
وضرورة 19جائحة كوفيد 

القضاء على العنف 

الموجه ضد النساء والفتيات 

في البلدان العربية 



المقدمة 

علت  فات  متص بهتامف اة لتوا  متص 19ماذا فعلت  ااحةتك رونا تا متاة وبا اماة اتاا اةعوملتكق صت  افادتو روفلت  

ا ثا لتك متاةعن  اةنساء في اة نطقك اةعوملك بم زاد األسوا اةعوملك شقاء فقالها موتلص، متوا م لتوا  رونا تا امتو

ؤان األستتوا اة ستتلى علتت  اة تتوبا مةوتتا اة تتوناق اة قتتافي اةقتتاحا علتت  صل نتتك اةعندتتو اةتت رونا علتت   دانا شتت

ونا اةعامتك ما صي مشانيع اةةلول اة قاوحك ةلاد ا ةلعن  اة نزل اة ضاد ةل توبا ق ارلت  توت ا اةدت... اةعاحلك

طتو  اة ؤس ك ألحوال األسوا ااة وبا اةعوملك في ظ  ااحةتك رونا تاق اماةاة يت  متا صتي  اتاحن متا ب  تز متص  

اة هتتا  ملا لتتك احاهتت  اة عطلتتا  اةاتتي فتت ومها اةوتتاناملاو اةعومتتي فتتي صتت ا اة  تتال ااة عطلتتا  اة اتتوفوا متتص

وون بنضتلوك اةوس لك ااة  علاتلك ااةةقوفلك مص معض اةول ان اةعوملك، مص با  ملونا م  وعك مص اةاوهلا  ت

.نطقك اةعوملكةلنقاش اةهادف  ة   ي اد حلول ع للك ةل شار  اة اوتوك عص ت شي ااحةك رونا ا عل  هعل  اة 

وان فتي تلك صي بموز مضاملص ص ه اةوثلقك اةاي ساصا  وواء في  ع ادصا اصي اثلقك ا يوا مأن توتون مةتون حت

لى عل  اة توبا منامو م شانرك اةخوواء مص مخال  اال اداها  ااة ئا  اة عنلك مواشوا م وضوع اةعن  اة س

.لكاصي اة نظ ا  اةةقوفلك ااة نظ ا  اإل سا لك ا اليا اةةورك اةنقاملك اةنساحلك في اة نطقك اةعوم

ةقضتاء علت  اتسان  ص ه اةوثلقك  ة  معانف م  وعك ااسعك مص اةخوواء اة يص يُق مون اةةلول اةاي ته ف  ةت  ا

.اةعن  ض  اةنساء ااة الا  ، مواعلص اةسلاق اةو ني اة ا تة ق فلف األزمك
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والعنف ضد النساء والفتيات 19جائحة كوفيد 

، ا اهتك  19  روفلت  تُظهو اةولا ا  اةُ سا  ا اشا اد ات افا ظاصوا اةعن  ض  اةنساء ااة الا  من  ت شتي فلتوا

.اةعن  اة نزةي 

اةالتتتي متتع توستتع  طتتاق األاامتتو اةاتتي تتتن  علتت  اةوقتتاء فتتي اة نتتزل إلحاتتواء   اشتتان صتت ه اة احةتتك ، فتت ن اةنستتاء

ستاع صص ياعوضص ةلعن  مص فو  شوراءصص  ي  ن ب  سهص  معزاال  عص اةنتا  اعتص اةوستاح  اةاتي ي وتص بن ت

. اتة لهص مص ص ا اةعن  
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19-المرأة العربية والعنف المنزلي في ظل جائحة كوفيد

منزلتي وما ترتب عنه من تدابير كحظر للتجول وإغالٍق مستتمر  فدتد عتاد ال نت  ال19نظراً لتفشي وباء كوفيد 

ّكل هته  األزمتة للظهور إلى ال لن بالمجال ال ام في منطدة الشرق األوسط وشتمال ففريديتا   بحيتُ ينمكتن فن تنشت

ة فرصةً إلصتال  فرصةً اآلن لتحويل ال ن  المنزلي من مسألة خاصة إلى قضيّة عاّمة في الدول ال ربية من طي

دتّدم بالتشتري ات ال القات غير المتساوية بين الجنسين الدائمة منه الددم  والتي تتزايد فتي ظتل هته  األزمتات والت

.  غير الفاعلة
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العنف المنزلي مشكلة خطيرة تاريخيا  

اف  تزاي  ص ا اةعنت  19ةق  ران اةعن  اة نزةي مشولك  طلوا في اة نطقك اةعوملك حا  فو  ظهون ااحةك روفل  

ي اة ا تتا  اتواءه  ال ك اةا اعلا  اةناا ك عص ص ا اةوماء، اتُشلو اإلحداحلا  مةسب  ساطالع اةواناملاو اةعوم

في اة احتك متص األستو ماة نطقتك ، حلت  بنو 15 ة  ااود حاال  اةعن  اة نزةي في  ةو 2019-2018في اة اوا 

اصتي  ستوك   اشتان عاةلتك %( 23)افي مدو %( 25)افي اة غوب %( 26) سوك اةعن  اة نزةي في اةل ص تولغ 

 تاةع )فتي رت و متص األندن اةونتان اتتو   %( 6)ا %( 7)مقان ك موافي اة ال ، حل  ملغ   سوك بد   فتي ةلولتا 

(.بد اه اةوسا اةولا ي  ةنال ك  ساطالع اةواناملاو اةعومي ة قان ك ص ه اةنسب

ستاء ، حلت  تخال   ستب اةعنت  اة نزةتي متا االف اةت ال ، ا يُ وتص بن يستاه ف اةعنت  اة نزةتي اةواتال با اةن

فتي % 82  ةت   تد   سوك اةوالغا  عص اةعن  اة نزةي ض  ضةايا   اق في اة نتازل اةاتي تشته  عن تا  منزةلتا  

في اة زاحو ، امص اهك ب تو  تولتغ  ستوك اةوالغتا  % 66في اة غوب ، ا % 71في مدو ،ا % 72ةونان ،ا 

 تتاةع بد تتاه اةوستتا اةولتتا ي  ةنال تتك % )30ا فتتي اةتتل ص % 34عتتص اةعنتت  اة نزةتتي ضتت  ضتتةايا   تتاق فتتي ةلولتتا 

( . ساطالع اةواناملاو اةعومي ة قان ك ص ه اةنسب
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رصد لتفاقم العنف ضّد النساء خالل تدابير مواجهة جائحة كورونا في 

مجموعة من الدول العربية 
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العنف ضّد النساء في المغرب في فترة الحجر الصحي الشامل 

فتي اة احتك متص حتاال  52ي    اة نزل ب طو موان تاعوض فلتف اةنستاء اة غوملتا   ةت  اةعنت  األستوا منستوك 

ماليتتلص امتتوبا حستتب اة عطلتتا  اةوستت لك ةل ن املتتك اةستتاملك ةلاخطتتلى6.1اةعنتت  ضتت و اةنستتاء اصتتو متتا يستتااا 

مللون اموبا مغوملك تاتواا  بع تانصصو 13.4، ايشلو اةاقويو   سف  ة  بنو مص ملص (مؤسسك حووملك ةإلحداء)

ماليلص اموبا  ة   وع ااح  متص اةعنت  علت  بفت  تقت يو اصتو 7.6سنك، تعوض  بر و مص 74سنك  ا15ما ملص 

.في اة احك مص اةنساء57ما يُ  و  

، يشتت د 2018نك ايعتت و اة غتتوب متتص متتلص اةولتت ان اةعوملتتك اةاتتي بفتتوو  فا و تتا  ة وافةتتك اةعنتت  ضتت و اةنستتاء منتت  ستت

.  اةعقوما  اين و عل  آةلا  ةلاو   ماةنساء ضةايا اةعن 

اةدتةي انغا ااود ااواءا  اازنا غلو ب وها ةا ت نع تداع  اتلوا اةعن  اة سلى عل  اةنستاء  تالل اةة تو

 ةتت  بنو عتت د اةنستتاء اةالتتتي تعوضتتص "    تتاد"افتت  بشتتان  شتتووك 2020آذان /متتان 20اةشتتام  اةتت ا متت ب فتتي 

  ست   ذةتك متص ةلاعنل  ف  انت ع مشو  ملةوظ  اهتك فتي األستووع لص اة تا ي ااة اةت  متص اةة تو اةدتةي افت

تلتك اة اتوا افتي   ت .  الل انت تاع عت د اة ادتال  ماة ستا عا  ااة ستع ا  االاا اعلتا  اةعتامال  ماةشتووك

، فتي ظتوف تلق  اها  حقوفلك يوملا اتداال  صات لك مص  ساء يطلوص  اساشانا  فا و لك معت ما اات ن  ب   ستهصو

.اسا ناحي، في موااهك عن  مسااو

و  ال تك ايعود تداع  اةعن  اة نزةي في اة غوب  الل ااحةك رونا ا  ة  اةاتوتوا  اةاتي ظهتو  دا ت  األست

هتتا األزااه صتت ا اةضتتغو  اةن ستتلك اة وتوطتتك موضتتعلك اةة تتو اةدتتةي افتت  تتتاو تستت ل  حتتاال  ع يتت ا استتاغ و فل

، ار لتوا اةظوف مص با  م انسك اةضغى اةن سي ااإلرواه اة س ا إلاوان زاااتها عل  اةاخلتي عتص حقتوفهصو

ا   ذا رتان اةتزاه ما را   اةنساء اة عنو ا  تضطونن  ة  تقوو  اةوضع مسوب اة قو ااةهشاشتك ااألملتك،  دوهت

.صو اة عل  اةوحل  ةألسوا
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تك 2020آذان / متان 27اف  ب لت  االتةتاد اةتو ني ةنستاء اة غتوب يتوم  ة واروتك اةنستاء ااة التا  " رلنتا معتك"مندو

ااالاا اعلتك ضةايا اةعن  عل  م ان اةساعك رام  بيتام األستووع متاةاوازا متع ا تالق شتووك ا نلتك ةل وارلتك اةن ستلك

ن  اليت.  للك ا دا  في ر  اها  اةوالد مه اها اة واروتك اةن ستلك ااالاا اعلتك عتص معت 12تضا  ا اةلقظتك متص اتاوتوو

اا تاعللص عتص ماخدودلص في م ال علا اةن   اعلا االاا تاع ااالساشتانا اةن ستلك ااةوستا ك األستويك امستاع يص ا

ها في فاوا اةة تو اته ف اةشووك  ة  اإل دا  ةلنساء ااةشواب ااألشخاص في باضاع صشوك ااةاخ ل  مص عزةا. مع 

وتو اةوفايتك متص اةدةي، ماإلضافك  ة  اإلنشاد ااةاوالف مشأن اةو اح  اة ااحك مص با  اةة اظ عل  اةا اسك األستوا ع

.اةنزاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اح ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتك اةنستتتتتتتتتتتتتتتتتتاء ااة التتتتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتتتتص رتتتتتتتتتتتتتتتتتت و ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتواع اةعنتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

رتتز ر تتا توةتت  ازانا اةاضتتامص ااةان لتتك االاا اعلتتك ااة ستتاااا ااألستتوا ت ويتت  موتتادنا  اة  علتتا  اشتتووا  موا

اةح اة خادتك االسا اع، مص با  مواروك اةنساء ضةايا اةعن  عص  وي  االسا اع ااة عا اةن سي ااةانستل  متع اة دت

.ةة ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك اةضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةايا، ااإلنشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد  ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو اةختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ما 

ستويع متع ةوصو ت املو اةة و اةدةي احاةك اةطتوان  عستو  مه تك اة نظ تا  ااة  علتا  اةةقوفلتك فتي اةا تااب اة

.ضةايا اةعن 
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الحجر الصحي يرفع معدالت العنف األسري في الجزائر

ونا تا بر   ا علا  حقوفلك ازاحويك بن ظاصوا اةعن  اة نزةتي فت  تزايت    فتي ظت  تت املو موااهتك ااحةتك ر

وااتت صا فتتي متتاةة و اةدتتةي احظتتو اةا تتول اذةتتك  ال تتك تتتوتو اةعالفتتا  اةعاحللتتك متتلص بفتتواد األستتوا مستتوب ت

ون اةتزاه صتو فضاءا  مغلقك اة اوا   ويلك، األمو اة ا ساصا في زيادا االحاقان ااةاوتو ملتنها اغاةوتا متا يوت

ةلك با مص ي ان  اةعن  ض  اة وبا،  اهك اةواال اة يص يعا ون ضغطا   سلا مسوب ظتواف ااا اعلتك با هت

. ماةلك، ايناهي  ة  م انسك اةعن  عل  اةنساء بال اةضةايا ةةاال  اةعن  امع صص األ  ال 

متع اة ئتك ةل فاع عص حقوق اة وبا ظهون حاال  عن  ا ي ا  ة  اا ب ت افا اةعنت " اسللك " اف  س ل  شووك 

 عن تا ، حلت  اةاي را   تاعوض ةه ه اة شولك في اةسام ، عوو اة واة ا  اةهات لتك اةاتي اهتلاها متص  توف اة

م توةت  فلهتا ب دتاحلك   ستلك اة10مواة ك م ع ل 70ملغ ع د االتداال  بسووعلا  ةو  اةتاان مواة ا  في اةل توم

.مع اة عن ك اتق يا اةةلول ااةخطوا  اةالزمك ةخوااها مص األزمك

اوي تتك فاتت  عوتتو اةتتوالد  تتالل موحلتتك اةة تتو اة نزةتتي را تت  ضتتةاياصا 11ر تتا ستت ل  اهتتا  حقوفلتتك افتتوع 

اتوا اةة تو اةنساء، فل ا ةا تساع  ت املو موااهتك ااحةتك رونا تا فتي اة زاحتو فتي ح ايتك اةنستاء اة عن تا  فتي ف

ةعنت ، اافادتو  اة نزةي فق  علق  مداةح اةطب اةشوعي اةاامعتك ةل ساشت لا  اةع وملتك، استاقواةها ةضتةايا ا

تتا فلوتت  متتص عتت د اةطتتاةولص ةاشتتخل  ا ةطتتب علتت  اة ةتتاةلص متتأمو متتص ارلتت  اة  هونيتتك با اة دتتاةح األمنلتتك م و

ك دا ت  اةوستى اةشوعي اةشهاح   ولك في تعوضتها ةلعنت  ةوتصو ذةتك ال يعوت  حتاال  اةعنت  اةةقلقلتك اةةاهتل

.  األسوا في فاوا اةة و اة نزةي

ا  اةضتعل ك متص ة ةك تؤا   اها  حقوفلك اا علاتلك اة ها  اةوس لك ةع م اتخاذصا اةا املو اةوافلتك ةة ايتك اة ئت

اء ضتةايا اةنساء ااأل  ال في ص ا اةظوف االسا ناحي ألزمك رونا ا اتطاةتب موضتع نفتا ب ضتو تل تأ ةتف اةنست

.ا ةن   اةغوضاةعن  ةلاوللغ عص اة عا يص  الل فاوا اةة و اة نزةي، افاح مداةح اساع اةلك في اة ةار
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في تونس أربعة آالف حالة عنف ضد المرأة والطفل خالل الحجر الصحي 
الشامل

وا علت  ر لتو س ل  بزمك اماء رونا ا تزاي ا في االعا اءا  اة سلطك عل  اةنساء في تتو   حلت  ا عوست  ستل

إلموا لتا  اة اديتك مص األسو اةاو سلك اي سوو ذةك مضواملك اةوضع اة ا فوضاف اة احةتك علت  اة توا نلص افلتك ا

وتتاء علتت  اهتتعومك اةظتتواف اة هنلتتك ةل ئتتا  اةهشتتك ااةضتتعل ك عتتالاا علتت  ضتتل  مةتتال  اةستتون  اتزايتت  األع

تتا ستتلى ضتتغو ا رولتتوا دا تت  األستتو ات  تتو  منتتف مشتتار  ملغتت  حتت و اةعنتت  ا ةةتتاق ا ألذ  نمتتا  اةولتتو  م و

.  اة س ا ماةنساء ااأل  ال ااةطود مص اة نزل

2019موا  مقان ك ماة اوا   سها مص سنك 7اتشلو اةاق يوا   ة  تضاع  ع د حاال  اةعن  ض  اةنساء 

ي اف  بعلن  ازيوا اةع ل اةاو سلك، ثويا اة ويوي فتي الستك م  لت  اةنتواب اةاو ستي ب تف  تالل اة ة تو اةدتةو

فضتلك 263آالف ا4، تتاو تست ل  2020متان  22اةشام  ة  امهك ت شي اماء فلوا  رونا ا اة ا مت ب منت  

ماوه تتا فتتي صتت ه 111آالف ا5حققتت  فلهتتا اةنلامتتك اةعامتتك اتاعلتت  متتاةعن  ضتت و اة تتوبا ااةط تت  اتستت ل  تتتونو   

2020اةقضايا في اة اوا ملص مان  ابفوي  

ةي اةعتام ر ا شه   موارز اإليواء انت اع ع د اةواف ا  عللها مص اةنساء ضةايا اةعن   الل فاوا اةة و اةدت

تص ةهتص ب دتاحلون   ستتا لون اااا تاعلون اب وتاء اإلحا تك  اهتك بنو معضتتهصو رتصو مةااتك   ةت  عنايتتك حلت  بمو

لقتي شتوااا اةنستاء ر ا تتاو ا تالق  تى ب ضتو ةا.اسا ناحلك مسوب اةعن  اةش ي  اة ا سلى عللهص اعل  ب  اةهصو 

.ضةايا اةعن 

انغتتا اهتتود اة ستتاع ا اةن ستتلك ااة اديتتتك ااةقضتتاحلك متتص  تتوف اة نظ تتتا  اة عنلتتك مشتتأن اة تتوبا ااألستتتوا 

ستلك اة اطتونا ر ا بنو اةاشويعا  اةاو . ااة نظ ا  اةةقوفلك  الو ب وها ةا تغى سو  ع د مة اد مص حاال  اةعن 

ء فاتوا اةة تو في م ال حقوق اة وبا ااةط   ةا توص رافلتك ةة ايتك اةنستاء اةاو ستلا  اب  تاةهصو متص اةعنت  بثنتا

.  اةدةي ابهوح مص اةضوانا  ي اد حلول بش   ابا  
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ارتفاع حاالت العنف ضد للمرأة في مصر خالل الحجر الصحي 

ة اةت ا ماةاعتاان متع اة  لت  اةقتوم  ةل توبا اصلئتك األمتا ا" مدتلوا"فام اة ورز اة دو  ةوةوق اةتوب  اةعتام 

بفويتت  14اةتت  4ةل تتوبا متت اواء استتاطالع نب  اة دتتويا  حتتول فلتتوا  رونا تتا اة ستتا    تتالل اة اتتوا متتص 

  ماة احك مص اةنساء اة ازااا  ف  تعوضص ةعن  متص اةتزاه معت  ظهتون فلتوا11ابظهو   ااح ف بنو 2020

رونا ا ف  مدو

ضتا  ةلعن بحلت  ملغت    ستوك متص تعوضتص ر ا باضح االساطالع بنو األف  تعلل ا  متص اةنستاء رتا وا األر تو تعوو

ا ، في حلص را    سوك اةةاهال  عل  تعللا اتامع  ب%14ةلعن  مص اةةاهال  عل  تعللا بف  مص اة اوسى 

%.4بعل  

  اة تتادا األد تت  اتتتنخ ض  ستتوك اةنستتاء اة عن تتا  مانت تتاع اة ستتاو  اة تتادا حلتت  ملغتت  اةنستتوك  متتلص اة ستتاو

%.6ارا   ملص اة ساو  االفاداد  األعل  % 14

سنك رتصو األر تو تعوضتا  ةلعنت  متص 50 ة  بف  مص 30اظهو مص  الل االساطالع بنو اةسل ا  ف  اةع و مص 

متتلص % 9مقامتت  % 12اةتتزاه مقان تتك  ماة ئتتا  اةع ويتتك األ تتو  حلتت  تولتتغ  ستتوك متتص تعوضتتص ةلعنتت  ملتتنهص 

.األهغو سنا  ااألروو سنا  

ضص ةلعن  منهص  ستو  بن تعوضتص % 4ةا ياعوضص مص فو  ةعن  مص اةزاه، ا% 7اا يو ماة رو بنو مص تعوو

ازاد  %  33ةعن  مص اةزاه، ابظهو االساطالع بيضا  اة شار  األسويك  الل اةة و اةدتةي زاد  منستوك 

%.19 سوك اةعن  ملص بفواد األسوا مـ 

فتي رت  اة ةافظتا  الستاقوال 15115اف   د  مواب شتواا  اة  لت  اةقتوم  ةل توبا اةختى اةستا ص نفتا 

شتوو  عنت   370اف  ست ل  . شوااا اةسل ا  ضةايا اةعن  اعوو فواعف ف  اة ةافظا  عل  م ان اةساعك

شوو  اةعن  االفاداد  با اة اد  ت  ل  فت   لوتا 241، ا2020بفوي  20مان  حا  1 الل اة اوا مص 

.  م دفتعس اد ديون با فواض، حدل  عللها اةسل ا ، ااةاه ي  ماتخاذ االاواءا  اةقا و لك ضت صص فت  حتال عت

علتت  بيتت   األزااه ااألمتتاء، 129فل تتا ملغتت  شتتواا  اةنستتاء متتص اةعنتت  اة ستت   با اةل ظتت  با االاا تتاع   

ا ي وو اةسل ا  عل  تة   اةعن  اةوافع .عللهصاهل  بحلا ا  ة  اةاه ي  مخط  األمناء با  ط هص، م و

s
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ستاعك يوملتا ماخدودتون 12ايشوف عل  اةخى اةستا ص اةعامت  ة ت ا 

ةشتتتواا  فتتتي اةقتتتا ون اب دتتتاحلوون ااا تتتاعلون ا  ستتتلون يستتتاقولون ا

ايتتتتزادان اة ولغتتتتا  عتتتتص اةعنتتتت  ماإلساشتتتتانا  اةقا و لتتتتك ااةتتتت عا 

األ تو  افي ص ا اإل تان بيضتا تتاو تستخلو فنتوا . اإلاا اع  ااةن س 

ى ةن ت ا ر ا تاو تخدتل   ت. ةلشواا  عوو موافع اةاواه  االاا اع 

ا للتك اةط   م  ل  األمومك ااةط وةك افطاع حقوق اإل سان موزانا اة 

ا تتتتى شتتتتواا  م لتتتت  اةتتتتوزناء ا تتتتى شتتتتواا  متتتتوزانا اةاضتتتتامص 

.االاا اع  ااةخى اةسا ص ةألما ك اةعامك ةلدةك اةن سلك

التتا  ادع تت  موارتتز اساضتتافك اة تتوبا ماةختت ما  األساستتلك ةلنستتاء ااة 

متتع حتتاال  اةالتت  ياعوضتتص ةلعنت ، تاضتت ص مواتورتوال  ولتتا ةلاعامت 

لتتت  اةعنتت ، امستتانا إلحاةتتك اةةتتتاال ، ادةتتلال ةل عتتايلو اةقضتتاحلك، ادة

ةتتت ةل  اإلستتتا امك اةُشتتتو لك اة عاةتتتك، ادةلتتت  ة واتتتب شتتتواا  اة تتتوبا، اا

لت  اإلاواح  إل شاء اح ا  مناصضتك اةعنت  ماة امعتا  اة دتويك، ادة

لتتك متت نملص ة قتت مي اةختت ما  اةطولتتك، ادةلتت  تقتت يا اةختت ما  اإلاا اع

لص ااةخطتتتوا  اإلاواحلتتتك فتتت  ملتتتو  اإلساضتتتافك، اذةتتتك ماةشتتتوارك متتت

ةك اة  لتت  اةقتتوم  ةل تتوبا ا ازانا  اةعتت ل ااةنلامتتك ااة ا للتتك ااةدتت

ااةاضتتتامص االاا تتتاع  امنظ تتتا  اة  ا تتتع اة تتت    اصلئتتتا  األمتتتا 

.اة اة ا
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تفاقم مشكلة العنف المنزلي والتحّرش بالقّصر واالعتداء على: العراق
النساء في ظل الحجر الصحي المنزلي بسبب كورونا

حاال  ع ي ا إلساءا  مواعتك فتي حت  2020اثق  تقانيو األما اة اة ا في اةعواق في مناد  شهو بفوي  

نزةتي م تا اةنساء ااة الا  متص اغادتاب اعنت  األزااه ةزااتاتهص اتةتوش انستي اا اةتان مستوب اةعنت  اة 

لتك ةلتودع، اع  م ل  اةقضاء األعل  اةعوافي يدت ن تع ل تا يت عو اةقضتاا  ةت  استاخ ام ا لتع األحوتام اةقا و 

لوا  ةتت  بن يتتو  مواتتب حقتتوق اإل ستتان اةاتتامع ةألمتتا اة اةتت ا فتتي اةعتتواق بن ذةتتك ةتتل  رافلتتا ةستت و اة غتتوا ، مشتت

.اة طلوب مص اةةوومك اتخاذ  طوا  فونيك ةة ايك اةنساء امةاسوك اة عا يص

فتي اةعتواق م ايتك متص منادت  19اف  ساص    اواءا  اةة و اةدتةي اةاتي اعاُ ت   ة وااهتك ااحةتك روفلت 

وةت  في ازدياد مخا و اةعن  اة نزةي افلل  فت نا اةضتةايا علت  االمتال  عتص اإلستاءا ااة2020آذان / مان 

اةاتي ت لت  عص اة أا  اآلمص ةلةدول عل  اة عا ااةة ايك اسانادا  ة  تقانيو مواب حقتوق اإل ستان فتي اةعتواق

ا ااةعتان اةت ا مأن معض اةنساء اة عن ا  ال ي ونهصو مغادنا اة نزل ةلةدول عل  اةوعايتك اةطولتك مستوب اةوهت

، ابيضا ألن اةعادا  االاا اعلك ال تس ح ةل وبا مأن توون اح صا في موارز اةة  تو فتي ظت  ف  ي لونف ألسوصصو

غلاب ذرو مص بفوماحها 

 نو اةستلطا  افي حلص ت ل  اةاقتانيو اإلعالملتك اةعوافلتك اموافتع اةاواهت  االاا تاعي زيتادا اةعنت  اة نزةتي، فت

.  الحظ  ا خ اضا في اةاقانيو اةوس لك اة اعلقك ماةعن  اة نزةي

و ةألزمك، ارتصو اف  تة ل  اةنساء اةندلب األروو مص اةوعايك ااة سؤاةلا  اة نزةلك، اافع عللهصو اةعبء األرو

ضا ةلعن  دا   منازةهصو ياة لنف في هت   اعت م فت نا علت  اإلمتال  عتص اة نتاا  وفتا متص اإلذالل األر و تعوو

  اةقا و لتك  مام اة  ا ع،  ذ ال توة  اةضةايا داما عص اة عا  شلك اةةاق اةعتان مأستوصصو ماإلضتافك  ةت  اةعقوتا

ن عقتاب اةتزاه اةاي توااف اةنساء عن  اإلمال  عص اةعن  اة نزةي، امص ملنها فا ون اةعقوما  اة ا ين و عل  ب

تا  لت  شتعونا مت فال  موتووتي اتواحا اةعنت  ضت  اةنستاء ةزاااف صو ح  فا و ي اماةااةي فهو ةل  م وي ك م و

.مص اة ةاسوك ااةعقاب

ا اةةاال  اةاتي تتاا فلهتا مةاستوك اة نتاا، فغاةوتا متا يتاا  اوتانصا علت  اةاوفلتع علت  اثلقتك تشت لو  ةت  ب هتا ةتص بمو

.مع اة ناا اصو اةة  اة  ض  عادا" اةاداةح"يووناا اومها با بن يُطلب مص اةضةايا 
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م افتت  ستت   استتاقوال موارتتز ح ايتتك األستتوا اةعوافلتتك اصتتي احتت ا  تقتت 

ص ست و  موا ا آمنا ةل وبا ات عا ضةايا اةعنت  توافت   ستاء معن تا  اةوت

 تتود عتت د متتص اةنستتاء اةالتتتي يستتاطعص اإلمتتال  فتتي بغلتتب األحلتتان،

.ايُ وض عللهصو اةةدول عل  تقويو عللف توفلع اةقاضي

ف متص ة ةك هان ماأر ا مع  ت ومك اةة و اةدةي األاة  امتا ا  تو عنت

ان فتي عن  مسااو ض  اةنستاء فتي اةعتواق بن تستوع اةةوومتك ااةووة ت

اةتت ا ر تتزء متتص اةةتت و . اةعتتواق ماورلتتز فتتا ون موافةتتك اةعنتت  اة نزةتتي

لو ي تتب بن يعاضتت ه   شتتاء متت ا  يستته  اةوهتتول  ةلهتتا اتتتوفلو تتت ام

 او ت   اهك عاالك ةلنساء، م ا فلها اةخت ما  اآلمنتك ااةستويوك عوتو اإل

ص ستتوء ةاقتت يا اةشتتواا ، با تخ لتت  اة اطلوتتا  بمتتام اةنستتاء ةإلمتتال  عتت

.اة عاملك ااةوة  عص مل أ اف  اةطوان 
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ترة في فلسطين المتزوجات وربات البيوت هّن األكثر عرضة للعنف في ف
الحجر الصحي الشامل 

منهتا، ةا يواع اةعن  ض  اة وبا اةظواف ااةاة يا  اةاي  لقاهتا بزمتك رونا تا منت  مطلتع صت ا اةعتام مت  تغت ا

، اااهت  اة توبا فتي فلستطلص اافعتا  امازات  فلتف اةاةت يا  2020فخالل ت شي ااحةك رونا تا منت  مطلتع عتام 

ص ح تا االاا اعلك اتة يا  موااهك االحاالل، ماة يا  ااحةك رونا ا عل  اة وبا اعل  األسوا، ةاضاع  مت

ا وان اةاختوف اة خا و اةاي تاعوض ةها اةنساء عل  مساو  اةعن  ااةا للز، سواء في سوق اةع   في ظ  اس

 نتتزل متتص تعطتت  اةةلتتاا االفادتتاديك ااالستتاغناء عتتص اةع تتال با افتت  نااتتتوها مستتوب األزمتتك، اهتتوال   ةتت  اة

ي ع يت  م تا اعلهتا فت. اا عواسا  ظواف اةضتغو  اةن ستلك ااالفادتاديك اماةاتاةي تة ت  اة توبا ةهت ه األزمتا 

ألستو افقت ان اةةاال  ت فع اة  ص  انه اة نزل ادا لف   ال ك اةة و في اة نازل ا ال تك اةاوااتع االفادتادا ة

ن ستي ااة ست ا منت  فستلو تان ةقلاتا حا ه تا مستوب اةعنت  اة. اة   ، احاةك اةاليقلص اةاي تسود األستو ااة  ا تع 

ضص ألشوال مص ا ةعنت  اةن ستي م ايك ااحةك رونا ا، ا ساء معنو ا  حااةص اال اةان، ااةعشوا  مص اةنساء تعوو

، ر تتا ذرتتو اةاقويتتو االحدتتاحي اةختتاص اةتت ا بهتت نتف 2020ااة ستت ا  تتالل اةشتتهون األنمعتتك األاةتت  ةستتنك 

.2020ةل اوا ملص م ايك را ون اة ا ي احا   هايك  لسان 2020ازانا اةان لك االاا اعلك  هايك شهو بفوي  

ك األاةت  متص ااسانادا اة  ذةك اةاقويو اإلحداحي، شه   حاال  اةعن  ض  اة وبا ت م ما   تالل األشتهو األنمعت

، متتع ااتتود انت تتاع ملةتتوظ فتتي شتتهو آذان حلتت  ملتتغ عتت د اةةتتاال  اة وثقتتك  تتالل صتت ا اةشتتهو  ةتتو 2020عتتام 

مص  ا اةي اةةتاال  اتوزعت  متافي اةنستوك علت  األشتهو األ تو ، ايشتلو  ةت % 16.6مقان ك منةو % 37.5

.مص حاال  اةاعنل  ملص اة ازااا % 42.4ح اق  ةو 

وشت ا  اص ه األنفام ال تعو  ا لع حاال  اةعن  ض و اةنساء،  ذ ب ها ت    عت د اةةتاال  اةاتي تعاملت  معهتا م

   لوت  اة وبا في م يويا  ازانا  اةان لك ال سل ا بنو صناك حاال  ةا تد   ة  اة  يويا  ،  ةت  اا تب حتاال

. كاة ساع ا مص  الل منظ ا  اة  ا ع اة   ي ااةخى اةسا ص، اماةاأرل  صناةك حاال  عن  مقل  هاما

عامتا  اصتي اة ئتك اةاتي تشتو  اةةاضتنك 39 ةت  20اف  غلب اساع ال اةعن  ض و اةنساء مص اة ئتك اةع ويتك متلص 

.  مص م  وع اةنساء اةالتي تعوضص ةلعن %  67.7األسويك، حل  اهل   سواهصو  ةنةو 
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ضص ةلعن  ضت ص ر ا تولوص بنو توااع اة ساو  اةاعلل ي ران عامال مؤثوا ملةوظا حل  ملغ   سوك اةنساء اةلواتي تعوو

%.58.3فاوا اةة و اةدةي ااةالتي ال يا ااز تةدللهص اةعل ي االع اديك  ةو 

  مص م  وع اةنساء اة عن ا  اةالتي تا توثل  حاالتهص صتص متص نمتا% 72.9ابظهو  ملا ا  ازانا اةدةك بنو  ةو 

، ف ان اة توبا روموتك منتزل امت موا %12.5اةولو  اااء في اة وتوك اة ا لك اةعامال  في مهص اةخ ما  اغلوصا منسوك 

فل تا م ت  . ألمون بسوتها، ار ةك رو ها عاملك اتوفو مد ن د   ةألسوا ةتا يشت ع ةهتا  تالل اة احةتك ةا نلوهتا اةعنت 

تعوضتص ةلعنت  اة ست ا، اصتي % 32مص بشوال اةعن  اة ا تعوض  ةف اة عن ا ، مقامت  % 42اةعن  اةن سي  ةو 

. سب موت عك مقان ك موافي بشوال اةعن  األ و 



أرقام خادعة .. مدينة القدس األقل تضّررا من العنف المنزلي 

فتتي مةافظتتك % 1توضتح ملا تتا  نستت لك بن  ستتوك اةنستاء اةلتتواتي تعوضتتص ةلعنتت   تتالل اة اتوا اة اضتتلك ملغتت  

ب ا خ تاض اةق  ، اتوزع  متافي اةنستوك علت  متافي اة ةافظتا  اةاتي تتا تست ل  اةةتاال  ضت نها ايواتع ستو

ويك مت يو عتام مورزاة ناستا  اةنست/ اةعن  ض  اة وبا في مةافظك اةق   في زمص اةومتاء برت   ستاما عويضتك

لقتك ألستواب تاعلت  في فلسطلص ب وف غاةوا  ما توون اإلحداحلا  اة اوفوا حول اةق   في رافك اة  تاال ، غلتو دف

ل  ا تتع معت م ثقتك ستوان اةقت   متأا بحت  ي  تع معلومتا  رنال تتك ة تا تو ةتف ستلطا  االحتاالل متص اهت  فتي ستو

متص معلوما  ت وص اةستلطا  متص ستةب صويتك اةقت   اصتو صت ف تع ت  عللتف ستلطا  االحتاالل ةا ويتغ اةقت  

لطا  ستتوا ها، ارتت ةك رنال تتك ة عوفتتك ستتوان اةقتت   متتأن اة هتتك اةوحلتت ا اةقتتادنا علتت  معافوتتك اة عنوتت  صتتي ستت

  ستلطا  االحتاالل، االحاالل اصنا ت    اةنساء في  شواةلالص تاعل  مع م اة وافقك عل  معافوك فلستطلني متص فوت

اةستوب اآل تو صتو ا. ااة ا لك مع م ثقاهص مه ه اةسلطا  مص حل  اةاعام  متع مشتار  اة لستطلنللص مشتو  هتةلح

ا علت  ستوان اةقت   ر تا بثتوو  علت  ستووان ا افادتادي ا رولتو  اةضت ك افطتاع غتزا، بنو بزمك اةوماء ةا تشو  تأثلو 

 ، م ض  ااود اةض ان االاا اعي، ر ا بنو اةع ال ةا ينقطعتوا عتص ع لهتا ر تا صتو اةةتال فتي اة نتا   األ تو

 ، األمتو حا  ب ف ةا توا   اواءا  مش دا ر ا حد  في اةضت ك اةغوملتك متص حلت  اةختواه متص اةولت ، ااةانقت

.اة ا اع  مضاع ا  ص ه األزمك في اةق   بف  مص غلوصا مص اة نا  

متنهص فت  حتااةص % 64اف  ران متص اآلثتان اةاتي  ا ت  عتص اةعنت  اة  تان  ضت  اةنستاء فتي فلستطلص بن  ةتو 

حاال  ةنستاء معن تا  حتااةص اال اةتان تاتواا  بع تانصصو 8اةهواب مص اة نزل ةلخالص مص اةعن ، ا س ل  

.عاما، تعوض  بغلوهصو  ة  بر و مص شو  ااح  مص بشوال اةعن 29ا 20ملص 

فاتوا اةة تو افي ص ا اةسلاق، مص ملص حاال  اةعن  اة نزةي ضت و اةنستاء ست ل  ازانا اةان لتك االاا اعلتك فتي

يق تص مةااةتك ا اةتان ةلنستاء بستوامها اةعنت  دا ت  األستوا فتاةلواتي ال ي ت ن مت يال ةلختالص20اةدةي اةعتام  

متص اةع تو، تعوضت  18م  هاء حلاتهص، ران مص ض نها حاةاا افتاا،  حت اص ا فاتاا متص ستوان م ينتك فلقلللتك فتي 

تا اةت يها 27ةلعن  اةن سي م ا دفعها إلةقاء   سها مص علو، ااة ا لك اموبا مازااك مص مةافظك ستل ل  تولتغ  عام 

ا دفعها ةشوب مادا رل لاحلك4  لو مص اةةتاال  ات  ن اإلشانا  ة  بنو اةو. ب  ال تعوض  ةلعن  االةواوا ي م و

.اة شامهك يااو تس للها عل  ب ها افاا  ولعلك

 احةتتك افتي مستتاو  ب طتو متتص م انستك اةعنتت  ضت و اةنستتاء يوتلوص استتاطالع ةتوزانا شتتؤان اة توبا ب وتتف  تالل اة

ا ت  بستوصا س ل  مؤشوا  النت تاع فتي حتاال  ست ا  اةقومت  اةاتي يعات ا فلهتا اةت رون انستلا علت  اةنستاء د

.  األمو اة ا ي فعهص  ة  اال اةان
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  متتك اةة ايتتك % 16متتص اةنستتاء اة عن تتا  اتلقتت   ةتتو % 67اافتت  ملنتتا  اةتتوزانا فقتت  تتتا دعتتا اتوالتتف متتا  ستتواف 

ن ا  في فاوا اةة و ر ا تاو  مقاء موارز اةة ايك م اوحك الساقوال اة ع.اتوزع  مافي اةنسوك عل  مافي بشوال اة ساع ا

.اةدتتتتتتتةي اةشتتتتتتتام  متتتتتتت اواءا  هتتتتتتتةلك اافاحلتتتتتتتك، اةتتتتتتت  اا تتتتتتتب تتتتتتتتأملص اة تتتتتتتواد اةغ احلتتتتتتتك با اةدتتتتتتتةلك

ي حاةك اةطوان   ة ةك بهوح مص اة اأر  اساخالص اة نا  حول اةخطو اة ا ي  لف ت افا اةعن  اة نزةي عل  اةنساء ف

   ظتام موارتز مص با   ي اد اة عا اةوافي ااإلنشاد ااإلغاثك ةاوفلو  وق اةن اا ةل عن ا ، ماةع   عل  موااعك اتع ي

ة عن تتا  ح ايتتك اة عن تتا ، ا ظتتام اةاةويتت  اةتتو ني، امخالتت  االاتتواءا  اة اعلقتتك ماةة ايتتك ااعاوتتان ح ايتتك اةنستتاء ا

.عندتتتتتتتتتتتتتتتوا بساستتتتتتتتتتتتتتتلا ضتتتتتتتتتتتتتتت ص بيتتتتتتتتتتتتتتتك  طتتتتتتتتتتتتتتتك ة وااهتتتتتتتتتتتتتتتك اةومتتتتتتتتتتتتتتتاء فتتتتتتتتتتتتتتتي فلستتتتتتتتتتتتتتتطلص

نت ، اتغللتو ار ةك اتخاذ ااواءا  تاعل  ماطويو اةاشتويعا  ااةقتوا لص مت فوان مشتواع فتا ون ح ايتك األستوا متص اةع

ا  فتي رافتك فا ون اةعقوما  ماإلضافك  ة  ضوانا تطويو  طتو  ستا نك با بنفتام  ضتواء الستاقوال شتوااا اة عن ت

وان  ااةزيادا متص اة ةافظا  اتطويو   ما  ملو  اإليواء اتوسلع  افك اسالعامها ةلنساء ضةايا اةعن  في حاةك اةط

اةاوعلتك اتطتويو متوامن. فاعللاها ماةاعاان مع اة نظ ا  اةنستويك امدتاةح اةشتو ك انعايتك األستوا اازانا اةدتةك

.ااةا    اةالزمك ة وااهك ص ه اةظاصوا م ءا ما علا اةاةدل  اةعل ي ةل الا 
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الثقافة األبوية التقليدية

اةنظتام )يتك اة اوستخك مص األم لك اةسامقك ياضح  نو اةوضع في اة نطقك اةعوملك مؤس  ةلغايتك مستوب اة قافتك األمو

ةخل لتا  فقت  ، فواإلضافك  ة  تأثلو اةعنت  اةقتاحا علت  بستا  اةنتوع االاا تاعي علت  اةنستاء متص ا لتع ا(األموا

ت عت  ا لتع ةلزي  اةوضع سوءا، فه ه اة قافك األمويك اة وتوزا عل  اةعادا  اعل  تقاةل 19ااء فلوا  روفل  

ماة نطقتك بن األزااه اةتل  اةزااتا  %( 70)اةقوانا  اةُ اعلقك ماألسوا مل  اةوا ، حل  يقول بغلب اةواتال 

و اةعومتي صا مص ي ب بن يوون ةها اةقوان األ لو في اةشؤان األسويك مةسب اإلساطالع اة ا باتواه اةوتاناملا

ستاء داةك ش لها اساطالع اةواناملاو اةعومي ، تتو  بر تو متص  دت  اةن12دال مص ملص 6اةعام اة اضي، ف ي 

اصت ا في ص ه اة ال اةس  مأن اةزاه صو مص ي ب بن يوون هتا ع اةقتوان األال ااأل لتو فتي شتؤان اةعاحللتك ،

 انصا  ةت  زيتادا اإلعاقاد ياواف  مع اةعلقلا  اة اةلزا ض  اة وبا ااة اعلك  ةت  اةهل نتك اة رونيتك اةاتي تتؤدوا مت

ا ي  ضتي  ةت  زيتادا  حا اال  افوع اةعن  ض  اةنساء ا ة  تقلل  اساقالةلك اة وبا في هناعك اةقوان األسوا م و

.اآلثان اةسلولك اة اوتوك عل  اةنساء في ظ  ااحةك رونا ا
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اإلختيارات  الصورية للمرأة العربية

ول دا تت  تقضتتي ضتتةايا اةعنتت   ال تتك  اتتواءا  اإلغتتالق اتتت املو حظتتو اةا تتول فتتي ر لتتو متتص اةتت ال افاتتا  ب تت

ا ةهت ه اةظتواف فت نو اةخلتانا  اة  ااحتك اة نزل مع اة عا يص م ا يؤدا  ة  زيادا األذ  اة واف ضت صص ، ا ظتو 

تا اةوقتاء فتي اة نتزل ا اة عا تاا با ا ضتا  ةلخطتو اةنتااا عتص اةعنت  مةت ادا ات  ا ، ف مو ةهتواب متص ةلنساء اةُ عوو

فتي  هايتك اة نزل دان باو ض ا ا  تو   ةهصو مأا  آمص إليواحهص في ظت و صت ه اة احةتك ارتال اةخلتانيص ي ت الن

  اآلن فتتي اة طتتاف ا التتانا  هتتونيوك ، اذةتتك ألنو اة شتتولك اةوحلستتلك صتتي بنو اةةوومتتا  اةعوملتتك ةتتا تتتن ح حاتت

ك اةنساء اح اياهص في سلاق  طى موااهك ااحةك روفل   ، ف ي ظت   قت  األمتارص اةاتي 19 عطاء باةويوك ةدةو

العاب صتت ه يُ وتص ةلنستاء اةالتتتي يُعتا لص متتص األذ  اإلحا تاء مهتتا اعت م فتت نا اةشتو ك ااة وارتتز اةطولوتك علتت  است

ة توبا فتي اةةاال  مسوب اإلفاقان  ة  اةا هلزا  اةالزمك ،  تُناض  منظ تا  اة  ا تع اة ت  ي متص بات  حقتوق ا

لتود اة  واضتك منطقك اةشوق األاسى اشت ال بفويقلتا ةست  صت ه اة  توا عتص  ويت  تتوفلو ُستو  م يلتك تُواعتي اةق

 ت ما  تتوفلو  طتو   تدتال مواشتو ا: عل  حورتك اةانقت  ا اتواءا  اةاواعت  اإلاا تاعي اتشت   صت ه اةستو  

لا  ، انغتا اإلساشانا  عص  وي  اةهات  اة ة ول اشووك اإل او   ، ماإلضافك  ة  توفلو مأا  مؤف  ةلناا

تلص  لتب اة ستاع ا ص ه اةوساح  اة ااحك  ف ن معظا اةنساء ال يل أن  ة  ص ه اة نظ ا  ةطلتب اة ستاع ا مت  ي ضو

.مص األفوماء
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إعتبار العنف في المجتمعات العربية شأنا عائليا خاّصا 

 تك  عاوتانه  ن اةعن  اة نزةي صو بمٌو شاحع فتي اةت ال اةعوملتك ، ايواتع تا تافا صت ه اةظتاصوا  مشتو   تاص  ال

بن معظتا 2019-2018شأ ا  عاحللا   اها ، حل  يُظهو اإلساطالع اة ا باواه اةواناملاو اةعومي في اة اوا ملص 

يل تأن  ةت  بفتانمهص با فويوتاتهص %( 88)ضةايا اةعنت  متص اةنستاء فتي منطقتك اةشتوق األاستى اشت ال بفويقلتا 

ك  يُ وتون ماقت يا شتوو   ةت  اةشتو ك اة ةللت%(  12)ةطلب اة ساع ا منها ، مع  سوك فلللك مص  ساء في اة نطقتك 

 ك اة ةللتك عتص مسوب ص ا اةعن  ، ايخال  اةوضتع فتي ةونتان متص حلت   ستوك اةنستاء اةالتتي يق تص مت مال  اةشتو

.اتعاوو ص ه اةنسوك ر سا ناء ملص  سب اة ال اةعوملك%( 49)اةعن  اة نزةي حل  ملغ  

لتو  افت ا علت   طتاق ا ظوا  ةه ه اةنسب ، ف ي حاةك توفو فوا لص تاد   ةلعن  اة نزةي ف ن ص ه اةقوا لص توقت  غ

فلللتك م تا يتؤدا ااسع في ر  اةةاال  اذةك ألن  سوك اةنساء اةالتي سلق ص ماإلمال  عص اةعن  اة نزةي ةلشو ك

ُ عن تا  اةالتتي امةستب اإلستاطالع ، فت ن  ستوك اةنستاء اة.  ة   ع اء اة عات يص متص اةعقتاب علت  بفعتاةها اةُ ستلئك

اصي  ستوك فلللتك %( 6)ي صوص ةل ساش لا  ةطلب اة ساع ا ااة عا في منطقك اةشوق األاسى اش ال بفويقلا صي 

اع ا متص مقان ك مع د حاال  اةعن ، امتص اهتك ب تو  ال تلتا   با متص اةنستاء اة عوضتا  ةلعنت  تقويوتا  اة ست

ماستتللى اةضتتوء علتت  بااتتف اةقدتتون فتتي تتت املو اةتت عا اةاتتي19اة نظ تتا  اة ةللتتك، افتت  ستتاع   ااحةتتك روفلتت  

.اةوماءاتخ تها اةسلطا  اةعوملك ةة ايك اةناالا  مص اةعن ، حا  تلك اإلاواءا  اةُ اخ ا فو    اشان
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:في ما يلي مقارنة النسب بين الدول بحسب إستطالع الباروميتر العربي
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فرصةإلى19كوفيدلجائحةالحاليةاألزمةتحويل

قضيةإلىخاصعائليشأنمنالمنزليال ن لتحويلال ربيةللسلطاتالفرصة19-كوفيدجائحةتنوفر

ابيروتدقوانينفصدرتقدففريدياوشمالاألوسطالشرقمنطدةفيفدطدولستكانتحيُ عامة

نهيوملمنظمةوالمرفةبحدوقم نياتمحلياتلناشطاتووفدًا 2019عامحتىالمنزليال ن لمكافحة

فيف اليتهاتنض  التيوالثغراتالدصورفوجهمنال ديدعلىتحتويالدوانينهه فإنّ ووتش رايتس

.بالنساءالضررإلحاقعنالمن تدينردع

صحيةمةفزبصفتهوحازمقويبشكلالمنزليلل ن التصديال ربية الدولفيالسلطاتعلىيجب

الت اونطيدتوالسلطاتعلىيجبلهلكوالنفسية الجسديةالمرفةصحةعلىال ن ههاينؤثرحيُعامة 

توفيرلفجمنالمرفةبحدوقالم نيةالمحليةوالمنظماتالجنائيةال دالةونظامالصحةوقطاعالشرطةبين

فيتد سيةرئيعدبةهناكالب يد المدىوعلى.ال ن منالناجياتللنساءالكافيوالدعمالفوريةاإلغاثة

وال ربيةولالدفيالجندريالتمييزعلىالدائمةالدوانيناصال وهيعليها التغلبويجبالنساءطريق

تبدىوالليالمنزال ن فيالتحّكميتمحتىالمساواة ينحدقنحوعلىالجنسينفدواربينالمواءمةإعادة

إعفاءإلىبدور يؤديوالهياألسرةنطاقخارجمنالمساعدةالتماسمنمحبطاتال ربياتالنساء

سيئةفف الهمعلىال دابمنالمن تدين ختصةالجهاتبإبالغقيامهنعدمبسببالمن .المحليةالشرطةمثلالمن



األمور 19يجب أن تتضمن المواجهات الوطنية المتعلقة بجائحة كوفيد 
التالية 
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والمتتوارد تتتوفير ختتدمات تهتتد  إلتتى التصتتدي لل نتت  ضتتد النستتاء والفتيتتات  بمتتا فتتي هلتتك زيتتادة الوستتائل▪

النستاء الالزمة لدعم المالجئ وخطتوط اإلتصتال المباشتر واإلستشتارات المددمتة عبتر اإلنترنتت الخاصتة ب

.  والفتيات

ن توسيع نطاق هه  الختدمات األساستية ومواءمتهتا متع ستياق األزمتة الحاليتة لضتمان حصتول الناجيتات مت▪

.النساء والفتيات على الدعم المناسب

اء وكتتهلك إعطتتاء األولويتتة للتتدعم النفستتي واالجتمتتاعي للنستتاء والفتيتتات المتضتتّررات متتن تفشتتي هتتها الوبتت▪

رهن متن للناجين من ال ن  على فساس النوع االجتماعي  ولل امالت فتي الخطتوط الصتحيّة األماميتة وغيت

.موظفات الدعم االجتماعي ال امالت في الخطوط األمامية

امح مع مرتكبي هته  تدديم سلطات إنفاه الدوانين لتحهريات ورسائل هات طابع شديد مفادها بأنّه لن يتم التس▪

الفاعلتة األف ال وفّن اإلفالت متن ال دتاب فمتري غيتر مدبتول  حيتُ يجتب علتى الشترطة والجهتات الدضتائية

ّدي لمظتاهر ضمان إعطاء فولويّة عالية لحوادُ ال ن  ضّد النساء والفتيات   ويجب الحترص علتى التصت

.19ال ن  الناشئة في ظل جائحة كوفيد 



القضايا واالتجاهات 

و علتتت  يُشتتتو  اةعنتتت  ضتتت  اةنستتتاء ااة التتتا  ا اهارتتتا  ةةقتتتوق اإل ستتتان، اصتتتو فضتتتلك عاة لتتتك ذا  تتتتأثلو رولتتت

.اةناالا ، اعل  بسوصص ام ا عاتهص/اةضةايا

ستنك 49ا 15في اة احك مص اةنساء ااة الا  اةالحي تاواا  بع انصص متلص 18فعل  هعل  اةعاةا تعوض  فوامك 

 تان  متص ااةالتي ُرصَّ عل  عالفك ما مص فو   ة  اةعن  اة س ا با اة نستي علت  اةتوغا متص بن اةعنت  متص اة ُ 

اعوضتص ةلعنت  فتي فو  اةشويك صو بح  بر و بشوال اةعن  شلوعا  اا اشانا  ض  اةنستاء بال بنو اةنستاء ااة التا  ت

لت  مستاو  ع: ابيضا  في م اال  مانوعتك –في بافا  اةسلا با اةنزاع ، با في بعقاب اةنزاع -سلافا  ماع دا 

ولال آ تو ةلعنت  األسوا ااة  ا ع اة ةلي با عل  مساو  اة  ا ع رو ، ايوفو اةاق م اةسويع فتي اةاونوةوالتا ست

مص اةنستاء اةلتواتي ياعوضتص % 40اصو اةعن  اإلةواوا ي ض  اة وبا ، اتشلو اةولا ا  اة ااحك  ة  بن  بف  مص 

طلتب اة ستاع ا ةلعن  يق ص ماإلمال   عص ص ه اة واحا با يطلوص اة ساع ا ، امص ملص باةئك اةنساء اةالتتي يق تص م

ستاع ا متص ، حلت  بن  ستوك اةنستاء اةالتتي يق تص مطلتب اة .ف ن معظ هص  يطلوص اة ساع ا مص اةعاحلك ااألهت فاء

.مص اةنساء اةالتي يق ص مطلب اة ساع ا% 10اةشو ك بف  مص 

لا تا  اة ستا  ا  ن بزمك اةعن  ض  اةنساء ااة الا  ت اف   مشو  مل   في ظ  ااحةك رونا ا، حلت  تُظهتو اةو

الغتا  ازداد  اةوالغا  اة ق مك ااةُ اعلقك ماةعن  ض  اة وبا فتي عت ا دال ، ا اهتك  م19ب ف من  ت شي روفل  

وفتع حت وا اةعن  اة نزةي، امص اةُ واح بن يزداد ص ا اةع د مع تزاي  اة ختااف األمنلتك ااةدتةلك ااة اةلتك اةاتي ت

قت  رتان  دت  اةاوتوا  ااةضغو ا  اذةك مسوب اةظواف اة علشلك اةضلقك ااةُ قل ا اةناا تك عتص االغتالق ، ف

مةلتتول بااحتت  19ستتوان اةعتتاةا يخضتتعون  ةتت  حاةتتك اإلغتتالق ااةة تتو اةدتتةي اة نزةتتي مستتوب ااحةتتك روفلتت  

.2020بفوي  / لسان
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نساء الضغط الكبير على الخدمات األساسية التي تلجأ إليها ال
والفتيات مثل خدمات االتصال المباشر  ومالجىء حاالت 

الطوارىء

يجة زيادة العنف المنزلي بسبب المكوث المطول داخل المنزل نت
اإلغالق المفروض 

ات العنف اإللكتروني الذي تتعرض له النساء والفتيزيادة 
باستعمال وسائل التواصل االجتماعي 



تقييد حرية الحركة والتنقل 

ختت ما   ن اةازايتت  فتتي اةوالغتتا  اة ق متتك عتتص اةعنتت  اة نزةتتي يةتت ق فتتي اةوفتت  ذاتتتف اةتت ا تاعتتوض فلتتف صتت ه اة

اةلتواتي األساسلك ةإلنصاق ا اةخطو اةناا لص عص صت ه اة احةتك ، فت ن تتوفلو اةوعايتك ااةت عا إل قتاذ حلتاا اةنستاء

عا اةن ستتي م تت  اةوعايتتك اةستتويويك ةضتتةايا اإلغادتتاب انعايتتك اةدتتةك اةعقللتتك اتتتوفلو اةتت )تعوضتتص ةلعنتت  

اةها ماةاعامت  ف  يُعط   ال ك  نصاق اة ها  اة ق مك ةه ه اةخ ما  اةدتةلك ا  شتغ( ااالاا اعي ةلنساء ااة الا 

عاوتو امعاة اها، احا  في حاةك اة ةافظك عل  بمسى اةخت ما  األساستلك ااةاتي تُ 19مع حاال  اإلهامك مووفل  

ك دااحتو ضوانيك ، ف ن ا ع ام اةانسل  في اة وااهك متلص فطتاع اةدتةك افطتاع اةشتو ك ا فطتاع اةقضتاء ارت ة

يا  فتي اةخ ما  االاا اعلك  ، ماإلضافك  ةت  اةاواعت  االاا تاعي اة  تواض، ي عت  صت ه اةقطاعتا  تُوااتف تةت 

.تق يا دعٍا  ااع امناسب ةلنساء ااة الا  اةالتي ياعوضص ةلعن 

لك افتتي ظتت  ااحةتتك رونا تتا  بهتتوة  حويتتك اةةورتتك ااةانقتت  ُمقلتت ا ا بهتتوح اةوهتتول  ةتت  اةختت ما  األساستت

  االاا تتاعي اةضتتوانيك مةتت ادا  اتت ا  ا فتت  هتتان  صتت ه اةختت ما  األساستتلك تُتت ان مطويقتتك مخال تتك  ال تتك  ةلاواعتت

غلوصتا متص اذةك عص  وي  تق يا اإلساشانا  اةالزمك عوو اةهات  با عوو نستاح  اةوويت  اإلةواوا تي با عوتو)

م لتو ةلقلت  ، ا ال ك ة ةك فق  تنافد   لوا  اة ساع ا اة ق مك متص اةنستاء ااة التا  ،  ن صت ا مؤشتو(اة ندا 

بن تستاع صص علت  ماةنسوك ةلنساء اةالتي بهوةص دان مل أ ، مةل   ال ي ونهص اةوهول  ة  اةوساح  اةاي يُ وتص

ول  ةتت  موااهتك حتاال  اةعنتت  با اةن تاا منهتا ، ا ال تتك ةلوضتع اةستاح  فتت  ال تتا وص اةنستاء ااة التتا  متص اةوهت

 نستلص، م ت  شتووا  حقتوق اة توبا، ااة )اةشووا  ااة نظ تا  اةاتي تقت م اةت عا ةهتص اتعاتوف م ستاءا اة عاملتك 

( .ااةعامللص في م ال اةدةك، اعل اء اة يص، اموظ ي اةان لك اة  ا علك

ةا للتتز، متتص فتت  ال تتتا وص اةنستتاء ااة التتا  فتتي اةع يتت  متتص اةتت ال، اال ستتل ا اةلتتواتي يتتوااهص بشتتواال  ماعتت دا متتص ا

 ت  با اةوهول  ة  اساح  اةخ ما  اةُ ق مك اةالزمك ةطلتب اة ستاع ا م ت  اةهتات  اة ة تول ااةةاستوب ااإل او

  اة تا ي با ف  ال يساطعص  اساخ امها مشو  حوو اآمص دا   اة نزل مسوب تعوضتهص ةل وافوتك عتص ر تب متص فوت

.بح  بفواد األسوا اذةك  ال ك اة  وا اةوف لك اةقاح ك ملص اة نسلص

اوا تي يازايت  ضت  افي اةةاال  اةاي تاا  فلها  ةل وبا  موا لك اةوهول  ة  اساح  اةاونوةوالا، ف ن اةعن  اإلةو

با تعوضتهص اذةك مص  الل تلقتلهص ةوستاح  مويت   ةواوا تي با ةوستاح   دتلك فدتلوا مستلئك اانستلك،)اة وبا 

ب مسلئك اغلو الحقك عل  موافع اةاواه  االاا اعي (.ة ةااال  تقوو
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ااة اضلكاةقلللكاألساملعفياإلفاواضلكاة ندا اساخ امازداد اف ،19-روفل احةكامسوباة  واضكاةةوركةقلود ظو 

يساخ مصالا ااة اةنساءمصفاة اليلصاساغالةلك،باضاع ة اةسصهغانالسا ناهر وهكاة ندا ص هاةوعضاساخ م

اة نشونا ال كاة خاإلعالمةوساح اافقا  ااة ناسك،ةلع  اذةكماوونمشو اإلفاواضلكاة ندا عوواة ل يومؤت وا 

م اماالزديادآ  ا اإل او شووكعل تة قاةاياة خال كاةعن بشوالف ناة وبا،حقوقاةخوواءاالاا اعياةاواه اساح 

.اإلةواوا يااةادل اة نسياةاةوشاا ب ة ااة ضايقك،ااةان وواة طانداذةكفي

.اةعن ص ايفاةاعقل مصمزي  ابيضا   شه ف  ونا،ااة الا اةنساءض اةعن عصاةُ ق مكاةوالغا زيادااا ب ة 

تناشوحل األمارصفياأل و اةعن بشوالمصاغلوهاة نسياةعن  ة تعوضهصا حا الاةنساءمخاافتزدادبنايُواح

اةعامللصخاصاألشم سا ناءاةنا مصاةنق ااساح اةشوانعت و حلصبااةوي لك،اةةضويكماة نا  سواء19روفل ااحةك

.اإلاا اعيااةاواع اإلغالق اواءا  ال كاألساسلوكاةخ ما في

كااحةة وااهكاألماملكاةخطو فييق ونام وصاةدةلكاةوعايكم الفياةعامللصمصاة احكفي70 سوكاةنساءتُشو 

كاة اعلقاةوالغا ازداد ،اف اسالماهصانفاصهصهةاهصتُه دماع دامخا واةنساءتواافة ةك ال ك،19روفل 

...اةدةلكاةوعايكم الفياةعامللصت اهااةل ظلكاة س يكماالعا اءا 



19األثر االقتصادي للعنف ضد النساء والفتيات و جائحة كوفيد

  ا ، اذةتك مستوب زيتادا تُع  اةاواةل  االاا اعلك ااالفاداديك اة اوتوك عل  اةعن  ض  اةنساء ااة الا  رولتوا ات

 ظتام  اةع اةتك اة ناحلتك ، اةاواةل  اة وتوطك ماق يا اةخ ما  ةلضةايا، ماإلضافك  ة   اةاوتاةل  اة اعلقتك ماستا امك

  صت ا اةومتاء، ااةعام  اةوحل  اة ا يوفع مص ص ه اةاول ك صو زيادا اةعن  ، مةل  يُاوفع بن يتزداد  اةعنت  فتي ظت

ا اآلثتتان ا ن اإلنت تتاع اة اوفتتع فتتي مخالتت  بشتتوال امظتتاصو اةعنتت  ضتت  اةنستتاء ااة التتا  ةتتص يتتؤدا  ةتت  ت تتاف

 ةتاء فةسب، م  ستوف يتؤدا بيضتا    ةت   مطتاء اال اعتاش االفادتادا فتي ا لتع ب19االفاداديك ألزمك روفل  

.اةعاةا

ااةُ ا  تت  فتتي  غتتالق ااستتتع اةنطتتاق ةألع تتال اةا انيتتك ااةشتتتورا  19 ن األثتتو االفادتتادا ة احةتتك روفلتتت  

اةاتي تضتا ااة دا ع ي وض ضغو  ا ماةلك مازايت ا علت  اة  ا عتا  اة ةللتك، اال ستل ا علت  شتواحح اة  ا تع

ألر تو عوضتك ماة ع  فئا  اةسوان األر و ضع ا  با األف  فت نا علت  مستاع ا ب  ستها مةلت  بن صت ه اة ئتا  صتا ا

ضتك ةخطو ص ه اة احةك ، اتع   معظا اةنساء علت   ةتو غلتو ماناستب فتي اظتاح  غلتو آمنتك ذا  باتون ُمنخ 

امطولعتتك داام ازحتتي فتتي اإلفادتتاد غلتتو اة تتنظا ، حلتت  بن صتت ه اةوظتتاح  ذا  د تت  غلتتو مضتت ون اح ايتتك 

ا عتص  اةورتود ضتئللك با ُمنع متك ، اماةاتاةي فت  هص بر تو ُعوضتك ةلخطتو اةنتاا( م   اةاأملص اةدتةي)ااا اعلك 

.االفادادا في ظ  ص ه األزما  ابف  ح ايك  مص آثانه

ا عل  اةا ومك اة واسوك مص ت شي اماحي اإليوتوال ازيوتا ، تُظهتو صت ه اةا ومتك بن األام ئتك تُ تافا بااتف عت م امناء 

ةنتوع اة ساااا اةقاح ك، م ا فتي ذةتك بااتف عت م اة ستاااا اةقاح تك علت  اةوضتع االفادتادا، ااةقت نا، ااةع تو، اا

.االاا اعي

اضتع ك متص امص ثا ف ن بااف ع م اة ساااا االاا اعلك ااالفاداديك اةدان ك ستوف تُعتوض بر تو اة ئتا  اةُ س

التا ، فتي اةنساء ةخطو اةعن  مشو  بروو، افي ظت  صت ه األزمتك ، ستوف يستا و تزايت  اةعنت  ضت  اةنستاء ااة 

اال  اةوفتت  ذاتتتف اةتت ا تتتزداد فلتتف اةوطاةتتك ااةضتتغو  اة اةلتتك اا عتت ام األمتتص ، ا ن فقتت ان اةنستتاء ةتت  لهص فتتي حتت

.اةاعس  سوف يزي  مص هعومك تخطلهص ةألاضاع اةةاةلك 

 عوا سوف يُتؤثو علت  فت نا اة نظ تا  اة ةللتك اة عنلتك مقضتايا اة توبا فتي اةت19 ن األثو اة اةي ة احةك روفل  

أثلوه علتت   ةتت   اتتواء  هتتالحا  فتتي م تتال اةسلاستتا  اة اعلقتتك متتاةعن  ضتت  اةنستتاء ااة التتا  ماإلضتتافك  ةتت  تتت

.اةخ ما  اة ق مك ةلناالص مص اةعن  عل  األم  اةوعل  
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توصيات تتعلق بالتدابير
الواجب اتخاذها

اذةتك متص  تالل 19مص اة ها ا  ا اةاد ا ةازايت  اةعنت  ضت  اةنستاء ااة التا   تالل ااحةتك روفلت  

لتتك اة هتتود اة و  تتك ااةُ ستتاع لك متتص اا تتب اةةوومتتا  امنظ تتا  اة  ا تتع اة تت  ي اة اةلتتك ااةو ن

وااهص ااراال  األمتا اة اةت ا ، اةت ةك ي تب  عطتاء األاةويتك الحالااتا  اةنستاء ااة التا  اةالتتي يت

.بشواال  ماع دا مص اةا للز
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توصيات للحكومات 

فتتي  طتتى تخدتتل  متتواند  ضتتافلك ا دناه تتت املو فاح تتك علتت  األدةتتك ةلادتت ا ةلعنتت  ضتت  اةنستتاء ااة التتا ❑

. 19اة وااهك اةو نلك ة احةك روفل  

اتسهل  اهتوةهص  ةلهتا اذةتك 19تعزيز اةخ ما  اة ق مك ةلنساء اةالتي ياعوضص ةلعن   الل ااحةك روفل  ❑

 :مص  الل

ا امك ع لهتا  عاوان اةخ ما  اةُ ق مك ةلنساء اةالتي ياعوضص ةلعن    ما  بساستلك مةلت  ي تب اة ةافظتك علت   ست❖

.  الل فاوا اإلغالق 

ويعك تعزيز اةخ ما  اة ق متك ةلنستاء ااة التا  م تا فتي ذةتك اة ت اا ااة الاتم، اذةتك متص  تالل  اتواء تقلل تا  ست❖

اياصا ، ةقتت نتها اإلستتالعاملك، ا اضتتع ع للتتا  ةاقلتتلا اة ختتا و، ا عتت اد  طتتى ةلستتالمك اإلدانا حتتاال  اةعنتت  افضتت

مةل  تا اش  ص ه اإلاواءا  ااةخ ما  متع ستلاق صت ه اة احةتك ، اذةتك ةضت ان حدتول اةنتاالص متص اةعنت  علت 

.اة عا اةالزم  الل فاوا اإلغالق 

األماملتك فتي م تاةيو توفلو اة عا اةن سي ااإلاا اعي ةلنساء ااة الا  اةالتي تعوضص ةلعن  اةلعامللص فتي اةخطتو ❖

.اة عا اةدةي ااالاا اعي 

ة ؤسستا  زيادا اةق نا اإلسالعاملك ةل  اا ااة الام ا ساخ ام األمارص األ و  اة ااحك، م   اة نتادق اة انغتك، با ا❖

. اةاعلل لك اذةك ةالولك احالااا  اةة و اةدةي اة ازاي ا 

ي، ماإلضتافك  ةت  تعزيز  طو  اة ساع ا اةهات لك اةاي تقوم مة ايك اةنساء ااة الا  مص االستاغالل ااالعات اء اة نست❖

وا  اةت عا دعا اةةلول اةقاح ك عل  اةاونوةوالا م ت  اةوستاح  اةقدتلوا ااألداا  اةعاملتك عتص  ويت  اإل او ت  اشتو

.االاا اعي اةاي تقوم ماق يا اة ساع ا  ااإلساشانا  عوو اإل او  

اةُ ق متك مناء اةق نا  اةخاهك ماةخت ما  اةوحلستلك اذةتك ة نتع اإلفتال  متص اةعقتاب اةاةستلص اتودا اة وااهتك❑

: اذةك مص  الل 

19-فلت نفع مساو  اةوعي ة   بفواد اةشتو ك ااةقضتاا حتول زيتادا اةعنت  ضت  اةنستاء ااة التا   تالل ااحةتك رو❖

آةلتك  يدتاةها  ةت  اتوفلو اةا نيب اةالزم ةها اذةك ةاوضلح آةلك اإلسا امك ةضةايا اةعن  اح اياها ، ماإلضافك  ةت 

.اةخ ما  اةوحلسلك اة ناسوك 

، م تا فتلها ت نيب اةُ وااهلص ةةاال  اةعن  ااةعامللص فتي اةخطتو  األماملتك علت  تقت يا اةت عا اةن ستي ااالاا تاعي❖

اال  اةعاملون في م ال اةدةك، اموظ و    تاذ اةقتا ون اموظ تو اة ةتارا، ااةعتامللص فتي اة الات ء اة خددتك ةةت

.اةطوان ء امق مي اإلساشانا  ، حل  ب ها صا اةوحل ان اة يص ال يزاةون يع لون  الل ص ه األزمك 

ةتك األ  تال توفلو ت نيب مالحا ة توظ ي فطتاع اةاعلتلا ا ت ما  األ  تال ياعلت  ماةستالمك ااة علومتا  اةالزمتك إلحا❖

.اإل او   اة يص ف  ياعوضون ةإلعا اء اسوء اة عاملك في اة نزل با اة يص ف  يوو ون ُعوضك ةل ادل يص عوو
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توصيات للحكومات 

اةلاعتافي متص  هتاماتها راةات املو 19اضع فضايا اة توبا فتي هت لا اة هتود اة و اةتك ة وااهتك ااحةتك روفلت  ❑

:اة اعلقك ماغللو اةسلاسا  امدلاغك اةةلول اة الح ك مص  الل 

اةختت ما  تتتوفلو اةتت عا ة نظ تتا  حقتتوق اة تتوبا ذا  اةقاعتت ا اةشتتعولك ، اال ستتل ا تلتتك اة نظ تتا  اةاتتي تُقتت م❖

. ول  ةلها األساسلك ة ئا  اةسوان اة ساضع لص ااةقا نلص في اة نا   اةناحلك اة يص يدعب اةوه

ةقتتوان ضتت ان مشتتانرك اة نظ تتا  اة عنلتتك مقضتتايا اة تتوبا ااة نظ تتا  اةنستتويك اة ةللتتك فتتي ع للتتا  هتتنع ا❖

ي اةاتتت املو مةلتتت  يتتتاا تة يتتت  االحالااتتتا  ااةشتتتواغ  اة اعلقتتتك ماةنستتتاء ااة التتتا  اماةاتتتاةي يتتتاا  دنااهتتتا فتتت

. ااةسلاسا  اة اعلقك م نع اةعن  ض  اةنساء ااة الا  ااةاد ا ةف

ا اةةلتول  ويلتك اةنظو في اة ان اة ا تقوم مف اة نظ ا  اة عنلك مقضايا اة وبا في  طتى اةاعتافي افتي تقت ي❖

. 19ة عاة ك زيادا اةعن  ض  اةنساء ااة الا   الل ااحةك روفل  األا  اذةك 

عل  اةعنت  ضت  اةنستاء 19ض ان ا ع ملا ا  مدن ك حسب اةنوع االاا اعي اذةك ة ها تأثلو ااحةك روفل  ❑

:ااة الا   مص  الل  

شت   صت ه ا ع ملا ا  مدتن ك حستب اةنتوع االاا تاعي عتص حتاال  اةعنت  ضت  اةنستاء ااة التا ، مةلت  ت❖

  تست ل  بمتارص اةولا ا  اةعن  اة نزةي ااةعن  اةن سي ااةعنت  االفادتادا ااةعنت  اة نستي، ماإلضتافك  ةت

.افوع ص ه اةةاال 

طلوتا  اة ازايت ا ا ع اةولا ا  اةاي تاعل  ماحالااتا  افت نا  اةخت ما  اةوحلستلك اة ق متك فتي االستا امك ةل❖

19مص اةنساء ااة الا  في ظ  ااحةك  روفل  

ض اةنساء ااة الا  ةخطو بروو مص اةع❖ .ن  ااةاوتواةاأر  مص بن اة هود اة و اةك ة  ع اةولا ا  ال تُعوو
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اجراءات يوصى بها لمنظمات المجتمع المدني 

ااة التا   تالل تعزيز اة ناهوا ااة شانرك ة خال  اة ها  ااةهلئا  اة اعلك اذةك ةلاد ا ةلعن  ضت  اةنستاء

:اذةك مص  الل 19ااحةك روفل 

احةتك روفلت  نفع مساو  اةوعي ااةاأيل  ة   بفواد اة  ا تع حتول زيتادا اةعنت  ضت  اةنستاء ااة التا   تالل ا❑

19

فلك، حلت  تا تافا تة ا األ  ا  اة قوةوك اة اعلقك ماة نسلص ااأل  ا  اة رونيك اة ؤذيك با اةضانا مدونا  ستاوا❑

م   زيادا بع تال اةوعايتك اة نزةلتك ااألستويك اة لقتاه )19ص ه األ  ا  في ظ  اةظواف اة وتوطك م احةك روفل  

لت  ، مع  نسال نساح  صادفتك  ةت  اةواتال متص بات  تشت لعها ع(اةوطاةك /عل  عات  اة وبا اا ع ام األمص اة اةي

.اةطوق اةدةلك ةلاعام  مع اة واف  اةعدلوك ااة  ه ا 

ا ، املتتان اةع ت  متتع استتاح  اإلعتتالم اذةتتك ة واهتتلك تستتللى اةضتوء علتت  اةعنتت  اة ازايتت  ضتت  اةنستتاء ااة التت❑

.19اةول لك اةاي تا افا فلها عوام  اةخطو ااةاي ت فع  ة  زيادا اةعن  في ظ  ااحةك روفل  

اهتلك تق يا اة علوما  اةالزمك  ة  اةناالا  مص اةعن  اة نزةتي متص  تالل اإلعال تا  اةعامتك، حتول رل لتك مو❑

.الا ع لهص مطويقك بمنك، ماساخ ام بشوال يسه  فه ها ااةوهول  ةلها مص فو  مخال  فئا  اةنساء ااة 

هاتتف نفتتع مستتاو  اةتتوعي ةتت   اةقطتتاع اةختتاص ا شتتوارف فتتي آةلتتك منتتع اةعنتت  ضتت  اةنستتاء ااة التتا  امواا❑

19ك روفلت  ماساخ ام اإلنشادا  اةعاة لك اة ااحك، م ا في ذةك  اةنساء اةعامال  في اة نزل عص مُعت   تالل ااحةت

.ااةالتي ياعوضص ةلعن  اة نزةي

خالت  مواحت  صت ه تأر  مص بنو اةسلطا  اة ةللك ااإلفلل لك تقوم ماوفلو بمارص عامك آمنك ةلنساء ااة الا  فتي م❑

.اة احةك 
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مشاركات هيئة األمم المتحدة للمرأة في اإلجراءات الواجب إتخاذها في
الدول العربية 

التتا  فتتي تع تت  صلئتتك األمتتا اة اةتت ا ةل تتوبا متتع شتتوراحها ةضتت ان  دناه تتت املو اةادتت ا ةلعنتت  ضتت  اةنستتاء ااة 

 لتك، م تا ا ةت  بن يتااو اةاعتافي منهتا اذةتك علت  اة ستاويا  اةقطويتك ااإلفلل لتك ااةعاة19موااهك  ااحةك روفلت  

.يا اش  مع مو ب ع م  غ ال بح 

( تئمانيصدندوق األمدم المتحددة االسد)يقوم صندوق األمم المتحدة االستئماني المعني بإنهاء العنف ضدد المدرأة 

مكندة وذلد  بمراجعة جميع المنح الحالية لتحديد الميزانية المحتملة التي يمكدن إعدادة تخصيصدها بالسدرعة الم

ت المدانحينو لتقديم المساعدة الفورية للمنظمات النسائية المحلية في هذه األوقدات العصديبة و ورهندا  بمسداهما

:ذات مسارين محددين19سينشئ الصندوق أيضا  نافذة تمويل لجائحة كوفيد 

 ا ي متع دعا منظ ا  اة  ا ع اة   ي ماة ال اةعوملتك اةقاح تك ااة  وةتك متص فوت  هتن اق األمتا اة اةت ا االستائ▪

اةاولت  متع  عطاء األاةويتك ةل نظ تا  اةنستاحلك اةدتغلوا اذةتك ةاتوفلو ت ويت  بساستي  ضتافي ة ستاع تها علت 

.اةض ان اسا وانيك مشانيعها ااسا امك اة نظ ك عل  اة    اةوعل 19اةاة يا  اةناشئك  ال ك بزمك روفل  

تهت ف  ةت  تقت يا مقاوحتا  متص شتأ ها " 19موااهتك روفلت  "يُطلت  عللهتا 19موااهك مضتادا ة احةتك روفلت  ▪

ا ة عا اةنساء ااة الا  اةناالا  مص اةعن  فتي ظت  األزمتا  اةنات تك عتص ت وي  مشانيع ا ي ا مد  ك  دلد 

.19ااحةك روفل  

وبدالعنف ضدد النسداء 19المواجهة المراعية لقضايا الجنسين والمواجهدات المحليدة ذات الصدلة بجائحدة كوفيدد 

:والفتياتو مع وجود النساء في أدوار رئيسية في صنع القرارات المتعلقة بها 

ع ت   اعل  اةدعل  اةعاة ي، امص  الل موادنا األما اة اة ا اةخاهك ماة  ينك اآلمنك ااألمتارص اةعامتك اآلمنتك، ت▪

ك، ةاع لت  اةدتةك، ااة نظ تا  اةنستاحلك اةشتعول/اةشو ك/األما اة اة ا مع اةةووما  اة ةللك، افطاعا  اةقضاء

فتي ( اةنقت ، اةةت اح  اةعامتك، بمتارص اةع ت  اةعامتك، اةدتوف اةدتةي، اإلستوان)اة عا عوو دااحو اةولت يا  م ت  

.  ض ان توفلو بمارص عامك آمنك ةلنساء ااة الا   الل ص ه األزمك

زيادة المعرفة ودعم الوعي من أجل تعبئة المجتمعات المحلية

إلاا اعي حتول يساصا اةشوراء اة عنلون مقضايا اةعن  ض و اة وبا في توعلك اساح  اإلعالم ااساح  اةاواه  ا▪

ف ، مةلت  ارت ةك تتوعلاها حتول زيتادا اةعنت  ضت  اةنستاء ااة التا  ا ستاواتل لا  اةوفايتك منت19ااحةك روفلت  

زةلك ادعا عتامال  يش   ذةك اةاورلز عل  األ  ا  اة رونيك اإلي املك اتقاسا اة سؤاةلا  اة اعلقك ماألعواء اة ن

اة نازل ا اةعامال  اة ساضع ا  
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العنف : أسئلة وأجوبة حول 
ضد المرأة في ظل جائحة 

19-كوفيد
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ماذا يُمكن أن أفعل في حال فقدُت الشعور باألمان داخل المنزل ؟ 

فتي حاةتك سوف يوون مص اة  ل  ا ا  تواهلك مع بحت  بفتواد عاحلاتك با بهت فاحك با الوا تك ةطلتب اة ستاع ا❑

ضِك ةلعن  ، با ي ونتِك  لتب اة ستاع ا ااةت عا متص  تالل  اةخت ما  اإلةواوا لتك اة خددتك ةل ناالتا  متص تعوو

ص حاةتك اي ونتِك اإلسا ستان عت( اةتوفا األ ضتو–اةختى اةستا ص )اةعن  با مص  تالل  طتو  اإلتدتال اة واشتو 

 لتتب اةختت ما  اة ةللتتك م تت  اة الاتت ء اةاتتي تقتتوم متت يواء اةناالتتا  متتص اةعنتت  با اإلساشتتانا  اإلةواوا لتتك ا

. ك اة ساع ا منها في حال را   ص ه اةخ ما  ماوافوا افادنا عل  تق يا اة عا في ظ  اإلغالفا  اة  واض

اتتف ضتت را ينوغتتي عللتتِك اضتتع  طتتك  حاوازيتتك تضتت ص اةستتالمك ةتتِك األ  اةتتِك فتتي حتتال تدتتاع  اةعنتت  اة و❑

: ا زدياده ، اتش   ص ه اةخطك 

لتت  تة يتت  اة وتتان اةتت ا ي تتب اةتت صاب  ةلتتف فتتي حاةتتك اإلضتتطوان  ةتت  اة غتتادنا اة ونيتتك ةل نتتزل ةلة تتاظ ع✓

.  منزل ه ي  ، اان ، زمل  ، فويب با  اة الا ء اة عنلك م يواء اةناالا  مص اةعن: سالماِك م    

ن استاح   ع اد  طك مسوقك آمنك آلةلك اةخواه مص اة نزل ااةوهول  ة  اة وان اة نشود تأ   معلص اإلعاوتا✓

. اةنق  اة ااحك 

اح تك اةهتات  ، ف: اإلحا اظ ماألمون اةضوانيك اةالزمتك فتي حتاال  اةطتوان ء عنت  مغادنتتِك ةل نتزل م ت  ✓

.األنفام اةخاهك مةاال  اةطوان ء ، اثاح   ثوا  اةشخدلك، األدايك ، اة الم  ااة ال

متص اإلت اق مع بح  اة لتوان با األفتانب اة وثتوق مهتا علت   شتانا با نمتز معتلص  ي وتنها  اةوهتول  ةلتكِ ✓

. الةف امساع تك في حاال  اةطوان ء  ن ران ذةك م ونا  

وضرورة القضاء على العنف19جائحة كوفيد 

الموجه ضد النساء والفتيات في البلدان العربية 
34



مددن يُمكنددا مسدداعدتي وإلددى أيددن يجددب أن أذهددب عنددد الحاجددة إلددى العنايددة

الطبية بسبب تعّرضي للعُنف ؟ 

ةت  عنايتك يُ ونك اإلتدال  ةطلب اإلسعاف با اإلتدال ماةخت ما  اةدتةلك اةطانحتك فتي داةاتك عنت  اةةااتك  ❑

ا برا ت   ت ما  هت ةلك  ولك عاالك ، اعن  اةةااك  ة  با دعا ب و فومي ماإلتدال مق مي ص ه اةخ ما  ستواء 

. با غلوصا مص اةخ ما  ةلقوموا ماق يا اة عا اةالزم 

فدددي 19هدددل هنالددد  أي شدددخم يُمكندددا مسددداعدتي أثنددداء جائحدددة كوفيدددد 

يدددة  المشددداكل  النفسدددية أو الجنسدددية أو االجتماعيدددة أو الصدددحية أو البدن

علمدا  بدأنني طويلة األمد التي أُعانيها  بسبب العنف الذي تعّرضُت إليا؟و

. أشعر باألمان داخل المنزل

ملص مشتتأن األعتتواض❑ فتتومي مطلتتب اةوعايتتك ااة ستتاع ا اةالزمتتك متتص بحتت  مقتت مي اةوعايتتك اةدتتةلك اةُ تت نو

ا ةلقلتود اة  واضت ك علت  حويتك ااةةاال  اة وضلك ، م تا فلهتا اإلهتاما  اةاتي تةاتاه  ةت  نعايتك  ولتك ، ا ظتو 

ةدتول علت  اةةورك ااةضغو  ُم قلك ةلقطاعا  اةدةلك مسوب ت ش صت ه اة احةتك فستوف يوتون متص اةدتعب اة

ف تي صت ه نعايك هةلك فاح ك عل  اةاواه  اةشخدتي متلص مقت م صت ه اةوعايتك ااةشتخ  اةُ ةاتاه  ةلهتا، اةت ةك

اةاي تُق م اةت عا عوتو اةةاةك ياواب عللِك اةا ولو مخلانا  م يلك ماوفوا ماةقوب منك  م   االسا ادا مص اةخ ما 

.   ساخ ام اةوساح  اةة ي ك اةُ عاِ  ا عل  اةهات  با اإل او  
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:  إليِ  بعض النصائح التي من شأنها التخفيف من التوتر واالجهاد 

بحوهتتتتتتي علتتتتتت  

مواهتتتتتلك اةعنايتتتتتك 

اةدتتتةلك اةخاهتتتك 

متتتتتتتك عتتتتتتتص مُعتتتتتتت  

مواستتتتطك اةهتتتتتات  

بااإل او تتتتت  فتتتتتتي 

فاتتتتتتتوا اإلغتتتتتتتالق 

اةنتتااا عتتص روفلتت 

19 .

اتتتت ودا اشتتتتاواركِ 

ي فتتي األ شتتطك اةاتت

ستتتتتتتتتاع تِك فتتتتتتتتتي 

اةستتتتتتتتتام  علتتتتتتتتت  

اةاعامتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتع 

اةدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعاب 

.اتخطلها

فتتتتتومي متتتتتاإل الع 

علتتتت  اة علومتتتتا  

ا  اة اعلقتتتك م لتتتو

متتتتتتتص 19روفلتتتتتتت  

مدتتتادن موثوفتتتك، 

متتتع تقللتتت  اةوفتتت 

ي اةتت ا تقضتتلنف فتت

ماامعتتتتتتك األ وتتتتتتان 

ص اذةتتك ةاخ لتت  متت

ص اةاتتوتو اةنتتاتن عتت

مشتتتتاص ا اال وتتتتان 

ا  اتد ح اة علوم

.غلو اة فلقك

 حوهتتتتتتي علتتتتتت  

م انستتتتك ت تتتتانيص 

االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو اء 

  اة خال تتتك ةلاخ لتتت

متتص حتت ا اة شتتاعو 

ااألفوتتتتتتتان اةاتتتتتتتي 

تُستتتتتتتتوب اةاتتتتتتتتوتو 

ااإلاهتتتتتتاد امتتتتتتص 

االم لتتتك علتتت  صتتت ه 

اةاأمتت  :  اةا تتانيص 

ااةاتتتتن   اةوطتتتتيء

. اما  ة  ذةك

ال تاخلتتتتتتتي عتتتتتتتتص 

 ، ناتلنتتتِك اةلتتتوميو 

دتتتتتي افاتتتتت ا  ا دوِ

مناستتتتتتتوا  ةلنشتتتتتتتا 

.اةو  ي ااةنوم

حتتتتافظي علتتتت 

ع اةاواه  اة احا مت

األهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت فاء 

ااألفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانب، 

امعوفتتتتتك  ويقتتتتتك 

اإلتدتتال مهتتا عنتت 

اع ا  حالااِك ةل ست

. ااة عا منها



لقلق كيددف يُمكنندددي تقدددديم المسدداعدة لشدددخمش أعرفدددا حيدد  أشدددعر بدددا

والخوف عليا ؟

ض ةلِك معض األمون اةاي تساطعلص فعلها في حاةك معوفاِك ةشخ  ما في ع فلهتا ةإلستاءا ااإليت اء الفك ياعوو

: اتشعويص ماةقل  عللف 

فت نا صت ا اهةاف مع اةاأر  مصاةوقاء عل   تدال داحا امناظا مع ص ا اةشخ  اذةك ةلاأر  مص سالماف ✓

.اةشخ  عل  تواه  معِك عل   ةو آمص

ستتوب ا اةشتتخ  دان اةااةوةتت  عتتص بفضتت  اةطتتوق ااةوستتاح  اةاتتي يُ ونتتك متتص  الةهتتا اةاواهتت  متتع صتت ✓

ضف ة زي  مص األذ  عن  ااود موتوب اةعن  في اة نزل با عنت  اةخت وتب علت  وف متص فت نا اةُ وتماعوو

.ت الش صات ف انؤيك اإلتداال  ااة ةادثا  اة انيك ملنوا

عتتص  ويتت   نستتال تأرت ا متتص عتت م ااتتود موتوتتب اةعنتت  دا تت  اة نتتزل عنت  تةتت ثك متتع صتت ا اةشتتخ ✓

 واشتو متتع  متص اإلتدتتال اةنستاةك فدتلوا با مويتت   ةواوا تي با عوتتو استاح  اةاواهتت  اإلاا تاعي  متت ال  

. ةازام اةةوص اةش ي 

م تت  اة الاتت ء 19روفلتت  معوفتتك اةختت ما  اة ق متتك ةلناالتتا  متتص اةعنتت  ااةعاملتتك  تتالل فاتتوا ااحةتتك✓

.  باظ ا  اة عنلك ماة وا  ما  اإلساشانا  ا طو  اإلتدال اة واشوا ماإلضافك  ة  معوفك اة ن

.ا  وان معانفِك مها شو اة علوما  اة اعلقك مه ه اةخ ما  عل  موافع اةاواه  اإلاا اعي ✓

اشتتوا،  ةتت  اةطتتوق اة وتقتت يا اة علومتتا   ةتت  اةشتتخ  اة عنتتي مدتتونا ماة ظتتك احويدتتك دان اةل تتوء ✓

.اذةك  وفا  مص معوفك موتوب اةعن 

وا اةخاهتك با متاةخطو  اة واشتاةوقاء عل   ساع اد تام ةإلتدال ماةشو ك با اةخت ما  اةدتةلك اةطانحتك✓

.  الكماق يا اة عا  اذةك عن  حااك اةشخ  اة ا تعوفلنف  ة  اة ساع ا اةعا
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حددة مدداذا ينبغددي أن أفعددل عنددد معرفتددي بوقددوع حادثددة عنددف أثندداء جائ

وأريد اإلبالغ عنها ؟ 19-كوفيد

نت ، متع إلمال  عتص حادثتك عي ب عللِك  تواع اإلاواءا  ااإلنشتادا  اةخاهتك مت اةاك عنت  نغواتِك متا✓

لتت  استتا امك تُورتتز عاةةتتوص علتت  اإلتدتتال ماةخ متتك اةاتتي متتص اة تتواح بن تةدتتلي متتص  الةهتتا علتت  

.اةناالا  مص اةعن 

ض ةلخطو✓ .  تأر ا مص توفلو  طك سالمك ُمةو ك تة لِك مص اةاعوو

ةلستتت ا    حويتتتك اةانقتتت حتت  بهتتتةاب اةقتتتوان متتت اةاِك  ةلقلتتتام م ستتتا ناءا  متتص اةقلتتتود اة  واضتتتك علتتت✓

.  ةألشخاص ماةاوللغ عص اةعن 

 عا اة ةللتتك اة خددتتك فتتومي مطلتتب اةتت عا متتص األهتت فاء با اة لتتوان با اةتتزمالء با متتص  تت ما  اةتت✓

.  اة عنلكةلناالا  مص اةعن  عن ما توااهلص مشار  با هعوما  في  مال  اة ها  

أقوالي لقد قمُت بالفعل بإيذاء زوجتدي وأطفدالي أو أخشدى أن أهذيهدم بد

لتوقدف أو أفعالي و فكيف لي أن أُسيطر على نفسي ومدا هدي النصدائح

عن ذل  ؟ 

. إل زعاه نك ماةغضب با افُا ماغللو موا ك با فُا ماةخواه مص اة نزل أل     ٍ  ع ل  عن  شعو✓

لت ا  فوت   تختاذ با ا تالل صت ه اةا تانيص فُتا متاةا ولو ا( شتهل  ازفلتو)فُا ما تانيص اةاتن   اةاتي تاضت ص ✓

.اةه اءتدوف با اةاة ق مأا شيء اذةك ةاخل  مص حاةك اةغضب ااةعودا  ة  حاةك

ضتوك با ق  ةلها ةاقلل  متص حت ا غا لب اة ساع ا مص بح  األه فاء با األفوماء اة وثوق مها افا ماةاة ✓

ك  ذا اةخ ما  اةدتةلك اة ةللتفا مطلب اة ساع ا ااة شونا مص اةخ ما  اة اخددك مه ا اة  ال با مص 

. ةزم األمو 

   اةلتك اةناا تك عنتف ، حلتمواعاا اةضغو ا  اةناا ك عص ص ه اة احةك مسوب اإلغتالق ااةضتغو ا  اة✓

. بن ا لع بفواد عاحلاك يعا ون مص اإلاهاد ااةاوتو في ص ه اة اوا 
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وق آمنك اسلل ك  تخاذ اةا املو اةالزمك ةض ان تعاملك اةسللا مع اإلاهاد ااةاوتو مط✓

.اةعاحلك ك اا لع بفوادتة َّ ماةلط  ااةدوو في بفواةك ابفعاةك عن  تعاملك مع زاااك اب  اة✓

19-كيددف يمكننددي مسدداعدة الناجيددات مددن العنددف أثندداء جائحددة كوفيددد

بصفتي عامال  في مجال الصحة ؟

ن اةعنت  علت  فتي اةاخ لت  متص آثتامد اك عتامال  فتي م تال اةدتةك ، يُ ونتك اةقلتام متأمون ع يت ا ةل ستاع ا 

.  اما مع صا 19-اةنساء ااأل  ال  الل ااحةك روفل 

ةن ستتي ة تتك األذ  اة ستت ا ااي تتب عللتتك تقتت يا اة ستتاع ا انعايتتك اةنستتاء اةالتتتي يطلتتوص اة ستتاع ا ة عا✓

.   19-اةنااا عص اةعن  حا  في ظ  حاةك اةطوان ء اةدةلك اةناا ك عص روفل 

ا استتاح  م تت  اةهتتات  اة ة تتول ستتاخ ام استتاح  اةانووةوالتتا اة خال تتك ةاقتت يا اةختت ما  ااةتت عا ةلنستتاء ✓

وب مزيت ا  متص مطويقك آمنك ال تساةاواه  اإلاا اعي اةعاملك عوو اإل او   مع اةةوص عل  اةقلام م ةك 

. اإلغالق األذ  ةلناالا  ، اذةك في حال ةا توص اةوعايك اة واشوا م ونك مسوب 

رغلوصا مص اةناالا  عن   لوها ةل ساع ا مشتأن اةعنت  اةت ا19-معاملك اةناالك اة دامك م لوا  روفل ✓

 قتونا فتي اواءا  اةدتةلك اةتاعوض ةف دان   االف في  ويقاك في اإلستا امك ةهتا، متع اإلةاتزام متاال

ء اةو امتا  ة دتامك اانتت ااةاعام  مع اة داملص م   توك مستافك ال تقت  عتص ماتو ا دت  ملنتك امتلص ا

. ااة الم  اةوافلك اغس  اةل يص م  اظام ةا نب اةع ا  

ملتتك فتتي للص فتتي اةخطتتو  األمااة شتتانرك فتتي اةاتت نيوا  اةالزمتتك ةلاعامتت  متتع اةناالتتا  متتص اةعنتت  ةلعتتام✓

موااهك ص ا اةوماء ةل ةافظك عل  سالمك اة وبا 

تش لع اة وبا عل  اةاواه  مع   ما  اة عا اإلضافلك ✓

انا  اة وبا اشواغلها اإلسا اع ااة ها اة ل  ةلناالا  مص اةعن  مع  ظهان االصا ام ماسا س✓
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ي  لتقدديم ماهي األمور التي يمكنني فعلهدا بصدفتي ُمدديرا  لمرفدق صدح

؟19الدعم للناجيات من العنف خالل جائحة كوفيد 

تقت يا ااة الاتم ا ت ما تة ي  اةخ ما  اة خددك ةلناالا  مص اةعن  م    طو  االتدال اة واشو✓

.ص ةللك اة خددك ةهاالساشانا ماإلضافك  ة  تة ي  ا لع اة علوما  اة اعلقك ماةخ ما  اة

تدال مها  تة ي  ساعا  ع   اةخ ما  اة ق مك ةلناالا  ماإلضافك  ة  ت اهل  اإل✓

.  اةعن  عص مُع تة ي  اةخ ما  اةاي يُ ونها بن تُق م اة عا ااة ساع ا ةلناالا  مص ✓

ك مهتت ه لومتتا  اة اعلقتتتلستتلو حدتتول اة وضتت  با اة تتوا نلص اةقتتادملص  ةتت  موفقتتك اةدتتةي علتت  اة ع✓

.  اةخ ما  ا تاحك ص ه اة علوما  ة ق مي اةوعايك اةدةلك

ةعنت  فتي عتا اةناالتا  متص اتش لع اتق يا اة عا ة  لع مق مي اةوعايتك اةدتةلك فتي موفقتك ة واهتلك د✓

.ظ  ص ه اةظواف اةةواك

اض عتتص  ال تتك اإلغتتالق اة  تتواةوقتتاء علتت  استتاع اد تتتام ةاقتت يا  تت ما  نعايتتك عتتص مُعتت  با مطتتوق م يلتتك ✓

.و يلك  وي  اضع  طى  سا امك فعواةك فادنا عل  اةاةول اةسويع  ة  اةطوق اة

ةلةدتتول ماألنفتام اةضتوانيك نشتاد اةناالتا   ةت  اةطتوق اةاتي تلسوتو ةهتتصو ح ايتك ب  ستهص ا تزايت صص ✓

عل  اة عا 

المدرأة مدن ما الذي يمكنني فعلا بصفتي أحد صدنّاع السياسدات لوقايدة

العنف والتصدي لا أثناء جائحة كورونا؟ 

ةلخت ما  األساستلك اةخاهتك متاةعن  ضت  اة توبا 19ض ان ش ول  طى اةاأصوب اموااهك ااحةك روفلت ✓

.عن  اضع ص ه اةخطى

 يت  اةُستو  متع اةةتوص علت  تةاةاأر  مص تخدل  مواند رافلك  ةلخ ما  اةُ ق مك ةلناالا  مص اةعنت  ✓

.اةاي مص شأ ها  تاحك ص ه اةخ ما   ةهص في ظ  اإلغالفا  اة  واضك 

فتوص حدتول اذةتك ةاعزيتزاةةوص عل  اساخ ام اةاونوةوالا في م ال اةدةك م   اةاطولب عص مُع  ✓

.  اةناالا  مص اةعن  عل  اة عا ااةخ ما  اةُ ق مك
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ةلخت ما  األساستلك اةخاهتك متاةعن  ضت  اة توبا 19ض ان ش ول  طى اةاأصوب اموااهك ااحةك روفلت ✓

.عن  اضع ص ه اةخطى

 يت  اةُستو  متع اةةتوص علت  تةاةاأر  مص تخدل  مواند رافلك  ةلخ ما  اةُ ق مك ةلناالا  مص اةعنت  ✓

.اةاي مص شأ ها  تاحك ص ه اةخ ما   ةهص في ظ  اإلغالفا  اة  واضك 

فتوص حدتول اذةتك ةاعزيتزاةةوص عل  اساخ ام اةاونوةوالا في م ال اةدةك م   اةاطولب عص مُع  ✓

.  اةناالا  مص اةعن  عل  اة عا ااةخ ما  اةُ ق مك

ةشتو ك طلتب اة ستاع ا متص  اض ان ع م معافوك فوا لص حظو اةا ول اة  واضك ةلنساء اةالتي يخواص ة✓

ضهص ةلعن  مع اةاأرو  مص توفلو مالا ء إليواح .األمو ذةكهص  ذا تطلببا اة ساش   مسوب تعوو

؟19-هل إزداد العنف ضد المرأة منذ بداية جائحة كوفيد

فتي ظت  ااحةتك اةعنت  اة نزةتيتُشلو تقانيو معظا اة ال اةعوملك  ة  زيادا ااضةك ارولوا في حاال  مةل  

تتي يطلتوص ض عت د اةنستاء اةالاعل  اةوغا مص ص ه اةزيادا اةوولوا ، تُشلو تقتانيو ب تو   ةت    خ تا19-روفل 

خت ما  هص متص اةت صاب  ةت  صت ه اةاة عا ااة ساع ا مسوب ت املو حظو اةا ول اة  واضك ماإلضتافك  ةت   توف

.  اةدةلك  شلك اإلهامك ماةع ا  مص األشخاص اة داملص مه ا اة لوا 

من مخاطر تعّرض النساء للعنف ؟19كيف تزيد جائحة كوفيد 

ض اةنساء ةلعن   ال ك ضغى اإلاهتاد ااةاتوتو اةت ا تستووف 19تزي  ااحةك روفل   اة احةتك صت همص  طو تعوو

ك ااةاي بدو   ة   ود اةعامللص  ا ة دت ن ااةعامال  متص ع لهتا افقت صةألسوا   ظوا ةلضغو ا  اة اةلك  اهو

ل دا تت  ا ل ة نتتزل مستتوب حظتتو اةا تتود لهتتا ا   خ تتاض  موا لتتك اةةدتتول علتت  اةختت ما  ااة لتتو  اة طتتوو

ال اة واشتو للك م ت   طتو  اإلتدتاة  واض ، ماإلضافك  ة  هعومك اهول اةنساء  ة  مدادن اة ساع ا اةقل

. ااة الا ء ااةشو ك ااةخ ما  اةدةلك 
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ما هي فئات النساء األكثر ُعرضة للخطر في ظل هذه الجائحة ؟ 

ضتا لتع اةنستاء فتتي صت ه اة احةتك ُمعوضتتا  ةخطتو اةعنتت  ةوتص صناةتك فئتتا  معل ا  مشتت ا نتك متص اةنستتاء ُمعوو

:أكثر من غيرهن في ظل هذه الجائحة ةخطو اةاعوض ةلعن  

اةنساء اة سنا  •

اةنساء ذاا  اإلعافك •

اةنساء اةنازحا  اة هااوا  با اةالائا  •

اةنساء اةالتي يعشص في اة نا   اة اضونا ماةنزاعا •

ل لماذا يجب علينا إيدالء إهتمدام خداق لقضدية العندف ضدد المدرأة خدال

؟19جائحة كوفيد 

:  ا  لك في ك  ة  آثانه اة سل ك ااةألنو اةعن  ض  اة وبا يُع و ا اهارا هويةا  ةةقوق اإل سان، ماإلضاف

 ةةاق اةع ي  مص اةعوافب اةدةلك عل  اةنساء اب  اةهص •

لكسلك ااإل  اميؤدا  ة   هاما  امشار   طلوا تاعل  ماةدةك اة س يك ااة نسلك ااةن •

ةلعن  آثانا  ويلك األم  عل  نفاه اة وبا •

يؤدا  ة  اةوفاا في حاالتف اةقدو  •

اظ علت  منتف اذةتك ر ستاص ك فتي اةة تاة ةك ي ب عللنتا افايتك اةنستاء متص صت ا اةعنت  اتقت يا اةت عا ةلناالتا  

  بص لتك ك، اتُ  ت  اةوفايتك متص اةعنتحقوق اإل سان اةخاهك ماة وبا اةاعزيتز نفتاصهص ااةةت  متص آثتانه اة ستل 

. ةاي ب هوافص ه األزمك اةدةلك اماةغك في اةاخ ل  مص اةضغو ا  اة لقاا عل  عات  اةقطاع اةدةي في ظ 
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0096265824829: الهات  

info@arabtradeuniosssn.org :البريد اإللكتوني 

www.arabtradeunion.org

:تاب ونا على

ArabTradeUnion

mailto:info@arabtradeuniosssn.org

