقم كافة أشكال العنف في المنطقة
تسهله الذي  العنف  مثل  أخرى،  أشكال  حدة   واشتداد 
اإلنترنت، عبر  والعنف  واالتصاالت  المعلومات   تكنولوجيا 
 مما شكل تحديات إضافية أمام النساء والفتيات إلى جانب
قنوات بشأن  والوعي  الرقمية  المعرفة  إلى   االفتقار 

الدعم الحالية

النساء ضد  العنف  بشأن  التوعية  أنشطة  تنظيم   صار 
 والفتيات والوقاية منه أكثر صعوبة بسبب اإلغالق. تحّول
األفالم واألنشطة تقديم عروض  إلى  الخدمات   مقدمو 
كما مصر.  في  لألسر  االفتراضية  واأللعاب   التعليمية 
 من خالل صندوق األمم المتحدة ،Y-Peer ساهم برنامج
من حلقات  عدة  طريق  عن  الوعي  زيادة  في   للسكان 
الجنسية Peer Cast برنامج الصحة  مناقشة  إلى   تهدف 
االجتماعي النوع  على  القائم  والعنف   واإلنجابية 
والممارسات الضارة. وُأقيمت أنشطة مماثلة في األردن

 من األهمية بمكان أن يقوم مقدمو الخدمات في جميع
ضد للعنف  لالستجابة  بروتوكوالت  بتطوير   القطاعات 
الناجيات لربط  وسائل  إلى  باإلضافة  والفتيات،   النساء 
"حزم إرشادات  مع  يتماشى  بما  المطلوبة،   بالخدمات 
مة للنساء والفتيات المعرضات  الخدمات األساسية المقدَّ
يتعين الذي  الكثير  هناك  يزال  ال  حين  وفي   للعنف". 
أظهرت فقد  لألزمات،  بالتأهب  يتعلق  فيما  به   القيام 
 الممارسات الجيدة من المنطقة قدرة مقدمي الخدمات

على التكيف والمرونة خالل جائحة كوفيد-19
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 تشير األبحاث التي ُأجريت في المنطقة إلى أن الخدمات
والمنظمات المدني  المجتمع  منظمات  تديرها   التي 
واألماكن اإليواء  ودور  المساعدة  خطوط  مثل   النسائية، 
 اآلمنة، قد تم تقليصها أو تعرضت لخفض التمويل، مما
تعرضن الالئي  لـلنساء  المتاحة  الدعم  مصادر  من   قلل 
من العديد  وتكافح  بالفعل.  شحيحة  وهي   لالنتهاكات، 
وجودها على  الحفاظ  أجل  من  النسائية   المنظمات 
 وتقديم خدماتها. فبينما كانت المنظمات النسائية تعاني
 في الماضي من نقص التمويل، صارت منذ ظهور جائحة
 كورونا تعمل في ظل فقدان اإليرادات المتأتية من جمع
المستخدمة للتكنولوجيا  اإلضافية  والتكاليف   األموال، 
 في العمل عن ُبعد، وأعباء القضايا المعقدة بشكل متزايد
النواقص تفاقم  إلى  أدى  مما  الموظفين،   ونقص 
 السابقة. وتعد المنظمات النسائية حلقة الوصل الحاسمة
إعالم في  حيوًيا  دوًرا  وتلعب  والحكومات  الناجيات   بين 
االستجابات الوطنية. بيد أن التبعات المالية لـجائحة كوفيد
المنظمات قدرة  على  أيًضا  تؤثر  المنطقة  في   19- 
 النسائية على الدعوة إلى إصالح السياسات بشأن العنف
 ضد النساء والفتيات، وعلى المدى الطويل، إلى تقديم

الخدمات للناجيات من العنف

 وفي السنوات األخيرة، اكتسبت قضية العنف ضد النساء
 والفتيات زخًما كبيًرا في المنطقة العربية وصارت تحظى
 باهتمام كبير في المجالين العام والخاص، بما في ذلك
ومع التدابير.  واتخاذ  بالمساءلة  الخاصة  الجديدة   المطالب 
 ذلك، في ضوء السياق الحالي وما وراء عواقبه المباشرة،
 فإن جائحة كوفيد-19 تهدد التقدم المحرز حتى اآلن، ومن
جدول أهداف  تحقيق  في  المحرز  التقدم  إبطاء   شأنها 
المتعلقة المستدامة  التنمية  وأهداف   2030  أعمال 
 بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. وعالوة على
الخامسة السنوية  الذكرى   2020 عام  يصادف   ذلك، 
العشرين ألجندة والذكرى  بكين  عمل  لمنهاج   والعشرين 
يكون أن  منه هو  الغرض  وكان  واألمن،  والسالم   المرأة 
جائحة انتشار  مع  ولكن  الجنسين.  بين  للمساواة   بداية 
 كوفيد19-، حتى المكاسب المحدودة التي تحققت في

العقود الماضية أصبحت اآلن معرضة لخطر التراجع

درء في  ا  رئيسيًّ عامًال  الخدمات  استمرارية  ضمان   يعد 
لدعم المبذولة  الجهود  تكن  ولم  له.  والتصدي   العنف 
 ومواءمة هذه الخدمات بشكل عام كافية لمطابقة حجم
كوفيد19-، جائحة  قبل  حتى  الجائحة.   المشكلة في ظل 
إلى الوصول  إلى  والفتيات  النساء  من  العديد   افتقرت 
 الخدمات األساسية المجانية الالزمة لسالمتهن وحمايتهن
الطوارئ، حاالت  المساعدة في   وتعافيهن، مثل خطوط 
الصحية، والرعاية  والعدالة،  الشرطة  قطاع   وخدمات 
النفسية واالستشارات  والمأوى،  اآلمن،   والسكن 

واالجتماعية

مة عبر اإلنترنت وعن ُبعد  في حين تمكنت الخدمات المقدَّ
فإن اإلغالق،  تدابير  عن  الناجم  العبء  بعض  تخفيف   من 
 المخاوف إزاء مدى إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات، أو
الرقمية، األمية  محو  أو  والخصوصية  السالمة   اعتبارات 
 تكشف ضرورة أن تبذل الدول العربية المزيد من الجهود
الدروس من  واالستفادة  ومكافحته،  للعنف   للتصدي 
 المستفادة في المنطقة والبناء عليها. وتعد الردود التي
 تم إبرازها في هذا الموجز عينة من االحتماالت؛ غير أنه ال
وتوفير السياسات  حيث  من  بالمزيد  القيام  يتعين   يزال 
 الخدمات. ورغم أنها تبرز مرونة وإبداع مقدمي الخدمات،
االجتماعية بالخدمات  الخاصة  التدابير  تكون  أن   فيجب 
والعدالة، الشرطة  خدمات  وقطاعات  الصحية   والخدمات 
إضفاء ويتعين  تطورًا  أكثر  والحوكمة،  التنسيق   وكذلك 
 الطابع المؤسسي عليها لضمان تقديم الخدمات بشكل
الخدمات من  التدابير  هذه  اعتبار  يجب  كذلك   أفضل. 
الطوارئ خطط  من  جزًءا  تكون  بحيث   األساسية، 
الصعيد وعلى  المنطقة  مستوى  على   المستقبلية 
التي المتحدة  األمم  وكاالت  فإن  عليه،  وبناًء   الوطني. 
 ساهمت في هذا الموجز وتماشيًا مع استراتيجية األمين
ضد للعنف  للتصدي  السياسية  المشاركة  بشأن   العام 

المرأة، توصي بما يلي
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ضد  العنف  من  للوقاية  األولوية  إعطاء    ضمان 
 النساء والفتيات والتصدي له في خطط العمل الوطنية
إلى جانب لجائحة كوفيد19- والتعافي منها،   لالستجابة 

آليات الرصد والمساءلة الفعالة

إدراج الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات 
والتصدي له في حزم التحفيز المالي 

دعم منظمات المجتمع المدني من خالل توفير 
الموارد الالزمة لها لمواصلة العمل وتقديم خدمات 

الوقاية واالستجابة للناجيات من العنف 

 المشاركة مع جميع الجهات صاحبة المصلحة
 في االستجابة لـجائحة كوفيد-19 وتخصيص

 الموارد لبناء القدرات الالزمة للتصدي للعنف
ضد النساء والفتيات باعتباره أولوية رئيسية

د من استمرار جميع الجهود الرامية إلى  التأكُّ
 معالجة والتصدي لألعراف االجتماعية والقوالب
 النمطية والمواقف التي تقبل العنف وتعتبره

مسألة عادية

 التواصل مع وسائل اإلعالم لمعالجة الصور
النمطية ومنع العنف ضد النساء والفتيات

 إعطاء األولوية للعمل مع الرجال 
 والفتيان والزعماء الدينيين ومنظمات

 المجتمع المدني، والتحالف معهم في
القضاء على العنف ضد النساء والفتيات

 اعتماد نهج يراعي الفوارق بين الجنسين مع
 إدخال تدابير إغالق/إعادة فتح جديدة فيما
 يتعلق بجائحة كوفيد-19 من خالل مراعاة

 االحتياجات الخاصة للنساء الحوامل والنساء
مات الرعاية في المخاض والنساء مقدِّ

 دعم الحمالت الوطنية إلذكاء الوعي حول
 زيادة احتمالية العنف المنزلي وإبالغ الناجيات

 المحتمالت بالخدمات المتاحة وأرقام
 الطوارئ. ويجب إتاحة هذه الحمالت عبر
 قنوات متعددة (مثل التلفزيون والراديو
 واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي

 والمنشورات في محالت السوبرماركت)
 بجميع اللغات الرئيسية المسَتخدمة في

المجتمع المحلي
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اإلقرار بأن األطفال الذين يشهدون العنف
 المنزلي هم أنفسهم ضحايا للعنف، وينبغي توفير
 مجموعة كاملة من تدابير الحماية لهم. وتشمل هذه

التدابير
 تقديم الدعم النفسي واالجتماعي
واالستشارات التي تراعي األطفال

الوصول المجاني إلى المساعدة القانونية 
 االعتراف القانوني بكونهم ضحايا للعنف 

(ويشمل ذلك إدراجهم في أوامر التقييد/الحماية)
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 تعزيز الجهود المبذولة لتحسين جمع البيانات
 بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في

ذلك الفضاء اإللكتروني

 تعزيز جمع البيانات اإلدارية عبر نقاط الخدمة
 المختلفة، والعمل على استخدام هذه

البيانات لتحسين تقديم الخدمات

 تضمين الخدمات المقدمة للنساء الالئي
 تعرضن للعنف وأطفالهن في خططها
 لالستجابة لفيروس كوفيد19-، وجمع

 البيانات عن حاالت العنف ضد النساء
غ عنها والفتيات المبلَّ

 تحديد األولويات ومواصلة توفير الوقاية
 واالستجابة متعددة القطاعات والمستويات
 والتي تركز على الناجيات فضًال عن تقديم

المساعدة

 اعتماد نهج يركز على الناجيات عبر البرامج
 الخاصة بجائحة كورونا19، بما في ذلك

الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها

ا للنساء والفتيات  اعتبار العنف تهديًدا رئيسيًّ
 الالئي يعانين من انعدام األمن الغذائي

 وفقدان سبل العيش، وإدراج الوقاية من
 العنف والتصدي له في برامج المساعدة

الغذائية

 التأكد من أن البيانات التي يتم جمعها حول
 العنف ضد النساء والفتيات مصّنفة حسب
 النوع االجتماعي والسن والتنوع، من أجل

 توفير معلومات أفضل عن البرامج التي
تلبي احتياجات مختلف الفئات الضعيفة

 الدعوة، بمشاركة وكاالت األمم المتحدة، بين
 أصحاب المصلحة المعنيين، مثل اإلدارات

 الحكومية ومقدمي الخدمات وغيرهم، إلى
 اعتماد مبدأ  'عدم ترك أي شخص يتخلف عن

 الركب' لتضمين الفئات األكثر ضعًفا، مثل العمال
 المنزليين  والنساء والالجئين والنازحين وعديمي

 الجنسية والفتيات من األقليات، في خطط
االستجابة الخاصة بهم

 وضع العنف ضد النساء والفتيات في صميم
 جدول أعمالها وبرامجها وتعميمه بين مختلف

القطاعات

 اعتماد نهج يركز على الناجيات في جميع
التدخالت المتعلقة بكوفيد-19

 تشجيع البرامج المشتركة لتلبية احتياجات الناجيات
المتنوعة
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