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مالحظة تمهيدية من الفريق املعني بإرشادات العنف القائم على النوع االجتماعي
 – بما في ذلك 

ً
 من التحّديات وتجبر كافة أشكال وآليات تقديم الخدمات األساسية تقريبا

ً
ال تزال جائحة كوفيد-19 تطرح عددا

 إلى مدى سرعة تطّور 
ً
على سبيل املثال ال الحصر، االستجابة اإلنسانية – على التكّيف بشكٍل كبير مع هذه التحّديات، نظرا

تف�شي املرض وانتقاله والتباين في تأثيره عبر مختلف السياقات والتدابير التي يجري تنفيذها للسيطرة على انتشاره، إلى جانب 
االفتقار إلى ممارسات جيدة موثقة لكيفية تقديم املساعدات والخدمات في ظّل هذه الظروف التي تحاول األنظمة الدولية 

م منها والتأقلم معها. 
ّ
 للتعل

ً
بأكملها جاهدة

 لإلجراءات املتعلقة بالتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
ً
 أوليا

ً
وعلى هذا النحو، تقّدم هذه الوثيقة ملخصا

 إلى املمارسات الجيدة املعمول بها والتي تعّد نقاط البداية ملعالجة تلك املخاطر في ظّل هذه الجائحة غير 
ً
املحتملة استنادا

املسبوقة، ويأتي عرض تلك اإلجراءات املوجزة أدناه ضمن مفهوم وروح حل املشكالت الجماعية واملتكّررة. 

إّن الغرض من هذه الوثيقة هو تقديم الدعم واملساندة للجهات الفاعلة في املجال اإلنساني غير املعنية أو غير املتخصصة في مجال العنف 
القائم على النوع االجتماعي بهدف تحديد مخاطر فيروس كوفيد-19 املستجد واملخاطر املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي في 

قطاعاتهم املختلفة ومن ثّم اتخاذ إجراءات للتخفيف من حّدة تلك املخاطر. 

 
ً
ه ثابت، حيث أّنها تضّم ملخصا

ّ
ال تّدعي هذه الوثيقة أّنها مجموعة شاملة من اإلرشادات والتوجيهات وال يجب التعامل مع محتواها على أن

 للخيارات املحتملة لتكييف املمارسات الجيدة الراسخة مع هذا الوضع غير املسبوق، وينبغي التعامل معها على أّنها وثيقة عمل 
ً
 ومبدئيا

ً
أوليا

سيجري تحديثها وصقلها باستمرار لتواكب تطّور الوضع واالستجابة. 

 ملحاولة فهم وتوثيق الحلول الناجحة أو تلك الواعدة في التصّدي للمخاطر املتعلقة بالعنف 
ً
 وسوية

ً
باإلضافة إلى ذلك، نريد أن نعمل معا

القائم على النوع االجتماعي بشكٍل أفضل. لذا ال تترّددوا في التواصل مع إيرين باتريك gbvguidelines@gmail.com و/أو كريستين هيكمان 
checkman@unicef.org  في حال كانت لديكم أسئلة أو استفسارات من شأنها مساعدتكم في التفكير في أي من التوصيات أدناه أو إذا 

أحببتم مشاركة إحدى املمارسات الجيدة في هذا املجال.

الخلفية
إّن العنف القائم على النوع االجتماعي هو عنف قائم وموجود في كّل مجتمع في جميع أنحاء العالم ويتفاقم في حاالت الطوارئ، وثّمة بالفعل 
عتبر 

ُ
كمية ُمقلقة وُمربكة من املعلومات حوله في ظّل جائحة كوفيد-119 . وقد أصبح من الواضح بشكٍل متزايد أّن العديد من التدابير التي ت

ضرورية للسيطرة على انتشار املرض )مثل تقييد الحركة والحد من التفاعالت املجتمعية وإغالق قطاع الشركات والخدمات وغيرها( ال تؤّدي 
 تحّد من قدرة الناجيات 

ً
فقط إلى زيادة املخاطر املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي والعنف ضد النساء والفتيات، بل إّنها أيضا

على إبعاد أنفسهن عن املعتدين عليهن وكذلك الحد من قدرتهن على الحصول على دعٍم خارجي2 . باإلضافة إلى ذلك، يّتضح من األوبئة 
 ما تتحمل النساء أعباًء جسدية ونفسية وفترات زمنية إضافية كمقّدمات للرعاية. 

ً
ه خالل األزمات الصحية عادة

ّ
السابقة أن

وعلى هذا النحو، من األهمية بمكان لكافة الجهات الفاعلة املشاركة في جهود االستجابة لفيروس كوفيد-19 املستجد – عبر جميع 
القطاعات – أن تأخذ العنف القائم على النوع االجتماعي في االعتبار عند التخطيط لبرامجها وتنفيذها. 

1 على سبيل املثال ُيرجى االطالع على

lockdowns-world-rise-domestic-violence/28/mar/2020/https://www.theguardian.com/society
us/coronavirus-lockdown-domestic-violence.html/24/03/2020/https://www.nytimes.com

pdf.3.31.2_Global-RGA_COVID_RDM-8640-93a8e81/1/https://www.carefrance.org/ressources/themas

mailto:gbvguidelines%40gmail.com?subject=
mailto:checkman%40unicef.org?subject=
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
https://www.nytimes.com/2020/03/24/us/coronavirus-lockdown-domestic-violence.html
https://www.nytimes.com/2020/03/24/us/coronavirus-lockdown-domestic-violence.html
https://www.carefrance.org/ressources/themas/1/93a8e81-8640-Global-RGA_COVID_RDM_3.31.2.pdf
https://www.carefrance.org/ressources/themas/1/93a8e81-8640-Global-RGA_COVID_RDM_3.31.2.pdf
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تقديم الرعاية للعاملين في الخطوط األمامية
ضمان وجود أنظمة دعم لكافة العاملين في الخطوط األمامية، بما في ذلك الدعم النف�شي واالجتماعي واإلحاطات اإلعالمية 	 

املنتظمة واإلجازات املدفوعة بانتظام وغيرها.

ل النساء غالبية القوى العاملة – من موظفين ومتطوعين – في بعض قطاعات 	 
ّ
ه من املرجح أن تشك

ّ
األخذ في االعتبار أن

االستجابة )بما في ذلك حماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية(، وُيحتمل أن يكون لهؤالء النساء عبء عمل متزايد في املنزل 
كذلك، وبالتالي هناك أهمية لالعتبارات الخاصة املتعلقة بحاجتهن إلى تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن في 

ممارسات جيدة عامة لكافة القطاعات
من املهم جمع البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة وتحليل مختلف التأثيرات والعوائق واملخاطر التي تواجه مختلف 	 

الفئات ضمن السكان املتضّررين.

 إلى جنب مع البيانات املصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة، فإّن املشاورات – حتى وإن أمكن إجراؤها فقط باستخدام 	 
ً
جنبا

 عن عمليات تدقيق السالمة واألمان هي 
ً
أساليب عن ُبعد – مع النساء والفتيات وغيرهّن من الفئات السكانية املعّرضة للخطر  فضال

 للمعلومات حول الخيارات 
ً
 جيدا

ً
مفتاح لفهم التحّديات املختلفة التي تواجهها مختلف الفئات. وتعّد املنظمات النسائية املحلية مصدرا

ر عقد التجمعات الوجاهية.
ّ
 واألنسب للتفاعل/التواصل مع النساء والفتيات عند تعذ

ً
األكثر أمانا

تقييم العوائق املحتملة أمام الوصول إلى الخدمات واملعلومات الدقيقة، وخاصة للنساء	 

 من األسئلة التوجيهية واإلرشادية للمساعدة في تحديد العوائق 	 
ً
ر إطار التوافر وإمكانية الوصول واملقبولية والجودة عددا

ّ
يوف

املحتملة التي ُيمكن تكييفها مع أي قطاع والتفاصيل املتعلقة باإلجراءات التي تفرضها الحكومة للسيطرة على انتشار الفيروس في

ل إطار 	 
ّ
في املواقف والحاالت التي ال ُيمكن فيها إجراء مشاورات مجتمعية بسبب سياسات الحجر الصحي واإلغالق3 ، ُيمكن أن يشك

التوافر وإمكانية الوصول واملقبولية والجودة نقطة انطالق للجهات الفاعلة في املجال اإلنساني للتفكير في العوائق املحتملة التي 
قد تواجه النساء والفتيات والفئات السكانية األخرى املعّرضة للخطر.

يجب أن يدرك كافة العاملين في املجال اإلنساني، بصرف النظر عن نوع عقد العمل الخاص بهم أو مّدته، أّن االستغالل واالعتداء 	 
ه ُيحظر عليهم 

ّ
الجنسيين بحق السكان املتضّررين هو سوء سلوك خطير، وينبغي على كل قطاع ووكالة تذكير كافة أفرادها وموظفيها بأن

االستغالل واالعتداء الجنسيين وكيفية اإلبالغ عنه من قبل العاملين في املجال اإلنساني، حيث تتوفر هنا إرشادات وتوجيهات إضافية 
حول الحماية من االستغالل واالعتداء 

2  ُيمكن أن يشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر اليافعات واملسّنات واألرامل واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة واألفراد من الهويات الجنسية واالجتماعية غير املطابقة، وقد تتقاطع هذه الفئات املستضعفة مع بعضها البعض. ال 

ُيقصد من هذه الوثيقة تقديم قائمة شاملة للفئات املعّرضة للخطر في كّل سياق. ملزيٍد من املعلومات، ُيرجى االطالع على جدول »االعتبارات الرئيسية للفئات املعّرضة للخطر« في صفحة 11-13 من إرشادات اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت 
حول العنف القائم على النوع االجتماعي

 التشاور مع املجتمعات املحلية لكن ينبغي تكييف عمليات التشاور القياسية في الحاالت القصوى مثل الحجر الصحي اإللزامي.
ً
3 ُيفّضل دائما

https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-technical-note-protection-sexual-exploitation-and-abuse-psea-during-covid-19-response
http://www.gbvguidelines.org/
http://www.gbvguidelines.org/
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من املحتمل أن تكون مسارات اإلحالة في تغيٍر مستمر
 إلى البيئة املتغّيرة بسرعة، فمن املرجح أن تتغّير خيارات تقديم الخدمات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي من حيث 

ً
نظرا

طريقة عملها أو تخفيض مستواها و/أو العمل بأسلوٍب مختلف مقارنة بالظروف العادية، لذا من األهمية بمكان التأكد من جاهزية 
املوظفين واملتطوعين في كافة القطاعات لتقديم معلوماٍت دقيقة ومحّدثة حول الخدمات املتاحة في مجال العنف القائم على النوع 

االجتماعي وأن يكونوا على درايٍة وعلم بالقيود الحالية املفروضة على خدمات االستجابة )أي عدم املبالغة في إعطاء الوعود(، إلى 
جانب التواصل مع املختّصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي ليكونوا على درايٍة بما هو متاح وما هي القيود الحالية 

املفروضة على خدمات االستجابة وأبرز الرسائل إلذكاء الوعي حول الخدمات املتاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي. 

هذا وُيو�شى ضمن خطة تنفيذ البرامج في أّي قطاع بأن يتّم دمج عمليات تسجيل الوصول املنتظمة مع املنسق املعني بالعنف القائم 
على النوع االجتماعي و/أو نقاط االتصال املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي للبقاء على اطالع بآخر التطورات واملستجدات 

بشأن اإلجراءات والتوصيات املتعلقة باإلحالة. 

ممارسات جيدة عامة بشأن حاالت الكشف واإلحاالت املتعلقة بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي

ضمان تدريب املوظفين واملتطوعين في الخطوط األمامية على اإلسعافات األولية النفسية  وكيفية نقل املعلومات حول الخدمات املتوفرة في 	 
محال العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك األساليب عن ُبعد، مثل الخطوط الساخنة إذا لزم األمر.

في حال عدم توفر خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في منطقتك، فُيرجى اتّباع اإلرشادات املوضحة في دليل 	 
الجيب الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي

https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
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4 ملزيد من اإلرشادات، ُيرج االطالع على: رفيق دائم للعنف القائم على النوع االجتماعي. فيديو: االستجالة لحالة إفصاح عن حادثة متعلقة بالعنف

اجين بخدمات العنف القائم على النوع 
ّ
تحديد نقاط الدخول لربط الن

االجتماعي
فرض فيها قيوٌد مشّددة أو مفاجئة على الحركة أو في حاالت الحجر الصحي، قد يكون هناك عدٌد قليٌل 

ُ
في الحاالت واملواقف التي ت

للغاية من نقاط االتصال التي ُيمكن من خاللها للّناجين التفاعل مع أّي شخٍص آخر غير املعتدي. لذا ال بّد من العمل مع املختّصين 
في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لتحديد مجريات األمور وطبيعتها في موقع العمل )على سبيل املثال آلية توزيع الطعام 

و/أو النقد واألسواق والصيدليات والخدمات الصحية أو التغذية( والنظر في إمكانية أو كيفية نقل املعلومات بأمان حول الخدمات 
املتوفرة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل تلك النقاط، وقد تشمل الخيارات تزويد املوظفين واملتطوعين 

العاملين في تلك القطاعات ببطاقات جيب تحتوي على معلومات االتصال ذات الصلة ونشر العروض املرئية حول مسارات إحالة 
حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي و/أو أرقام الخطوط الساخنة 

ينبغي على كافة قطاعات االستجابة اإلنسانية التنسيق مع آلية التنسيق الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي و/أو مزّودي 	 
خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي عند تحديد الخدمات ومسارات اإلحالة املتاحة، بما في ذلك للّناجين من العنف القائم على 

النوع االجتماعي بحيث يعكس ذلك أّي تغييرات حدثت في ضوء تعطل الخدمات جراء

ضمان أّن كافة املوظفين واملتطوعين على درايٍة وعلم بمسارات اإلحالة املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي وأن يجري تدريبهم 	 
على كيفية تقديم الدعم اآلمن للّناجين وضمن أخالقياٍت محّددة عند الكشف عن الحاالت 4

التواصل املنتظم مع املختّصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لتلّقي معلوماٍت محّدثة حول مسارات اإلحالة التي تعكس 	 
التغييرات في توافر/أو طريقة تقديم

التأكد من أّن كافة املوظفين واملتطوعين لديهم نسخ محدثة من مسارات اإلحالة الخاصة 	 
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تنسيق املخيمات وإدارتها
 ما يكون وصول النساء والفتيات والفئات السكانية املستضعفة أو املهمشة إلى املعلومات أقّل من غيرهن ويزداد احتمال حصولهن 

ً
غالبا

على معلوماٍت غير دقيقة إّما عن غير قصد أو عن عمد من أجل دعم ديناميكيات القوى غير املتكافئة الحالية و/أو خلق فرص لالستغالل، 
ر على قدرة النساء والفتيات على الحصول على معلوماٍت موضوعية وموثوقة حول تدابير الوقاية من عدوى فيروس 

ّ
وهذا من شأنه أن يؤث

 عن املعلومات األساسية حول مدى توفر املساعدات األساسية وأي تغييرات طرأت على كيفية تقديمها، بما في 
ً
كوفيد-19 املستجد، فضال

ذلك خدمات الدعم املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

وضع خطط للتكّيف مع آليات التواصل وتبادل املعلومات في املواقف والحاالت التي قد يتم فيها تقييد أو حظر التجمعات الكبيرة 	 
والوصول إلى املباني املجتمعية واللقاءات املجتمعية، مع إيالء اهتماٍم خاص لضمان وصول املعلومات املوثوقة واملوضوعية وفي 

الوقت املناسب حول فيروس كوفيد-19 املستجد وأي تغييرات في توفر أو تقديم الخدمات األساسية إلى النساء والفتيات، بحيث يكون 
وصولهّن لتلك املعلومات ال يعّرضهن للخطر ولتجّنب تعّرضهن لخطٍر متزايد من التهميش. ُيمكن أن تتضمن التعديالت املقترحة رسائل 

نصية قصيرة أو رسائل عبر اإلذاعة و/أو إعالنات في املواقع الجغرافية، ومن املمكن مشاركة تلك الرسائل من خالل آلياٍت محّددة، 
بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر لجان املخيمات واملجموعات النسائية والشبكات غير الرسمية والشباب والنساء من ذوات 

االحتياجات الخاصة وغير ذلك.

العمل على إشراك النساء والفتيات في تطوير مواد املعلومات واالتصال والتعليم املتعلقة بفيروس كوفيد-19 املستجد لضمان فعاليتها 	 
ومالءمتها ومعالجتها بشكٍل استباقي للمعلومات الخاطئة والوصم بالعار املرتبط باملرض. كما يجب دعم املجموعات النسائية ولجان 

املخيمات وقادة املجتمع لنشر الرسائل بشكٍل فّعال واملشاركة في أنشطة إذكاء الوعي وتعزيز النظافة الشخصية. 

االستمرار في تعزيز مشاركة املرأة في هياكل إدارة املخيمات وعمليات صنع القرار، بما في ذلك تدابير االستجابة لفيروس كوفيد-19 	 
املستجد. مزيد من اإلرشاد يتبع. 

تحديد التدابير الطارئة لتقديم الدعم واملساندة للّناجين في حالة تقييد الوصول إلى الخدمات خارج مواقع النزوح، وذلك بالتنسيق مع 	 
الجهات الفاعلة املعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي، والتأكد من أّن كافة املوظفين على درايٍة وعلم بأحدث مسارات اإلحالة 

والسياسات املتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيين.

أّما فيما يتعلق بؤلئك املعّرضين لخطٍر متزايد من عنف الشريك الحميم أو العنف املنزلي، فينبغي التعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة في 	 
مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لتحديد خيارات املأوى البديلة حيثما أمكن. 

مصادر إضافية رئيسية:

توجيهات مؤقتة بشأن توسيع نطاق عمليات التأهب واالستجابة لفيروس كوفيد-19 املستجد في املخيمات واألماكن الشبيهة باملخيمات )تّم 
تطويرها بشكٍل مشترك من قبل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واملنظمة الدولية للهجرة واملفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الصحة العاملية(

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
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حماية الطفل
ُيمكن لفيروس كوفيد-19 املستجد أن يغّير بسرعة السياق الذي يعيش فيه األطفال، حيث أّن إجراءات الحجر الصحي كإغالق املدارس 

 جديدة على أولياء 
ً
والقيود املفروضة على الحركة تؤّدي إلى تعطيل الروتين والدعم االجتماعي لألطفال، بينما تفرض كذلك ضغوطا

ي عن العمل، وثّمة مخاطرة شديدة ال سيما 
ّ
األمور ومقّدمي الرعاية الذين قد يضطرون إلى إيجاد خياراٍت جديدة لرعاية األطفال أو التخل

عاني من عنف الشريك الحميم و/أو االعتداء على األطفال. باإلضافة إلى ذلك، قد تتحمل الفتيات 
ُ
بالنسبة لألطفال الذين يعيشون في أسر ت

واليافعات أعباء رعاية إضافية داخل األسرة ويصبحن أكثر عرضة لخطر العنف املنزلي والزواج القسري.

ينبغي العمل مع مزّودي الخدمات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي من أجل تكييف اإلجراءات العادية إلتاحة املجال أمام 	 
طرق توفير الخدمة عن ُبعد إذا كانت آمنة ومناسبة وممكنة. 

دعم مزّودي الخدمات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان أن تكون خدمات االستجابة صديقة للطفل. 	 

الرجوع إلى اإلرشادات الوتوجيهات املتوفرة حول خطط السالمة في مجال العنف املنزلي5 الذي تتضمن نصائح محّددة إلشراك األطفال 	 
في عملية التخطيط تلك. 

 )على سبيل املثال 	 
ً
فهم من ُيمكنه إعطاء املوافقة القانونية على العالج الطبي أو أّي عالٍج آخر للطفل عندما ال يكون مقّدم الرعاية متاحا

بسبب الحجر الصحي والعالج الطبي وما إلى ذلك(.

ى آمنة 	 
ّ
ضمان أن تكون أّي ترتيبات في مجال الرعاية البديلة للطفل الذين يكون مقّدم الرعاية له في الحجر الصحي أو مريض أو ُمتوف

ومراعية لالحتياجات الخاصة للفتيات.

العمل مع املختّصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي لدمج رسائل التوعية املناسبة للعمر حول مخاطر هذا النوع من 	 
العنف واإلحاالت في موارد الدعم النف�شي واالجتماعي عن ُبعد )مثل مقاطع فيديو أو رسوم متحركة أو رسائل عبر التلفاز أو اإلذاعة( التي 

تستهدف العاملين في مجال الدعم النف�شي واالجتماعي واألطفال و/أو مقّدمي الرعاية.

في الحاالت التي تّم فيها إدخال التعليم اإللكتروني )أو قيد الدراسة(، ينبغي العمل مع مختلف الزمالء في القطاع التعليمي لتعزيز وبناء 	 
القدرات في مجال االستخدام اآلمن لإلنترنت.

مصادر إضافية رئيسية:

مالحظة فنية لتحالف حماية الطفل: حماية الطفل خالل جائحة كوفيد-19

5 مالحظة: قد ال تكون بعض االقتراحات املحّددة في هذا الرابط ُممكنة في كافة الحاالت

https://sanctuaryforfamilies.org/safety-planning-covid19/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
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التعليم
األطفال وُيمكن أن يرفع من نسب الزواج املبكر والقسري واالستغالل واالعتداء الجنسيين أو أشكال أخرى من العنف القائم على النوع 

م عبر اإلنترنت – خاصة لألطفال واألسر األقل دراية بتدابير السالمة اإللكترونية – 
ّ
االجتماعي وحمل اليافعات. في املقابل ُيمكن لطرق التعل

أن تؤّدي إلى مخاطر جديدة أو متزايدة من أشكال مختلفة من االستغالل عبر اإلنترنت، بما في ذلك االستغالل الجن�شي و”االستدراج” الذي 
م عن ُبعد 

ّ
م عبر اإلنترنت أو التعل

ّ
ه من املمكن إعطاء األولوية لبعض األطفال داخل األسر للتعل

ّ
يقود إلى االعتداء الجن�شي في املستقبل، كما أن

ستبعد الفتيات على سبيل املثال وُيطلب منهن القيام بأدواٍر متعّددة في تقديم 
ُ
ملنع أطفاٍل آخرين من املشاركة في األنشطة التعليمية، فقد ت

الرعاية وأعمال الرعاية املنزلية )اإلضافية(، لذا نجد أّن إغالق املدارس لفتراٍت طويلة يزيد من خطر تسرب الفتيات ألّنهن قد ال ُيعدن إلى 
املدرسة كلما طالت فترة بقائهن في املنزل.

في املواقع التي ال تزال خدمات التعليم العادية مستمرة فيها، ينبغي تطوير و/أو املحافظة على نظام لتعقب معدالت التغيب عن املدرسة 	 
واملتسربين والتحليل املنتظم لالتجاهات في مجال الجنس والعمر واإلعاقة. على سبيل املثال، ُيمكن أن تشير البيانات الكمية إلى 

الحاالت التي يتم فيها إبعاد الفتيات عن املدرسة للقيام بمسؤوليات الرعاية أو واجبات أخرى.

أّما في املواقع التي يتم فيها توفير خدمات التعليم عن ُبعد، ينبغي تطوير نظام لتتبع اتجاهات املشاركة )بما في ذلك “التسرب”( والتحليل 	 
املنتظم لالتجاهات في مجال الجنس والعمر واإلعاقة. وعند إعادة فتح املدارس، من األهمية بمكان رصد اتجاهات العودة إلى املدرسة 

حسب الجنس والعمر واإلعاقة لتحديد الفئات املعّرضة لخطر التسرب واتخاذ إجراءات فورية للمتابعة وإعادتهم إلى املدرسة.

في حال نشوء مخاوف أو شكوك حول بيانات التغيب عن الدراسة والتسرب، ينبغي العمل مع الخبراء في مجال حماية الطفل والعنف 	 
القائم على النوع االجتماعي لتحديد الخيارات املحتملة للمتابعة مع العائالت وتقديم أشكال أخرى من الدعم واملساندة، إلخ.

م الرقمي عن ُبعد، يجب األخذ في االعتبار الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان تدريب الفتيات على املهارات واملعارف 	 
ّ
في سياقات التعل

الرقمية الالزمة ومهارات السالمة واألمان على اإلنترنت.

توفير معلومات لألطفال وأولياء األمور حول “العالمات الحمراء” الخاصة باالستغالل عبر اإلنترنت ونصائح عامة حول االستخدام اآلمن 	 
لإلنترنت لألطفال )على سبيل املثال، استخدام أجهزة الحاسوب واألجهزة اللوحية وما إلى ذلك فقط في املناطق املشتركة داخل املنزل(.

في حال كان العمل جاٍر على تطوير مواد تعليمية جديدة عبر اإلنترنت، ينبغي التفكير في تضمين رسائل ومعلومات حول الصحة الجنسية 	 
واإلنجابية وإدارة نظافة الدورة الشهرية والنوع االجتماعي ومخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي لكل من الفتيان والفتيات 

حسب االقتضاء.

م والحماية من الوصم بالعار 	 
ّ
عاد فيها فتح املدارس، ينبغي التأكد من اتباع مقاربات وعمليات مرنة في مجال التعل

ُ
في األماكن التي ت

وإساءة املعاملة حتى ال تردع الفتيات واألمهات الشابات عن العودة، وقد تكون الدورات التعويضية للحاق بركب التعليم والتعليم 
 ضرورية.

ً
املتسارع مسألة

مصادر إضافية رئيسية:

تحّدي تعليم الفتيات: ضمانات الحماية وفيروس كوفيد-19 املستجد 

الشبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ، جمع املصادر حول فيروس كوفيد-19

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/Girls-Education-Challenge-Safeguarding_and_COVID-19_Partner_Guidance.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/Girls-Education-Challenge-Safeguarding_and_COVID-19_Partner_Guidance.pdf
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19
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األمن الغذائي
إّن القيود املفروضة على الحركة تؤّدي إلى تقليل الوصول العام إلى اإلمدادات الغذائية واألسواق وزيادة األسعار واملنافسة على الغذاء، 

 أقل وفي األخير.” 
ً
وما يترتب على ذلك من آثاٍر سلبية غير متناسبة وزيادة خطر اإلصابة بسوء التغذية للنساء والفتيات اللواتي “يأكلن عادة

ل النساء والفتيات من تناولهن للوجبات ويصبحن معّرضاٍت بشكل متزايد لخطر االستغالل و/أو يتم 
ّ
في أوقات ندرة الغذاء، ُيحتمل أن تقل

إجبارهن لالنخراط في آليات تكّيف محفوفة باملخاطر بما في ذلك املقايضة بالجنس، وُيمكن أن تؤّدي النوافذ األقصر لتوزيع املواد الغذائية 
التي يتم وضعها كتدبير ملكافحة العدوى إلى تفاقم املخاطر واألعباء الحالية املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك 

االستغالل واالعتداء الجنسيين.

ينبغي حيثما أمكن رصد عادات استهالك الغذاء، بما في ذلك أي تغييرات ناتجة عن التغيرات في أسعار الغذاء وتوفره و/أو عمليات 	 
توزيعه بسبب االستجابة للجائحة، والنظر في خيارات النقد وقسائم اإلعانة أو املساعدات الغذائية العينية عند الحاجة، مع مراعاة 

مخاوف األمان والسالمة املحتملة املرتبطة بتوزيع النقد )انظر سُبل العيش أدناه(.

 للخطر.	 
ً
األخذ بعين االعتبار أوقات أو مواقع توزيع األغذية املخّصصة واملفتوحة فقط ألكثر الفئات تعّرضا

التشاور مع النساء والفتيات، قدر اإلمكان، لتحديد النوافذ الزمنية واملواقع والطرق املفضلة لتوزيع األغذية.	 

األخذ في االعتبار توزيع لوازم غذائية بمجموعات أصغر بحيث تكون أقرب أو ممكنة الوصول لألسر.	 

مصادر إضافية رئيسية:

مجموعة األمن الغذائي العاملية، فيروس كوفيد-19 املستجد: املساواة بين الجنسين في مجال األمن الغذائي

مجموعة األمن الغذائي العاملية، النوع االجتماعي وفيروس كوفيد-19 املستجد

ُيمكن استخدام عمليات توزيع املواد الغذائية كنقطة دخول 
لنشر املعلومات بشكٍل استباقي حول الخدمات املتاحة في 

مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

https://fscluster.org/coronavirus/document/wfp-covid19-gender-equality-food
https://fscluster.org/coronavirus/document/wfp-covid19-gender-equality-food
https://fscluster.org/coronavirus/document/wfp-gender-covid-19-en-es-fr
https://fscluster.org/coronavirus/document/wfp-gender-covid-19-en-es-fr


10

الصحة
خالل تف�شي فيروس كوفيد-19 املستجد، كانت هناك بالفعل زيادة حاّدة في خطر العنف املنزلي وعنف الشريك الحميم جّراء القيود 

عتبر املرافق الصحية من الخدمات/األماكن العامة الوحيدة العاملة في املواقع ذات القيود الصارمة على الحركة، 
ُ
املفروضة على الحركة، وت

 من عملية االستجابة للجائحة، مّما يؤّدي إلى زيادة معدل وفيات 
ً
ومن املمكن تحويل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية لتصبح جزءا

األمهات وتدهور نتائج الصحة الجنسية واإلنجابية )كما لوحظ في األوبئة السابقة(6.

إدماج الخدمات األساسية في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في خطط التأهب واالستجابة لفيروس كوفيد-19 املستجد.	 

ضمان أّن كافة املمارسين في املجال الصحي على درايٍة وعلم بمخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والعواقب الصحية وقادرين 	 
على مساعدة الّناجين من خالل تقديم الدعم األولي والعالج الطبي ذي الصلة.

ضمان قيام املرافق الصحية بتحديث أنظمة اإلحالة والخدمات املتاحة، وأن يكون مقّدمي الخدمات الصحية على درايٍة بها وأن يتم 	 
تدريبهم على دليل الجيب الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي.

نشر تمثيالت وأشكال بصرية ألحدث مسارات اإلحالة في إماكن واضحة ومرئية في كافة أنحاء املرافق الصحية.	 

حيثما يمكن القيام بذلك بأمان، تشجسع العاملين في املجال الصحي على جعل املعلومات حول خدمات/خطوط االتصال الساخنة 	 
املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي متاحة بشكٍل استباقي في كافة املرافق الصحية التشغيلية، بما في ذلك تلك التي توفر 

الفحوصات/العالجات املتعلق بفيروس كوفيد-19 املستجد.

ضمان أن تكون املرافق الصحية التشغيلية آمنة وممكنة الوصول ومقبولة )على سبيل املثال فصل املر�شى من الذكور واإلناث وضمان 	 
وجود إناث لتقديم الرعاية الصحية وتحديد العوائق التي تحول دون الوصول إلى تلك املرافق وما إلى ذلك(. للحصول على أسئلة 

إرشادية محّددة بشأن هذه التوصية، ُيرجى العودة إلى إطار التوافر وإمكانية الوصول واملقبولية والجودة.

العمل مع العامالت في الخطوط األمامية لضمان تلبية املرافق واإلجراءات واللوازم املتاحة الحتياجاتهن، بما في ذلك إدارة النظافة 	 
 عن املرونة في ترتيبات العمل ومراعاة مسؤولياتهن في تقديم الرعاية.

ً
للدورة الشهرية والتدابير التيسيرية لألمهات املرضعات، فضال

االعتراف بالضغوطات واإلجهادات التي ألحقتها عملية االستجابة للجائحة على املوارد الحالية للرعاية الصحية األولية وخدمات 	 
الصحة الجنسية واإلنجابية، واتخاذ كافة الخطوات املمكنة في املجاالت التالية:

عدم تحويل املوارد من الصحة الجنسية واإلنجابية الشاملة و/أو ضمان استمرار تقديم الخدمات املنقذة للحياة بما يتما�شى مع 	 
حزمة الخدمة األولية الدنيا للصحة الجنسية واإلنجابية في أوقات األزمات.

عدم تحويل املالجئ اآلمنة للعنف املنزلي إلى أماكن إضافية مخصصة لالستجابة الصحية لفيروس كوفيد-19 املستجد.	 

6 في عام 2014 في دول غرب أفريقيا تّم تحويل العديد من العاملين في املجال الصحي ونشرهم لالستجابة لفيروس إيبوال، األمر الذي ترك الخدمات األخرى في مجال الرعاية الصحية دون دعم، وقد أّدى هذا إلى املزيد من الوفيات في صفوف 

 للغاية. )»معايير اسفير 
ً
األمهات وعدم كفاية حمالت تلقيح األطفال ومن ثّم تف�شي األمراض في العام التالي وعدم وجود رعاية مستمرة للمر�شى الذين لديهم أمراض غير معدية، وكان عدد الوفيات من املراكز واملناطق الصحية املهجورة مرتفعا

واالستجابة لفيروس كورونا«، 2020(.

مصادر إضافية رئيسية:

منظمة الصحة العاملية: فيروس كوفيد-19 املستجد والعنف ضد املرأة: ما ُيمكن أن يفعله القطاع/النظام الصحي

منظمة الصحة العاملية: فيروس كوفيد-19 املستجد: إرشادات تشغيلية للحفاظ على الخدمات الصحية األساسية أثناء تف�شي املرض

الفريق العامل املشترك بين الوكاالت املعني بالصحة اإلنجابية في األزمات: إرشادات إعداد برامج الصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع 
اإلنسانية والهشة خالل جائحة كوفيد-19

مؤسسة كير: اإلرشادات الصحية وإرشادات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية – تحديد األولويات والتكّيف واالستمرارية ]الرابط قيد 
التطوير[

منظمة الصحة العاملية: تجهيز مكان العمل لالستجابة لفيروس كوفيد-19 املستجد

http://www.gbvguidelines.org/pocketguide
https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf?ua=1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-VAW-full-text.pdf?ua=1
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/advice-for-workplace-clean-19-03-2020.pdf
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سُبل العيش
ُيمكن أن تؤّدي التداعيات االقتصادية الناجمة عن إغالق األعمال وفقدان الوظائف وسُبل العيش إلى 1( زيادة الضغوطات على األسر التي 
بدورها قد تزيد من خطر اإلصابة عنف الشريك الحميم والعنف املنزلي 2( استراتيجيات تكّيف محفوفة باملخاطر بما في ذلك الجنس مقابل 

البقاء والزواج املبكر والقسري وما إلى ذلك 3( زيادة خطر االستغالل واالعتداء الجنسيين.

إجراء تحليل النوع االجتماعي والعمر والتنوع لألسواق الرئيسية )أي املتعلقة بالعمل والسلع والخدمات ذات الصلة لالستجابة لفيروس 	 
كوفيد-19 املستجد، بما في ذلك الصحة والتغذية والحماية(، وإيالء اهتمام خاص لالحتياجات واملخاطر املرتبطة بالنساء والفتيات 

والفئات األخرى املعّرضة للخطر في حاالت التوظيف عالية املخاطر: العاملين في سوق العمل غير الرسمي والذين يعتمدون على عملهم 
للحصول على وضع الهجرة/اإلقامة والذين يعيشون مع أرباب العمل وغيرهم كثير.

األخذ في االعتبار الحواالت النقدية طويلة األمد لتلبية االحتياجات املتعّددة القطاعات على مدى فترة زمنية أطول لتقليل االعتماد على 	 
استراتيجيات التكّيف الخطرة.

 لتسهيل الحواالت النقدية بهدف الحّد من مخاطر 	 
ً
 وُممكنا

ً
األخذ في االعتبار استخدام خدمات الهاتف املحمول حيثما كان ذلك آمنا

األمن والسالمة املرتبطة بها.

اإلقرار بأّن الحواالت النقدية قد تعّزز في بعض األحيان ديناميكيات القوة غير املتكافئة املوجودة داخل األسر وُيمكن أن تؤّدي إلى تفاقم 	 
العنف القائم على النوع االجتماعي، والعمل على إجراء مشاورات مع النساء والفتيات والفئات األخرى املعّرضة للخطر )أو مع املنظمات 
النسائية املحلية في حال لم يكن باإلمكان إجراء مشاورات مباشرة مع املجتمعات املتضّررة( لتحديد املخاطر وفوائد الحواالت النقدية 
 واألنسب لتلبية االحتياجات، إلى جانب التفكير في إيجابيات وسلبيات النقد مقابل 

ً
وأّي آليات تقديم الحواالت النقدية هي األكثر أمانا

فات مقابل نقود محمولة(.
ّ
الطرق األخرى واآلليات املختلفة )على سبيل املثال نقود داخل مغل

تعّد النساء بشكٍل عام أكثر عرضة من الرجال للعمل في االقتصاد غير الرسمي )على سبيل املثال كعامالت منازل( حيث ال تتوفر لديهن أي 
حماية أو يعتمدن على أرباب العمل للحصول على مختلف املعلومات. ]انظر قسم الحماية أدناه[

 	 
ً
ضمان أّن البرامج أو السياسات أو التشريعات الهادفة إلى توفير اإلغاثة االقتصادية تستند إلى االحتياجات ومواطن االستضعاف بدال

من الهجرة أو الوضع القانوني ومحل اإلقامة الفعلي وما إلى ذلك )انظر قسم الحماية أدناه(.

 من 	 
ً
في الحاالت التي يتم فيها إقرار املدفوعات النقدية كإجراء للدعم االقتصادي أو الحماية، ينبغي استخدم معايير االستضعاف بدال

املعايير املتعلقة بالتوظيف والهجرة أو الوضع القانوني ومحل اإلقامة وما إلى ذلك بهدف تحديد الحاجة واألهلية.

ضمان أّن املعلومات املتعلقة بخدمات الدعم االقتصادي املتاحة ُممكنة الوصول على نطاٍق واسع بالعديد من اللغات واألشكال. 	 

ُيمكن أن تكون برامج سُبل العيش/النقد نقطة دخول هاّمة لنشر املعلومات حول خدمات االستجابة للعنف 
القائم على النوع االجتماعي والتغذية الراجعة حول املساعدة اآلمنة واملتاحة، لكن ينبغي اإلشارة إلى أّن نشر 
الرسائل املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي عبر برامج الحواالت النقدية يجب أن يحدث فقط في 

املواقع التي تّم فيها إنشاء خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي وتّم تصميم الرسائل وخطة 
تعميم املعلومات بالتعاون مع مختّصين في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي. 

مصادر إضافية رئيسية:

مؤسسة كير واملجموعة املرجعية لإلرشادات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي: موجز حول العنف القائم على النوع االجتماعي 
واملساعدات النقدية وقسائم اإلعانة ]مالحظة، لغات إضافية متاحة هنا[

مؤسسة كير: املساعدات النقدية وقسائم اإلعانة خالل فيروس كوفيد-19 املستجد ]الرابط قيد التطوير[

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/en/knowledgehub/?_sector_resources=cash
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2019/07/CVA_GBV-guidelines_compendium.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/CVA_COVID19-200323-EN.pdf%20%20
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/CVA_COVID19-200323-EN.pdf%20%20
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التغذية
قد يتم إيقاف إجراءات الفحص على مستوى املجتمع املحلي أو تقييدها ألسباب تتعلق بمكافحة العدوى، وُيمكن في بعض الحاالت 

التحول إلى إجراءات الفحص على مستوى األسرة، لكن من املمكن أن تزيد الزيارات املنزلية من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
 نقطة دخول لربط الّناجين بخدمات االستجابة للعنف القائم على 

ً
)االستغالل واالعتداء الجنسيين على وجه التحديد( غير أّنها توفر أيضا

النوع االجتماعي. 

في املواقع التي تسّير فيها برامج التغذية ضمن مجموعات، ُيمكن أن تعمل مرافق التغذية كنقطة دخول قيمة لنشر املعلومات حول 	 
الخدمات املتاحة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي والحصول على التغذية الراجعة من النساء والفتيات حول احتياجاتهن 

ومخاوفهن املتعلقة بالسالمة.

في حال اعتماد متطوعي التغذية للزيارات األسرية، ينبغي ضمان تدريبهم )عبر منصات افتراضية إذا لزم األمر( على كيفية االستجابة 	 
بأمان لحاالت العنف االجتماعي واالعتماد على أحدث مسارات اإلحالة.

األخذ في االعتبار استخدام فحوصات التغذية املنزلية كطريقة لنشر املعلومات بشكٍل استباقي حول الخدمات املتاحة في مجال العنف 	 
القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الخطوط الساخنة، وذلك بعد االستعانة باملختّصين في مجال العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

مصادر إضافية رئيسية:

صفحة املصادر التابعة ملجموعة التغذية العاملية حول فيروس كوفيد-19 املستجد

https://www.nutritioncluster.net/node/5306
https://www.nutritioncluster.net/node/5306
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الحماية
قد يؤّدي تف�شي فيروس كوفيد-19 املستجد – وكذلك التدابير التي وضعتها السلطات للسيطرة على انتشاره – إلى زيادة املخاطر املتعلقة 

 باسم 
ً
 )ُيشار إليهم أحيانا

ً
بالعنف القائم على النوع االجتماعي على األفراد الذين ال يندرجون تحت معايير االستضعاف املوجودة مسبقا

“األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة”(.

األخذ في االعتبار مراجعة املعايير الخاصة باالستضعاف/األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة )وتكييفها حسب الضرورة( في 	 
ضوء تدابير الحّد من تف�شي مرض فيروس كوفيد-19 املستجد، وإيالء اهتمام خاص لفئاٍت محّددة كاملهاجرين الذين ال يحملون 

وثائق، والعاملين املؤقتين الذين يعتمد وضعهم املتعلق بالهجرة وحّقهم في الخدمات العامة على وضعهم الوظيفي، واألفراد العاملين 
في القطاعات غير الرسمية، والنساء واألطفال الذين يعتمد وضعهم املرتبط بالهجرة على الزوج/الشريك/الوالد، والنساء والفتيات 

اللواتي يعشن في منازل تاعبة ألشخاٍص آخرين )عامالت املنازل، إلخ(.

قد تواجه النساء والفتيات والفئات األخرى املعّرضة للخطر من طالبي اللجوء والالجئين عوائق في الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك 
 عوائق 

ً
الخدمات الصحية، بسبب عدم حيازتهم لوثائق معينة، وقد تشمل تلك العوائق غير الرسمية في الحصول على الخدمات أيضا

متعلقة باللغة أو زيادة كراهية األجانب أو نقص املعرفة بالخدمات املتاحة.

من املمكن استخدام إطار التوافر وإمكانية الوصول واملقبولية والجودة للمساعدة في تحديد العوائق التي قد تواجه فئات معينة )مثل 	 
األسر التي ترأسها إناث أو أطفال( أثناء سعيها للحصول على الخدمات.

الدعوة إلى ربط األهلية للحصول على حزم اإلغاثة وبرامج املساعدات االقتصادية وما إلى ذلك بمعايير االستضعاف وليس بالهجرة أو 	 
الوضع القانوني وإثبات محل اإلقامة أو الوظيفة السابقة وغيرها من املسائل. 

مع تزايد الضغوط على مختلف املوارد، قد يتم تعليق خدمات الحماية والخدمات االجتماعية األخرى املقّدمة للنساء واألطفال – أو في 
بعض الحاالت إعادة تحديد الغرض منها لتلبية الحاجة إلى وجود أماكن/أسّرة إضافية لعالج مر�شى فيروس كوفيد-19 املستجد – مّما 

يعني تعريض من يعتمد على هذه الخدمات لخطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

الدعوة إلى إبقاء مرافق الحماية القائمة مثل املالجئ الخاصة بحاالت العنف املنزلي أو مراكز الرعاية املؤسسية لألطفال مفتوحة.	 

ضمان التسجيل املنتظم للحاالت من قبل مقّدمي الخدمات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي/املجموعات النسائية املحلية 	 
لفهم االتجاهات في مخاطر السالمة للسكان املستضعفين واالستفادة من املعلومات إلجراء تعديالت في مختلف البرامج وتنفيذ أنشطة 

املناصرة املحتملة مع الحكومات املحلية والوطنية حسب الحاجة.

مصادر إضافية رئيسية:

مجموعة الحماية العاملية: تدابير االستجابة والتأهب ذات الصلة بفيروس كوفيد-19 املستجد

مجموعة الحماية العاملية: تدابير االستجابة والتأهب ذات الصلة بفيروس كوفيد-19 املستجد، ملحق 1، برامج الحماية

مجموعة الحماية العاملية: تدابير االستجابة والتأهب ذات الصلة بفيروس كوفيد-19 املستجد، ملحق 2، قضايا محّددة في مجال الحماية 
)تحّدد فيما بعد(

https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-GPC-Operational-Advisory-Note-31.03.2020.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-GPC-Operational-Advisory-Note-31.03.2020.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-1-Protection-Programming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-1-Protection-Programming.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-2-Specific-Protection-Issues.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-COVID-19-Operational-Advisory-Note-31.03.2020-Annex-2-Specific-Protection-Issues.pdf
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التواصل عند املخاطر واملشاركة املجتمعية
 ما يكون وصول النساء والفتيات وسائر الفئات السكانية املعّرضة للخطر إلى املعلومات أقل مقارنة بالفئات األخرى، بما في ذلك 

ً
غالبا

املعلومات الهامة املتعلقة بطرق انتقال فيروس كوفيد-19 املستجد والوقاية والخدمات املتاحة وما إلى ذلك، إلى جانب تلّقي معلومات غير 
دقيقة، سواء بشكٍل مقصود )لدعم هياكل القوى غير املتساوية القائمة و/أو لخلق فرص لالستغالل( أو عن غير قصد.

يجب أن تؤخذ الفتيات والنساء بعين االعتبار عند تطوير وإدارة استراتيجيات االتصال )بما في ذلك االتصال عند املخاطر واملشاركة 	 
املجتمعية، وينبغي أن تكون كافة الرسائل واملعلومات املتعلقة بفيروس كوفيد-19 املستجد مناسبة ومفهومة وأن يتم نقلها من خالل 

آليات فّعالة وراسخة، مثل املجموعات النسائية والشباب واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها.

العمل على إشراك النساء واملجموعات النسائية املحلية في إعداد الخطط ومراقبة تف�شي املرض.	 

التصّدي املسبق للمعلومات الخاطئة املحتملة والوصم بالعار املرتبط باألمراض وما إلى ذلك من خالل تعبئة وتمكين املجموعات 	 
النسائية واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك من خالل قنوات االتصال الرسمية وغير الرسمية.

في حالة استخدام البريد أو حمالت الرسائل النصية أو املذياع أو وسائل أخرى لالتصال الجماهيري، ينبغي التفكير في إدراج 	 
معلومات حول خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي )مثل أرقام الخطوط الساخنة( إن وجدت.

مصادر إضافية رئيسية:

هيئة األمم املتحدة للمرأة والفريق العامل املعني بالتواصل عند املخاطر واملشاركة املجتمعية حول التأهب واالستجابة لفيروس كوفيد-19 
املستجد في آسيا واملحيط الهادئ: فيروس كوفيد-19 املستجد: كيفية إدماج األشخاص املهمشين واملستضعفين في آلية التواصل عند 

املخاطر واملشاركة املجتمعية

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
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املأوى واملساعدات غير الغذائية
ر القيود املفروضة على حرية الحركة والتنقل على توفير املأوى واملساعدات غير الغذائية للسكان املتضّررين من األزمات اإلنسانية، 

ّ
قد تؤث

ما قد يؤّدي إلى تفاقم مخاطر االستبعاد واإلقصاء وزيادة مستوى استضعاف فئات وأفراد معّينين، بما في ذلك التعّرض للعنف القائم على 
النوع االجتماعي. لذا ُيمكن للجهات الفاعلة في مجال توفير املأوى واملواد غير الغذائية اتخاذ خطوات للتخفيف من مخاطر العنف القائم 

على النوع االجتماعي املرتبطة باحتياجات املأوى واملواد غير الغذائية ضمن عمليات االستجابة لفيروس كوفيد-19 السمتجد، وينبغي 
على مختلف الفرق اتّباع املمارسات العادية لعمليات التوزيع الجيد ومراجعة التغييرات التي طرأت جّراء تدابير الوقاية من عدوى فيروس 

كوفيد-19 املستجد والعمل على تعديل طرق وأساليب التنفيذ للتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي املحتملة.

ضمان أّن أّي تغييرات في طرق توزيع خدمات املأوى واملواد غير الغذائية تعمل على دمج التدابير التي تحافظ على الوصول الفّعال 	 
للفئات/األفراد املعّرضين للخطر، وال سيما أولئك املعّرضين لخطٍر متزايد بسبب مضاعفات فيروس كوفيد-19 املستجد أو الذين 

يواجهون مشاكل محّددة في الحركة والتنقل مثل كبار السن واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة واألسر املعيشية التي يرأسها 
إمرأة أو طفل أو النساء الحوامل واملرضعات أو األطفال غير املصحوبين. كما يجب األخذ بعين االعتبار أّن النساء والفتيات قد يواجهن 

 من األعمال املنزلية أو رعاية أفراد األسرة في حالة إغالق املدارس واملراكز املجتمعية وما إلى ذلك، وقد ال يتمكّن من االنتظار 
ً
 متزايدا

ً
عبئا

لفترٍة طويلة في نقاط التوزيع. لذا ينبغي إنشاء ممر أولوية لتقليل أوقات االنتظار والتواصل الواضح مع السكان املتضّررين حول معايير 
تحديد األولويات. انظر توزيع مواد املأوى واملواد غير الغذائية والنقد: إرشادات للحّد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

الحرص على إشراك املوظفات في فرق اإليواء واملواد غير الغذائية. في حال لم ُيكن هناك توازن بين الجنسين في الفريق، فينبغي التعاون 	 
 أثناء عمليات التوزيع أو األنشطة األخرى التي تنطوي على تواصل 

ً
مع القطاعات أو املنظمات األخرى لضمان وجود موظفات، خاصة

مباشر مع السكان املتضّررين.

النظر في كيفية تكييف طرق التشاور مع النساء والفتيات بشأن احتياجاتهن من املأوى واملواد غير الغذائية في ضوء تدابير الوقاية من 	 
فيروس كوفيد-19 املستجد، ومعرفة ما إذا كان من املمكن للموظفات املوثوق بهن استخدام تطبيق واتساب أو الرسائل النصية أو 
وسائل االتصال عن ُبعد األخرى لطلب آراء النساء والفتيات بشأن التغييرات املحتملة على برامج املأوى واملواد الغذائية وللحصول 

كذلك على تغذية راجعة حول املساعدات، بما في ذلك أي مخاوف تتعلق بالسالمة لضمان اإليفاء باحتياجاتهن.

ضمان أّن كافة املوظفين واملوظفات على درايٍة وعلم بأحدث مسارات اإلحالة والسياسات املرتبطة باالستغالل واالعتداء الجنسيين.	 

مصادر إضافية رئيسية:

املجموعة املعنية باملأوى العاملية: توزيع مواد املأوى واملواد غير الغذائية والنقد: إرشادات للحّد من مخاطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي

املجموعة املعنية باملأوى العاملية: رفيق دائم للعنف القائم على النوع االجتماعي 

املجموعة املعنية باملأوى العاملية: فيديو: االستجالة لحالة إفصاح عن حادثة متعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي

https://www.sheltercluster.org/gbv
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/distribution-shelter-materials-nfi-cash-first
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/gbv-constant-companion
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/video-responding-disclosure-gbv-incident
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املياه واإلصحاح البيئي والنظافة
قد تؤّدي القيود املفروضة على التنقل والحركة إلى تخفيض نسبة الخصوصية وبالتالي زيادة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي، 

 بفعل إجراءات التباعد الجسدي، 
ً
وقد تتأثر سالمة وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية املادية للمياه واإلصحاح البيئي والنظافة سلبا

لذا قد يلزم إنشاء مرافق إضافية لتوفير خدمات املياه واإلصحاح البيئي والنظافة لتمكين االلتزام بقواعد التباعد الجسدي و/أو قد تكون 
مرافق املياه واإلصحاح البيئي والنظافة في الهياكل الجديدة التي تّم إنشاؤها ملعالجة األزمة الصحية غير كافية أو غير فّعالة. باإلضافة إلى 

 أطول إذا كان الناس يحاولون الحّد من االختالط من خالل جمع كمية أكبر 
ً
ذلك، قد يستغرق االصطفاف في طابور للحصول على املياه وقتا

ر بشكٍل غير متناسب على النساء والفتيات واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.
ّ
في كّل مرة، مّما يؤث

العمل مع الفرق املعنية بخدمات املأوى واملواد غير الغذائية وتوزيع أدوات حفظ الكرامة بما في ذلك عناصر إضافية لدعم الخصوصية 	 
واملسافة )أي مواد إضافية إلدارة نظافة الدورة الشهرية واملالبس واألغطية التي يمكن استخدامها لفرز أجزاء من مراكز اإليواء وغيرها(

ضمان السالمة وحفظ الكرامة وإمكانية الوصول إلى مرافق املياه واإلصحاح البيئي والنظافة الحالية التي جرى تعديلها وتكييفها 	 
وتلك املتواجدة في كافة األماكن الجديدة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة )أي املرافق الصحية واملالجئ واملدارس وما إلى ذلك(، ويشمل 
هذا االلتزام بالتوصيات الواردة في الدليل املواضيعي حول إرشادات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي في مرافق املياه 

واإلصحاح البيئي والنظافة للفصل بين الجنسين والخصوصية واإلضاءة املناسبة واألبواب القابلة للقفل وأوعية التخلص املناسبة 
ملواد الدورة الشهرية وما إلى ذلك للتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي.

 للحّد من خطر انتقال فيروس كوفيد-19 املستجد، ينبغي استشارة 	 
ً
بالنسبة للمستقّرات الجماعية و/أو املالجئ التي تتطلب توسعا

النساء والفتيات حول تصميم مرافق إضافية للمياه واإلصحاح البيئي والنظافة وغسل املالبس.

إذا كانت الطوابير الطويلة للحصول على املياه مصدر قلق و/أو إذا كان الناس يجمعون كميات أكبر من املياه في وقٍت واحد، فينبغي 	 
تخصيص ساعات معينة في نقاط جمع املياه )و/أو نقاط معينة أو إضافية لجمع املياه( املخّصصة فقط للنساء والفتيات واألشخاص 

من ذوي االحتياجات الخاصة.

ن الفئات املستضعفة من الوصول إلى لوازم التنظيف والنظافة، مّما قد يعّرضها لخطر اإلصابة بالعدوى وكذلك لالستغالل.
ّ
قد ال تتمك

تخزين وتوزيع مواد تنظيف إضافية واملواد املتعلقة بالنظافة من الدورة الشهرية )إعادة استخدامها عند توفر املاء والصابون لغسلها( 	 
 وتعديل طرق توزيعها حسب الضرورة لضمان وصولها إلى الفئات املستضعفة )مالحظة: قد تحتاج معايير 

ً
حيثما كان ذلك ممكنا

االستضعف وقابلية التأثر إلعادة تقييم في سياق فيروس كوفيد-19 املستجد – انظر قسم الحماية أعاله(.

ضمان أّن الجهات القائمة على الترويج للنظافة وغيرها من العاملين في مجال التوعية املجتمعية تمتلك معلومات حديثة حول 	 
اإلسعافات األولية النفسية ومسارات اإلحالة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي.

األخذ في االعتبار االستفادة من محطات غسل اليدين املشتركة )في األسواق ومراكز النقل وما إلى ذلك( و/أو دورات املياه النسائية لنشر 	 
املعلومات املتعلقة بالخدمات املتاحة لالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي، وذلك بدعٍم من أخصائيي العنف القائم على 

النوع االجتماعي

مصادر إضافية رئيسية:

منظمة ووتر إيد: العنف والنوع االجتماعي واملياه واإلصحاح البيئي والنظافة: مجموعة أدوات خاصة باملمارسين

https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/video-responding-disclosure-gbv-incidenthttps://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf
https://www.sheltercluster.org/gbv-shelter-programming-working-group/documents/video-responding-disclosure-gbv-incidenthttps://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-wash-08_26_2015.pdf
https://wrc.washcluster.net/document/violence-gender-wash-practitioners-toolkit-making-water-sanitation-and-hygiene-safer
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شكر وتقدير:
تّم إعداد هذه الوثيقة من قبل فريق الدعم املعني بتنفيذ اإلرشادات املشتركة بين الوكاالت حول العنف القائم على 

النوع االجتماعي، وبمساهمة من املجموعة املرجعية لإلرشادات املتعلقة بلعنف القائم على النوع االجتماعي.

ُيمكن االطالع على معلومات إضافية حول التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل صفحة 
موارد اإلرشادات املتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي ضمن االستجابة لفيروس كوفيد-19 املستجد.

كما ُيمكن االطالع على معلومات إضافية حول التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت 
 www.gbvguidelines.org الطوارئ األوسع من خالل املوقع اإللكتروني

http://www.gbvguidelines.org/knowledgehub/covid-19
http://www.gbvguidelines.org/knowledgehub/covid-19
http://www.gbvguidelines.org/knowledgehub/covid-19
http://www.gbvguidelines.org

