ظل الجائحة :كوفيد19-
والخدمات الأ�سا�سية للناجيات
من العنف �ضد الن�ساء والفتيات
الن�ساء والفتيات يتعر�ضن لم�ستويات عالية وغير
مقبولة من العنف على الم�ستوى العالمي

•تعر�ضت امر�أة واحدة من كل ثالث ن�ساء للعنف البدني و�/أو الجن�سي في مرحلة
١
ما من حياتها

•ما يقارب �ستة من بين كل ع�شر ن�ساء ُقتلن عمداً في جميع �أنحاء العالم في  2017على يد �شريك
٢
حميم �أو فرد �آخر من �أفراد الأ�سرة

الغالبية العظمى من الن�ساء الناجيات من العنف
ال يبلغن ر�سم ًيا على الإطالق
٣
•�أقل من  ٪40من الن�ساء الالتي يتعر�ضن للعنف يلتم�سن الم�ساعدة من �أي نوع
•�أقل من  ٪10من الن�ساء الالتي يطلبن الم�ساعدة بعد التعر�ض للعنف يلج�أن �إلى
٤

ال�شرطة

تظهر البيانات النا�شئة �أنه منذ
اندالع فيرو�س كوفيد،19-
حدثت زيادة عامة في عدد
الن�ساء الالتي يت�صلن بخطوط
الم�ساعدة ويبلغن عن العنف

•في تون�س ،ازداد االت�صال بخطوط الم�ساعدة في
٥
الأيام الأولى من الحجر خم�سة �أ�ضعاف
•في المملكة المتحدة ،ازدادت المكالمات الهاتفية
�إلى خط الم�ساعدة الوطني الخا�ص ب�إ�ساءة
المعاملة داخل الأ�سرة بن�سبة � ٪25أثناء الأ�سبوع
الأول من تدابير الإغالق ،وارتفعت الزيارات على
6
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كيف يمكن �أن ي�ؤثر كوفيد 19-على توفير الخدمات للناجيات
قد تواجه الن�ساء والفتيات �صعوبات
متزايدة في الو�صول �إلى الخدمات
الأ�سا�سية� ،سواء مادياً �أو عن ُبعد

قد تركز عنا�صر ال�شرطة والعدالة

على مراقبة تنفيذ التباعد االجتماعي
و�/أو اال�ستجابة لال�ضطرابات العامة
والجرائم ،مما ي�ؤثر على �سالمة الناجيات
و�سبل الو�صول �إلى العدالة
من العنف ُ

مع �إعطاء الأولوية لحاالت الإ�صابات
بكوفيد 19-من قبل العاملين بالرعاية
ال�صحية ،قد يتعطل الدعم العاجل
للناجيات من العنف
قد يتم تقلي�ص �أو وقف خدمات

مراكز معالجة الأزمات ،وخطوط
الم�ساعدة ،والم�آوي ،والم�ساكن
الآمنة ،التي تديرها في الأغلب

المنظمات الن�سائية

اال�ستجابات لكوفيد19-

الحكومات

•البد �أن تكون الخدمات «�أ�سا�سية» خالل الجائحة
•يجب توافر معدات الوقاية ال�شخ�صية
والبروتوكوالت لمقدمي الخدمات
•البد من تكييف وتوفير الخدمات المقدمة
للناجيات وتعزيزها و�إدراج التمويل المرن
للمنظمات الن�سائية في خطط اال�ستجابة الوطنية
لكوفيد19-
•ال ينبغي �أبداً الت�سامح في العنف �ضد الن�ساء
والفتيات ويجب م�ساءلة الجناة

المجتمع المدني

•تبادل الممار�سات
الجيدة حول
تكيف خدمات
الخطوط
الأمامية �أثناء
الأزمات

الأمم المتحدة

•�إجراء تقييمات
الحتياجات كل من
الخدمات والناجيات
•تعزيز قدرات مقدمي
الخدمات ،على �أن
ي�شمل ذلك الإحاالت
واالنتقال �إلى الدعم
الإلكتروني

