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 النهوض بالمرأة

   
 تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات   

  
 تقرير األمين العام  

  

 موجز 
ل معلومـــان عن التـــداتير الت  73/148 يعرض هـــاا الترر رل المرـــدب عمر ارراع الامعاـــ  العـــامـــ  

ــد الن ــــــاش   ــهلا تها لاتح منلوم  األمم المتحدة لمنا العن   ــــ ــه  المضــــ اتخاتها الدول األعضــــــاش واأللمــــ
مرض ييروس  والفتاان. و مــدل الترر ر علا الحاج  الملح  ىلا تال جهول لمنا العن   ــد المرية ي   ــاا  

(ل كما يمـــــــــــــدل علا عملا  ااترق عن يوجر التردب المحرر ي  منا التحر  الان ـــــــــــــ .  19-كوعولا )كوييد
 و تضمن الترر ر ييضا ا تنتاجان يضر عن توصاان محدلة لتنفياها الحًرا.

 

 
  

 

 * A/75/150. 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
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 مقدمة  -  أول  

ومنهاج عمح تااين الاي يمـــ ح  الاكرى ال ـــنو   الخام ـــ  والعمـــر ن اعر    2020يصـــالا عاب  - 1
ترلامًاا شـامًر وا ـتمـرااًاا لتحريل الم ـاواة تين الان ـين  بيضن تو ـوج الحاج  ىلا الرضـاش علا جماا يشـ ال  

 2020العن   ـد الن ـاش والفتاان ااعتراعش شـرما م ـررا لتحريل الم ـاواة تين الان ـين والتنما  وال ـرب. وعاب 
ــتدام  لعاب هو العاب الخامس منا ي  تدي  ــاش 2030العالم ي  تنفيا ته  التنما  الم ـــــــ ل الت  ُيلعج ييها الرضـــــــ

ل وتحريل الم ــــاواة تين  5من الهدا  2علا جماا يشــــ ال العن   ــــد جماا الن ــــاش والفتاان ااعتراعش ال اي  
ىلهاش ل ي  2030. ومن الوا حل ي  ىماع ته  عاب 5الان ين وتم ين كح الن اش والفتاان ااعتراعش الهدا 

العن   ــد المرية ال يمــ ح ي  حد  اتر هديا وجالرا من جوالم الم ــاواة تين الان ــين يح ــمل تح هو ييضــا  
يمر االغ األهما  لتحريل األهداا األترىل من قبيح الرضــــــاش علا الفررل والحصــــــول علا الرعاي  الصــــــحا   

 والتعلامل والعمح الرئلل وبناش ماتما عالل وم الم.

الاكرى ال ــــــــنو   الخام ــــــــ  والعمــــــــر ن اعر  ومنهاج عمح تااينل ُيجري ا ــــــــتعراض وي  ىماع  - 2
عالم  للتنفيال ُعرض اار التردب المحرر ي  الرضــاش علا العن   ــد الن ــاش والفتاانل يضــر عن التحديان 

ــاش علا  E/CN.6/2020/3واألولو ان المتعلر  االتعايح ي  التنفيا ) ــا ي  الرضـ ــتعراض ييضـ (. وكمـــ  اال ـ
العن   ــد الن ــاش والفتاان كا  علا عيس يولو ان العمح لدى الدول ي  ال ــنوان الخمس الما ــا . وترل  

ي  المائ  من الدول األها اتخان ىجراشان لو ــــــــا قوالين امــــــــأ  العن   ــــــــد    80تلك الفترةل ييال يكثر من 
ي  المـائـ  من الـدول اـألهـا ا ــــــــــــــتحـد ـت تـدمـان للنـاجاـان من   87تهبارهـا ونلفـا هـال وييـالن المرية وتعز زهـا و 

ــتعراض ىلا ي  هنا  ع ران كبيرة  ــاع اال ـــــــــ العن  يو عزرن الرائم منها. وعلا الرغم من هاش الاهولل يشـــــــــ
ل وااللخفـاض  تزال تعترض تهبيل الروالين ونلفـا هـا علا لحو يعـالل تمــــــــــــــمـح االيترـاع ىلا المواعل ال ـاااـ  ال

ــائدة  ــالا  ال ـ ــا ل ووجول النلم األتو  ل والروالم النمها  الان ـ ــ ـ ال بير ي  معدالن ااترقل والحواجز المؤ ـ
ي  مؤ ــــــــ ــــــــان األمن والمــــــــرم  والعدال . وال  زال عدل كبير جدا من الن ــــــــاش محروًما من الحصــــــــول علا  

قبيــح يوامر الحمــايـ ل غير مـدماــ ل مـا  ز ـد من  الخــدمـانل كمــا ي  ُلهي ترــديم الخــدمـان وتنفيــا التــداتيرل من 
تهر تعرض المرية لمز ــد من األ ى والعن . وعغم ر ــالة االهتمــاب اــألمــــــــــــــهــ  المنال يــ   الاهول ااجمــالاــ  

تزال مخصـصـ  امااالن محدلة مخصـصـ  وقصـيرة األجح. وعمومال وعغم ي  الدول يعهت األولو   لمنا   ال
لاهول المباول  مررم  للُنهي التدع اا  والتراكما  ولاس لل ــــــــاا ــــــــان العن   ــــــــد الن ــــــــاش والفتاانل  لت ا

 التحو لا  والت ييران العام .

ــاش للعن  ااعتراعش حال  مواعة عالما  19-وقد رال مرض ييروس كوعولا )كوييد - 3 ( من تعرض الن ـــــ
  والتصــدي لر امــ ح  تتهلم اتخا  ىجراشان عاجل . ولم ت مــ  الاائح  عن يمــح الاهول ال ــاار  لمنا العن

يعال يح ــــــمل تح كمــــــفت ييضــــــا عن الهااا المتأصــــــح والمنها  للعن  الاي  رت رر الرجال  ــــــد الن ــــــاش 
ي  المائ  ترر را من الن ــــــــــــاش والفتاان اللوات  تتراوج  18والفتاان. يربح حدوث الاائح ل تعر ــــــــــــت ل ــــــــــــر   

ن  البدل  يو الان ــــ  من جالم العمــــير   ــــن  من اللوات  كنض ي  عرق  ما ىلا الع 49و  15يعماعهن تين 
ــاعل وقدعش  ــاار . وهنا  ترا ن ىقلام  كبيرل ما وجول يعلا معدل لرلتمـــــ ــهرا ال ـــــ ــر شـــــ علا مدى اال ن  عمـــــ

األ ر والماتما  (. والتراعس عن التحر  ي ل  الناجاان و E/2019/68ي  المائ ل ي  يقح البلدا  لموا ) 24
 ك ح الم ش ال ثير.

https://undocs.org/ar/E/CN.6/2020/3
https://undocs.org/ar/E/2019/68
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ل تؤ ر الضــــــــــــــ وال االقتصــــــــــــــالـي  واالجتمـا ـا  المتـنامـا  علا الاماال  19-وما تـفاقم جـائحـ  كويـيد - 4
 ـــاما الن ـــاش. وي  الوقت لف ـــرل تز د الريول المفرو ـــ  علا التنرح وتداتير العزل االجتماع  من تعرض   وال

ي  يغـلم األحـاا . ومـنا اتخـا  تداتير ااغر ل ارلالن التـراع ر عن   المرية للعن  الـعائل  الاي  رت ـرر الرجال
. وتتفاقم اآل اع علا الن ـاشل للرا (1)العن   ـد المرية ي  العد د من البلدا ل ما يلى ىلا  هوع جائح  عليف 

الردعان لتعر ــهن ألشــ ال متعدلة ومتداتل  من التمييز ي  حاالن الضــع  والنزاعان والهواعة حي  ت و  
 والخدمان المؤ  ا  محدولة.

ــاي  ىلا ي  جائح  كوييد - 5 ــاواةل ي لها تهدل التردب المحرر حتا  19-وباا ــــــ تفاقم العن  وعدب الم ــــــ
ــتؤلي ىلا ىاهاش التردب المحرر ي  تنفيا ال ايان   ــاش والفتاانل و ـــــ ــد الن ـــــ ــاش علا العن   ـــــ اآل  ي  الرضـــــ

ــد المرية المنبثر  عن ــنوان األتيرةل ارلال الزتمل   المتعلر  االعن   ــــــــــ ــتدام . وي  ال ــــــــــ يهداا التنما  الم ــــــــــ
و هرن حرـكان اجتـما ـا  جـدـ دةل وتزاـ د االهتـماب الـعاب ـاالعن   ــــــــــــــد الن ــــــــــــــاش والفتـاان ي  الماـالين الـعاب  
والخاص علا ال ــواشل اما ي   لك المهالران الاد دة االم ــاشل  واتخا  ىجراشان ي  هاا الصــدل. وبناش علا  

ــبوق    لك ا لزتمل وللرا للدعوة المتادلة ىلا اتخا  ىجراشان عاجل  ا ــــــــبم الاائح ل هنا  يرصــــــــ  غير م ــــــ
لتعز ز التصــــــدي لاماا يشــــــ ال العن   ــــــد المرية من ترل ىياال حلول وشــــــراكان مبت رةل وتعز ز التعاو   

 ولعم المنلمان الن ائا .

ــد و تضــــمن هاا الترر رل ي   ــــوش ما تردبل الخهوال العر ضــــ  - 6   للنهي المبت رة للتصــــدي للعن   ــ
ل و لك تممـــــــــاا ما النداش الاي وجهر األمين العاب ىلا 19-الن ـــــــــاش والفتاان ومنعر ي   ـــــــــاا  جائح  كوييد

ــاش ي   ــا /يتر ح   5جماا الدول األعضـــ ل الاي كرع اار التأكيدل عهًفا علا النداش الاي وجهر ي   2020لا ـــ
ناع علا الصـعيد العالم ل علا  ـروعة و ـا حد لاماا يشـ ال  ىلا وق  امر  ال  2020آ اع/ماعس  23

العن  ي  كح م ا ل من منامل الحرب ىلا تيون الناسل ويشـــاع ىلا الروااي تين جماا يشـــ ال العن   ـــد 
ــاا ما قراع الامعا  العام  ل  تضــــــــمن هاا  73/148 المرية و ــــــــروعة التضــــــــامن ي  مواجه  الاائح . وتممــــــ

الترر ر ييضـا وصـفا للتردب المحرر ي  الرضـاش علا التحر  الان ـ . و نر   يال  توق  هاا التردب ي   ـاا   
ل (3)ل ومنلم  ح وما  لولا (2). و تضـــــمن الترر ر ييضـــــا معلومان مردم  من لول يعضـــــاش19-جائح  كوييد

 .(4)وكاالان ي  األمم المتحدة

  

__________ 

 (1) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “COVID-

19 and ending violence against women and girls”, policy brief, 2020. 

 ــربل االتحال الرو ــ ل وي عبااا ل واألعجنتينل وي ــترالاال ون ــرائيحل ونكوالوعل ويلمالاال وي رلندال وباعاغوايل والبرت الل وبرول  لاع ال (2) 
وال ـــو دل وصـــرباال وبلاا ال وبل اع ال وبيرول وتركاال وتمـــا اال وجمهوع   ال ول و الديمرراما ل ورمراتويل و ـــا  ماع نول و ـــلوييناال  

ــتاع  ال وكولومباال وليتوالاال  ــتا ل وكرواتاال وكمبوليال وكوبال وكو ـــ ــتا ل وكارات ـــ ــال والفلبينل وقيرغيز ـــ ــينل وغواتاماالل ويرل ـــ والصـــ
ــمالا ل وماالماعل والنرو يل والنم ــــــ  ــعولي ل والممل   المتحدة لبر هالاا العلما وي رلندا المــــ ال والاااا ل والم ربل والممل   العربا  ال ــــ

ــر   ــلـ ــ ل الـ ــدمـــــ ــرـــــ ــمـ ــل الـ ــائـ ــو ـــــ ــا الـ ــلـ ــرم عـ ــرمـ ــا . لـ ــولـــــ ــيـ -unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmentalوالـ

support/major-resolutions/general-assembly/ga75-2020. 
 منلم  التعاو  اا رم . (3) 

ترلامي األمم المتحدة الممـــــــتر  المعن  افيروس لرع المناع  الرمـــــــر  /اا درل واللان  االقتصـــــــالي  ألير  اال ومنلم  األمم المتحدة  (4) 
ــا ل ووكال  األمم ــا  األمم المتحدة لحرو  اال ــــــ ــهينيين ي    للتربا  والعلم والثراي ل ومفو ــــــ ــ يح الرجسين الفل ــــــ المتحدة اغا   وتمــــــ

 األللا. المر  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/major-resolutions/general-assembly/ga75-2020
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/major-resolutions/general-assembly/ga75-2020
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 أوجه البتكار في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات في سياق الجائحة  - ثانيا   

ــتثنا من  لك جائح  كوييد - 7 ــالاًال وال ت ـــ ــر  19-ال توجد يوبس  محا دة جن ـــ ؛ ى  تبيضن التارب  الم ت ـــ
 اواة  من حاالن تفم  مرض ييروس اا بوال وييروس ر  ا ي  الاائحان الصحا  تز د من حدة يوجر عدب الم

الرائم ل تمـــــمح ما  تعلل منها االو ـــــا االقتصـــــاليل وااعاق ل وال ـــــن ولوم الانسل وتز د ييضـــــًا من تهر  
. وقد اتضــح ي  العن   ــد المرية ا ــتمر ي  التصــاعد ي  يعراب األرمان الصــحا  (5)تعرض الن ــاش للعن 

اش والفتاانل ال  ــــــــــاما ااما  تعلل . وترل يرم  اا بوالل تم تااهح االحتااجان الخاصــــــــــ  للنـ ـــــــــ (6)ال ــــــــــاار 
االتصـــدي للعن  المرت م  ـــدهنل ىلا حد كبير ي ناش التخهاي لر ـــتااا  والتعاي ل ما يلى ىلا ترور يرم  

 .19-. و ام يال تت رع حاالن التااهح هاش ي  يعراب جائح  كوييد(7) الو  

تمــا اــ  لتااــ  للاــائحــ ل اــاالقترا  ما  وي  جماا يلحــاش العــالمل يلى العزل ي  البيون والعزلــ  االج - 8
التماع العداب األمن االقتصالي علا لها  وا ا ويردا   بح ك م العاشل ىلا لموش مخامر جد دة للن اش 
والفتاـان اامـا  تعلل اـالتعرض للعن ؛ ى  تحـد اللروا الحـالاـ  من تواير الـدعم االجتمـاع  وتاعـح ااترق 

مـــير ىلا ي  معدالن عن  العمـــير المبلغ عنها ي  جماا يلحاش العالم  صـــعًرا. غير ي  عدلا من المصـــالع ي
آتاة ي  االرليالل ما تزا د عدل الم المان المنفاة عبر تهوال االتصــــــال المراشــــــر ي  اعق البلدا  امرداع  

. يعلا 19-. و م  احتمال ي  ي  تتصـاعد ييضـا يشـ ال يترى من العن  ي   ـاا  كوييد(8)تم ـ  ي ـعاا
الل من المرجح ي  تتصــــاعد ييضــــا مخاوا الن ــــاش وتعر ــــهن للعن  الان ــــ  وغيرش من يشــــ ال   ــــبيح المث

العن  ي  األـماكن الـعاـم ل حـي  يلى التـراعـد الـبدل  ىلا ىيراق المــــــــــــــواعم وو ــــــــــــــائي النـرح من جماا الـناسل  
ــا  ــا ـ ــخاص الا ن  ؤلو  الخدمان األ ـ ــتثناش األشـ ــاش الناس(9)اا ـ ــاي  ىلا  لكل وما قضـ مز ًدا من  . وباا ـ

الوقت علا االترلت يكثر من يي وقت مضــال تمــير التراع ر ىلا ي  يعمال العن  والتحر  واالعتداش علا  
 .(10)الن اش علا االترلت آتاة ي  االرليال ييضا

ــاش ىلا ااعر  عن المرج  ـااعتـراعهـا من   - 9 وي   ـلك ال ـــــــــــــــاا ل لعـا األمين العـاب اـلدول األعضــــــــــــ
الخدمان األ ـــا ـــا  للمرية؛ ونلمـــاش يللم  ىلااع ماعئ  ي  الصـــيدلاان ومحرن الررال ؛ ور الة اال ـــتثماع ي   

ــا ئا  ي  مرا ـــاة المعتد ن؛  الخدمان اال ترولا  ومنلمان الماتما المدل ؛ والتأكد من ا ـــتمراع النلم الرضـ
ــاناش  ــراج ال ــــ ــاش اللتماس الدعمل لو  لفت التراش من يعتدي عليهن؛ ومنا ىمر   ــــ ــبح آمن  للن ــــ وتهيس   ــــ

__________ 

 (5) International Rescue Committee, “Everything on her shoulders: rapid assessment on gender and 

violence against women and girls in the Ebola outbreak in Beni, Democratic Republic of the Congo”, 

15 March 2019. 

 (6) Monica Onyango and others, “Gender-based violence among adolescent girls and young women: a 

neglected consequence of the West African Ebola outbreak”, in Pregnant in the Time of Ebola: Women 

and Their Children in the 2013–2015 West African Epidemic, David A. Schwartz, Julienne 

Ngoundoung Anoko and Sharon A. Abramowitz, eds. (Cham, Switzerland, Springer, 2019). 

 (7) Monica Onyango and Alexandra Regan, “Sexual and gender-based violence during COVID-19: 

lessons from Ebola”, The Conversation, 10 May 2020. 

 (8) UN-Women. “COVID-19 and ending violence against women and girls”. 

 (9) UN-Women, “COVID-19 and ensuring safe cities and safe public spaces for women and girls”, 2020 . 

 (10) UN-Women “Online and ICT-facilitated violence against women and girls during COVID-19”, 2020. 
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ــاما الموجه  منها ىلا الرجال  ــد المرية؛ ور الة حمرن التو ا  العام ل وال  ـ المدالين ااعت اب يعمال عن   ـ
ــتااب ما ماموعر  ــاش والدول المرا ر  ي  األمم المتحدة لهاا   لول   146والفتاا . وقد ا ـــــــــ من الدول األعضـــــــــ

ــتااااتها الومنا  والعالما    ــاا من ا ــ ــال  وااللتصــــاا منر جزشا عئا ــ النداشل والتزمت ااعح منا العن  الان ــ
. ولعمـا ـلدعوة األمين العـابل حـدلن كاـالـان األمم المتحـدة ىجراشان اـال ـ  األهماـ  لتعز ز  19-لاـائحـ  كوييـد

. كما لعت المررعة الخاصـ  المعنا  (11)ول الاما ا  الراما  ىل الرضـاش علا العن   ـد الن ـاش والفتاانالاه
ام ــأل  العن   ــد المرية وي ــراار وعوا ررل جنًرا ىلا جنم ما اآللاان ااقلاما  والعالما  لحرو  المريةل الدول  

ل ترل مرحل   19-   ــــــاا  جائح  كوييدىلا اتخا  تهوان عاجل  لم ايح  العن  الان ــــــال   ــــــد المرية ي
 .(12)التعاي  وما اعدها علا ال واش

 
أوجه عدم التسااق في التصادي للعنف ضاد النسااء والفتيات في الخلو الو نية لمواجهة   

 والتعافي من آثارها 19-جائحة كوفيد

ــاش والفتـاان ـااعتـراعش  - 10 ــد الن ــــــــــــ يولوـ   من يولوـ ان من األهمـا  الـفائـر  ام ـا  كـفاـل  منا العن   ــــــــــــ
والتعاي  من آ اعهال و لك تممـاا ما   19-ال ـاا ـ  المؤ ـ ـا  ي  جماا الخهي الومنا  لمواجه  جائح  كوييد

ــا /يتر ح   5النداش الاي وجهر األمين العاب ىلا الدول األعضــــاش ي   . وللرا للفوائد اايااتا  لمنا  2020لا ــ
ماتمعان المحلا  والماتما ك حل  وصـا ييضـا ا فال  ا ـتثماع  العن   ـد الن ـاش والفتاان االن ـر  ل  ـر وال

ـما ي ف  من مواعل ألغراض اال ــــــــــــــتاـاـا  والمنا ي  ىمـاع حزب الحوايز الـمالـا . وا ــــــــــــــتـنالا ىلا تحلـيح يجري  
تلدا ا لعاج منا العن    37تلدال ا ـــــــــتااب كثير منها لنداش األمين العابل قاب ما ال يرح عن   90اخصـــــــــوص 
تهدا م ايح  العن   ـد الن ـاش  19-فتاان ي  تههها المخصـصـ  لر ـتااا  لاائح  كوييد ـد الن ـاش وال

. يعلا  ـــــــــــبيح المثالل يلعجت الاااا  منا العن  العائل  ي  ا ـــــــــــتااتتها لاائح  (13)والفتاان ترل الاائح 
أهم للاائح  ويلعجت تن رليش يلمـه  محدلة للتصـدي للعن   ـد المرية ي  تهتها المتعلر  االت 19-كوييد

ــحايا العن  ي    ــاش  ـــ ــتااا  لها. ويلعجت ىكوالوع وبنما ولول  تولالاا المتعدلة الروماانل تدمان للن ـــ واال ـــ
ا تراتااااتها الومنا  لر تااا  للاائح . ويلمأن ااا  ير را عامر محدلا معناا االعن  الان ال  ي  ىماع  

 تهتها الومنا  لر تااا  للاائح .

حـدـ ت تـلدا  من قبـيح ي رلـندال وـباعاغوايل وبل ـاعـ ال وبيرول وغواتامـاالل وليتوالـاال واليوـلا   وـقد ا ــــــــــــــت - 11
.  19-قوالين يو مرا ــام يو يمر  ــاا ــاتا  محدلة تتناول العن   ــد الن ــاش والفتاان ي   ــاا  جائح  كوييد

يها تهدا كفال  عدب ىغفال  وتمـــمح المماع ـــان الواعدة التركيز اروة علا التن ـــيل تين المؤ ـــ ـــان وااحال  ىل
الناجاان. وتروب مرالعة ت ـلاي الضـوش الممـترك  تين األمم المتحدة واالتحال األوعوب ل توصـفها يكبر ا ـتثماع  

__________ 

 (11) UN-Women, “Inter-agency statement on violence against women and girls in the context of  

COVID-19”, 24 June 2020. 

االتمييز والعن   ـــد المريةل  تاا  ممـــتر  للمررعة الخاصـــ  المعنا  ام ـــأل  العن   ـــد المرية ومنبر آلاان الخبراش الم ـــترلين المعنا  (12) 
 .2020تمور/ ولار  14جنافل 

 (13) United Nations Development Programme (UNDP) and UN-Women, COVID-19 Global Gender 

Response Tracker   ــالــ ــتـــــ ــاج عــلــا الــرااــي ال -www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender. مــتـــــ

dashboard.html (.2020آب/يغ هس  7االمرم علار  )تاع خ 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html
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ــا   ــ  ي  تراماهـ ــائحـ ــاج التركيز علا الاـ ــ لمـ ــانل اـ ــالم  للرضـــــــــــــــــاش علا العن   ـــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــاش والفتاـ عـ
 (.1 ااماع اللر)

 
   

 

 1ااماع 

(: مبادرة تساااليو ال اااوء المباااتركة بين األم  المتحدة 19-الساااتجابة لمرض فيروو كورونا فيوفيد
  والتحاد األوروبي

 

ــراك  عالما  متعدلة ال ــــــــنوان تين االتحال األوعوب  واألمم المتحدة   ــوش ه  شــــــ مرالعة ت ــــــــلاي الضــــــ
. ومن ترل  2030ول عاب للم ــــاعدة ي  الرضــــاش علا جماا يشــــ ال العن   ــــد الن ــــاش والفتاان احل

شـــــــــــراك  تعمح علا تعز ز النهي التعاولا  واالتت اع   والتمـــــــــــاعكا ل عكزن المرالعة علا مدى ال ـــــــــــنتين 
الما ـــــيتين علا ىصـــــرج ال ـــــاا ـــــان العام  والرالو ؛ وتعز ز المؤ ـــــ ـــــان؛ والمنا من ترل الت يير  

ــلوكاان االجتما ا ؛ والحصــــــــــول ع ــامل   الااعي للمعا ير والمواق  وال ــــــــ لا تدمان عالا  الاولة وشــــــــ
  ومتعدلة الرهاعان؛ وتعز ز جما الباالان؛ ولعم منلمان حرو  المرية.

 

.  19-وتمـمح عدة ترامي ي  ىماع مرالعة ت ـلاي األ ـواش جالًرا من جوالم اال ـتااا  لاائح  كوييد 
ــا   21يف  تداي  الاائح ل قامت ييرق  األمم المتحدة علا الفوع ا عالة تخصـــــــاع  مليو  لوالعل وو ـــــ

تهي تتعلل االاـائحـ  ي  جماا البرامي الرهر  ل وكـفال  ىمـ الا  ا ــــــــــــــتمراع جهول المنا واال ــــــــــــــتااا ل 
اهر  منها لعم الخدمان اال ترولا ل وي ـاليم الوصـول المبت رةل وا ـتخداب الت نولوجاا. يف  مورامبيلل  

تويير معـدان الوقـايـ  ومنتاـان النلـايـ  علا  ــــــــــــــبيـح المثـالل تـدعم المرـالعة المــــــــــــــركـاش الح وميين ي  
الصـــــــحا  المـــــــخصـــــــا  والموال ااعرما  الرئا ـــــــا  امـــــــأ  الوقاي  من الاائح ل وكالك عن مر ل تنبار 
الح وـمان والمــــــــــــــرـكاش من الماتما الـمدل  ـااالعتـفاعـان المتوقـع  ي  عـدل الحـاالن. ول ـفاـل  ا ــــــــــــــتمراع  

رل  االحوا ـم المحمول ل ويجهزة المولبل ويعصـدة الهات ل  وصـول الن ـاش ىلا العدال ل ُتزول المحاكم المتن
والوقول ومعدان الوقاي  المـــخصـــا ل ما ي ـــمح لها امواصـــل  عملها. وي  الم  ـــاكل تعاولت المرالعة ما  

( من يجح الوصــول  “ل ــتو وحد ”) NoEstásSolaح وم  الم  ــاك علا لمــر شــر ي ييد و اعنوا   
ــن للعن  ــاش اللوات   تعر ـــــ العائل  ونترغهن ي  العن  لاس يمرًا مباعاًا. وي  ماليز ال يمول   ىلا الن ـــــ

ترـلامي ال ــــــــــــــرـم  واالصــــــــــــــاا مركزا لمواعل المـهاجر ن تـهدا تزوـ د العـمال المـهاجر ن امعلوـمان عن  
  ل وكالك لدعم المهاجران اللوات  تعر ن للعن .19-الهارة اآلمن  والوقاي  من جائح  كوييد

   
  

البالغ األهمية الذي تؤديه المنظمات النسااائية في منع العنف ضااد النساااء والفتيات الدور   
 والتصدي له

تبين األلل  ي  قوة المنلمان الن ـائا  ه  يحد يهم العوامح ي  الديا االت ييران اايااتا  ي  ماال  - 12
ــاش والفتاان ــد الن ــ ــاش علا العن   ــ ــ  العام  من يجح الرضــ ــاا ــ . وعروة علا  لكل تؤلي الخدمان (14)ال ــ

المتخصــصــ  الت  تردمها المنلمان الن ــائا  لوعا االغ األهما ل ى  تردب للفسان الضــعاف  من الن ــاش الخدمان  

__________ 

 (14) Mala Htun and S. Laurel Weldon, The Logics of Gender Justice: State Action on Women's Rights 

Around the World (Cambridge, Cambridge University Press, 2018). 
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عندما ال تاد الخدمان الح وما  مر رها ىليهن ي  كثير من األحاا . كما تت ـــم الخدمان المتخصـــصـــ  الت  
  ي  ىعشــال معا ير الاولة والنهي الح وم  ىراش ترديم الخدمان. و ام ي   تردمها المنلمان الن ــائا  ااألهما

ت و  الخدمان المتخصــصــ  م مل  امــ ح مثال  للخدمان الح وما ل ال ي  ت و  تد ًر من يجح  ــد الث ران 
 حي  ال توجد تدمان ح وما .

ــ  ي ناش الاائح ل ُوجد ي  ال - 13 ــائا  متخصـــــصـــ خدمان الت   د رها وي  احوث يجر ت ما منلمان ل ـــ
الماتما المدل  والمنلمان الن ـائا ل من قبيح مراكز األرمانل وتهوال الم ـاعدة الهاتلا ل والمأوىل وال ـ ن  
ــًر من   ــسيح يصــــ ــان ي  التمو حل ما يلى ىلا الخفاض العدل الضــــ ــعت لتخلاضــــ ــت يو تضــــ اآلمنل قد ترلصــــ

. وت ايح منلمان ل ـائا  كثيرة للحفا   (15) ـاشةمصـالع الدعم المتاح  للن ـاش ي  المواق  الت  تنهوي علا ى
علا وجولها ومواصـــــــل  ترديم الخدمانل أل ـــــــراب منها تحد ًدا ي  يماكن العمح والهاقم الو اف  كثيرا ما  تم 
تحو لهم ىلا الفحع واالتتراع ي   ـاا  مرض ييروس كوعولا. وي  الوقت لف ـرل  واصـح ال ثير منهم ترديم 

 ا ما ي ف  من معدان الوقاي  المخصا .تدماتر لو  الحصول عل

وعغم ي  المنلمان الن ــــــــــائا  كالت تعال  ي  الما ــــــــــ  من لرع التمو حل ي لها تعمح منا تداي   - 14
ي   ـــــــــاا  يردا  اا رالان المتأتا  عن جما التبرعانل والت الاف الت نولوجا  اا ـــــــــااا   19-جائح  كوييد

رُّد الرضـايال ولرع يعدال المو فينل ما يفاقم يوجر العاز الموجولة من  الناجم  عن العمح عن ُاعدل وتزا د تع
قبح. وتمــ ح المنلمان الن ــائا  حلر  وصــح شــد دة األهما  تين الناجاان والح ومانل وتؤلي لوعا حيو ا ي   

لا  ىعشـــــال اال ـــــتاااان الومنا . تيد ي  األ ر المال  للاائح   ـــــيؤ ر ييضـــــا علا قدعة المنلمان الن ـــــائا  ع
الدعوة ىلا ىجراش ىصرحان ي  ماال ال اا ان المتعلر  االعن   د المريةل وعلا تويير الخدمان للناجاان 

 من العن  علا المدى الهو ح.

ومن األهما  الفائر  ام ا  كفال  تواير التمو ح العاجح والمر  لخدمان الدعم الت  تد رها منلمان    - 15
ــا والممل   المتحدة لبر هالاا العلما وي رلندا الماتما المدل  وحرو  المرية. وت ــترالاا ويرل ـــــــ صـــــــــصـــــــــت ي ـــــــ

المـــمالا  تمو ر ى ـــاااا للمنلمان الت  تردب تدمان متخصـــصـــ  للن ـــاش اللوات  تعر ـــن للعن . وي  ىماع  
ــاش  ــاا  لعم ااجراشان الراما  ىلا الرضـ ــلاي الضـــوشل تصـــصـــت األمم المتحدةل ي   ـ المـــراك  ما مرالعة ت ـ

منلم    44لما يصــــح ىلا   2020مر ين لوالع ى ــــااا  ي  يياع/ما و   9 ــــد المريةل مبلً ا قدعش  علا العن 
من منلمان الماتما المدل  الرائم  الت  تتلرا منحا ي  يير  اا جنوب الصـــــــحراش ال برىل لم ـــــــاعدتها علا  

ممـــــــــروعا    137ل ل يلاعن تلك األموا2019. وي  عاب 19-الت اف ما التحديان الناشـــــــــس  عن جائح  كوييد
. كما لعم صــــــندو  المرية (16)تلدا ونقلاما  70تهدا ىلا منا العن   ــــــد الن ــــــاش والفتاان والتصــــــدي لر ي  

لل ــرب والعمح اال ــال ل االمــراك  ييضــا ما مرالعة ت ــلاي األ ــواشل منلمان الماتما المدل  ي  التصــدي 
ترل آلا  تمو ح لاياة اال ــــــــــتااا  لحاالن للعن   ــــــــــد المرية ي ناش الاائح  تتخصــــــــــاع مليول  لوالع من 

 الهواعة التااع  لر.

 

__________ 

 (15) United Nations trust fund in support of actions to eliminate violence against women, “Impact of 

COVID-19 on violence against women and girls: through the lens of civil society and women’s rights 

organizations”, May 2020. 

 .(2020) 2019الترر ر ال نوي لعاب صندو  األمم المتحدة اال تسمال  لدعم ااجراشان المتخاة للرضاش علا العن   د المريةل  (16) 
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 الُنهج المبتكرة في الخدمات لمنع العنف ضد المرأة   

من الضـــــــــروعي الحفا  علا الخدمان الت  ت فح منا العن   ـــــــــد المرية. وعغم الاهول الت  ُتالت  - 16
ــاا  الاائح . وقبح  لدعم وت ياف هاش الخدمان توجر عابل ي لها غير كااا  لمضــــــاها ــ ل  ي   ــــ ة حام الممــــ

التمــــاع الاائح ل كالت ل ــــاش ويتاان كثيران يفترر  ىلا الخدمان األ ــــا ــــا  الماالا  الضــــروع   ل ــــرمتهن  
وحـما تهن وتـعاييهنل من قبـيح تهوال الم ــــــــــــــاعـدة الـهاتلـا  ي  حـاالن الهواعةل وتـدـمان المــــــــــــــرمـ  وقهـام  

نل والمرج ل والممــــوعة النف ــــا  االجتما ا . وكمــــ  اال ــــتعراض  العدال ل والرعاي  الصــــحا ل وال ــــ ن اآلم
العالم  اعر  ومنهاج عمح تااين ي   كراش ال ــــــنو   الخام ــــــ  والعمــــــر ن يلر االرغم من التردب الهاب الاي  
يحرر ي  تعز ز الروالين الراما  ىلا التصـدي للعن   ـد المريةل ير تزال الخدمان تعال  من لرع كبير ي   

و ح والمو فينل وتفترر ىلا التن ــيلل وترصــر عن ا ــتافاش معا ير الاولة. ولتاا  لالكل ُتتر  المنلمان  التم
 الن ائا  والماتما المدل  الت  تعال  من لرع المواعل ل د هاش الث رة.

ــن 19-وي   ـــــــــاا  كوييد - 17 ل قد تتعهح الرعاي  المنراة للحااة والدعم المردب للن ـــــــــاش اللوات   تعر ـــــــ
عن ل من قبيح الدعم ي  ماال الصــــح  العرلا  والصــــح  النف ــــا  واالجتما ا ل والتدتير ال ــــر ري لضــــحايا لل

ــاا  ا وييد . ومن المرجح ي   19-االغتصــــــــابل عندما  ثرح كاهح مردم  الخدمان الصــــــــحا  احاالن ااصــــــ
الرت  تعر ــن  تصــرح يرص الحصــول علا تدمان الصــح  الان ــا  واالااتا  الحيو  ل اما يمــمح الن ــاش  

ــا  الضــــــروع  ل ي   الهااع (17)للعن ل محدولة تدعج  يكبر ــا ــــ . وحتا عندما  تم الحفا  علا الخدمان األ ــــ
ــاش والفتاان  ــر  تين مختل  الرهاعان وتهبيل تداتير التراعد البدل  يعن  ي  كثيرا من الن ـــ ــتااا  المن ـــ اال ـــ

المثالل تمـير لعا ـ  ا ـترصـائا  يجر ت مؤترا ي    ـيواجر تحديان كبيرة ي  حصـولر علا الدعم. يعلا  ـبيح 
ي  المائ ( ا ـــــــــهرنل ا ـــــــــبم  76الممل   المتحدة ىلا ي  يكثر من  ر   يعبام تدمان الخهوال األماما  )

. وباا ــــــــــاي  ىلا  لكل قد ال ي و  من اآلمن للن ــــــــــاش والفتاان (18)ل ىلا الحد من ترديم الخدمان19-كوييد
يعلا  ــبيح المثالل ييال ى ا كنَّ ي  المنزل ما المعتد ن و تعر ــن لمرا ر  لصــار .  االتصــال هاتلاًا االخدمان

المائ   ي    55تي م ــــاعدة هاتلا  ي  ماال العن  العائل  ي  ىيهالاا االخفاض عدل الم المان الواعلة تن ــــر  
لر ــائح النصــا  ي  يول ي ــبوعين من شــهر آ اع/ماعسل مراتح ر الة االتصــاالن من جالم الن ــاش عن مر ل ا 

 . ( 19) والبر د اال ترول  

وا ـــــــــــــتااا  لتلك التحديانل يتل ت الدول عن الاهول المباول  لتعز ز الخدمان وكفال  ا ـــــــــــــتمراع    - 18
تلدا منها تداتير ل فال  ا ــــــــتمراع   43تلدال اعتمد ما ال يرح عن  90الخدمان. وي  تحليح يجري اخصــــــــوص 
. وعلا  ــــــــــــبيح المثالل اعتريت ااا  وتول ا (20) ــــــــــــاا لها  قدعتهاعمح مرج  الناجاان من العن  يو تو 

ع ــــماًا امرج  الهواعة ومنلمان المراكز الن ــــائا  ل رمان ااعتراعها تدمان ي ــــا ــــا . ويارت كندا ييضــــا  

__________ 

 (17) United Nations Population Fund (UNFPA), “COVID-19: a gender lens – protecting sexual and 

reproductive health and rights, and promoting gender equality”, March 2020 (p.5). 

ــفــتــرة مــن  (18)  ــ  يــ  ال ــاـــــ ــدعا ـــــــــــــــــــــ  اال ــــــــــــــــتــرصـــــــــــــــــــــائ ــاعس  27ىلــا  24يجــر ـــــــت الـــــ  /See safelives.org.uk. 2020آ اع/مـــــ

sites/default/files/resources/SafeLives%20survey%20of%20frontline%20domestic%20abuse%20org

anisations%20for%20COVID-19%2030.03.20_0.pdf, p. 1. 

 (19) Emma Graham-Harrison and others, “Lockdowns around the world bring rise in domestic violence”, 

The Guardian, 28 March 2020. 

 (20) UNDP and UN-Women, COVID-19 Global Gender Response Tracker. 

https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/SafeLives%20survey%20of%20frontline%20domestic%20abuse%20organisations%20for%20COVID-19%2030.03.20_0.pdf
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/SafeLives%20survey%20of%20frontline%20domestic%20abuse%20organisations%20for%20COVID-19%2030.03.20_0.pdf
https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/SafeLives%20survey%20of%20frontline%20domestic%20abuse%20organisations%20for%20COVID-19%2030.03.20_0.pdf
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المرج  المخصـصـ  لضـحايا العن  العائل  مفتوح  ااعتراعها تدمان ي ـا ـا  ي ناش تداتير ااغر  وعزرتها  
ر ـالة التمو ـح. وقرعن ح ومـ  النرو ي وصــــــــــــــ  العـاملين ي  المرج  اـألهم مو فو  يعملو  ي    من ترل

و ائ  اجتما ا  اال   األهما ل وقالعو  علا ىع ــــال يمفالهم ىلا مداعس الحضــــال  والمداعس العالي  علا  
  تدع را تاصــــا امــــأ   الرغم من يلها م لر  يماب غالبا  األمفال. وي  ترول  لاع ال ــــربل تلرت قوان المــــرم

ــد المرية ي   ـــــــــــــــاا  كويـيد . وملـبت كرواتـاا علا وجـر التحـدـ د من جماا الهيـسان الح ومـا   19-العن   ــــــــــــ
مواصـــــل  ترديم تدمان الدعم لضـــــحايا العن  العائل . وي  يرل ـــــال وما تلوق المرج  ماقتها اال ـــــتاعاتا ل 

ــا يماكن ى واش تد ل  توير الفنال  يماكن ى واش تد ل  لضـــحايا العن  العائل .  وا ـــتحد ت عدة تلدا  يترى ييضـ
 لضحايا العن  )االتحال الرو  ل واألعجنتينل وتركاال وبلاا ال والنم ال واليولا (.

ــر ا ل ي  جنوب يير  اال ياري ترديم الدعم للتعايح تترديم الخدمان علا  - 19 وي  مرامع  ال اب المــــــــــ
ى رش اهتماب تاص للن ـاش ي  االقتصـال غير الر ـم ل وللفتاان م ـتوى الماتما المحل  لضـحايا العن ل ما 

ــاـاان افيروس لرع المـناعـ  الرمــــــــــــــرـ  /ااـ در. وايتتحـت البرت ـال ا نين من مرايل اللاوش   ــاش المصــــــــــــ والن ــــــــــــ
ــ    ــ  للمثلاان والمثليين ومزلوج  الميح الان ـ ــصـ ــ  لحاالن الهواعةل اما ي   لك تدمان متخصـ ــصـ المخصـ

الا  وحامل  صـــــــفان الان ـــــــينل واألشـــــــخاص الا ن يعالو  من يمراض عرلا  ونعاق   وم ا ري الهو   الانـ ــــــ 
 تدلا . وت هم هاش الاهول ييضا ي  االلتزاب اعدب تر  يحد تل  الركم.

وقـامـت تلـدا  عـد ـدة تت ياف مر رـ  ترـديم تـدمـاتهـا من ترل ا ــــــــــــــتخـداب ت نولوجاـان مبت رة علا  - 20
ـاا الاواـل ل يو التو ـا  الماتمعـا ل من يجـح رـ الة الوع ل ولعم ااحـاالنل  االترـلت يو الهـات  و/يو الت نولوج

ــا اال تلرا عمال البر د التدع م علا التعرا علا عرمان العن  العائل   ــحايا. يف  تمـــــــ وترديم الدعم للضـــــــ
  تحد د والتواصـح ما الضـحايا لترديم الدعم وااحاالن. وي  مدع دل توير تدم  للر ـائح الفوع   مزولة تو اف

الموقا الا راي  لضـــــــــــــحايا العن  ىم الا  الوصـــــــــــــول ىلا غري  لعلشـــــــــــــ  عبر االترلت يم نهن من ترلها  
الحصول علا الدعم النف   الفوعي. وعملت كارات تا  وليتوالاا ما مردم  الت نولوجاا علا و ا تواعرما   

ــبهن من تدما ــحايا العن  وتحد د هو اتهن ونحالتهم ىلا ما  نا ــ ن ولعم. ولعضبت كمبوليا مردم   ل مــــ   ــ
تدمان محلا  متخصــــصــــ  ي  العن   ــــد المرية علا ترديم الممــــوعة علا االترلت. وقامت تلدا  من قبيح 
 ـا  ماع نول وماالماعل والاااا  تتو اا لها  تهوال الم اعدة الهاتلا  الخاص  تها تهدا ترديم المموعة ي  

ــًا تدمي تدم  الر ـــــــائح  حاالن العن  العائل  لتويير الت ها  علا مداع ال ـــــــاع   وماا. وقامت الاااا  ييضـــــ
الرصــــــيرة والممــــــاوعان عبر البر د اال ترول . وي   ــــــاا  ىم الا  الوصــــــول المحدولة ىلا تدمان المــــــرم   
ــ . وهنا  يرص كبيرة ي    ــاش يهما  تاصــــ ــا الخدمان ي  متناول الن ــــ والعدال ل ت ت ــــــ  الُنُهي المبت رة لو ــــ

 ان تهدا ىلا معالا  مم ل  العن   د المرية علا لها  وا ا.تهو ر اتت اع 
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 2ااماع 

اساتراتيجيات لييادة فر  وواوا المرأة إلى مدمات البار ة والعدالة في ساياق مرض فيروو كورونا  
  (19-فيوفيد

 

المــــــــــرم   ؛ ى  ُيهلم من عناصــــــــــر 19-قد ت و  ىم الا  اللاوش ىلا العدال  محدولة ا ــــــــــبم كوييد 
اال ـــــــــــتااا  للهلران الاد دة ا ـــــــــــبم الريول الناجم  عن ااغر ؛ وقد يغلرت اعق المحاكمل اما ييها  
ــايا؛ ولم ي ن  م  التلاب ي  تحد    لتهال ما يلى ىلا تراكم الرضـ ــاتها يو يجض ــ ل جل ـ المحاكم المتخصـــصـ

ما  المرئم  للتصـــدي للعن   قواعد الباالان الخاصـــ  تتعرم الاناة. وقد تصـــرح آلاان العدال  غير الر ـــ 
. وقد تواجر الن ـــاش والفتاان صـــعوبان يكبر  19- ـــد المرية غير عملا  ي ناش عملاان اال ـــتااا  ل وييد

ــاا يو عن مر ل تهوال الم ـــــاعدة الهاتلا . وعبما ال ُتنف ا  ي  ااترق الفوعي عن العن   ـــــواش شـــــخصـــ
ــهم ي  اايرن ــتمر معلم   يوامر الحماي  ترل هاش الفترةل ما ي ــ ــاي  ىلا  لكل ت ــ من العراب. وباا ــ

ــؤولا  التصـــــــــرال تداًل من ىلراش عمش  ــحا  يو الناجا  وت لافهما ام ـــــــ التدترن ي  التركيز علا الضـــــــ
ــبيح المثال. ومن يجح ر الة ىم الا   التصــــــــــرا علا الاناة اهر  منها م العة المنزل العائل ل علا  ــــــــ

ــرم  والعدال ــول المرية ىلا تدمان المــــ ــتراتاااان جد دةل علا النحو  وصــــ  ل اعتمدن ح ومان كثيرة ا ــــ
  المبين يللاش.

  البرايات المبتكرة 

 

ــاواة لازع ال نــاعي حملــ      “Mascarilla-19”ي  جزع ال نــاعيل اــ  ــــــــــــــرــالاــال يملل معهــد الم ـــــــــــــ
( لترديم الم ـاعدة ىلا  ـحايا العن  الان ـال  من ترل الصـيدلاان. وبما ي  الصـيدلاان “19 كمام ”)

ه  واحدة من األلوام الرليل  من األعمال التااع   األ ا ا  الت  تررا مفتوح  ترل ااغر  المفروض  
لم  ي  ى ـــــــــــــرالاال ي   يي امرية تتعرض للعن  العائل  ُتمـــــــــــــاا علا الاهاب ىلا صـــــــــــــيدلا  محلا  وم

ل لاروب مو فو الصـــــيدل  ى ر  لك تتدو ن ا ـــــمها وعنوالها وعقم هاتفها واالتصـــــال االمـــــرم   “19 كمام ”
ــول المــــــرم  وعمال الدعم يو ي  تعول ىلا منزلها حي   ــحا  ي  تنتلر وصــــ وعمال الدعم. و م ن للضــــ

اال ونيهالاال وبلاا ال   لترو  تها. وللرا لنااج الحمل  ي  ا ـــرالاال يرد تدين ييضـــا ي  األعجنتينل ويلمال
  ويرل ال والنرو ي. ومن شأ  عصد مدى ا تاعاب اال تراتااا  ي   تاح تريام يعاليتها.

  استخدام التكنولوجيا لتعييي سالمة المرأة وتيسير حصولها على الدع  

 

شـــــــــاعت المـــــــــرم  ي  الممل   المتحدة لبر هالاا العلما وي رلندا المـــــــــمالا  علا ا ـــــــــتخداب تهبيل   
ــال ل اما ي   لك  Bright Sky) “ ـــــــــــ اي ترا ت” ( المموَّش والاي يردب الدعم لضـــــــــــحايا العن  الان ـــــــــ

 يل  معلومان االتصـــــال ااماا تدمان الدعم ي   ـــــاا  العن  المنزل  ي  البلد. وتتاح و اف   وما  تو 
ــوعل و تم حف  المدترن ي   ــون والفيد و والصـــــ ــ ح آمن من ترل ال تاا  والصـــــ ــاشة امـــــ حوالث اا ـــــ
التهبيل  اتر؛ و حتوي التهبيل ييضــــــــــــــا علا رع لرتصــــــــــــــال اخدمان الهواعة. ومن المتوقا ي  ت و   

  األلل  المردم  مفيدة ي  ىجراشان المح م  للتاكير تتاع خ االعتداش ووقتر ومران حدو ر.

 

ل المصــمم ي  األصــح لم ــاعدة المــراب علا  YouGovو  ــتخدب  ــراال المــرم  اايهالا  تهبيل  
ــال    ااترق عن التنمر واالتااع االمخدعانل ول نر تم ت يافر اآل  لتزو د الضــــــحايا اهر ر  اع ــــــال ع ــــ

  ىلا المرم  لو  علم شركائهن.
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تلر  تراع ر من الن ـاش علا مداع ال ـاع  ولرلها علا الفوع   “كلنا معك”وي  الم ربل يم ن لمنصـ    
ــل    ــاليم المرا ـــ ــاي  ىلا ي ـــ ىلا المـــــرم ل وتويير قناة يترى تتلرا المـــــرم  من ترلها ىتهاعان ااا ـــ

  الترليدي .

  تكييف مدمات العدالة 

 

ــول علا   ــتمراع ىم الا  الحصـ ــمن ا ـ ــومًا يضـ ــدعن ح وم  كولومباا مر ـ الخدمان ىل ترولًاال من  يصـ
قبيح الممـــــوعة الرالولا ل والممـــــوعة النف ـــــا  االجتما ا ل وتدمان المـــــرم  والعدال ل اما ي   لك  ـــــمام  
اـلدعـاوى ي  المحـاكم. وتـردب المحـاكم ال ـندـي  جل ــــــــــــــان ا ــــــــــــــتمـام عبر االترـلتل اعـد ي  حـدلن ـقائمـ  

ح ـم ل كـما تعـردل ي  اعق الحـاالنل  ـاالم ــــــــــــــاـئح الـعاجـل  الت  ال  زال من المم ن عر ـــــــــــــــها علا الم
  جل ان ا تمام عبر الهات  يو عن مر ل التداول االفيد و.

 

وي  يرل ــــــــــــــال تنلر المحاكم ي  قضــــــــــــــايا العن  العائل  علا  ــــــــــــــبيح األولو  . وال تزال ىجراشان  
ــل  ىصـــداع يوامر الحماي . ومن المم ن ييضـــا ى ع ـــال  المحاكم  الفوع   تعرد حتا  ت ـــنا للرضـــاة مواصـ

  ع ال  لصا  ىلا عقم محدل ُيعتبر تنبيًها  ديا المرم  ىلا التدتح.

 

وي  مـرامـع  هوب ل االصــــــــــــــينل ا ــــــــــــــتاـاب للـاب المحـاكم للهلران تتويير يوامر حماي  ال ــــــــــــــرم    
  المخصا  المردم  من الضحايا من ترل األتا ا جراش مر ي للتحرل من األلل .

 

ــائا ل ومدضلن يترة  ــــــــــر ا   واتخان األعجنتين تهوان   لمعالا  حاالن التأتر ي  ااجراشان الرضــــــــ
ــحايا ىلا  ــحا  ىلا م العة المنزل   60يوامر حماي  الضـــــ ــهر الضـــــ  وما. وي  ىيهالاال وبداًل من ي  ُتضـــــ

الــاي تترــا ــــــــــــــمــر ما المعتــديل قرع المــدعو  العــامو   ــــــــــــــروعة م ــالعة الاــال  المنزل ي  حــاالن  
  العائل . العن 

 

. وت ــمح  19-لت ح وم  ي ــترالاا قالو  األ ــرة لتا ــير ا ــتااا  للاب العدال  ي ناش جائح  كوييدوعدَّ  
التعد رن للمحاكمل ي  جمل  يموعل اأ  تفرض شـــــــــروما للرصـــــــــد ىل ترولًاا ي   ـــــــــاا  اايراج ا فال ل  

قضــــــايا جد دةل وتعليل يوامر ال ــــــان الممــــــروالل والتم ين من ترديم يوامر ترييدي  عبر االترلتل وبدش  
  ور الة ال رامانل وتمد د يترة الترالب الخاص  ااألوامر الزجر  .

   
  

وتـدعم وكـاالن األمم المتحـدة وكاـالـاتهـا الاهول الراماـ  ىلا ت ياف الخـدمـان وتعز زهـا ي   ــــــــــــــاـا   - 21
والتوجار ىلا مردم  الخدمان  . يعلا  بيح المثالل قدمت منلم  الصح  العالما  الم اعدة الترنا   19-كوييد

ــد المرية ترل الاائح . وتدعم هيس  األمم   ــتااا  والرعاي  المرئمين لضـــــحايا العن   ـــ الصـــــحا  ل فال  اال ـــ
المتحدة للم ــــــاواة تين الان ــــــين وتم ين المرية )هيس  األمم المتحدة للمرية( البلدا  ي  ت ياف تدماتهال ا ــــــبح 

 ز م ــــــــــاعان ااحال ل والتو ا  االخدمانل ونقام  شــــــــــراكان ما الرهام  منها و ــــــــــا تروتوكوالن محدلة لتعز 
الخاصل اما ي   لك مردمو الت نولوجاال لتو ـــاا النها  الممـــمول االخدمان. ويلمـــأ صـــندو  األمم المتحدة 
لل ــ ا  تهوما ماالا  لرتصــال الهاتف  المراشــر ي  عدة تلدا  تصــصــها لضــحايا العن ل وقدب الم ــاعدة  

 والتدع م لمردم  الخدمان الصحا ل ويلمأ  االان متنرل  لضحايا العن .الترنا  
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ومن الضروعي كفال  اراش الخدمان المتصل  االعن   د المرية مفتوح  للرا أللها تدمان ي ا ا ل   - 22
وكالك و ــــا ا ــــتراتاااان لز الة يرص الوصــــول وتعز ز م ــــاعان ااحال  من ترل المنصــــان الت نولوجا  

  الماتمعـا . وعغم يهمـا  ت ياف الخـدمـان من ترل تـرديمهـا عن مر ل الهـات  يو االترـلت من يجـح والتو اـ 
الوصــــــول ىلا الن ــــــاش والفتاان ي ناش تداتير ااغر  والعزل  االجتما ا ل ىال يلر ال تزال  م  تحديان ي  هاا  

ــا ــول ىلا الن ــــ ــبيح المثالل هنا  تركيز محدول جدا علا الوصــــ ش ي  المنامل النائا  حي  الصــــــدل. يعلا  ــــ
 واجهن تهرا كبيرا  تمثح ي  ا ــترعالهن اصــوعة منهاا  من اال ــتاااانل وال  ــاما المحرومان من الميزان 
ــاش   ــدل كفال  حصــــول جماا الن ــ ــاواة الرقما . ومن األهما  ام ا  ي  هاا الصــ ــبم عدب الم ــ ــل  ا ــ  ان الصــ

أ ــــعاع معرول . وحيثما ال تتم ن الن ــــاش من الوصــــول ىلا والفتاان علا ت نولوجاا المعلومان واالتصــــاالن ا
ت نولوجاا المعلومان واالتصـاالنل اام ن تح ـين  ـرمتهن عبر ىلماج الدعم المردب للضـحايا ي  يماكن من  

 .(21)قبيح الصيدلاان والررالاانل يضر عن ىلماش للم لإللااع من ترل كلمان يو ىشاعان ممفرة

 
 النساء والفتيات عن  ريق تكييف الدع  القتصاديمنع العنف ضد   

آ اع هام  ي   ــــــاا  منا العن   ــــــد الن ــــــاش والفتاانل أللها تهدل  19- ترتم علا جائح  كوييد - 23
الم ا م الت  تحررت ي  ماال الم اواة تين الان ين ي  جماا المااالن. ومن المرجح ي  تزلال ترل هاش  

الخهوعة الت  ت ـــهم ي  العن ل من قبيح العداب األمن االقتصـــالي. وتبين األلل   الفترة حدة العد د من عوامح
ي  تم ين المرية من الحصــــــــــــــول علا ى رال منتلم وآمن ومو ــح األجــح والتح م ااــر يمر اــالغ األهماــ  لمنا  

ــاليــ  قــد تعن  (22)العن  يلهــا . يــ  ا كــالــت مــداتيــح المرية غير منتلمــ  يو غير آمنــ ل يــ   حــالتهــا االقتصـــــــــــــ
قالعة علا مااته  المـــــــــــر ك الم ـــــــــــ ش يو تركر. كما ي  حدوث ت يران يترى ي  لتح الرجح يو المرية   غير

ــفر معيًر مو ـــا   ــاما ى ا ما ُو ـــعت هو   الرجح توصـ ــد المريةل ال  ـ ــًا من حدة العن   ـ يم ن ي   ز د ييضـ
ا  للاائح  ىلا تفاقم عوامح الخهوعة  التمــ اك. ومن المرجح ي  تؤلي الرهال  الوا ــع  االلتمــاع والمتزا دة لتا

تلـك. ومن المرجح ييضــــــــــــــا ي  تزلال عوامـح الخهوعة األترىل من قبيـح تعـام  ال حولل اـالنلر تحـد ـًدا ىلا 
 .(23)احتمال عدب الحصول علا تدمان الدعم المتعلر  تتعام  المخدعان

تويير الحمـاـي  االجتمـا ـا   وي  مواجهـ  يـردا  اـلدتـح والرهـاـل  علا لهـا  وا ــــــــــــــال يم ن ي  ي و   - 24
ــالي والفرر   ــيل  للتخلاف من حدة العداب األمن االقتصـ ــرةل امثاا  و ـ ــاش مراشـ ــاما ي  ي دي الن ـ ــامل ل ال  ـ المـ

ىلا ي    19-توصـــــــــــفهما من عوامح الخهوعة ي   ـــــــــــاا  العن . وتمـــــــــــير األلل  الت   ـــــــــــررت جائح  كوييد
ــح امن ــر ترعق األمح ااما  تصـــــ ــتو ان عن   التحو رن النردي  ترمـــــ ــبح منها مثًر تفق م ـــــ ا العن ل ا ـــــ

ــير ــتحدث العد د من البلدا  المتردم  النمو والبلدا  الناما  تداتير مؤقت  للحماي  االجتما ا  (24)العمــ . وقد ا ــ
ا ــتااا  ل رم  من يجح تا ــير الحصــول علا الرعاي  الصــحا ل وحماي  الو ائ ل والتخلاف من حدة يردا   

__________ 

 (21) United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Not just hotlines and mobile phones: gender-based 

violence service provision during COVID-19”. 

 (22) UN-Women, Progress of the World’s Women 2019–2020: Families in a Changing World  

(New York, 2019). 

 (23) UN-Women, “Prevention: violence against women and girls and COVID-19”, 2020. 

 (24) Ana Maria Buller and others, “A mixed-method review of cash transfers and intimate partner violence 

in low- and middle-income countries”, World Bank Research Observer, vol. 33, issue 2 (August 2018) . 



A/75/274 
 

 

20-09561 13/21 

 

ل وصـــــــح ماموم عدل البلدا  الت  مررت يو كاضفت ترامي الحماي  2020لا ـــــــا /يتر ح  3 . وبحلول(25)الدتح
. وكـاـلت األلاة األكثر (26)تـلدا  106ىلا  19-االجتمـا ـا  وبرامي العمـاـل  تهـدا اال ــــــــــــــتاـاـا  لاـائحـ  كويـيد

الرائم  علا اشتراكانل  ا تخدامًا ي  تلك البرامي ه  الم اعدة االجتما ا  من ترل التحو رن المالا  غير 
 م الضــــما  االجتماع  والتدترن ي   ــــو  العمح. وقدمت الدول معلومان محدولة عن الدعم االقتصــــالي 

ــاا  كوييد ــاش والفتاانل ي   ـــــ ــد الن ـــــ ــاما ااما  تعلل االعن   ـــــ . ومن منلوع  19-المردب ىلا المريةل وال  ـــــ
العاملين ي  االقتصــال غير الر ــم  يهما  اال  ل  جن ــال ل ي ت ــ  تو ــاا لها  الحماي  االجتما ا  لامــمح 

ــما ل وبالتال  ي   يرص   ــعيد العالم  ه  عمال  غير ع ـــــــ ــر  كبيرة من عمال  المرية علا الصـــــــ للرا أل  ل ـــــــ
حصـــــــــــــولها علا الحماي  االجتما ا  محدولة يو معدوم . ومن األهما  ام ا  األتا امنلوع الم ـــــــــــــاواة تين  

لمرية ي  تصـــمام  ـــاا ـــان الحماي  االجتما ا  الت  تدعم منا العن   ـــد  الان ـــين ونيرال م ـــاح  تاصـــ  ل
 .19-الن اش والفتاان ي   اا  كوييد

 
 الحاجة إلى تكييف استراتيجيات المنع  

ــتراتاااان المنا ي ناش تفمـــــــــ  جائح  كوييد - 25 تح يام ت يافها ما   19- نر   عدب تعليل العمح اا ـــــــ
ي  تتعهح ا ـــــتراتاااان منا العن ل الت  كالت مخصـــــصـــــ  لالك ال رض  ال ـــــاا  الحال . و م  احتمال ي  

ــتااًا  للعدل المتزا د من التراع ر   ــيرة األجح االفعح. وما ر الة التركيز علا ت ياف الخدمان وتعز زها ا ـ وقصـ
قائم   الواعلة عن العن   ـد المريةل تمـير المعلومان الت  قدمتها الدول ىلا ي  ا ـتراتاااان المنا ُعيعت من 

األولو ان؛ يرد ُعلضول العد د من ا ــتراتاااان المنا وال ثير من البرامي ترل الاائح  ا ــبم الريول المفرو ــ   
علا الحرك ل والتفاعرن المراشــرةل والمنا ــران العام . غير يلر للرًا الرليال عدل التراع ر الواعلة عن العن   

لمهم اآل  يكثر من ال ـــــــاتل تعز ز المنا من ترل ت يير  ل يمن ا19-المرت م  ـــــــد المرية ترل يرم  كوييد
 المعا ير والمواق  والروالم النمها  الت  تربح العن  وتاعلر يمرا عالًيا.

ــبح المنا الترليدي ل من قبيح التفاعرن المراشـــــرةل يرد تررن يرص جد دة ي  هاا   - 26 وعغم محدولي   ـــ
ــ ال متعدل ــبيح المثالل هنا  يشــــ ــدل. يعلا  ــــ ــ ال التواصــــــح علا  الصــــ ــاما يشــــ ــائي ااعربل وال  ــــ ة من و ــــ

االترلتل لد ها اآل  جمهوع يكبر من ال ــاتلل و م ن ا ــتخدامها لمنا العن   ــد الن ــاش والفتاان. ويملرت  
تلاا ا حمل  للتو ا  علا اا اع  والتلفز و  وو ـــــــائي التواصـــــــح االجتماع ل توجر الناس ىلا الخدمان ونلا  

ان عن العن   ـد المرية. وي  ال ن الل وجهت المنلمان الح وما  وغير الح وما  ع ائح مز د من المعلوم
عن العن  عبر العـدـ د من الرنوان الومنـا  والمحلـا  شــــــــــــــمـلت التلفز و  واا اعـ . وـبدين حمرن ممـا ـل  ي   

 ل   المتحدة.ي عبااا ل وي ترالاال وتما اال وجمهوع   ال ول و الديمرراما ل وصرباال والم ربل والمم

و ا و  من األهما  الفائر  ام ا  ت ياف الزتم ي  مرالعان المنا الرائم  الت  تحرل لتائي االفعحل   - 27
والمحايل  علا  لك الزتم. و نهوي العد د من ترامي تعبس  الماتمعان المحلا  علا ا ـــــــــت مـــــــــاا ىم الاان  

__________ 

 (25) International Labour Organization, “Social protection spotlight: social protection responses to the 

COVID-19 pandemic in developing countries – strengthening resilience by building universal 

protection”, May 2020. 

 (26) United Nations, “Policy brief: the impact of COVID-19 on women”, 9 April 2020. 
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يشــــ ال جد دة من تعبس  الماتما المحل  ونشــــراكر ي  . كما يم ن ي  ت و  هنا  (27)تنفيا األلمــــه  ىل ترولًاا
ــبيح المثالل   ــد الن ـــــــاش والفتاان. يعلا  ـــــ الماتما تعمح علا تحو ح المعا ير والمواق  الت  تديم العن   ـــــ

  AntiDomesticViolenceDuringEpidemicتــدين الصــــــــــــــين ل ــــــــــــــختهــا الخــاصـــــــــــــــ  من الو ــــــــــــــم  
الاهول المبـــاولـــ  للترو ي. وتوير الحملـــ  عوااي للمواعل   العن  العـــائل  ي نـــاش الاـــائحـــ ( ي  ىمـــاع )م ـــايحـــ 

ي ــاعد علا ك ــر الصــمت امــأ  العن  ويضــحر ااعتراعش يمــ ح تهًرا ي ناش تداتير ااغر .   اال ترولا ل ما
م  لإللترلت ي  التصــــدي ألشــــ ال الاكوعة المؤ ي  والعناف ل   وبدين ييضــــا ماتمعان الرجال والفتاا  الم ــــتخدو

 (.3التضامن ما الن اش والفتاان )اللر ااماع   دل علا ما

ُتفرض حالاًال ي   هنا  ييضــــًا يرصــــ  العاج الدعوس والبرامي   19-وعغم ي  الريول المتعلر  ا وييد - 28
والمناقمـان امـأ  العرقان الصـحا ل واال ـتخداب المنا ـم للت نولوجاال والمهاعان الحااتا ل والتث اف الان ـ   

ب ي ــاليم التعلم عن اعد والدعا ــ  االمرا ــل . ولم تردب الدول  ــوى الرليح من المعلومان عن  المــامح اا ــتخدا
 .19-جهولها الراما  ىلا منا العن   د الن اش والفتاان من ترل التث اف ي   اا  كوييد

 
   

 

 3ااماع 

( مع التركيي على  19-فيوفيدالساتراتيجيات اللكترونية لمنع العنف في ساياق مرض فيروو كورونا 
  الرجاا والفتيان

 

ــفرن جائح  كوييد  ــرا  الرجال والفتاا  ااعتراعهم حلفاش ي  منا   19-ي ــــــ عن تال جهول جد دة اشــــــ
م  لإللترلت.   العن   د المريةل ا بح منها علا وجر الخصوص تعبس  الاماعان الم تخدو

 

شـــــركائرل لعم شـــــخصـــــاان عام  معروي  لح  الامهوع علا  يف  الهندل حمـــــد مركز يكمـــــاعال ما  
توحيد جهولش الراما  ىلا م ايح  العن  العائل . وقد يلتي ولمــــــــــر شــــــــــر ي ييد و علا االترلتل ومتاج  

ــالو ــــــــــــــم   ا   LockdownOnDomesticViolenceتثرث ل ــــان وبــ ــً ــائل (ل لا اــ )وق  العن  العــ
  لعن  العائل  والتحدث علنا  د  وش المعامل .المماهد ن ىلا ال ااب تدوع لمي اااترق عن ا

 

وي  يمر  ــا الرتيناــ ل  هرن حركــان جــد ــدة علا االترلــت للرجــال والفتاــا ل ُحمــــــــــــــدن وعاش الو ـــــــــــــمين   
  MasculinidadesEnCuarentena  ( ”  و “ الاكوعة ي  الحار الصـــــح )    AislamientoSinViolencia  
ييد و وباالان تنبا العن   ــد المرية وتمــاا  ــائر الرجال علا التضــامن  ( وتراللت يشــرم  “ العزل  لو  عن  ” ) 

  ما الن اش والفتاان. 

 

ع ـــــــــائح ومراما ييد و تدعو الرجال ىلا التهاج  ـــــــــلو    MenEngageوي  يير  اال ترالل تحال   
  ىياات  ي ناش تداتير ااغر .

   
  

__________ 

 (27) Raising Voices, “Guidance note 2: how can activist organizations adapt?”, series on preventing 

violence against women during the COVID-19 pandemic, Kampala, 2020. 
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المنع والساااااااااتجااباة وتعييي الباااااااااراياات بين الحااجاة إلى اياادة دور القلااخ الخاا  في   
 القلاعات

ل تعمح الن ــاش امــ ح متزا د ي  المنزل. ولالكل يضــهلا الرهام الخاص تدوع  19-ي   ــاا  كوييد - 29
شـــــد د األهما  ي  التصـــــدي للعن   ـــــد المريةل وال  ـــــاما عن  العمـــــيرل ااعتراعش م ـــــأل  من م ـــــائح م ا   

مد رو  والزمرش المصــــدع الوحيد لرتصــــال المراشــــر تاعج المنزل االن ــــر  العمح. وقد ي و  يعباب العمح وال
ــلن علا يي   للعد د من  ـــــــحايا العن ل وبالتال  قد ي ولو  قالع ن علا تويير شـــــــر ا  حااة للوات  ال يحصـــــ
لعم آتر. ومن المهمل ي  ال ـــاا  الحال ل كفال  تدع م المد ر ن علا تحد د ااقراعان ااعت اب ىعمال عن   

 .(28) د المرية والتعامح معها علا النحو المنا مل وعلا تحد د م اعان ااحال  ىلا تدمان الدعم

ــ   - 30 ــائا  المتخصـــصـ ومن األهما  ام ا  ىقام  شـــراكان قو   تين يعباب العمح ومردم  الخدمان الن ـ
اال تاااان ي  م ا  العمح للعن   من  وي الخبرة ي  م ايح  العن   د الن اش والفتاان ل فال  ي  ت ترشد  

  ــــــــــد المرية تنهي  ركز علا الضــــــــــحايا. وقد و ــــــــــا الرهام الخاص مماع ــــــــــان مبت رة كثيرة ترل جائح 
ل اما ي   لك تويير تااعان تد ل  امـــــأ  األماكن الت  يم ن للمو فان العمح منها؛ وتويير يماكن  19-كوييد

التـدع ـم والم ـــــــــــــــاعـدة من يجـح م ـــــــــــــــاعـدة المـد ر ن علا لعم  ىقـامـ  آمنـ ؛ والـدعم المـال ؛ وتويير مز ـد من 
ــأ  الخدمان والدعم المتاج لهن   المو فان اللوات   تعر ـــــــــــــن للعن ؛ ور الة التواصـــــــــــــح ما المو فان امـــــــــــ

 (.  4ااماع  )اللر

 
   

 

 4ااماع 

تكييف منظمات القلاخ الخا  للسااااياسااااات المتصاااالة بالعنف ضااااد المرأة في سااااياق مرض فيروو 
  (19-يورونا فيوفيد

 

.  (29)19-ي ـتايم العد د من يعباب العمح لخهر العن  المتزا د الاي تواجهر المرية ي   ـاا  كوييد 
ــتها العالما  وماموع  يلواتها المتعلر  االعن    ــاا ــ ــرك  يولايو  تت ياف  ــ ــبيح المثالل قامت شــ يعلا  ــ
ــاشة المعامل  للتركيز علا كفال  ي  تتم ن المو فان من العمح اأما  من منارلهن. وتوير   العائل  ون ـــــــــ

ــتند ىلا مرالة  ل لعما  “واال ــــتااا  وااحال الربول ”ال ــــاا ــــ  العالما  والتوجيهان الم ــــت مل ل الت  ت ــ
ييـاب من ااجـارة اآلمنـ  المـديوعـ  األجر والتـداتير األمناـ   10شـــــــــــــــامر ي  م ـا  العمـحل امـا ي   لـك 

الم اف  ما العمح عن اعد من المنزل. وباا ــــاي  ىلا  لكل جرى ت  ملفين صــــوتيين عقميين للمد ر ن 
  ل تداتير ااغر  وبعدها.لتوعيتهم امأ  المخامر المتزا دة للعن  العائل  تر

__________ 

 (28) United Nations trust fund in support of actions to eliminate violence against women, “Shadow 

pandemic solidarity campaign: domestic violence in COVID-19 – guidance tool for employers and 

businesses”, 2020. 

 (29) Women’s Empowerment Principles, UN-Women, “The COVID-19 shadow pandemic: domestic 

violence in the world of work – a call to action for the private sector”, May 2020. 
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ــح االجتماع  وغيرها من    ــائح التواصــــ ــتخداب و ــــ ــر ان وبدي حمرن اا ــــ ــأ اعق المــــــركان شــــ ويلمــــ
. يعلا  ــــــبيح المثالل قامت شــــــرك  كير نغل  19-الت نولوجاا للتو ا  االعن  العائل  ترل جائح  كوييد

ــا والممل   المتحدة لبر هالاا ا ــمالا  والواليان المتحدة الت  تعمح ي  ىيهالاا ويرل ــــــــ لعلما وي رلندا المــــــــ
)ل ــــــتو وحد ( لتويير المعلومان   YouAreNotAloneاألمر  ا ل احمل  للتو ا  اا ــــــتخداب الو ــــــم  

ــا ي  هاا ال ــــاا ل وتوجار التراش المنلمان المتخصــــصــــ  المعنا   والمواعل المــــر ا  المصــــمم  تصــــاصــ
  ي ناش الاائح .االضحايا والناجاان الت  يم ن ي  تردب الدعم 

   
  

 دون إحداث مييد من ال رر 19-ايادة استخدام التكنولوجيا مالا جائحة كوفيد  

تررن الت نولوجاا ااعتراعها يلاة هام  لتو ـــــاا لها  الخدمانل وو ـــــيل  اقام  ماتما يو ـــــا لهاقا   - 31
ال ــــت رل الن ــــاش والفتاان علا االترلت. ومز د من الصــــرن االجتما ا ل ىال ي  هنا  ييضــــا يرصــــا يكبر 

وعغم ي  عدب الم ــاواة الرقما  الاي تعال  منر الن ــاش والفتاان ال  زال يمــ ح مصــدع قلل االغل ي   المر ين  
منهن ي ـــــــــــتخدمن اآل  التداول االفيد و علا لحو يكثر تواترا من يجح العمح والدعا ـــــــــــ . وقد و رت و ـــــــــــائي  

مرية حـاالن محـدلة تتعلل اعرض يشــــــــــــــرمـ  ييـد و ىاـاحاـ  غير مرغوب ييهـا ي نـاش ااعرب ومنلمـان حرو  ال
ممـاعك  الن ـاش ي  المنا ـران االجتما ا  علا االترلتل وا ـتخداب التهد د االعن  والمحتوى الضـاع المتحيز  

ــد التخرـ م”جن ــــــــــــــاًـال و   اـلاي يحـدث لرجتمـاعـان المعرولة عن مر ل الفـيد ول حيـ  يفـاجـأ “االقتحـاب ارصــــــــــــ
 .(30)المماعكو  اموال ممحول  عنصر ا يو موال جن ا  صر ح  ُتعرض يماب يللاعهم

ــاش ومردم  الت نولوجاا األولو   لإلجراشان 19-وترل جائح  كوييد - 32 ل يعها اعق الدول األعضــــــــــ
لمثالل  الراما  ىلا التصــدي لخهر ر الة ى ــاشة المعامل  والمضــاير  علا االترلت. يف  ي ــترالاال علا  ــبيح ا

ــا مواعل للحفا  علا  ــــرم  البنان واألوالل علا االترلت ي ناش العزل  قاب مفوض ال ــــرم  اال ترولا  تو ــ
ح المـــاعضة. وي  الممل ـــ  المتحـــدةل 19-النـــاجم عن كوييـــد ل امـــا ي   لـــك المرا رـــ  من جـــالـــم الوالـــد ن وتـــدتـــض

ــاعدة الهاتلا  الاي تمولر الح تم ــاا لها  تدمان تهوال الم ــــ  وم  و دعم الضــــــحايا والناجاان اللوات  تو ــــ
ا ــــُتعملت صــــوعهن الحمام  علا لحو  ــــ ش. وعلا علا حاالن التحر  الان ــــ  االهالران الممــــاعكان ي   
التعلم عبر االترلتل ا ـــــــــــــتحد ت ى ـــــــــــــرائيح تداتير جد دة لل ـــــــــــــرم  اال ترولا  ي  ترديم الدعوس التعلاما  

 االترلت. عبر

ــد المرية  - 33 ــان تتاح تحد د حاالن التحر  يو العن   ـــ ــاا ـــ وو ـــــا العد د من موعلي الت نولوجاا  ـــ
وااترق عنها وااللتصـــــــــاا منها علا منصـــــــــان مزولي تدمان االترلت. يعلا  ـــــــــبيح المثالل مرج موقا  

ــهول  احي  ال  تم  ــاااتهن ا ــــــــ ــتخدمان من ىغر  ح ــــــــ ــبو  ميزة يما  جد دة ي  الهند تم ن الم ــــــــ ن  اا ــــــــ
األشـخاص الا ن لا ـوا علا قائم  األصـدقاش من ممـاهدة منمـوعاتهن وت بير صـوعة المل  المـخصـ  وصـوعة  

ي    “Safe DM”ال را الخاصـــــــــــــ  تهن يو تنز لها. كما مرج موقا تو تر ى ـــــــــــــاًي  تو ـــــــــــــاعا  ي ـــــــــــــماها 
 ص .العتراض وحاا الصوع العاع   غير المرغوب ييها ي  ع ائح تو تر الخا 2020شراال/يبرا ر 

__________ 

 (30) UN-Women, “Online and ICT-facilitated violence against women and girls during COVID-19”, 2020 . 
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وقد تزا د الزتم ي  التصــــــــــدي للعن   ــــــــــد الن ــــــــــاش والفتاان الاي تا ــــــــــرش الت نولوجاا. يف  ىماع   - 34
اال ــتعراض العالم  الخامس والعمــر ن لتنفيا ىعر  ومنهاج عمح تااينل العا يكثر من لصــ  الدول الت  

هنا  حاج  ىلا تال المز د من  قدمت تراع رها يلها اصـــدل  ـــن يو تعز ز تمـــر عان ي  هاا الصـــدل. غير ي  
الاهول للعمح ما مردم  الت نولوجاا وتنلامها من يجح م ـاشلتها عن العمح علا الحفا  علا  ـرم  الن ـاش  

 .19-علا االترلت يو التراعس عن  لك. وهاا األمر يكثر ىلحاًحا ي   اا  كوييد

  
 أوجه التقدم في الق اء على التحرش الجنسي  - ثالثا   

ــمن قراع الامعا  العام  ت - 35 ــاش علا التحر    73/148 ضــــــ ــاان للرضــــــ ــامل  من التوصــــــ ماموع  شــــــ
الان ــ . وي  العامين الما ــيينل اكت ــم التصــدي للتحر  الان ــ  توصــفر شــ ر من يشــ ال العن   ــد  

)يلا ييضــــــــــا( ولليراتها. وترل جائح    Me Tooاب حرك  الن ــــــــــاش والفتاان رتًما كبيًرال وال  ــــــــــاما ي  يعر
ل وعغم ي  التركيز كا  عن حل علا العن  العائل ل ير  زال التحر  الان ـــــ  والعن  الان ـــــ   19-كوييد

 م ـــــــــتمرا . ويصـــــــــرح التحر  الان ـــــــــ  الاي  رت م علا االترلت قضـــــــــا  تت ـــــــــم اأهما  يكبر ي   ـــــــــاا 
لت ل ــر  كبيرة من الن ــاش العمح ي  الخدمان األ ــا ــا  والعمح غير  . وباا ــاي  ىلا  لكل واصــ 19-كوييد

ــ ل ي     ــ  للتحر  الان ـــــــــ . وما تخلاف ال ثير من البلدا  الريول المفرو ـــــــ الر ـــــــــم ل حي   للن عر ـــــــ
االعتمال علا الزتم الاي اكُت ــم ي  ال ــنوان األتيرة لتعز ز ااجراشان المتخاة امــأ  التحر  الان ــ  ي   

 ن  اصرح يولو   ملح  علا لحو متزا د.جماا المااال

وكا  من التهوعان الرئا ــــــــــا  ي  العامين الما ــــــــــيين اعتمال اتفا ا  منلم  العمح الدولا  امــــــــــأ    - 36
ــاش علا العن  والتحر  ي  عـالم العمـحل  (ل وه  يول معـااع عمـح لول  من لوعـر  190)عقم  2019الرضــــــــــــ
ــ  ــد المرية. وتعرضوا االتفا ا  العن    تعلل االعن  ي  عالم العمحل ما التركيز امـــــــــ ح تاص علا العن   ـــــــــ

تهدا يو تؤلي يو يحتمح ي   ”الت   “ماموع  من ال ـــــــــــلوكاان والمماع ـــــــــــان غير المربول ”والتحر  األهما 
. و مــمح التعر ف جماا األشــخاص الا ن  “تؤلي ىلا ىلحا   ــرع ج ــدي يو لف ــ  يو جن ــ  يو اقتصــالي

الداتليو  والمتدعبو  المهنيو ل واألشــــــخاص الا ن يماع ــــــو  واجران صــــــاحم  يعملو ل امن ييهم المتدعبو  
العمح يو  ــلهترل و نهبل علا الرهاعين العاب والخاصل واالقتصــال الر ــم  وغير الر ــم ل وعلا المنامل  

 الحضر   والر لا .

الان ـــــ ل  وقد يتل ت الدول عن ماموع  وا ـــــع  من ااجراشان الراما  ىلا الرضـــــاش علا التحر  - 37
. و م  اتااش واعد  تمثح ي  تعز ز يو تو ـــــــــاا لها  التمـــــــــر عان تهدا معالا   73/148تممـــــــــاا ما الرراع 

التحر  الان ـــــ . يعلا  ـــــبيح المثالل جرضمت تيرو التحر  الان ـــــ ل اما ي   لك االتتزار الان ـــــ  ولمـــــر  
ــوع ومحتو ان ــدي  الصـــ ــا االتصـــ ــر عا تاصـــ ــتاع  ا تمـــ ــتحد ت كو ـــ ــا  الهااا لو  مواير . وا ـــ الفيد و الان ـــ

للتحر  الان ــــــ  ي  الماال الر ا ــــــ . وجرضب الم رب التحر  الان ــــــ  ي  مااالن متعدلة تمــــــمح يماكن  
 ــــــــلهان  العمح واألماكن العام . وقامت النرو ي ا صــــــــرج قوالينها المتعلر  االتمييز تهدا تعز ز التزامان ال

العام  امنا التحر  الان ـــــ  وم ايح  الرولر  النمها . و ع س هاا النهي المماع ـــــان الحالا ل للرًا للحاج   
ــدي لرل تداًل من التعو ح علا شــــــخع ما لترديم  ــ  والتصــــ ــترا ا  لمنا التحر  الان ــــ ىلا اتخا  تهوان ا ــــ

ىلتال ىصــــــــــرحان علا قوالين  شــــــــــ وى ي  هاا الصــــــــــدل. وتنلر تلدا  يترىل من قبيح قيرغيز ــــــــــتا ل ي  
 الان  . التحر 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
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ويحرر تردب كبير ااما  تعلل ااألح اب الرالولا  للتحر  الان ــ  ي  األماكن العام ل وال  ــاما علا  - 38
ــاا  تداتير  ــ  هاش الروالين يهما  متادلة ما تخلاف البلدا  للريول ي   ـــ ــت ت ـــ ــتوى المد  والبلديان. و ـــ م ـــ

اعتمدن يرل ــــــــا قالولًا جد دًا  تضــــــــمن يح اًما تتناول ااهالان المتحيزة جن ــــــــًاا ل 2018ااغر . وي  عاب 
التعلاران المهين  يو المال ل وال ــلو  العدوال  والرضاق  ــواش كا  جن ــاًا يو متحيزا جن ــًاا  ــد شــخع   يو

د  للتصــــــــدي  ما ي  األماكن العام  يو المداعس يو يماكن العمح. واعتمدن الفلبين قالولين علا م ــــــــتوى الم
ل يصـــــــــدعن مد ن  كو زو  يول مر ـــــــــوب يعاقم علا  2016للتحر  الان ـــــــــ  ي  األماكن العام . يف  عاب 

ــالا  والتنما . وي    ــاش ي  األماكن العام  من ترل تعد ح يجري علا قالو  الان ــــــ ــ  االن ــــــ التحر  الان ــــــ
امًا محدلة امـأ  التحر  الان ـ  ل يصـدع مالس مد ن  مالير ييضـًا يمًرا قائًما تااتر  تضـمن يح 2018 عاب

اما يمــمح المضــاير  اللفلا ل والتصــفيرل والتحد لل واللمس ارصــد جن ــ . و حدل  لك األمر ىجراشان عملا   
 .(31)ووا ح  وب اه  وي  المتناول و نع علا الخضوم لتدع م ىلزام 

الماــــاالن الت  ت هيهــــا قوالين وعلا الرغم من الترــــدب المحررل ال تزال هنــــا  ياوان كبيرة ي   - 39
التحر  الان ـــــــ ل وال  زال تنفيا الروالين ونعمالها يمـــــــ ر  تحديًا كبيرًال علا غراع الروالين األترى المتعلر   

ــد المرية. ومن تين  ــ ؛ كما ي  هنا     35تلدال ال  زال   189االعن   ـ ــأ  التحر  الان ـ ــر ا امـ تلدا لو  تمـ
ــأ  59 ــر عان امــــ ــ  ي  يماكن العمح؛ و تلدا لاس لد ها تمــــ ــر عان    123 التحر  الان ــــ تلدا لاس لد ها تمــــ

تلدا لاس لد ها تمـــــــر عان امـــــــأ  التحر  الان ـــــــ  ي     157امـــــــأ  التحر  الان ـــــــ  ي  ماال التعلام؛ و 
 .(32)األماكن العام 

ــاان الواعلة ي  الرراع - 40 ــتااا  للتوصـــــــــ ل يتل ت عدة لول عن الاهول الراما  ىلا ت يير 73/148وا ـــــــــ
ــبيح المثالل تدين لان    راي  الربول ااما  تعلل االتحر  الان ـــــــــــ  ي  م ا  العمح. يف  البرت الل علا  ـــــــــ
الم ــاواة ي  العمح والعمال  حمل  امــأ  عدب الت ــامح مهلرا ىراش التحر  ي  م ا  العمحل ولمــرن للير عن  

واعد ال ــــلو  تهدا منا التحر  الان ــــ  وم ايحتر ي  العمح. ونلعاكًا منها  ــــروعة معالا   و ــــا مدول  لر
يوجر  ـــــع  األشـــــخاص ي  مهن محدلة ي  مواجه  التحر  الان ـــــ ل يصـــــدعن ىكوالوع توجيهان محدلة 

لم  امـأ  لعم تالمان المنارل اللوات   تعرض للتحر  الان ـ . وي  ال ـو دل ملبت الح وم  ىلا يمين الملا
المعن  االم ـــاواة ي   ركز جهولش علا التحر  الان ـــ . وعرم حواع ما يصـــحاب العمحل يصـــدعن ح وم   
الممل   العربا  ال ـــعولي  مر ـــوما وراع ا لتح ـــين التصـــدي للتحر  الان ـــ  ي  م ا  العمح. وي  ي ـــترالاال  

م ا  العمحل ويوصـت تو ـا   يجرن لان  حرو  اال ـا  تح ارًا ومناًا وا ـا النها  ي  التحر  الان ـ  ي 
ــامل ل اما ي   لك الوقاي  األولا ل ولمو ج تنلام  جد د للتحول من لمو ج عل الفعح ي    ته  ىصــــــــــرج شــــــــ
التصـدي للتحر  الان ـ  الاي  تهلم ترديم شـ اوى من األيرال ىلا لمو ج ا ـتراق   تهلم ىجراشان ىيااتا  

 من يعباب العمح.

ل ي   غالبا  اال ـــــــــــتاااان للتحر  الان ـــــــــــ  ي  م ا  العمح ال تزال وعلا الرغم من هاش الاهول - 41
ــاا ـــــان تحم  الاناة وتمنا   محدولةل ما اتخا  حد يللا من ااجراشان ي  االمتثال للرالو ل ووجول للم و ـــ
ــايرهن ى  يعلن  ـلك. وعروة علا  ـلكل ـي   عملـاان التفتاش الحـالـا    ــاش من التحـدث عرلـا  يو تضــــــــــــ الن ــــــــــــ

العمحل اما ي   لك ي  ماال الصــح  وال ــرم  المهنيتينل ال تول  اهتماما كاااا للتحر  الان ــ .  المتعلر  ا
__________ 

 (31) UN-Women, Safe Cities and Safe Public Spaces for Women and Girls Global Flagship Initiative: 

International Compendium of Practices (New York, 2019). 

 (32) World Bank Group, Women, Business and the Law 2018 (Washington, D.C., 2018). 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
https://undocs.org/ar/A/RES/73/148
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ا  االة قو   علا الصـعيد   ون  ت يير  راي  يماكن العمح لتهيس  تيسان تالا  من التحر  الان ـ   تهلم ي ـا ـً
م ا  العمحل والمفااا  والم اشل ل  الومن  وعلا م توى يعباب العمح ما التزاب صر ح االم اواة واالحتراب ي   

 وتهيس  تيس  آمن  ولاعم  للضحايا والناجاان ل   يعبضر  عن آعائهن وُ ص ا ىليهن.

ويتلغ عدل قليح من البلدا  )ي ـــــترالاا و ـــــلوييناا( عن الاهول المباول  ل ااس مدى التمـــــاع التحر   - 42
التحر  الان   ي  األماكن الخاص  والعام ل وكالك  الان  . وال تزال هنا    ران كبيرة ي  الباالان امأ  

امـــأ  تا ـــير التحر  الان ـــ  وغيرش من يشـــ ال العن  من ترل الت نولوجاا. وبالمثحل ال تزال هنا    ران 
كبيرة ي  جما ي  مـا تويرش ال ــــــــــــــارن االاع ـ  من تاـالـان عن النـاجاـان والانـاة وترـديم الخـدمـان والنتـائي 

ــير لد ــائا . وتمـ ــا معا ير  الرضـ عة الباالان الومنا  المتعلر  االتحر  الان ـــ  ىلا ي  هنا  حاج  ملح  لو ـ
لولا  ل ااس التحر  الان ـــــــــــــ  ي  مااالن متعدلة من يجح اال ـــــــــــــترشـــــــــــــال تها ي  جما الباالان وتحليلها  

ا ىلا الرح  واأللل  امـأ  تأ ير التحر  الان ـ  ي   ـااقان متعدلةل ال  ـاما ي    االتلاب. وهنا  حاج  ييضـً
 والتعاي  منها. 19- اا  جائح  كوييد

  
 الستنتاجات والتوويات  - رابعا  

 الستنتاجات -ألف  

ي ــتمر العن   ــد الن ــاش والفتاانل المتااع ي  عرقان الروة غير المت ايس  تين الن ــاش والرجالل   - 43
الن ــــــــــــــاش والفتاانل واأل ــــــــــــــرل   ااعتراعش حال  مواعة عالما ل اما يخلفر من آ اع تهيرة علا صــــــــــــــح  وحااة

والماتمعــان المحلاــ ل والماتما ك ــح. وعغم ي  الــدول اتخــان تهوان ي  ماــال اال ــــــــــــــتاــااــ ل من قبيــح 
ــاا ـــــــان قبح حدوث جائح  كوييد لل  19-ا ـــــــتحداث قوالين و ـــــ ل يلم ت ن الت ييران عام  ولم تفق ىلا تحوض
ــ ر  تحد ــاع جائح  كوييدحي  ال  زال التنفيا وتويير المواعل ال ااا  يمــ ــرن 19-يان كبيرة. وما التمــ ل التمــ

ــير العدل المتزا د من   تداتير التخلاف من حدتهال اما ي   لك التراعد البدل  ويرض قيول علا الحرك . و مــــــــــ
التراع ر عن العن   ــــــــد الن ــــــــاش والفتاان ىلا وجول معا ير وقوالم لمها  عمار  الااوع ُتبرع العن  الاي  

كد الو ـــــــا الحال  علا الضـــــــروعة الملح  للعمح المتضـــــــاير والفعال من جماا يصـــــــحاب  رت رر الرجال. و ؤ 
 المصلح  للرضاش علا العن   د المرية.

وقد ا ـــــــتلزب التصـــــــدي للاائح  اتت اعان هام  من جالم الح ومان للتصـــــــدي للعن   ـــــــد المريةل   - 44
ن المتعدلة الرهاعان وتعدلي  األمراا.  ي   لك ت ياف الخدمانل وا ـتخداب الت نولوجاال وتعز ز المـراكا اما

غير يلر ال تزال هنا  حاج  ملح  ىلا تال مز د من الاهول وال ااب اا ــــتثماعان ى ــــااا . وال  زال عدل كبير  
جدا من الن ــاش محروًما من ىم الا  الحصــول علا الدعم المنرا للحااةل علا تللا  ىجهال الخدمان وترديمها  

ل. وتتعرض المنلمان الن ائا ل الت  تؤلي لوعا االغ األهما  ي  التصدي للاائح  ي   روا تحاي تها الريو 
 والرضاش علا العن   د الن اش والفتاانل لض وال مالا  وتم يلا  متزا دة.

ىلا وق  يو ع س التـردب اـلاي تحرل  19-ومن األهمـا  الـفائـر  ام ـا  يال  ؤلي التصــــــــــــــدي ل ويـيد - 45
ا جماا يشــــــ ال العن   ــــــد الن ــــــاش والفتاان. وي  ال ــــــنوان األتيرةل مالبت  االفعح ي  ماال الرضــــــاش عل

الحركان المتناما  ي  جماا يلحاش العالم االم ــاشل  واتخا  ىجراشان لو ــا حد للعن   ــد الن ــاش والفتاانل  
ُلهي   ما التركيز علا التحر  الان ـ . ولتاا  لالكل يحررن الدول تردما هاما ي  تعز ز الروالين وا ـتحداث

 جد دة لمنا التحر  الان   والتصدي لر.
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 التوويات -باء  

ينبغي للدوا أن تكفل منح األولوية لمنع العنف ضااااد النساااااء والفتيات والتصاااادي له في الخلو  - 46
والتعافي منه، إلى جانب وضاااع آليات فعالة للرواااد والمسااااءلة     19-الو نية المتعلقة بالساااتجابة لكوفيد

ي المالية وجيءا  وينبغي أن تبالل الساتثمارات في منع العنف ضاد المرأة والتصادي له جيءا من حيم الحواف
 .“إعادة البناء على نحو أف ل”ل يتجيأ من 

ولكي تتملن المنظمات النساااااااائية من الضااااااالالخ بدورها الفائق األهمية، ينبغي للدوا أن تقوم  - 47
 يلي: بما

تملين المنظمات النساائية من المبااركة في عمليات وانع القرارات المتعلقة بالساتجابة  )ي( 
 والتعافي منه؛ 19-لكوفيد

ضاااااااااماان توفير التمويال العااجال والمرن لخادماات الادع  التي ياديرهاا المجتمع المادني  )ب( 
 وجماعات حقوق المرأة 

وتُادعى الادوا إلى اعتباار مادماات الادع  المقادماة إلى النسااااااااااء، بماا في تلا  المالج  والخادماات  - 48
  وثمة حاجة إلى ايادة التمويل والتكيف من أجل الصااااحية والدع  النفسااااي الجتماعي، مدمات أساااااسااااية

الووااوا إلى جميع النساااء، بصاارر النظر عن أوضاااعهن، في بيوتهن ومجتمعاتهن المحلية، وكفالة عدم  
التخلي عن أي منهن، حتى يتسانى للمحرومات منهن أو اللواتي يعبان في المنا ق النائية الحصاوا على  

يات مبتكرة لإلحالة، باسااتخدام مجموعة من السااتراتيجيات للووااوا الخدمات  وينبغي اتباخ مسااارات وااارا
 إلى النساء اللواتي ليس لديهن منفذ إلى تكنولوجيا المعلومات والتصالت 

وُتحث أجهية البر ة والعدالة على كفالة إيالء أولوية عالية لحوادث العنف ضد النساء والفتيات،  - 49
حماية، ومحاساااابة الجناة  وينبغي للدوا أن تتخذ تدابير محددة لتناوا وكفالة حصااااوا المرأة على أوامر ال

التراي  في األعمااااا  ير المنجية وتملين المرأة من الوواااااااااوا إلى المحااااي ، بماااا في تلااا  المحااااي   
المتخصاصاة، من مالا التداوا بالفيديو، والهاتف، والمحاي  المتنقلة، على سابيل المثاا  كما ينبغي للدوا 

ثة لتتبع الجناة المساااجلين ورواااده  على نحو فعاا  وينبغي أن تقع  أن تنبااا   قاعدة بيانات دقيقة ومحدَّ
 على عاتق الجناة مسؤولية مغادرة المنيا وتغيير سلوكه ، ل على عاتق ال حايا والناجيات 

يات وينبغي للدوا أن تسااتخدم وسااائو العالم التقليدية، ووسااائو التواواال الجتماعي، وتكنولوج - 50
النترنا  لتغيير المعاايير والقوالاب النملياة والمواقف التي تجعال من العنف أمرا عاادياا وتجاد لاه ماا يبرر    
وينبغي للدوا أن تدع  التدابير الرامية إلى إاااااااراا الرجاا والفتيان باعتباره  متحالفين في الق اااااااء على  

 العنف ضد النساء والفتيات 

لمنع العنف، وتخصاايا الدع  والحوافي على الصااعيد القتصااادي  وفي إ ار اسااتراتيجية ااااملة - 51
وملو التعافي، ينبغي للدوا أن ت امن إملانية حصاوا الجميع على الحماية   19-اساتجابة لجائحة كوفيد

الجتماعية المراعية للمنظور الجنسااني، نظرا ألهميتها القصاوف في توفير األمن القتصاادي والساتقاللية  
 ما ينبغي أن يبمل إعانات دع  األجور و ير تل  من أالاا ابلات األمان للمرأة  وهذا 
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وينبغي لجميع الجهاات الفااعلاة، بماا في تلا  القلااخ الخاا ، أن تؤدي دورهاا في دع  النسااااااااااء  - 52
اللواتي يتعرضاان للعنف، باسااتخدام النهج القائمة على مراعاة متللبات الناجيات في اااراية مع المنظمات 

  19-، مع ايادة تعييي هذ  الجهود في سياق كوفيدالنسائية

وينبغي للدوا أن تكفل ووااااوا النساااااء والفتيات إلى تكنولوجيا المعلومات والتصااااالت الم مونة  - 53
والميساااااورة التكلفة، وأن تعمل مع مقدمي التكنولوجيا على منع العنف والتحرش على النترن ، ول سااااايما  

ل وواااوا النسااااء اللواتي يتعرضااان للعنف والتحرش إلى سااابل النتصاااار ، بما يلف19-في ساااياق كوفيد
 السريعة والفعالة 

ويجب عدم وقف الواااااااالحات الرامية إلى تعييي القوانين التي تتصااااااادف للعنف ضاااااااد النسااااااااء  - 54
وهو أيثر أالاا العنف ضد   -وبالضافة إلى تل ، يجب أن يظل الق اء على التحرش الجنسي  والفتيات 
والتعافي منها  وينبغي للدوا أن تواواااااال    19-على قائمة األولويات مالا جائحة كوفيد -ة انتبااااااارا المرأ

جهودها الرامية إلى ساان قوانين ااااملة تعترر ب ن التحرش الجنسااي اااللا من أااالاا التمييي ضااد المرأة 
تباااااامل عال  العمل،  وانتهااا لحقوق النسااااااان، وأن تكفل التيام هذ  التبااااااريعات بتناوا مجالت متعددة، 

والمؤسااسااات التعليمية، واألماين العامة، وااابلة النترن   وينبغي إدماا القوانين مع مجموعة من تدابير 
التلبيق والنفات، تباااامل اسااااتراتيجيات لتبااااجيع ال ااااحايا والناجيات على البالس عن التحرش الجنسااااي،  

 لمنع ووضع عمليات للبلاوف تركي على الناجيات، واستراتيجيات ل

وينبغي للدوا أن تصاااادق، دونما إبلاء، على اتفاقية منظمة العمل الدولية ببااا ن الق ااااء على   - 55
(  وينبغي لها أن تحدد أولويات الجراءات التي تف ااااي  190فرق    2019العنف والتحرش في عال  العمل، 

نبغي أن تبااااااامل هذ  إلى تغير في الثقافة من أجل الق ااااااااء على التحرش الجنساااااااي في عال  العمل  وي
الجراءات وضاااع التيامات إيجابية على أربال العمل لمنع التحرش الجنساااي والتصااادي له؛ ووضاااع معايير  
جديدة للبااااااافامية والمسااااااااءلة لكي يقدم أربال العمل تقارير عما يبذلونه من جهود؛ وزجراء تدريب إليامي 

 ومرتكي إلى األدلة بب ن التحرش الجنسي 

اواال الدوا، إلى جانب منظومة األم  المتحدة وسااائر أوااحال المصاالحة المعنيين، وينبغي أن تو  - 56
تعييي الجهود الرامية إلى تحسااين البيانات المتعلقة بالعنف ضااد النساااء والفتيات، بساابل منها سااد  الثغرات 
رش القائمة في البيانات الو نية المتعلقة بالتحرش الجنساااااااي، ووضاااااااع منهجيات لجمع البيانات عن التح

والعنف الجنسيين اللذين تيسر التكنولوجيا ارتكابهما  وينبغي للدوا أي ًا أن تجري بحوثًا عن أثر التحرش 
 والتعافي منه  19-الجنسي في مختلف السياقات، بما في تل  سياق كوفيد

 


