
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على  يالعنف المبن ي: دلیل بشأن تنسیق التدخالت ف19-لکوفید ئخطة الطوار

 االجتماعيالنوع 

 

 
 2020مارس  18 نسخة معدلة

 

خطة الطوارئ بتعريفها البسيط هي لقطة تبين قدرات الشريك اإلنساني ونهجه المتبع لتلبية  الطوارئ:خطة 



 

االحتياجات الفورية للمجتمعات المتضررة خالل المراحل المبكرة من حالة الطوارئ. التخطيط للطوارئ هو 

 1اإلنسانية.أداة لتوقع وحل المشكالت التي تنشأ عادة أثناء االستجابة 

 

 المشترك بین الوكاالت: للطوارئفي التخطیط  2 االجتماعيدور مجموعة تنسیق العنف المبني على النوع 

 

داف لتحقيق أه مًعا-الفرعيةالتي هي أعضاء في المجموعات -د كيف ستعمل الوكاالت المختلفة يتحد ●

 (.19-خاصة بالقطاعات لالستجابة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

فر خطة الطوارئ لمجموعة التنسيق إطار العمل الشامل للجهات الفاعلة في التصدي للعنف المبني تو ●

لتقديم استجابة تشاركية. قد تكون الخطة جزًءا من خطة مشتركة بين الوكاالت  االجتماعيعلى النوع 

المتحدة القطري أو جزء أو تمرين بقيادة فريق األمم  ،3لفريق العمل اإلنساني في سياق عمل القطاعات 

من إطار آخر للتخطيط للطوارئ بين الوكاالت في البلدان التي تكون فيها االستجابة اإلنسانية بقيادة 

 هياكل حكومية لتنسيق الكوارث.

تكون خطة الطوارئ لمجموعة تنسيق العنف المبني على النوع االجتماعي منفصلة ولكنها مكملة  ●

 ستقدم المنظمات المختلفة استجابتها البرامجية. وتصف كيف ات،للمؤسس الطوارئ الفرديةلخطط 

يقدم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو الفريق القطري لألمم المتحدة أو الوكالة  الحاالت،في كثير من  ●

الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها السيناريوهات لعملية التخطيط للطوارئ لضمان وجود 

من المهم توضيح افتراضات  ،19-عبر جميع مجموعات االستجابة. في حالة كوفيدتناسق في التخطيط 

ذات الصلة بمجاالت التغطية  19-التخطيط والمراحل / مستوى المخاطر المحددة الستجابة كوفيد

 الخاصة بك الستجابة العنف المبني على النوع االجتماعي.

قدرات المجتمعة المتاحة من جميع الشركاء توفر خطة الطوارئ معلومات تفصيلية حول الموارد وال ●

ويضع خطة جماعية ومحددة ألدوار المنظمات خالل  االجتماعي؛التنسيقية للعنف المبني على النوع 

 األزمة المتوقعة.

 الثغرات. معالجة هذهيجب أن تحدد خطة الطوارئ الثغرات في التأهب وتحديد سبل  ●

 موارد لتنفيذ إجراءات التأهب في الخطة.يجب أن تشارك مجموعة التنسيق في تعبئة ال ●

 الجتماعيايجب تطبيق النهج القائم على حقوق اإلنسان في التخطيط الستجابة العنف المبني على النوع  ●

 .19-طوال دورة استجابة كوفيد

ينبغي أن تظل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في صميم عملية التخطيط وتنفيذ  ●

 االستجابة.

والتي تدمج أو تشير إلى تخطيط مجموعة تنسيق  تفصيالً،قد تضع مجموعة الحماية خطة طوارئ أكثر  ●

 .االجتماعيالعنف المبني على النوع 

والتي قد تتطلب مشورة فنية أو دعًما لدمج  للطوارئ،ستطور مجموعات أخرى أيًضا وثائق التخطيط  ●

 اعي.التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتم

 

 العملیة التشاركیة

األحمر، وكاالت األمم المتحدة  األحمر، الهاللاعمل على تشجيع مساهمة ومشاركة حركة الصليب  ●



 

ومنظمات حقوق المرأة  الوطنية،بما في ذلك منظمات الصليب األحمر  الحكومية،والمنظمات غير 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري  اإلعاقة،منظمات األشخاص ذوي  المحلية،

لضمان أخذ قدراتهم وخبرتهم بعين  البلد،ومنظمات كبار السن التي تنشط في  الجنسانية،الهوية 

 وبأن بإمكانهم المساهمة بشكل كامل. االعتبار،

ي التي قامت بقيادة فإن السلطات الوطنية ه ،19-في معظم السياقات التي تم فيها تفعيل استجابة كوفيد  ●

عملية االستجابة. قد يكون هذا السيناريو هو الحال في العديد من السياقات األخرى حيث تقود الصحة 

العامة والجهات الحكومية األخرى تنسيق االستجابة الشاملة. يعتمد مدى مشاركة السلطات الوطنية 

الت على السياق وهيئات التنسيق ودون الوطنية في عملية التخطيط للطوارئ المشتركة بين الوكا

ينبغي أن يستند التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ  الحاالت،وأعضائها في ذلك السياق. في جميع 

 على المعرفة بتخطيط وقدرات ونظم السلطات الوطنية والمحلية.

ة للمخاطر بليينبغي استكمال ذلك بمعرفة أوجه عدم المساواة ونقاط الضعف الكامنة التي تؤثر على القا ●

 والمرونة لدى النساء والرجال ومجتمعاتهم في سياق معين وتسترشد بمبادئ الحياد والنزاهة.

قد تحتاج أساليب التشاور إلى التحول ألشكال أخرى للحد من تعرض الفئات الضعيفة: االستشارات  ●

من الممثلين  التحدث مع مجموعات المكتوبة؛المدخالت  الهاتفية؛عبر اإلنترنت / االستشارات 

 19-وتوفير مساحات للتشاور مع خدمات فحص كوفيد الكبيرة؛المرشحين بدالً من التجمعات العامة 

 عند الدخول.

 افتراضات التخطیط

 ستتم االستجابة بالموارد المتاحة محليًا بسبب القيود الدولية على السفر والدخول عبر الحدود. 

 الخارجية / المستوردة مثل مجموعات الكرامة واألدوية  قد يتأخر وصول الكميات الكبيرة من السلع

والمطهرات واألقنعة وغيرها من معدات الحماية الشخصية بشكل كبير أو قد تكون غير متاحة بسبب 

 االضطرابات في سالسل التوريد العالمية وارتفاع الطلب عليها.

 منة،اآلمثل األماكن  العامة،فق قد يكون هناك انخفاض أو تحوالت في كيفية وصول السكان إلى المرا 

 بسبب الحجر الصحي والقيود األخرى على تجمعات األماكن العامة.

  خدمات الصحة العامة إلى تعطيل الخدمات ذات الصلة بالعنف المبني على  العالي علىقد يؤدي الطلب

 حولها بشكلالنوع االجتماعي والتي كانت متوفرة سابقًا في قطاع الصحة والقطاعات األخرى أو ت

 ملحوظ.

  الضارة إلى زيادة تعرض النساء والفتيات بشكل كبير لإلصابة  االجتماعية الجندريةقد تؤدي المعايير

 الحميم.بما في ذلك عنف الشريك  االجتماعي،والعديد من أشكال العنف المبني على النوع 

  ي مواقف تيات بالبقاء في المنزل فأو التدابير األخرى التي تلزم النساء والف في المنزلقد يؤدي الحبس

ي بما في ذلك التحرش الجنس االجتماعي،غير محمية إلى زيادة خطر تعرضها للعنف المبني على النوع 

 الحميم. وعنف الشريكواإليذاء 

  ام والنظخاص قد تكون القيود المفروضة على التحركات والحبس في أماكن المخيم صارمة بشكل

ان النازحون عرضة بشكل خاص للتعرض للتأثيرات الضارة للعنف المبني قد يكون السك هش. الصحي



 

 .19-وكوفيد االجتماعيعلى النوع 

 

 التخطیط:بیانات مفیدة لعملیة  

 

   بما في ذلك أي معلومات متاحة من االستجابات السابقة داخل  :المحدثةمراجعة البیانات الثانوية

مثل الكوليرا أو  الصحية،الدولة للعنف المبني على النوع االجتماعي في سياق حاالت الطوارئ 

 السارس أو اإليبوال أو الحصبة أو غيرها.

 ر اإلنترنت التي: كم عدد خطوط الدعم المباشر / خدمات االستشارة عبالقدرة على االستجابة عن بعد 

العنف المبني على النوع ين يتم تدريبهم على اإلحاالت من تعمل؟ كم عدد موظفي الخط الساخن الذ

 .االولية واإلسعافات النفسيةاالجتماعي 

   في ذلك عدد ومواقع المراكز الصحية  : بمااالجتماعيتحديد نقاط خدمات العنف المبني على النوع

لنوع على الصديقة للنساء والفتيات أو النسبة المئوية لتغطية خدمات العنف المبني والمساحات ا

 .االجتماعي لمنطقة معين

 مخزون السلع 

o  الكرامة.عدد حقيبة 

o  طاع قيجب التنسيق مع ما بعد االغتصاب المتوفرة في المواقع المعدة مسبقًا )حقائب الرعاية عدد

 .والجنسية( ةومجموعة الصحة اإلنجابي الصحة

o  د مثل مطهرات اليعدد سلع النظافة لموظفي تقديم خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي

 .وغيرها واألقنعة

  وضباطعدد العاملين في مجال الرعاية الصحية واألخصائيين االجتماعيين:  :البشريةتوافر الموارد 

 الشرطة المدربين على اإلحاالت المتعلقة بالعنف المبني على النوع االجتماعي  

   بالعنف  ةوالقسائم المتعلقالمساعدات النقدية عدد أو توفر  :والقسائمتخطیط وتقییم المساعدات النقدية

القسائم وقدية المساعدات النتقييم تجميع بيانات  األخرى؛لقطاعات المبني على النوع االجتماعي أو ا

 الحالي.السياق  في

   دمي ومق االجتماعيلعنف المبني على النوع ا لموظفي النفسیة واالجتماعیةموارد الصحة العقلیة

عدد أو نسبة المنظمات األعضاء التي تتوفر لديها خدمات استشارية / رفاهية ة: يلصحا الخدمات

 .(شخصيبشكل للموظفين عن بُعد أو 

  معلومات عن فرقة عمل  : توافرواالستعداد للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي الجاهزية

ة المئوية النسب بك؛أو التدابير المعمول بها في السياق الخاص  الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي

 .الجنسيالحماية من االستغالل واالعتداء للمنظمات األعضاء التي لديها مدونة سلوك و / أو تدريب 

 النقاط الرئیسیة التي يجب مراعاتها عند تخطیط االستجابة وتحلیلها:

: هل تتمتع النساء والفتيات بإمكانية وصول مستقلة وآمنة إلى لنوع االجتماعي والوصول إلى التكنولوجياا ●

ذا إ تستمراألساسية أن اإلنترنت أو الهواتف أو وسائل االتصال األخرى التي من شأنها أن تسمح للخدمات 



 

ول بما في ذلك الوص البديلة، طرقالما هي  كذلك،كانت حرية الحركة مقيدة / الحجر الصحي؟ إذا لم يكن األمر 

 إلى معلومات الوقاية؟

بما في ذلك توافر الموظفين لتقديم خدمات االستجابة للعنف المبني على النوع  ،الصحيةالتأثير على المرافق   ●

 االجتماعي.

مثل توافر الخدمات للحصول على أوامر الحماية والمساعدة المتاحة لتوفير  ى قطاع األمن / العدالة ،التأثير عل ●

 استجابة فورية للسالمة / العدالة للناجين.

الً كيف ستقيّد قيود الحركة والتجمعات ، فض اآلمنة: والفتيات والمنازلالتأثير على المساحات اآلمنة للنساء  ●

صحي ، أو تغيير عمليات هذه الخدمات؟ ما هي اإلجراءات الصحية والوقائية التي يجب عن سياسات الحجر ال

 وضعها في هذه المواقع؟

فعل لتوفير بال المساعدة النقدية والقسائم استخدام: في العديد من البلدان ، يتم دور المساعدة النقدية والقسائم ●

 ملمساعدة النقدية والقسائزايا / المخاطر المحتملة لـي المالدعم المالي لألشخاص المصابين بالفيروس. ما ه

 .19-كوفيدللعنف المبني على النوع االجتماعي والبرامج األخرى أثناء استجابة 

ما هي المجموعات التي قد تحتاج إلى استهداف أو تحديد أولويات المساعدة بناًء على  التقاطع واالستهداف: ●

النساء المسنات الالئي يعشن بمفردهن أو بدون أي أنظمة دعم أو  ال،المثنقاط الضعف والحاجة؟ على سبيل 

 .العامالت المهاجرات الالتي قد يتعرضن لنقاط ضعف معينة ويحتاجون إلى مساعدة وتوعية محددة

 

 تحلیل المخاطر بین الوكاالت:النقاط الرئیسیة التي يجب تضمینها في سرد 

دية زيادة الطلب ومحدو المقیدة؛في ازدياد بالفعل بسبب الحركات  االجتماعيمخاطر العنف المبني على النوع  

الطلب بین الجنسین على المرأة للعمل كمقدمة  األساسیة؛ وازديادالوصول إلى الخدمات العامة والسلع 

علق يتللرعاية مع االستمرار في قیامها باألدوار المنزلیة األخرى وكسب الدخل. وتتفاقم هذه المخاطر فیما 

 وهشاشة أنظمة الصحة العامة. معین،بدرجة تأثیر التفشي على سیاق وبلد 

   الشريك الحميم: هناك أدلة على تزايد العنف المنزلي  عنف /من المرجح أن يزداد العنف المنزلي

الصين ، وقد ظهرت بالفعل أدلة من أزمات   في 19 -بشكل ملحوظ في المناطق المتضررة من كوفيد

 .4الصحة العامة السابقة 

   قد يؤدي انخفاض إتاحة / وصول النساء والفتيات إلى خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي

ويؤدي إلى إفالت الجناة من العقاب إذا  للخطر،إلى تعريض الناجين من الصحة والسالمة الجسدية 

 وكاف.كان قطاعا الصحة والعدالة غير قادرين على االستجابة بشكل مالئم 

  واجهت النساء والفتيات زيادة التعرض لالستغالل واالعتداء  الجنسيين:الل واالعتداء مخاطر االستغ

.مع ازدياد عدد األشخاص الذين يستجيبون لألزمة )ربما المستجيبون 5الجنسيين في أزمة إيبوال 



 

يد من زاإلنسانيون غير التقليديين( مع ارتفاع الطلب وعدم تكافؤ اإلمدادات الغذائية واللوازم الصحية ت

 االستغالل الجنسي. التعرض مخاطر

   التي قد تتأثر ديناميكيات االستجابة في  األخرى االجتماعيتحليل مخاطر العنف المبني على النوع

 سياقك.

 قائمة اإلجراءات المحتملة

  واستجابة  ر،المخاطوالتخفيف من  للوقاية،ضع خطط لتغيير أو توسيع بعض طرائق التسليم المباشر و

رة والمشو اإلنترنت،المبني على النوع االجتماعي للطرائق البعيدة )مثل االستشارة عبر  العنف

 وإنشاء دردشات / مجموعات دعم األقران(. الراديو،وزيادة حمالت االتصال عبر اإلنترنت /  الهاتفية،

   عات العكس أي تغييرات في س االجتماعيتقييم ومراجعة مسارات إحالة العنف المبني على النوع

 تشغيل الخدمة أو نقاط الوصول. انشر بسرعة واستمر في المراقبة والتحديث بانتظام.

   بالوقاية من العنف المبني على النوع االجتماعي  المتعلقة والتثقيف واالتصالوضع مواد التعليم

 ه.. دمج العاملين المدربين على الحماية في مناطق الفحص هذ19 -والخدمات في مكاتب فحص كوفيد

  خل الموجودين دا االجتماعيتعيين / أو تدريب المزيد من موظفي استجابة العنف المبني على النوع

 بما في ذلك العاملين بالخطوط الساخنة. الدولة،

   إجراء تدريبات للموظفين عن بعد على اإلسعافات األولية النفسية واحاالت العنف المبني على النوع

 االجتماعي.

   الصحة في الخطوط األمامية عن بُعد على اإلحاالت اآلمنة ومسارات اإلحالة.تدريب موظفي 

   والمساحات  والفتيات،وضع مبادئ توجيهية بشأن العمليات اآلمنة وإدارة األماكن اآلمنة للنساء

وغيرها من المساحات اآلمنة الجماعية  الشاملة،ومراكز األزمات  اآلمنة،والمنازل  لألطفال،المالئمة 

 19 -حددة كوفيدالم

  19 -دمج األسئلة المتعلقة بمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي في تقييمات احتياجات كوفيد. 

   المنقذة للحياة" بالتنسيق مع القطاعات  االجتماعيمراجعة ونشر رسائل العنف المبني على النوع"

 .األخرى

    مع والتثقيف واالتصالبما في ذلك دمج مواد التعليم  للتوزيع، الكرامةوضع مجموعة حقائب 

 الحقائب.ساخن داخل ال معلومات الخط

   إنتاج مجموعات الكرامة المعدلة مع العناصر  االتصال:التعليم و التثقيف و  مواد وإنتاجتوطين السلع

قيف و و التث ليمالتع موادإشراك النساء في الفتيات في صنع األقنعة أو  والمتاحة؛المتوفرة محليًا 

 19 -من كوفيد االتصال للوقاية

   19 -االستجابة الصحية كوفيد فرق معدمج موظفي الحماية. 

   التأكد من التزام منشآت أو مساحات الحجر الصحي بإرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 اطر.المبني على النوع االجتماعي / تدابير التخفيف من المخ العنف منللحد 

   وصحة الموظفين لرفاهيةزيادة توافر الخدمات عن بعد. 
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