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مقدمة
إلــى تقديــم إرشــادات عمليــة لدعــم مقدمــي خدمــات  تهــدف هــذه الوثيقــة 
االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي الخــط األمامــي، وذلــك 
لضمــان توفيــر هــذه الخدمــات فــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو آمــن وبمــا يحفــظ 

الكرامــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19. 

ــات  ــى المعلوم ــتند إل ــددة تس ــة متج ــي وثيق ــادية ه ــرة اإلرش ــذه المذك وه
ســيتم  ولــذا،  الممارســات.  أفضــل  وإلــى  باســتمرار  تحديثهــا  يتــم  التــي 
تحديــث المعلومــات الــواردة فيهــا حســب الضــرورة علــى نحــو مســتمر 

يتماشــى مــع تطــور الوضــع. 

مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ــد 19  وكوفي

هنــاك أدلــة أوليــة متزايــدة مــن البلــدان األكثــر تأثــرًا بالفيــروس علــى التأثيــر الســلبي 
علــى انتشــار العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وانتشــاره وزيادتــه. فعلــى ســبيل 
المثــال ، الحظــت المنظمــات أن تمديــد الحجــر الصحــي وتدابيــر التباعــد االجتماعــي 
إلــى زيــادة فــي اإلبــاغ عــن العنــف المنزلــي، والــذي يحــدث زيــادة  األخــرى أدت 
المخــاوف األســرية المتعلقــة بالصحــة والحالــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى اضطــرار 
ــد  ــد بتزاي ــر تفي ــا تقاري ــاك أيًض ــرة.  وهن ــاكن صغي ــي مس ــً ف ــش مع ــى العي ــاس إل الن
عــدد االعتــداءات علــى العامــات فــي الرعايــة الصحيــة، والتــي، بدورهــا، مــن المحتمل 
ــة المناســبة لــكل  ــر الرعاي ــزداد فــي وقــت تكافــح فيــه المرافــق الصحيــة لتوفي أن ت

مــن هــو بحاجــة لمســاعدة طبيــة 1
واإلغــاق،  الحركــة،  علــى  المفروضــة  القيــود  تعيــق  قــد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وتدابيــر الحجــر القســري وصــول الناجيــات إلــى خدمــات العنــف القائــم علــى النــوع 
ــة  ــامة الفردي ــط الس ــى خط ــر عل ــكل كبي ــر بش ــا تؤث ــى أنه ــة إل ــي، باإلضاف االجتماع
الخاصــة بهــّن. وتــم إغــاق الكثيــر مــن المــدارس والمراكــز المجتمعيــة والمســاحات 
اآلمنــة للنســاء والفتيــات )WGSS( وأماكــن العبــادة أيًضــا، ممــا أّثــر علــى قــدرة 
الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي علــى التعامــل مــع المواقــف 
العصيبــة. وكمــا تــم توثيــق تقاريــر عــن التحــرش واالعتــداء الجنســي ضــد النســاء فــي 

مرافق الحجر الصحي.  
والفتيــات  النســاء  علــى  المحتمــل  الكارثــي  التأثيــر  بشــأن  متزايــد  قلــق  وهنــاك 
ــث  ــن، حي ــع النازحي ــي مواق ــروس ف ــار الفي ــة انتش ــي حال ــً ف ــد ضعف ــات األش النازح
تكــون الكثافــة الســكانية عاليــة، وحيــث ال تتوفــر خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة علــى نحــو جيــد؛ وحيــث تكــون العزلــة الذاتيــة مســتحيلة عمليــً. 
ــر  ــن خط ــن م ــع النازحي ــي مواق ــر ف ــوف والتوت ــي الخ ــة ف ــادة الحتمي ــم الزي وُتفاق
العنــف ضــد النســاء والفتيــات، فضــًا عــن مخاطــر تعرضهــّن لإلســاءة الجنســية 

واالســتغال الجنســي. 

التركيــز علــى االســتجابة لجائحــة كوفيــد 19 فــي  إلــى أن  وتجــدر اإلشــارة أيضــا 
ــم  ــف القائ ــات العن ــر خدم ــن توفي ــًدا ع ــام بعي ــرَف االهتم ــد ص ــي ق ــاع الصح القط
ــة  ــاب والصح ــريري لاغتص ــاج الس ــاة )أي الع ــذة للحي ــي المنق ــوع االجتماع ــى الن عل
ــف  ــاالت العن ــات ح ــن عام ــد ال تتمك ــي(. وق ــي واالجتماع ــم النفس ــية والدع النفس
القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي نهايــة المطــاف مــن مقابلــة الناجيــات الجــدد 
ومســاعدتهّن، ولــذا فهــّن بحاجــة إلــى تبنــي طرائــق جديــدة لمتابعــة الحــاالت 
المفتوحــة، ألنهــّن أيًضــا قــد يتــم عزلهــّن فــي المنــزل إمــا باختيارهــن أو بســبب أوامــر 
ــد الحظــُر حركــة عامــات حــاالت العنــف القائــم علــى النــوع  الســلطات. وإذا مــا قّي
ــذا  ــى ه ــدون عل ــن يعتم ــى م ــة عل ــب وخيم ــك عواق ــون لذل ــد يك ــي، فق االجتماع

ــم.  2 ــن الدع ــوع م الن
وألن النســاء هــن الذيــن يقدمــن الرعايــة األوليــة لألطفــال والمســنين والمرضــى، 
فإنــه مــن المهــم ماحظــة أنهــّن يواجهــن مخاطــر إضافيــة بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
ــة  ــد محاول ــر عن ــذا األم ــم ه ــدًا تفّه ــروري ج ــن الض ــد 19. وم ــروس كوفي ــة بفي اإلصاب
معالجــة وتخفيــف - مــن خــال برامــج التدابيــر المناســبة - المخاطــر العديــدة التــي 

ــاء. ــة النس ــات الرعاي ــه مقدم تواج

نقاط رئيسية يجب وضعها في االعتبار
يجــب أن تظــل خدمــات االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي الحرجــة 
والمنقــذة للحيــاة، بمــا فــي ذلــك إدارة الحــاالت، والدعــم النفســي واالجتماعــي 
ــل،  ــة والتواص ــورات التوعي ــة / ومنش ــال الكرام ــع س ــج )PSS(، وتوزي ــردي الممنه الف
واإلحــاالت ، متاحــة لمــن هــم فــي حاجــة إليهــا فــي جميــع األوقــات، بينمــا يمكــن 
تعليــق األنشــطة غيــر المنقــذة للحيــاة التــي تســتهدف المســتفيدات عــادة فــي 
مجموعــات كبيــرة )مثــل التدريــب المهنــي / المهــارات الحياتيــة وجلســات الترفيــه( 
مؤقًتــا أو تكييفهــا )علــى ســبيل المثــال ، مــن خــال تقليــل عــدد المشــاركين(، وذلــك 
ــى  ــادية إل ــرة اإلرش ــذه المذك ــتند ه ــدوى. وتس ــة بالع ــر اإلصاب ــل خط ــل تقلي ــن أج م
المــوارد العالميــة واإلقليميــة القائمــة وتركــز علــى نقــاط االهتمــام الرئيســية لبرامــج 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، علــى النحــو التالــي:  

إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي٣ 
اســتمرارها فــي معظــم  األهميــة، ويمكــن  بالغــة  الحــاالت خدمــة  إدارة  تبقــى 
الحــاالت طالمــا تــم إجــراء تعديــات وموائمــات كافيــة لالتــزام بتوجيهــات الصحــة 
العامــة. وســتعتمد القــرارات حــول اســتمرارية خدمــات إدارة الحالــة فــي المراكــز 
الثابتــة وجهــً لوجــه، أو إيقافهــا، أو تقليصهــا، أو تغييرهــا بشــكل كبيــر واســتبدالها 
بطرائــق أخــرى مثــل إدارة الحــاالت عــن بعــد، علــى عــدد مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك 
أو  اإلبطــاء  أو  لـــجائحة كوفيــد 19، أي االحتــواء  الوطنيــة  اســتراتيجيات االســتجابة 
التخفيــف. وتنطــوي كل مــن هــذه الخيــارات علــى مســتويات مختلفــة مــن المخاطــر 
ــا.  ــن غيره ــة م ــر إمكاني ــات أكث ــم الخدم ــائل تقدي ــض وس ــل بع ــا يجع ــود، مم والقي

ويتــم  العامــة،  الحيــاة  فــي  االضطــراب  مــن  أدنــى  حــد  فيــه  يكــون  االحتــواء: 
ــن  ــخاص المصابي ــة األش ــزل ورعاي ــات، وع ــى اإلصاب ــر عل ــف المبك ــى الكش ــز عل التركي
ــه،  ــً لوج ــة وجه ــتمر إدارة الحال ــن أن تس ــتراتيجية، يمك ــذه االس ــن ه ــروس. ضم بالفي
والوقايــة  العــدوى  منــع  ببروتوكــوالت  صــارم  التــزام  هنــاك  يكــون  أن  شــريطة 

 .)1 )النمــوذج  والســيطرة 

اإلبطــاء: يكــون فيــه اضطــراب كبيــر فــي الحيــاة العامــة، وُيطلــب فيــه مــن النــاس 
ــل  ــاس بالعم ــة الن ــل مطالب ــي، مث ــد االجتماع ــراءات التباع ــاع اج ــهم واتب ــزل أنفس ع
الترفيــه والتســلية. وفــي هــذه الحالــة تكــون إدارة  مــن المنــزل وإغــاق مرافــق 
ــاالت  ــت اإلح ــريرية. وإذا كان ــآت الس ــي المنش ــط ف ــة فق ــه ممكن ــً لوج ــة وجه الحال
إلــى هــذه الخدمــات الثابتــة غيــر ممكنــة أو ال توافــق عليهــا الناجيــة، فــإن علــى 
مــزودي الخدمــات فــي المقــام األول االعتمــاد علــى خدمــات إدارة الحــاالت عــن بعــد 
عندمــا تكــون الخدمــات محــدودة أو بــدون مقابلــة شــخصية خــارج إعــدادات الرعايــة 

ــوذج 2(. ــة )النم الصحي

التخفيــف: يتــم فــي هــذا النمــوذج تطبيــق اســتراتيجيات صارمــة جــدًا تهــدف 
ــى  ــة عل ــوًدا صارم ــمل قي ــن أن تش ــي يمك ــدوى، والت ــار الع ــى انتش ــاء عل ــى القض إل
حريــة الحركــة. ويرّجــح أن يكــون تقديــم الدعــم وجهــً لوجــه وفــق هــذا النمــوذج 
ــوع  ــى الن ــم عل ــف القائ ــة العن ــات مواجه ــزودي خدم ــن لم ــك يمك ــتحيًا، لذل مس
االجتماعــي التحــول كليــً إلــى طرائــق تقديــم الخدمــة عــن بعــد مــن خــال أشــكال 
ــن  ــبقً.  ويمك ــة مس ــة المدفوع ــف المحمول ــل الهوات ــة، مث ــة ومضمون ــل آمن تواص
اســتخدام مســاعدة الحمايــة الفرديــة IPA والمســاعدة النقديــة فــي هــذا الســيناريو 
ــر البيانــات حســب الحاجــة.  لضمــان تزويــد الناجيــات بوســائل التواصــل الصوتــي وعب
ووفــق هــذه االســتراتيجية عليــك أن تســتعد إلغــاق محتمــل )مؤقــت أو طويــل 

ــوذج 3(. ــة )النم ــز المجتمعي ــات والمراك ــاء والفتي ــة للنس ــاحات اآلمن ــل( للمس األج

تســلط قائمــة المراجعــة التاليــة الضــوء علــى االعتبــارات التــي يجــب تضمينهــا عنــد 
تصميــم برامــج االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي بنــاًء علــى النمــاذج 
ــع  ــرعة م ــف بس ــة للتكي ــع خط ــى وض ــات إل ــاج المنظم ــة. وتحت ــة المختلف المحتمل

هــذه التغييــرات فــي برامجهــا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1( تقرير مكتب الدعم عن العنف ضد النساء والفتيات، مارس 2020(.

2( )كوفيد 19 ومذكرة إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي، ليبيا، مارس 2020(

ــة و إدارة  ــادئ التوجيهي ــد-19  المب ــاء كوفي ــي ووب ــوع االجتماع ــى الن ــي عل ــف المبن ــاالت العن ــه ل إدارة ح ــى التوجي ــوع إل ــى الرج 3( يرج
ــم  ــة لتقدي ــادئ التوجيهي ــز )2018( المب ــات. المرك ــن المعلوم ــد م ــادات لمزي ــد-19 إرش ــاء كوفي ــاالت، GBVIMS / GBVIMS + ووب الح
خدمــة الهاتــف النقــال والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي )GBV( كمــا تقــدم أمثلــة مفيــدة ونصائــح عمليــة إلدارة حــاالت العنــف 

المبنــي علــى النــوع االجتماعــي عــن ُبعــد والمتنقلــة فــي األزمــات الحــادة والممتــدة.

خالل فترة حظر التجول ، التقيت بالعديد من النساء اللواتي يواجهن 
العنف على أيدي أزواجهن. لقد ازداد ذلك بشكل واضح. أخبرتني إحدى 

السيدات أنها تعاني باستمرار من العنف المنزلي ألن زوجها فقد 
وظيفته. رأيت أيضا زوجة تتعرض للضرب أمام أطفالها.

“

- غدير، امرأة من حمص، سوريا

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/GBV-Case-Management-GBVIMS-GBVIMS-and-the-Covid-19-Pandemic_GBVIMS_March_2020.pdf
http://www.sddirect.org.uk/media/1882/guidance-on-gbv-case-management-in-the-face-of-covid-19-outbreak-final-draft.pdf
http://www.sddirect.org.uk/media/1882/guidance-on-gbv-case-management-in-the-face-of-covid-19-outbreak-final-draft.pdf
https://reliefweb.int/report/world/guidelines-mobile-and-remote-gender-based-violence-gbv-service-delivery-enmy
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/GBV-Case-Management-GBVIMS-GBVIMS-and-the-Covid-19-Pandemic_GBVIMS_March_2020.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/03/GBV-Case-Management-GBVIMS-GBVIMS-and-the-Covid-19-Pandemic_GBVIMS_March_2020.pdf
https://reliefweb.int/report/world/guidelines-mobile-and-remote-gender-based-violence-gbv-service-delivery-enmy
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كوفيد ١٩: مذكرة إرشادية حول تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

اإلجراءات الموصى بهاالشروط المسبقةالنماذج

النموذج 1: تستمر 
خدمات إدارة 

الحالة وجهًا لوجه 
في المراكز الثابتة 

يمكن تنقيذ إجراءات التباعد  	
االجتماعي/الجسدي في 

المركز لضمان سامة 
الموظفات والناجيات 

يمكن تنفيذ إجراءات الوقاية  	
من العدوى ومكافحتها في 

المركز.

في األماكن التي تقابل فيها المستفيدات وجًها لوجه، قم بإعداد محطات لغسل اليدين و / أو اجعل معقم اليدين  	
متاًحا في جميع نقاط الدخول. 

قم بتحديث خدمات منظمتك باستمرار على وثيقة 4Ws )من ومتى وأين، وماذا( وفي خارطة الخدمات أيضً. قم  	
بالرجوع إلى أحدث مسارات اإلحالة، الذي تم تحديثه مع التركيز على المرافق الصحية ومقدمي الخدمات الطبية )خاصة 

المرافق التي تتوفر فيها خدمات الرعاية السريرية لاغتصاب CMR(. تأكد من أن عامات الحاالت يتحققن بانتظام من 
صحة خرائط الخدمة ومسارات اإلحالة، أسبوعيً إن أمكن، ألنه قد يتم تعليق بعض الخدمات المقدمة أو تغيير طرائقها 

ضمن إطار زمني قصير جًدا، اعتماًدا على انتشار الفيروس.  

قم بوضع بروتوكوالت إدارة حالة جديدة وسريعة وواضحة مع الموظفين: 	

كن مستعدًا للتحول إلى عملية إدارة الحاالت القائمة على الهاتف )تحقق: هل عامات الحالة مستعدات للتعامل مع  	
اإلفصاح عن العنف القائم على النوع االجتماعي وإدارة الحاالت عن بعد؟ هل هناك أي احتياجات لبناء القدرات في هذه 

المرحلة؟ حدد الموارد المطلوبة وراجع بروتوكوالت جمع وتخزين البيانات.(.

قم بإنشاء خطوط ساخنة استعدادًا الحتمال حدوث انقطاع في تقديم الخدمة وانشر األرقام داخل المجتمعات قم  	
بإعام المستفيدات في الوقت المناسب حول التحول في النهج الذي تتبعه.

قم بشراء الهواتف المحمولة والرصيد )بما في ذلك حزم البيانات( لعامات الحالة والمشرفات، وإذا لزم األمر، يمكنك  	
شراء أجهزة الشحن الستخدامها في السياقات التي ال يمكن فيها االعتماد على مصدر الطاقة الكهربائية. 

إن أمكن، قم بوضع خطة للتدريب عن بعد عبر الهاتف تتضمن الدعم الفني واإلشراف المنتظم. 	

حدد موظفات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي أو مسؤولي التواصل اللواتي يعملن داخل منشآت طبية  	
نشطة، واللواتي يمكنهن تقديم المشورة للناجيات في األزمات واالستجابة أكثر تخصصً. 

قم بتحديث بروتوكول حماية البيانات لضمان التخزين اآلمن للملفات. 	

تأكد من قيام عامات الحالة بدمج الرسائل الرئيسية للوقاية واالستجابة لـفيروس كوفيد 19 أثناء مناقشات خطة عمل  	
إدارة الحالة مع الناجيات )انظر الرسائل الرئيسية المدرجة في هذا المستند للرجوع إليها(. تأكد من أن الرسائل مناسبة، 

وأن التدخات تراعي الجنس واللغة واإلعاقة والقدرة على القراءة والكتابة، والثقافة المحلية.  

تأكد من وجود آلية لرعاية الموظفين عن بعد. 	

النموذج 2: إدارة 
الحالة وجها 

لوجه من المركز 
)المراكز( الصحية 

الثابتة 

تتوفر مساحة سرية وآمنة  	
في المركز الصحي لتقديم 

خدمات إدارة حاالت العنف 
القائم على النوع االجتماعي. 

توجد عامات حالة أساسً  	
في المرافق الصحية أو يمكن 

انتدابهن إليها.

يمكن تنقيذ إجراءات التباعد  	
االجتماعي/الجسدي في 

المركز لضمان سامة 
الموظفات والناجيات. 

يمكن تنفيذ إجراءات الوقاية  	
من العدوى ومكافحتها في 

المركز. 

تتوفر الخزائن المقفلة في  	
غرفة إدارة الحالة لتخزين 

استمارات الموافقة وملفات 
الحالة بشكل منفصل. 

تتوفر عاملة حالة واحدة على  	
األقل لتقديم خدمات إدارة 

الحاالت

قم بتدريب موظفي االستقبال والموظفين الطبيين على كيفية التعامل مع الناجيات من العنف القائم على النوع  	
االجتماعي )مثل المفاهيم األساسية للعنف القائم على النوع االجتماعي، والسرية، والنهج المرتكز على الناجين، 
والمبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي؛ واإلحالة إلى الخدمات التي ستظل تعمل مثل خطوط 

المساعدة، االسعاف النفسي األولي والحماية من اإلساءة الجنسية واالستغال الجنسي، وما إلى ذلك( 

قم بإعداد إجراءات عمل داخلية )لتنظيم مسارات اإلحالة الداخلية من قسم الصحة إلى خدمات الحماية؛ ولضبط  	
تخزين البيانات اآلمن واألخاقي؛ وما إلى ذلك(، وقم بتدريب الموظفين المعنيين على العمليات واألدوات المعتمدة.

استخدم دائًما مسارات اإلحالة األحدث، نظًرا لتطور األوضاع على نحو مستمر، فقد يتم إغاق بعض الخدمات كإجراء  	
تخفيف لضبط انتشار الفيروس.

قم بنشر المعلومات حول توفر الخدمات ومسارات اإلحالة في المراكز الصحية من خال جميع قنوات االتصال الممكنة.  	

دّرب العاملين االجتماعيين والمساعدين في المرافق الصحية على توفير معلومات حول التدابير الوقائية المتعلقة  	
بـكوفيد 19، مما يتيح إمكانية تنظيم جلسات إعامية للنساء والفتيات.

تأكد أّلا يرتبط عمل عامات الحالة حصريً بإدارة الحاالت لتجنب وصم الناجيات اللواتي يحصلن على هذه الخدمات،  	
ويمكنك القيام بذلك من خال جعل عامات الحالة يشاركّن في أنشطة أخرى امثل نشر الرسائل في المساحات 

المفتوحة.  

النموذج 3: إدارة 
الحاالت عبر 

الهاتف من منازل 
عامالت الحاالت 

تشعر عامات الحاالت باألمان  	
والراحة في تقديم خدمات 

إدارة الحاالت من منازلهن وعبر 
الهاتف.

لدى عامات الحاالت مساحة  	
خاصة وسرية متاحة في 

منازلهّن للتحدث إلى الناجيات 
عبر الهاتف.

يمكن لعامات الحاالت الوصول  	
إلى مسارات اإلحالة المحدثة 
وإلى الهواتف المحمولة ذات 

الرصيد الكافي

قم بتحديد اإلجراءات التشغيلية التي تضمن سرية وسامة الناجيات.  	

تأكد من حصول عامات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي على الموافقة المستنيرة من الناجيات إلجراء إدارة  	
الحالة عبر الهاتف.

تأكد من تقييم عامات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي لسامة الناجيات المتصات عن طريق الهاتف  	
للحصول على خدمات إدارة الحاالت بناًء على ظروفهن المعيشية )على سبيل المثال، هل تعيش المتصلة مع شريك 

مسيء؟ هل لديها مساحة للتحدث بسرية؟ ما هي ساعات عملها؟ إلخ( 

تأكد من تحّول عامات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إلى نموذج إدارة الحالة الطارئة والتي تركّز على  	
تخطيط السامة، خاصًة خال سيناريوهات الحجر أو اإلغاق أو العزل الذاتي داخل المأوى. 

قم بتعزيز القدرة والثقة على توفير اإلشراف و/أو الدعم عن بعد.  	

تأكد من تضمين عامات حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي لرسائل الرئيسية للوقاية واالستجابة لكوفيد 19 أثناء  	
مناقشات خطة عمل إدارة الحالة مع الناجيات.

تأكد من أن عامات الحالة يتخذن إجراءات من شأنها ضمان حماية البيانات الحساسة ٤  )من الناحية المثالية، يجب تحقيق  	
ذلك من خال اعتماد نظام على اإلنترنت محمي بكلمة مرور لتجنب استخدام الورق.

يتم تشجيع مشرفي إدارة الحالة على تفقد أوضاع عامات الحالة لمعرفة ما إذا كانت ظروفهن المعيشية تسمح لهن  	
بتقديم خدمات متخصصة من منازلهن. 

يجب على مشرفي إدارة الحالة التحقق بانتظام من رفاهية الموظفين، وضمان وجود آلية رعاية عند بعد للموظفين .٥  	

٤(يقــوم أخصائيــو الحــاالت بتخزيــن أرقــام هواتــف الناجيــات باســتخدام رمــوز الناجيــات. يمكــن حفــظ أرقــام الهاتــف المتصلــة برمــوز الناجيــات فــي هواتــف العمــل أو الهواتــف الشــخصية. يجــب تخزيــن معلومــات 
منفصلــة عــن رمــوز الناجيــات المرتبطــة بأســماء الناجيــات ومعلومــات التعريــف األخــرى فــي ورقــة فــي خزانــة/درج مقفــل أو فــي شــكل إلكترونــي محمــي بكلمــة مــرور علــى ســطح المكتــب. يجــب أال يتــم توثيــق أي 

ــًة، وذلــك لضمــان ســرية البيانــات. ال تخــزن معلومــات ملفــات الحالــة فــي منــازل أخصائيــي الحــاالت.  معلومــات تتعلــق بحالــة أحــدى الناجيــات كتاب

٥( راجع »اعتبارات الصحة النفسية والدعم النفسي للموظفين أثناء أزمة  كوفيد 19. 
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كوفيد ١٩: مذكرة إرشادية حول تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

 برامــج أو خدمــات االســتجابة للعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي:

المجتمــع  ومراكــز  والفتيــات،  للنســاء  الصديقــة  المســاحات 
المجتمــع: رفاهيــة  ومراكــز 

يجــب أّلا يتــم إغــاق المســاحات الصديقــة للنســاء واألطفــال عنــد أول بــوادر تفشــي 
فيــروس كوفيــد 19 ألن هــذه المراكــز تيّســر التدخــات المنقــذة للحيــاة. بــل يجــب أن 
ــات  ــى تقييم ــاًء عل ــطة بن ــل األنش ــع تعدي ــة، م ــرة ممكن ــول فت ــة ألط ــل مفتوح تظ
للنســاء  الصديقــة  المســاحات  اســتخدام  أيًضــا  ويجــب  الســياق.  فــي  المخاطــر 
والفتيــات كمراكــز إلجــراءات االســتعداد وتبــادل المعلومــات مــع النســاء والفتيــات.

ــية  	 ــنقاط رئيس ــات كـ ــاء والفتي ــة للنس ــاحات الصديق ــتخدام المس ــن اس يمك
للدخــول وتقديــم الخدمــة الســتمرارية رعايــة النســاء والفتيــات، بمــا فــي ذلــك 
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة الجنســية عندمــا تصبــح الخدمــات الصحيــة ُمثقلــة 

فــوق طاقتهــا. 

استشــر النســاء والفتيــات حــول مخاطــر الحمايــة التــي قــد تــزداد أو تظهــر أثنــاء  	
اســتجابة كوفيــد 19 والقيــود الناتجــة عنهــا علــى الحركــة. 

قــم بمشــاركة المعلومــات حــول مخاطــر الحمايــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة  	
مخاطــر عنــف الشــريك الحميــم، جنًبــا إلــى جنــب مــع توصيــات التخفيــف 

إن كان ذا صلــة.  المقترحــة، 

قــم بإشــراك النســاء والفتيــات فــي االســتعداد والتخطيــط لاســتجابة. استشــر  	
ــال  ــى إيص ــاعدهن عل ــن وس ــن واحتياجاته ــول اهتماماته ــات ح ــاء والفتي النس
أصواتهــن لمســامع صنــاع القــرار. تأكــد مــن توظيــف نســاء للقيــام بجلســات 

التوعيــة والتقييمــات الســريعة والعمليــات األساســية األخــرى. 

ــد19-  	 ــول كوفي ــة ح ــة المطبوع ــة المجتمعي ــواد التوعي ــر م ــن نش ــم بتضمي ق
خــال جلســات رفــع الوعــي حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي

اعمــل علــى تقليــل مخاطــر انتقــال العــدوى مــن خــال )1( تحســين ممارســات  	
النظافــة ووضــع تدابيــر التنظيــف / التطهيــر وإجــراءات التحقــق مــن ذلــك؛ )2( 
ــات  ــاء والفتي ــة للنس ــاحات الصديق ــطة المس ــات أو أنش ــم خدم ــادة تصمي إع
لحضــور  والفتيــات  للنســاء  مواعيــد  نظــام  وضــع  )مثــل  االزدحــام  لتجنــب 
األنشــطة؛ و )3( تقليــل حجــم األنشــطة الجماعيــة وعــدد المشــاركين للســماح 

ــا.  ــى به ــي الموص ــد االجتماع ــراءات التباع ــق اج ــة لتطبي ــاحة كافي بمس

توزيع سالل الكرامة
يجــب اســتخدام ســال الكرامــة كوســيلة لدعــم نشــر المعلومــات المنقــذة للحيــاة 
 ،)SRH( بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، والصحــة الجنســية واإلنجابيــة
ــتخدامها  ــى اس ــة إل ــية )PSEA(، باإلضاف ــاءة الجنس ــتغال واإلس ــن االس ــة م والوقاي
كوســيلة لتعزيــز الحمايــة الجســدية والرفاهيــة النفســية والحركيــة ومتعلقــات 
النظافــة للنســاء والفتيــات المعرضــات للخطــر. كمــا أنهــا توفــر نقــاط دخــول رئيســية 
ــول  ــي وللوص ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــن العن ــف ع ــات للكش ــاء والفتي للنس
إلــى الخدمــات المتخصصــة. لذلــك يوصــى بإشــراك عامــات المجتمــع فــي عمليــات 
التوزيــع لضمــان الحصــول علــى الرعايــة الفوريــة ونشــر جهــات االتصــال بالخــط 
الســاخن.  يجــب أن تتضمــن توزيعــات ســال الكرامــة نشــر مــواد التوعيــة والرســائل 
والتواصــل للوقايــة مــن عــدوى كوفيــد 19 ومكافحتــه. يجــب أن تتبــع توزيعــات ســال 
ــأوى/ ــة الم ــا مجموع ــي وضعته ــة الت ــر الغذائي ــواد غي ــع الم ــادات توزي ــة إرش الكرام

المــواد غيــر الغذائيــة. 

برامــج االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع 
األخــرى االجتماعــي 

تحــّول إلــى توريــد الســلع ومــواد التوعيــة المجتمعيــة المطبوعــة محليــً )مثــل  	
إشــراك النســاء والفتيــات فــي صنــع األقنعــة أو مــواد التوعيــة المجتمعيــة 

ــة مــن فيــروس كوفيــد( للوقاي

عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا، ســاعد النســاء والفتيــات مــن خــال خدمــات  	
األساســية. احتياجاتهــن  لتلبيــة   IPA الفرديــة  الحمايــة  مســاعدة 

شــجع علــى دمــج إجــراءات التخفيــف مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى  	
النــوع االجتماعــي )كمــا هــو موضــح فــي المبــادئ التوجيهيــة للجنــة الدائمــة 
المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي( فــي 
التدخــات المتعلقــة بـــجائحة كوفيــد 19 التــي تنفذهــا قطاعــات التنســيق 

ــرى.  األخ

يجــب أن تحتــوي مقترحــات التمويــل علــى تحليــات شــاملة للنــوع االجتماعــي  	
وإجــراءات تعميــم الحمايــة

قــم بتحديــث خدماتــك بانتظــام وحالــة برامــج االســتجابة للعنــف المبنــي  	
علــى النــوع االجتماعــي مــن خــال وثيقــة 4Ws وخارطــة الخدمــات، وقــم 

بعكــس أي تغييــرات فــي ســاعات العمــل أو نقــاط الوصــول.

ــاءة  	 ــن اإلس ــة م ــول الوقاي ــائل ح ــر الرس ــي ونش ــع الوع ــج رف ــى دم ــّجع عل ش
الجنســية واالســتغال الجنســي ضمــن برامــج العنــف القائــم علــى النــوع 

االجتماعــي.

بناء القدرات ورفاه الموظفين
درب عــن بعــد موظفيــك فــي مواضيــع اإلســعافات األوليــة النفســية واإلحاالت  	

لخدمــات االســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي

يجــب تدريــب المســتجيبين األوائــل علــى كيفيــة التعامــل مــع عمليــات اإلفصاح  	
أن  يجــب  اإلحالــة.  ومســارات  االجتماعــي  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  عــن 
يتمتــع العاملــون الصحيــون الذيــن هــم جــزء مــن االســتجابة لتفشــي المــرض 
بمهــارات االســتجابة المتعاطفــة وغيــر الُمطِلقــة لألحــكام عنــد التعامــل مــع 
ــن أن  ــي يمك ــي الت ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــاالت العن ــن ح ــاح ع اإلفص
تكــون مرتبطــة بالوبــاء أو قــد تفاقمــت بســببه، ومعرفــة مــن يمكنهــم إجــراء 

اإلحــاالت إليــه للوصــول إلــى مزيــد مــن الرعايــة فــي مثــل هــذه الحــاالت.  

يجــب تدريــب العامليــن فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مــن  	
قبــل مقدمــي الخدمــات الصحيــة إليصــال الرســائل الصحيحــة حــول كيفيــة 

الوقايــة مــن كوفيــد 19 واالســتجابة لــه بطــرق يمكنهــم فهمهــا

فــي كل مرفــق صحــي، مــن الضــروري وجــود موظفيــن مدربيــن علــى اإلدارة  	
الســريرية لاغتصــاب )CMR( مــع ضمــان توافــر حقائــب العــاج بعــد االغتصــاب.

قم بزيادة خدمات رفاه الموظفين المقدمة عن بعد.    	

ــن  	 ــل م ــّن العم ــد اختياره ــة عن ــات الحال ــرارات عام ــرام ق ــة: احت ــب الرعاي واج
ــنً.   ــر س ــرة األكب ــراد األس ــّن وأف ــة أطفاله ــي لرعاي ــدوام جزئ ــزل أو ب المن

مشاركة المعلومات:
ــة  ــات المتاح ــات والخدم ــى المعلوم ــرأة إل ــول الم ــدة وص ــب بش ــه يصع ــع إدراك أن م
أثنــاء تفشــي المــرض، فإنــه مــن المهــم تخطيــط وتحديــد قنــوات فعالــة لنشــر 

المعلومــات.

ــرات  	 ــد19-  وأي تغيي ــر كوفي ــول تأثي ــات ح ــاء والفتي ــع النس ــة م ــل بصراح تواص
ــة. ــم الخدم ــرق تقدي ــبة لط ــدث بالنس ــن أن تح ــت أو يمك حدث

طمــأن المســتفيدات بــأن خدمــات الدعــم ســتظل متاحــة إلــى حــد مــا، حتــى  	
إذا تغيــرت الطريقــة، وأنهــن لــن يكــّن وحدهــّن. واحــرص علــى االســتماع إلــى 

مخاوفهــن وأســئلتهن واقتراحاتهــن باإلضافــة إلــى مــا يناســبهن. 

لهــّن واطــرح  	 اســتمع  النســاء والفتيــات؛  للتواصــل مــع  اغتنــم كل فرصــة 
ــّن،  ــي مخاوفه ــا ه ــد 19، وم ــن كوفي ــه ع ــا يعرفون ــل لم ــم أفض ــئلة لفه اس

اســتجابتنا.  تحســين  كيفيــة  حــول  واقتراحاتهــن 

ــم  	 ــف القائ ــن العن ــة م ــة بالوقاي ــة متعلق ــة مطبوع ــواد توعوي ــع م ــم بوض ق
علــى النــوع االجتماعــي واإلســاءة الجنســية واالســتغال الجنســي واالســتجابة 
لهــذه فــي محطــات التحقــق مــن اإلصابــة بكوفيــد 19 )مثــل الخيــم المؤقتــة 
للمشــتبه بإصابتهــم(. قــم بتكليــف موظفيــن مدربيــن علــى العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي فــي مناطــق الفحــص هــذه.

تأكــد مــن أن الرســائل حــول كوفيــد 19 واجــراءات مكافحــة الوبــاء والســيطرة  	
ــاه  ــائل أدن ــر الرس ــك )انظ ــات عمائ ــي باحتياج ــت وتف ــرور الوق ــور بم ــه تتط علي

كنقطــة بدايــة(.

ــى  	 ــي عل ــوع االجتماع ــى الن ــم عل ــف القائ ــي العن ــجيع موظف ــم تش ــا يت كم
دعــم إجــراءات الحــد مــن مخاطــر العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي 
ــل  ــد 19 )مث ــة كوفي ــن جائح ــرًرا م ــر تض ــك األكث ــة تل ــرى، وخاص ــات األخ القطاع

ــاه والصــرف الصحــي، والمــأوى، ومــا إلــى ذلــك(.   ــة الصحيــة، والمي الرعاي
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كوفيد ١٩: مذكرة إرشادية حول تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي

الرسالة الرئيسيةالرسالة الرئيسية الجمهور المستهدف 

الكل
العنف القائم 

على النوع 
االجتماعي

اســتمع واربــط: إذا تعــرض شــخص مــا للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس وطلــب المســاعدة، يمكنــك أن تكــون مصــدًرا  	
للدعــم؛ اســتمع لمشــكلتهم واربطهــم بالمعلومــات المتوفــرة حــول خطــوط المســاعدة و / أو خدمــات الدعــم 
ــه مــا حــدث ليــس خطــأ الناجيــة. االجتماعــي األخــرى المتاحــة فــي منطقتــك )أدخــل االتصــال وســاعات العمــل(. تذكــر أن

خــال أوقــات األزمــات، تســتخدم بعــض األســر آليــات التكيــف الســلبية، مثــل زواج األطفــال أو الممارســات الضــارة األخــرى.  	
ــب  ــن طل ــل م ــارة. ال تخج ــات الض ــذه الممارس ــض ه ــك برف ــراد عائلت ــن أف ــرد م ــة كل ف ــم بحماي ــول! ق ــت حل ــذه ليس ه

المســاعدة )أدخــل االتصــال وســاعات العمــل المخصصــة الســتجابتك المحــددة(. 

النساء والفتيات
العنف القائم 

على النوع 
االجتماعي 

أثنــاء جائحــة كوفيــد 19 قــد تجديــن أن لديــك المزيــد مــن العمــل والضغــط والمســؤوليات الملقــاة عليــِك. يرجــى تذكــر  	
ــر )أدخــل االتصــال وســاعات  ــر أو الخــوف. ال تخجلــي مــن طلــب المســاعدة عب ــأس أن تشــعري باإلرهــاق أو التوت ــه ال ب أن

العمــل المخصصــة الســتجابتك المحــددة(. 

هــل تشــعرين بعــدم األمــان فــي منزلــِك أو حولــه؟ هــل تضــررِت أو شــعرِت بالتهديــد أو الترهيــب أو المضايقــة؟ يمكنــِك  	
طلــب دعــم ســري عــن بعــد مــن خــال )أدخــل االتصــال وســاعات العمــل المخصصــة الســتجابتك المحــددة(. لديــِك 

الحــق فــي الحصــول علــى المســاعدة. ال يجــب عليــِك ان تتدبــري أمــرك لوحــدك. تذكــري: انهــا ليســت غلطتــِك. 

فــي حالــة حــدوث عنــف فــي المنــزل، وإذا كنــِت تخشــيَن علــى حياتــك أو حيــاة أســرتك، حاولــي وضــع خطــة أمــان طارئــة،  	
ــال  ــل االتص ــى تفاصي ــة إل ــأ، باإلضاف ــى ملج ــور عل ــه العث ــِك في ــا يمكن ــة مكاًن ــذه الخط ــن ه ــب أن تتضم ــن. يج إن أمك
ــة لضمــان ســامتِك.  بمراكــز الخدمــة أو األشــخاص الذيــن يمكنهــم دعمــِك، باإلضافــة إلــى أي خطــوات أخــرى مطلوب

الرجال والفتيان
العنف القائم 

على النوع 
االجتماعي

الحجــر الصحــي وعمليــات اإلغــاق الحكوميــة ليســت عــذرًا الرتــكاب العنــف. حافــظ علــى صحــة وحمايــة نفســك  	
وعائلتــك ومجتمعــك. قــل ال لجميــع أشــكال العنــف. 

ــأن  	 ــاوف بش ــؤدي المخ ــن أن ت ــر. يمك ــن واألس ــن المتزوجي ــر بي ــبب التوت ــد يس ــد 19 ق ــبب كوفي ــزل بس ــي المن ــاء ف إن البق
المســتقبل وتأثــرات ســبل العيــش إلــى تفاقــم قلقــك فــي حمايــة عائلتــك وإعالتهــم. قــد تشــعر بأنــك محبــوس فــي 
المنــزل، أو أنــك تعانــي مــن االزدحــام فــي المنــزل، أو قــد تكــون معــزواًل عــن العالــم. إذا وجــدت نفســك تشــعر بالغضــب 
ــن  ــط م ــذ قس ــك بأخ ــمح لنفس ــرة، اس ــات خطي ــى خاف ــول إل ــن أن تتح ــرات يمك ــد أن التوت ــت تعتق ــاط، أو إذا كن أو اإلحب
الراحــة، إن أمكــن. قــم بالقــراءة أو الصــاة أو التأمــل أو القيــام ببعــض األنشــطة البدنيــة. عندمــا تهــدأ األمــور، تحــدث عــن 

الموضــوع وعبــر عــن مشــاعرك بصراحــة وهــدوء. العنــف ليــس الحــل اطاقــً.

بســبب التدابيــر الموضوعــة لمواجهــة كوفيــد 19، مــن المرجــح أن تتحمــل زوجتــك وبناتــك وأخواتــك وأمهاتــك الكثيــر مــن  	
المســؤوليات المنزليــة علــى عاتقهــّن: فلنســاعدهّن!  

إذا علمــت بــأي امــرأة أو فتــاة تعرضــت لــألذى، أو شــعرت بالتهديــد أو الترهيــب أو المضايقــة، ادعمهــا بإخبارهــا أنهــا  	
ــتجابتك  ــة الس ــل المخصص ــاعات العم ــال وس ــل االتص ــال )أدخ ــن خ ــد م ــن بع ــري ع ــم الس ــب الدع ــتطيع طل تس

المحــددة(.

الكل

الحماية من 
االستغال 

الجنسي 
واإلساءة 

PSEA الجنسية

ــل  	 ــس مقاب ــات أو الجن ــال أو الخدم ــم الم ــد منك ــب أح ــب أّلا يطل ــا. يج ــً مجان ــي دائم ــاعدة ه ــم والمس ــر أن الدع تذك
المســاعدة. ولديكــم الحــق فــي اإلبــاغ عــن أي شــخص يحــاول اســتغالكم أو اســتغال وضعكــم )أدرج االتصــال 

وســاعات العمــل + طــرق رفــع للشــكاوى المصممــة خصيًصــا الســتجابتك المحــددة(.

الكل

الصحة العقلية 
خدمات الدعم 

النفسي 
االجتماعي

مــن الطبيعــي أن تشــعر بالحــزن أو الكــرب أو القلــق أو االرتبــاك أو الخــوف أو الغضــب أثنــاء األزمــات الكبــرى. رعايــة نفســك  	
ســتفيد عائلتــك وهــي عامــة علــى القــوة والمســؤولية. إذا كنــت تشــعر باإلرهــاق والقلــق ، فاطلــب المســاعدة مــن )أدرج 

االتصــال وســاعات العمــل + طــرق رفــع للشــكاوى المصممــة خصيًصــا الســتجابتك المحــددة(.

تحدث إلى األشخاص الذين تثق بهم. اتصل بأصدقائك وعائلتك. 	

إذا كان عليــك البقــاء فــي المنــزل، فاحــرص علــى اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي، بمــا فــي ذلــك اتبــاع نظــام غذائــي صحــي  	
ونــوم كاٍف وممارســة الرياضــة والممارســات الروحيــة )إن وجــدت( واالتصــال بأحبائــك فــي المنــزل. تواصــل مــع العائلــة 

واألصدقــاء مــن خــال البريــد اإللكترونــي والمكالمــات الهاتفيــة وأشــكال التواصــل األخــرى.

ال تعتمد على التبغ أو الكحول أو المخدرات األخرى للتعامل مع مشاعرك. 	

إذا شــعرت باإلرهــاق، فتحــدث إلــى أخصائــي صحــي أو أخصائــي اجتماعــي أو متخصــص آخــر مماثــل. فــي حالــة عــدم  	
توفــر أي منهــا، اطلــب المســاعدة مــن شــخص موثــوق بــه فــي مجتمعــك )علــى ســبيل المثــال، كبيــر المجتمــع أو القائــد 

الروحــي(.

إذا لزم األمر، فكر في خطة إلى أين تذهب واطلب المساعدة لتلبية احتياجات صحتك البدنية والعقلية. 	

ــل  	 ــات، مث ــى المعلوم ــول عل ــة للحص ــادر موثوق ــط مص ــتخدم فق ــدوى، اس ــة بالع ــر اإلصاب ــر بخط ــق األم ــا يتعل عندم
موقــع منظمــة الصحــة العالميــة )www.who.int( أو وكالــة الصحــة العامــة المحليــة أو الحكوميــة. ال تثــق بالمعلومات 

المقدمــة مــن مصــادر غيــر رســمية، حتــى إذا تــم إعــادة توجيههــا بواســطة أشــخاص تعرفهــم. 

قلل الوقت الذي تتعرض فيه أنت وعائلتك للتغطية اإلعامية السلبية. 	

استفد من المهارات التي استخدمتها في الماضي خال األوقات الصعبة إلدارة مشاعرك خال هذه الجائحة. 	

للمزيد من المعلومات 

جينيفر ميكيل 
مدير المتب اإلقليمي لدعم سوريا 

miquel@unfpa.org

فولفيا بونياردي 
منسق  مختص في العنف المبني على النوع االجتماعي 

boniardi@unfpa.org

مكتب الدعم عبر الحدود التركية

ريم خميس
منسق  مختص في العنف المبني على النوع االجتماعي 

rkhamis@unfpa.org

عبد الوهاب العلي 
منسق  مختص في العنف المبني على النوع االجتماعي 

aaalali@globalcommunities.org

مكتب سوريا

حيرا الهاشمي
منسق  مختص في العنف المبني على النوع االجتماعي 

hashmey@unfpa.org
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