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 والعنف ضد المرأة 19-كوفيدجائحة 

 إلجراءات التي يمكن لقطاع الصحة/ النظام الصحي اتخاذهاا
 

 2020نيسان/ أبريل  7
 

 الطوارئ أثناء حاالت خطرًا شديدًا على الصحة العمومية العالمية وصحة المرأة  شّكلزال العنف ضد المرأة ي ما
 هو أكثر أشكال العنف شيوعًا. الشريك وعنف . على نطاق واسعينتشر العنف ضد المرأة  •

o    للعنف البدن  و/ أو  خالل حياتها نسعععاي ج  عميع أن اي العال  3كل  من بين امرأة تتعرض على الصععععيد العالم
الشععععريك ال مي  عااة ما  كون المعتد  و . معتٍد آخرأو للعنف الجنسعععع  من عان  شععععريك حمي  الجنسعععع  من عان  

 هذا العنف.األساس  ج  
األكبر  أن تتعرض النسعاي وُيرعحبما ج  ذلك األوبئة.   بجميع أشعكالها الطوارئ التزايد أثنايالعنف ضعد المرأة للى  ميل  •

النسععاي المشععراات والالعئات والمتيمات كما أن احتياعات لضععاجية.  نتكون لهأن وذوات اإلعاقة لمخاطر لضععاجية و سععناً 
 خاص. معّرضات لهذا العنف بشكلالنزاعات ب المنكوبةج  المناطق 

وبلدان أخرى للى دة والوال ات المت دة على الرغ  من شععععععح البيانات  تشععععععير تتارير يععععععاارة عن الصععععععين والمملكة المت  •
 2 19.1-كوجيدزيااة ج  حاالت العنف المنزل  منذ بدي جاشية مرض 

o بمتدار ثالثة متاطعة هوب  بلشعععععععععععععععرطة ج  مدينة عينغزو الت  ُبّلغت عنها مراكز ااا عدا حاالت العنف المنزل  از ا
 3العام الماض .متارنة بالفترة نفسها من  2020ج  شباط/ جبراير أضعاف 

ويمكن أن  .اوأطفاله المرأة آثار ال ُ سعععععتهان بها على يععععع ة   العنف المنزل  /الشعععععريكوالسعععععيما عنف   العنف تنج  عن •
تشمل األمراض المنتولة عنسيًا    سب  العنف ضد المرأة ليابات ومشاكل ي ية بدنية ونفسية وعنسية وإنجابية خطيرة

 والعدوى بفيروس العوز المناع  البشر  وال مل غير المرغوب جيه.
 

 مخاطر العنف ضد المرأة  إلى تفاقم 19-كيف تؤدي جائحة كوفيد
عوامل قد تؤا  للى  عميعها الخدمات ال صععععععععول علىة وتدن  شععععععععبكات ال ما الشععععععععبكات االعتماعية و وتعطل اإلعهاا  •

 العنف ضد المرأة. مخاطرتفاق  
وعلى  وتشعععععجيع الناس على البتاي ج  المنزل  ُ  تمل أن تتفاق  مخاطر عنف الشعععععريك. التباعد البدن تطبيق تدابير ع م •

 سبيل المثال:

                                                             
1   Melissa Godin, “As Cities Around the World Go on Lockdow n, Victims of Domestic Violence Look for a Way 

                          .victims/-violence-domestic-https://time.com/5803887/coronavirusMarch 18, 2020,  Time, Out,” 
2   Women’s Aid UK, “The Impact of COVID-19 on Women and Children Experiencing Domestic Abuse, and the Life-Saving 

-children-and-w omen-on-19-covid-of-impact-https://w ww.womensaid.org.uk/the Services that Support Them,” March 17, 2020,

                    .                                                      them/-support-that-services-saving-life-the-and-abuse-domestic-experiencing 
3   -https://w w w.axios.com/china, March 7, 2020, Axios” s Domestic Violence Epidemic,’China“Ebrahimian -Bethany Allen

                                           .       b76ecfb28882.html-afdd-4d16-35bc-7b00c3ba-quarantine-coronavirus-violence-domestic 
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o  أجراا األسعععععرة  لذ  تضععععع   مسعععععيئةال اتالقعالج  لطار  وأطفالها للعنف بشعععععكل مل و  مرأة تعرض ال تاحتماالتتزايد
 اقتصاا ة أو مهنية م تملة.خسائر و  ةلضاجي ضغوطوتعان  األسر من  متربة من بعضالمزيد من الوقت على 

o  لها الدع  وال ما ة من العنف.  قد  تدمون المرأة باألسرة واأليدقاي الذين توايل قد  تل 
o  لغالق  ويتفععاق  هععذا الععع ي عراي الجععائ ععةالععع ي األكبر من أعمععال الرعععا ععة المتزايععدة خالل هععذ  تت مععل المرأة 

 على المرأة. مزيدًا من الضغوط يشّكل ج المدارس
o  ّمارس العديد منهن الالت  سععععيما ج  يععععفوف النسععععاي   وال  التوتل سععععبل العيل والتدرة على كسعععع  قد يؤا  تعط 

 يؤا  للى زيااةاالحتياعات والخدمات األسععععععععععععاسععععععععععععية  مما توجير جرص للى تتليص   (رسععععععععععععميةأعمااًل مأعورة غير 
أيعب ت المرأة أكثر عرضعةً الموارا  بالتال  يزيد احتماالت التخايع  والعنف. وكلما تفاق  شعحالضعغ  على األسعر و 

 4.اإليذاي االقتصاا طر لخ
o  زيااة ال د شريكاته  للممارسة السلطة والسيطرة على  19-كوجيدالمعتدون التيوا المفروضة بسب  مرض  غل ستقد

 على الخدمات والمساعدة والدع  النفس  واالعتماع  من الشبكات الرسمية وغير الرسمية.حصولهن من جرص 
o   5.المواا الالزمة مثل الصابون ومعت  اليدين اون ال صول علىالمعتدون أ ضًا  ول قد 
o  5.مرض شريكاته  ويتسببون بويمهنقد  مارس المعتدون سيطرته  بنشر معلومات مضللة عن 

سعععيما للنسعععاي  وال  ال يوية لصععع ة الجنسعععية واإلنجابيةاجرص ال صعععول على خدمات تتتلص بشعععكل أكبر ال ُ سعععتبعد أن  •
 الالت  يتعرضن للعنف.

وخدمات واور اإليواي ومراكز مواعهة األزمات هاتفية لالتصعععال المباشعععر الخطوط خدمات أخرى مثل الكذلك  تتتّلص قد •
تاح جرص االسعععتعانة بمصعععاار المسعععاعدة التليلة الت  قد تُ   ضعععيق بشعععكل أكبرمما   وخدمات ال ما ةالمسعععاعدة التانونية 
 .المسيئةعالقات الللنساي ج  لطار 

 
 

 

 
 
 

 19-كوفيدخالل فاشية للعنف  المعّرضاتللنساء تؤدي النظم الصحية دوراً مهمًا في ضمان استمرار إتاحة الخدمات 
على كاهل الُنظ  الص ية والعاملين الص يين ج  مجال عا ة المرضى   19-الذ  ألتته عائ ة كوجيدالع ي الهائل على الرغ  من 

 ف وطأة العنف على النساي واألطفال خالل هذ  الفترة:يخفساعد على تهناك أمور  مكن أن ت
ذكاي الوع  بما على ل 19-كوجيدلجائ ة  االستجابةمن الضرور  أن تعمل كل الجهات ياحبة المصل ة المشاركة ج   •

للعنف  المعّرضاتمن آثار م تملة على النساي األخرى التدابير و والبتاي ج  المنزل  التباعد البدن قد  كون لتدابير 
 وأطفالهن.

أو المنزل العنف ج   مخاطرل تشّكل النساي غالبيته  ج  العديد من األماكن الذين   قد يتعرض العاملون الص يون  •
النظ  الص ية. يزااا الضغ  على ويمثل التعرض للعنف ج  مكان العمل مشكلة خطيرة قد تتفاق  عندما . العملمكان 

وقد . ةالص ج  مجال العاملين موظفيه  وضع خط  تتناول سالمة  أو المراجق الص يةمدير  الشؤون ويتعين على 
                                                             

4   Jhumka Gupta, “What does coronavirus mean for violence against w omen?,” Women’s Media Centre, March 19, 2020, 

                           w omen-against-violence-for-mean-coronavirus-does-features/w hat-https://w omensmediacenter.com/new s 
5   National Domestic Violence Hotline, “Staying Safe During COVID-19,” National Domestic Violence Hotline, March 13, 2020, 

                                                                                              19/-covid-during-safe-https://w ww.thehotline.org/2020/03/13/staying 

 .الحالية 19كوفيد أزمةخالل النساء وأطفالهن تعرض لها تال يمكن إغفال مخاطر العنف التي 
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والنبذ االعتماع . وينبغ   ةمن الوي  والعزل 19-كوجيد لمواعهةج  الخطوط األمامية الص ية متدمو الخدمات  عان  
 6النتل اإلضاج  واع  رعا ة األطفال.وبدل الدع  النفس  االعتماع  وال واجز غير التائمة على األااي لتتد   التخطي  

 

 
 

                                                             
6   synthesis-evidence-rapid-control-and-prevention-19-covid-in-w orkers-health-rontlinehttps://w ww.georgeinstitute.org.in/f 

 

 19-دكوفي جائحةاالستجابة لأثناء اإلجراءات التي يمكن اتخاذها للتصدي للعنف ضد المرأة 
خطوط االستجابة ن ج  ين الص ييالعامل  شملبما   على كاهل النظ  الص ية 19-كوجيدعائ ة  ذ  تلتيهالع ي الهائل ال رغ 

 . العنف على النساي واألطفال مكن أن تساعد على تخفيف وطأة جإن ثمة لعرايات األمامية  

 
خط  ضمن لتصد  للعنف ضد المرأة الرامية للى الاراج الخدمات األساسية  الحكومات وراسمي السياسات  ج  على

 .التباعد البدن وتمويلها وت ديد سبل لتاحتها ج  سياق تدابير  19-كوجيد واالستجابة لجائ ة التأه 

 

واور الخطوط الهاتفية لالتصال المباشر أن ت دا الخدمات المتاحة على المستوى الم ل   مثل للمرافق الصحية  ينبغ 
العنف   لض ا االمعلومات عنها  وإ صال االت االغتصاب وخدمات اإلرشاا( الخاية بومراكز مواعهة األزمات اإليواي 

رواب  مع ت ديد مدى لمكانية لتاحة خدماتها عن بعد  المراجق وتفاييل االتصال بها و  بما ج  ذلك ساعات عمل
 اإلحالة.

 

 وبإمكانه  مساعدة والعواق  الص ية المرتبطة بالعنف ضد المرأة.المخاطر  مقدمو الخدمات الصحية يدركأن  يتعين
وتشمل خدمات النساي الالت   كشفن عن تعرضهن للعنف عن طريق توجير خدمات الخ  األول للدع  والعالج الطب . 

 قرارواإل  واالستفسار عن االحتياعات ومواطن التلقاون ليدار أحكام  تعاطف باإلنصات الخ  األول للدع  ما يل : 
استكشاف وينبغ  االستعجال ج  بخدمات الدع .  الض ا اورب    وتعزيز السالمة  نالعنف ومشاعره ض ا ابتجارب 

على ن و مأمون لممارسات العنف ضد  والتطبي  عن بعد ج  التصد  لمكانية االستعانة بخدمات الص ة الم مولة
 .المرأة 

 
ضمن للعنف وأطفالهن  المعّرضاتالخدمات الموعهة للى النساي أن تدرج  منظمات االستجابة اإلنسانية يتعين على

 غ عنها.حاالت العنف ضد المرأة المبلّ عن تجمع البيانات أن و  19-كوجيدلجائ ة خططها لالستجابة 

 

البتاي على لعنف ضد المرأة خالل هذ  الجائ ة وضرورة ا مخاطر تفاق  بشأن ةالمحلي اتأفراد المجتمع لحاطةينبغ  
 لض ا اجيها المساعدة ُتتدم ماكن الت  المعلومات عن األب واعمهن وتزويدهن النساي الالت  يتعرضن للعنفمع اتصال 

 ج  المنزل.  المعتد عندما  كون النساي مع  اآلمن التوايلالعنف. ومن المه  ضمان 

 

من أجراا األسرة واأليدقاي أو  تدم لهن الدع مع من   توايلالأن من المفيد النساء الالتي يتعرضن للعنف  قد ترى
وضع وقد يرين أ ضًا أن من المفيد . ض ا ا العنفتتدم الخدمات للى م لية  مراجقأو  ساخنالتماس الدع  عبر خ  

ت ديد عار أو يديق أو قري  أو مأوى يلجأن طة . وتشمل هذ  الخللطوارئ ج  حالة ازااا وضع العنف سوياخطة 
 لليه لذا احتجن للى مغاارة المنزل على الفور لضمان سالمتهن.
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 لمزيد من المعلومات المتوجرة حول العمل على منع ومعالجة العنف ضد المرأة 
https://w ww.who.int/reproductivehealth/topics/violence/en/ 

نصائح للتأقلم مع الضغوط في المنزل واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعرضك أو تعرض 
 أفراد أسرتك للعنف:

اعلم  أن تعدابير العزلعة االعتمعاعيعة وال جر الصععععععععععععععع   والتبعاععد البعدن   مكن أن تؤثر عليعك وعلى ال عالعة  •
 النفسية ألسرتك. 

 قدر المستطاع عن طريق ما يل : قّلل  مصاار الضغ  •
o  المخصععععععععععص لمتابعة السععععععععععع  للى ال صععععععععععول على معلومات من مصععععععععععاار موثوقة وال د من الوقت

 األخبار  مرة أو مرتين ج  اليوم بداًل من كل ساعة(.
o  التماس الدع  من األسعععرة واأليعععدقاي عبر الهاتف والبريد اإللكترون  وخدمة الرسعععائل التصعععيرة وغير

 ذلك.
o كريس الوقت للنشاط البدن  والنوم.م اولة ال فا  على العااات اليومية وت 
o  ممارسعععععععة تمارين االسعععععععترخاي  مثل التنفس البط ي والتأمل واسعععععععترخاي العضعععععععالت التدريج  وتمارين

 تخفيف التوتر( للتخلص األجكار والمشاعر المجِهدة.
o .المشاركة ج  األنشطة الت  ساعدت على تجاوز الم ن جيما مضى 

 للعنف أن من المفيد االضطالع بما يل :قد ترى النساي الالت  يتعرضن  •
o  التوايعععععععل مع من يدعمهن من أجراا األسعععععععرة واأليعععععععدقاي الذين  سعععععععتطيعون مسعععععععاعدتهن من الناحية

 العملية  توجير الطعام ورعا ة األطفال مثاًل( وج  التصد  لإلعهاا.
o هذ  الخطة  وضع خطة أمان تضمن سالمتهن وسالمة أطفالهن لذا زاات حالة العنف سويًا. وتشمل

االحتفا  باألرقام الهاتفية للجيران واأليععععععدقاي وأجراا األسععععععرة الذين  مكن االتصععععععال به  واللجوي لليه  
لطل  المسعععععاعدةه وتجهيز بعض الوثائق المهمة ومبلغًا من المال واللوازم الشعععععخصعععععية ألخذها معهن 

منزل الم تملة وطل  المسععاعدة لذا اضععطررن لمغاارة المنزل على الفوره والتخطي  لطريتة مغاارة ال
  مثل وسيلة النتل والمكان(.

o  االحتفا  بمعلومات عن الخطوط الهاتفية السعععععععععععاخنة المخصعععععععععععصعععععععععععة ل االت العنف ضعععععععععععد المرأة أو
األخصععععععععععائيين االعتماعيين أو خدمات حما ة الطفل أو أقرب مركز للشععععععععععرطة واور اإليواي وخدمات 

 لئال  طلع الشريك أو أجراا األسرة على هذ  المعلومات.الدع  الميسرة. وينبغ  توخ  ال ذر 

 المزيد من موارد المنظمة عن العنف ضد المرأةلالطالع على 
  أو العنف الجنس يك الشر يتعرضن لعنف  الرعا ة الص ية للنساي الالت  •

  أو العنف الجنس : اليل إلاارة الص ةالشريك تعزيز النظ  الص ية للنساي الالت  يتعرضن لعنف  •

  نهج المنظمة لتدري  متدم  الرعا ة الص يةمرعا ة النساي الالت  يتعرضن للعنف:  •

 : وضع بروتوكوالت الستخدامها ج  السياقات اإلنسانية الشريكالتدبير العالع  السرير  لض ا ا االغتصاب وعنف  •
 معلومات مصورة عن العنف ضد المرأة •

 رئيسيةحتائق العنف ضد المرأة:  •
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