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  -)مقابلة مع ندى دروزه صباح العربية | كورونا يرفع معدالت العنف المنزلي ومنظمات أممية تحذر 

 ( العربيّة

 (الغد ) الوباء وتقييد الحركة يفاقمان العنف األسري 

 ( يمينة حمدي /العرب ) مدبّرات المنازل على خطى الحكومات يخضن معركة تقشف 

 

 نيسان/أبريل  10

 ( OTVمقابلة مع ندى دروزة على قناة أو تي في ) 

 

 نيسان/أبريل   9

 ( قناة المملكة) األمم المتحدة: تداعيات كورونا تزيد العنف ضد المرأة العربية 

 ( شبكة النبأ) نصائح بشأن السالمة النفسية للنساء في أوقات األزمات  

 (مدار الساعة -)منال كشت  منال كشت تكتب: زيتنا مش عكر .. لكن الحمل ثقيل 
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 ( 365الخليج  ) فيروس كورونا يهدد مبادرات عمل نساء فلسطينيّات  

 (ربيالقدس الع) حذار من ثورة جياع كورونا  

 (الغد ) دراسة أممية تحذر من ارتفاع معدالت العنف ضد النساء خالل أزمة الكورونا 

  ة العنف ضد النساء بسبب فيروس كورونا..ومالجئ للنساء الناجيات من العنفدراسات تؤكد..زياد  

 ( أي وان مصر)

 COVID-19: Domestic violence aggravates in Arab region (Klapboard) 
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https://www.youtube.com/watch?v=CnVkMLTztpA&feature=youtu.be
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84/
https://alarab.co.uk/مدبّرات-المنازل-على-خطى-الحكومات-يخضن-معركة-تقشف
https://www.otv.com.lb/news/%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF---%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-9-%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-2020/89154
https://www.almamlakatv.com/news/37183
https://m.annabaa.org/arabic/psychology/22797
http://alsaa.net/article-121791
https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://alghad.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86/
https://a-one-masr.blogspot.com/2020/04/violence-against-woman.html
https://www.klapboardpost.com/covid-19-domestic-violence-aggravates-in-arab-region/


 ( النهار) المرأة ستخسر ضعف خسارة الرجل من الوظائف بسبب الكورونا 

اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا المرأة ستخسر ضعف خسارة الرجل من  

 (وكالة أخبار المرأة)  الوظائف

ف اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة كورونا وهي ستخسر ضعف خسارة الرجل من الوظائ 

 ( الوكالة الوطنية اللبنانية)

 (الكلمة أونالين ) اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا  

 ( 24لبنان ) علن عن ازدياد العنف ضدّ المرأة نتيجة كورونا.. ماذا عن خسارتها؟اإلسكوا ت 

 (MTV)  اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة كورونا 

 ( المركزية) رأة نتيجة كورونااإلسكوا: ازدياد العنف ضد الم 

 ( القوات اللبنانية) “إسكوا”: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة “كورونا” 

 ( شبكة الصين) (19-)كوفيد دراسة أممية تتوقع ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة فيروس  

يس  )  دراسة جديدة: الحظر االجباري يزيد العنف االسري ويقلل مناعة النساء ضد كورونا )فيديو( 

 ( عراق

 ( باب نت )  اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا 

 ( النشير) 19اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا  

 ئفاإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة كورونا وهي ستخسر ضعف خسارة الرجل من الوظا  

 ( تواصل.كوم)

اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا المرأة ستخسر ضعف خسارة الرجل من  

 ( صحيفة البدع) الوظائف

 Dans un Liban confiné, les violences domestiques explosent (L’Orient le 

Jour) 

 Domestic violence against women in Arab region worsens amid COVID-19 

outbreak: UN (Xinhua) 

 ESCWA & partners warn: violence against women has increased due to 

COVID-19; Women will lose twice as much as men in terms of jobs (Market 

Screener) 

 Domestic violence in Arab region worsens amid COVID-19: UN (Outlook 

India) 

 Domestic violence in Arab region worsens amid COVID-19: UN (Bhaskar 

Live) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newspaper.annahar.com/article/1161229-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=24906&fbclid=IwAR0b1L5gV1R4fgjhSYrp8DTgiu9iEvDJQzIjWZz3QVQhvBmW02JVdSzLERI
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/472273/nna-leb.gov.lb
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=469682
https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AC%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B9/1040842/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/207901/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.lebanese-forces.com/2020/04/06/escwa-2/
http://arabic.china.org.cn/txt/2020-04/07/content_75900980.htm
https://yesiraq.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/
https://yesiraq.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/
https://www.babnet.net/rttdetail-201021.asp?fbclid=IwAR1qiA1Dp6CyHh0oiyfKm_SZigpUUNaCNYm_7R7wzny4YoDiWLjnEQz0Q6w
https://alnaasher.com/2020/04/06/escwa-partners-warn-violence-against-women-has-increased-due-to-covid-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7/
http://tawasal.com/2020/04/06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83/
https://www.albidda.net/women/3863990.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213569/en-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213569/en-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/07/c_138952374.htm
https://www.marketscreener.com/news/ESCWA-partners-warn-violence-against-women-has-increased-due-to-COVID-19-Women-will-lose-twice-a--30318316/
https://www.marketscreener.com/news/ESCWA-partners-warn-violence-against-women-has-increased-due-to-COVID-19-Women-will-lose-twice-a--30318316/
https://www.outlookindia.com/newsscroll/domestic-violence-in-arab-region-worsens-amid-covid19-un/1793895
https://www.outlookindia.com/newsscroll/domestic-violence-in-arab-region-worsens-amid-covid19-un/1793895
https://www.bhaskarlive.in/domestic-violence-in-arab-region-worsens-amid-covid-19-un/
https://www.bhaskarlive.in/domestic-violence-in-arab-region-worsens-amid-covid-19-un/


 

 

 

 

   الوباء وتقييد الحركة يفاقمان العنف األسري

 (الغد )

لى الرأس والرقبة والظهر تلقتها شفاء “اسم مستعار” على يد زوجها الذي أصاب  ثالث طلقات توزعت ع

 .ايضا ابنها، في جريمة عنف أسري وقعت يوم الجمعة الماضي؛ يوم حظر التجول التام

وفيما يصف األطباء المشرفون على حالة “شفاء”، وهي أم لثمانية أطفال، بأنها متوسطة لم يتضح بعد األثر  

 .صابة على صحتها مستقبالالمتوقع لإل

قيود جرمية سابقة، ورغم عدم وجود أي ملف   4وبحسب مصادر “الغد” فإنه “يوجد بحق الزوج المعتدي 

 .”سابق للعائلة لدى ادارة حماية األسرة، إال أن الزوج كان دائم التعنيف لزوجته وأبنائه

ل حالة حظر التجول أكثر فأكثر،  وتسلط هذه الجريمة الضوء على قضايا العنف األسري الواقعة في ظ

فبحسب خبراء فإن القيود على الحركة “ترفع من نسبة الخطورة التي تلحق بالنساء المعرضات للعنف،  

بسبب التواجد شبه الدائم للضحية مع المعتدي من جهة، وهو ما يعرف بالتعايش القسري، ومن جهة اخرى  

تصال، كونها تحت مراقبة المعتدي، وصعوبة  لصعوبة وصول الضحية الى الخدمات بسبب صعوبة اال

 .”التنقل

ويوضح هؤالء الخبراء أن “الغالبية العظمى من ضحايا العنف “يلجؤون الى األقارب واألهل للحماية من  

المعنف لكن في ظل الظرف الحالي يبدو االتصال مع أفراد األسرة الممتدة خيارا صعبا وأحيانا غير متاح  

ي يلجأ بها المعنف لعزل الضحية عن وسائل االتصال”، مشيرين الى أنه “غالبا ما  خاصة في الحاالت الت 

يكون خيار اللجوء الى السلطات أو التبليغ للمركز األمني خيارا أخيرا ال تفضله النساء بسبب التخوف من  

 .”تبعاته االجتماعية 

رئ لداري الوفاق وآمنة المعنيتين  ورغم ورود بالغات إلدارة حماية األسرة وتحويل عدد منها ألقسام الطوا

بضحايا العنف األسري والمعرضات للخطر، إال أنه ال توجد حتى اللحظة أي دراسة تحدد نسب العنف  

 .األسري والعنف الواقع على النساء خالل أزمة جائحة كورونا واجراءات حظر التجول

ية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت  وبحسب دراسة صادرة عن لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصاد 

أممية حول أثر كورونا على النساء، فإن “عددا قليال فقط من الدول العربية يوثق حاالت العنف األسري، ما  

يعني أن النطاق الحقيقي لهذا العنف وعواقبه خالل هذه الفترة االستثنائية ما يزال غير واضح”، محذرة من  

زل الضحية بشكل كامل وحرمانهـا مـن أي تفاعـل اجتماعـي مـع العائلـة  ان “المعتدين قد يلجؤون الى ع

واالحبـاء، حتـى عبـر االنترنـت، أثنـاء تفشـي الفيـروس”، وهو ما تؤكده شكاوى لنساء وأمهات على  

 .صفحات “فيسبوك” منشورة دون اسم حول تعرضهن لحاالت عنف جلها من قبل الزوج

ا إن عالقتها مع زوجها لم تكن يوما جيدة، لكنه كان يقضي غالبية وقته في  تقول احدى السيدات في منشوره

العمل، ما يعني أن عدد ساعات التواصل بينهما قليلة، وتقول، “كنت أقدر آخذ نفس، أحكي تلفون مع أهلي،  

ى  أزورهم، اكون بالبيت مع اوالدي بدون مشاكل، هأل الوضع مخنوق، هو دايما بالبيت بس بعمل مشاكل حت 

 .”اني افضفض صار ممنوع، يراقب اتصاالتي وكل تصرف ممكن أعمله 

سيدة أخرى متزوجة حديثا، شكت على احدى مجموعات التواصل من تعرضها لعنف جسدي من قبل  

https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84/


زوجها، وفي ظل ظروف حظر التجول لجأت السيدة الى والد زوجها الذي يقطن في بناية مشتركة مع  

 .”بسؤال “شو عملت حتى ضربك؟  العائلة، لكن والد زوجها واجهها

تقول هذه السيدة، “رغم أني تمكنت من حل الخالف مع زوجي إال أنني أشعر بضعف شديد في وقت ال  

 .”أستطيع اللجوء الى أحد 

تقول األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس في هذه المسألة “على المستوى  

يوم حالة، أحولها للجهات المختصة سواء حماية االسرة أو مؤسسات مجتمع    الشخصي تصلني تقريبا كل

مدني للدعم النفسي والقانوني حسب احتياجات الحالة وحسب رغبتها، خصوصا أن نسبة كبيرة من الحاالت  

 .”ترغب بحل مشاكلها دون التقدم بشكوى رسمية 

جابة ألزمة كورونا وفقا للنوع االجتماعي  وتتابع النمس، كلجنة وطنية تقدمنا بورقة للحكومة عن االست

“وكان أحد محاورها العنف األسري القائم على النوع االجتماعي وكيفية التحرك لالستجابة لهذا العنف بما  

 .”في ذلك تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لمواجهة هذه المشكلة

واضحة على االعالم الرسمية حول  وتلفت النمس الى اشكالية عدم توفر المعلومات او رسائل حكومية 

التعامل مع العنف األسري، وتبين “من المهم والضروري أن تبث وسائل االعالم الرسمي رسائل اعالمية  

حول كيفية الوصول الى الخدمات في حال تعرضهن للعنف اضافة الى رسائل أخرى للتأكيد على أن العنف  

ءلة القانونية”، مؤكدة “ضرورة توفير أماكن مؤقتة  األسري مرفوض وأن من يقوم به يعرض نفسه للمسا

وآمنة للمعنفات وأطفالهن، لكن ألن الوضع استثنائي يمكن تطبيق ذلك من خالل تفعيل أوامر دفاع تخص  

 .”الحماية من العنف األسري 

حة  وكانت دراسة للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا( حذرت من ان للجائ

تأثيـرا كبيـرا علـى مختلـف أشـكال العنف ضد المرأة والعنـف القائـم علـى التمييـز بين الجنسـين، الفتة إلى  

أن “معدالت العنف ترتفـع في حـاالت الطوارئ، بما فيها حاالت تفشـي االوبئة، بسبب التعايش المشترك  

عدام االمن الغذائي، والقلق من التعرض  القسري بين المرأة والرجل، وتفاقم الضغوط االقتصادية، وان

 .”للفيروس

وبينت الدراسة انه في ظل انتشار الوباء العالمي، “يصعب على الناجيات من العنف االسري طلب المساعدة  

وتلقيها. وقد يعزى ذلك إلى القيود المفروضة على التنقل، أو لمحدودية توافر الخدمات، أو نقص المعرفة  

 .”بالخدمات المتاحة

وبين التقرير فـي حالـة الناجيـات مـن العنـف اللواتـي فقـدن وظائفهـن، أو اللواتي ال يحصلـن علـى دخـل  

 .”ثابـت، “قـد يصبـح من الصعب ترك الشـريك المسـيء خالل انتشـار جائحـة كورونا لغايات إعالتهن

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األمم المتحدة: تداعيات كورونا تزيد العنف ضد المرأة العربية  

 قناة المملكة

قالت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )إسكوا(، إن ظاهرة العنف المنزلي، والتحديات  

ساء والفتيات في المنطقة العربية "ازدادت سوًءا؛ بسبب إجراءات اإلغالق االجتماعية التي تواجهها الن 

 .المستجد  فيروس كورنا الشامل، والتعايش القسري" التي فرضتها جائحة

، الحكومات العربيّة إلى تأمين وصول جميع النساء إلى خدمات الحماية  تقرير حديث  ودعت إسكوا في

 .االجتماعية الالزمة

 

ارتفع معدل العنف األسري في العالم والمنطقة العربية نتيجة  " :قالت  األمينة التنفيذية إلسكوا، روال دشتي،

حاالت اإلغالق الشامل، والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة؛ بسبب تفاقم انعدام األمن الغذائي 

والمخاوف من التعرض للفيروس، كما يصعب على الناجيات من العنف األسري طلب المساعدة، وتلقيها 

 ."هذه المرحلة خالل

 

لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة  "

النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما، كما 

الغذاء وجودته، وتبني استراتيجيات سلبية للتكيّف"، بحسب  أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية 

 .دشتي

ووفق التقرير، في المنطقة العربية، تشغل النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم ُجّل  

الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية؛ مما يزيد من خطر إصابتهّن بالعدوى. أّما ضمن  

فغالبًا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا، ويزيد من  األسر، 

 .احتمال تعّرضهّن لهذا الخطر

وأضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر  الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن 

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة، أو المنح  

 ."الصغيرة أو القروض 

؛  2020عام   مليون وظيفة على األقل في 1.7إسكوا، أشارت في دراسة سابقة إلى أّن المنطقة العربية ستفقد 

نتيجة جائحة كورونا، حيث تقدّر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه الوظائف  

 .ألف 700يقارب 

٪، فإن نسبة خسائرهّن  20وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب 

 .للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال

https://www.almamlakatv.com/news/37183
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/20-00132_gpid_pb_ar_apr3.pdf
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%9B-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%85%D9%86


وفي دراسة أخرى تتناول أثر الجائحة على الفقر، أظهرت إسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر  

٪ تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، 62عرضة للخسائر، وحيث إن نسبة  

 .فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر بشكل غير متواز  

 

 تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات يواجهن ظروفًا شاقة من جراء سوء  في الوقت نفسه، ال

توفير المياه، وخدمات الصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، مما سيزيد من  

 .حدة تبعات الوباء عليهنّ 

 

ا في بيان إلى تزايد العنف ضدّ النساء والفتيات  وكان األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أشار أيضً 

 .، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان فوًرا19-نتيجة جائحة كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  نصائح بشأن السالمة النفسية للنساء في أوقات األزمات

 شبكة النبأ 

، المستجد من ساللة فيروس “كورونا”، في أنحاء العالم. صنفته “منظمة الصحة العالمية”  19 انتشر كوفيد 

تحت مسمى وباء اجتياحي، يعاني اآلالف في المستشفيات ويحارب الماليين لمنع انتشار الفيروس وذلك 

باع سبل النظافة باالمتثال إلى تعليمات “منظمة الصحة العالمية”، التي تشمل الحظر، والحجر الذاتي، وإت

 .الواجبة، والتدابير الُمتخذة من طرف معظم حكومات الدول المصابة بالوباء

وفى إطار اهتمام مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بالسالمة النفسية للنساء في مثل هذه الفترات العصيبة نقدم  

غاية في األهمية، ألنه يجب اتخاذ  هذه الورقة ضمن أنشطة برنامج رعاية طبية آمنة للنساء إذ نرى أن األمر 

اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الصحة النفسية لهن، واالستعانة بالعديد من التدابير اإليجابية التي تساعد  

 .على العناية بسالمتهن النفسية

دة فمن المالحظ أنه في أوقات األزمات وزيادة التوترات نتيجة بقاء الناس في منازلهم وقلة الموارد وزيا

 .الضغوط النفسية، تزيد حدة العنف الموجه ضد النساء من قبل شركائهم أو أفراد أسرهم

وجاء في بيان للخط القومي الساخن للعنف المنزلي في الواليات المتحدة “إن إساءة المعاملة مرهونة بالسلطة  

لجناة استخدام أي وسيلة  والسيطرة. حين تضطر النساء للبقاء في المنزل بالقرب من الجناة، يكون بإمكان ا

 .”للتحكم في ضحاياهم، حتى لو كانت أزمة وطنية مثل فيروس كورونا المستجد 

وفي دراسة جديدة أعدتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت أممية  

ف أشـكال العنف ضد المرأة بينت أن للجائحة تأثيـرا كبيـرا علـى مختلـ COVID-19شريكة لجائحـة 

والعنـف القائـم علـى التمييـز بين الجنسـين. واعتبرت الدراسة أن العنف األسري هو أحد مظاهر الالمسـاواة 

 .في العالقات بين الجنسـين، وأداة لممارسـة السـلطة والسـيطرة

 .ـي األوبئةولفتت إلى أن معدالت العنف ترتفـع في حـاالت الطوارئ، بما فيها حاالت تفش

وعزت الدراسة ارتفاع معدالت العنف األسري إلى التعايش المشترك ألقسري بين المرأة والرجل، وتفاقم  

 .الضغوط االقتصادية، وانعدام األمن الغذائي، والقلق من التعرض لفيروس كورونا

نف األسري، مما يعني  وقالت الدراسة انه من المؤسف أن عددا قليال فقط من الدول العربية توثق حاالت الع

 .أن النطاق الحقيقي لهذا العنف وعواقبه خالل هذه الفترة االستثنائية ال يزال غير واضح

وأضافت الدراسة انه قـد يكتسـي العنـف القائـم علـى التمييـز بيـن الجنسـين أشـكاال مختلفـةّ فـي خضـم هـذا 

الجسـدية والعاطفيـة االعتياديـة التـي تتعـرض لهـا المـرأة الوبـاء العالمـي. فإضافـة إلـى المخاطـر واألضرار 

https://m.annabaa.org/arabic/psychology/22797


فـي بعـِض البلـدان العربيـة، يمكـن أن يقـدم المعتـدون عليهـا إلـى عزلهـا بالكامـل وحرمانهـا مـن أي تفاعـل  

 .اجتماعـي مـع العائلـة واألحباء، حتـى عبـر االنترنـت، أثنـاء تفشـي الفيـروس

المنطقة العربية ستشهد زيادة في وتيرة العنف عبر اإلنترنت والتعقب االلكتروني. ويؤدي  وبينت الدراسة إن

 .ذلك إلى تفاقم القلق المزمن واالكتئاب للضحايا، مما قد يدفعهن إلى حافة االنهيار أو االنتحار

لب المساعدة وبينت الدراسة انه في ظل انتشار الوباء العالمي، يصعب على الناجيات من العنف األسري ط

وتلقيها. وقد يعزى ذلك إلى القيود المفروضة على التنقل، أو إلى محدودية توافر الخدمات، أو نقص المعرفة 

 .بالخدمات المتاحة

وبين التقرير فـي حالـة الناجيـات مـن العنـف اللواتـي فقـدن وظائفهـن، أو اللواتي ال يحصلـن علـى دخـل 

، ّ نتيجـة  COVID-19رك الشـريك المسـيء حـال انتشـار جائحـة ثابـت، قـد يصبـح من الصعب ت

 .العتمادهن عليـه إعالتهن

وبحسب التقرير فانه في المنطقة العربية، تشغل النساء، من طبيبات، ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات  

ر إصابتهّن بالعدوى.  دعم، ُجّل الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خط

أّما ضمن األسر، فغالبًا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا،  

 .ويزيد من احتمال تعّرضهّن لهذا الخطر

جاء  2019يونيو   11وقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً عن الصحة النفسية في حاالت الطوارئ، في 

أنه "من المرجح أن يُعاني غالبية األشخاص المعّرضين لحاالت طوارئ، إن لم يكن كلهم، من ضائقة  به

نفسية، ومعظمهم يمكن أن تتحسن حالتهم بمرور الوقت" وأن "األشخاص المصابون باضطرابات نفسية  

ية النفسية  شديدة ُمعّرضون للخطر باألخص أثناء حاالت الطوارئ ويحتاجون إلى إتاحة الرعاية الصح

 .واالحتياجات األساسية األخرى". كما جاء بالتقرير أن االكتئاب يُشيع عادةً بين النساء أكثر من الرجال

في حين أكد المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين أن “انعدام األمان المالي الذي كثيراً ما يمنع الناجيات من  

. قد يمنع الخوف من إصابة الوالدين بالعدوى بعض الناجيات  ترك منتهكيهم قد يزداد حدة في أعقاب األزمة”

من العنف المنزلي من مغادرة المنزل وإنهاء العالقة المسيئة. وقد يمنعهم اكتظاظ المؤسسات الصحية  

 .والخوف من اإلصابة بالعدوى، من الحصول على الرعاية الصحية الالزمة إذا تعرضوا لالنتهاك الجسدي

 :أنواع المشكالت

 .ناك أنواع شتى من المشكالت االجتماعية والخاصة بالصحة النفسية تجلبها أي حالة طوارئ كبرىه

 :المشكالت االجتماعية

 .المشكالت الموجودة أصالً: مثل الفقر وتمييز الفئات المهمشة -

باب الرزق، المشكالت المترتّبة على حاالت الطوارئ: مثل االنفصال األَُسري، وانعدام األمان، وفقدان أس -

 .واختالل شبكات النسيج االجتماعي، وانخفاض درجة الثقة والموارد 

المشكالت المترتّبة على االستجابة اإلنسانية: االكتظاظ، وفقدان الخصوصية، وتقويض الدعم المجتمعي أو   -

 .التقليدي



 :مشكالت الصحة النفسية

 .تئاب أو الفُصامالمشكالت الموجودة أصالً: االضطرابات النفسية مثل االك -

المشكالت المترتّبة على حاالت الطوارئ: الحزن واألسى، وردود الفعل الحادة الناجمة عن اإلجهاد،  -

 .واالكتئاب والقلق، بما في ذلك اضطراب الكرب 

كيفية  المشكالت المترتّبة على االستجابة اإلنسانية: القلق الناتج عن انعدام المعلومات بشأن توزيع الغذاء أو  -

 .الحصول على الخدمات األساسية

 :ومن ضمن اآلثار النفسية المترتبة على األزمات ما يلي 

أعراض جسدية مثل الصداع المزمن واضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات القلب واألوعية الدموية   -

 .وآالم الحيض الشديدة

 .باالنتحارأعراض نفسية مثل االكتئاب والقلق أو التفكير   -

 .تأثير سلبي على السلوك الصحي مثل شرب الكحول أو اإلدمان على األدوية أو تعاطي المخدرات  -

العواقب المترتبة على العالقات العائلية واالجتماعية مثل االنفصال والعزلة وقطع العالقات العائلية أو   -

 .الخوف من العالقات الحميمة

ياة والعمل كتقديم االستقالة أو تبديل مكان العمل أو وقوع المشاكل في  التخوف من التأثير على نمط الح -

 .العمل أو فقدان الوظيفة

 .القلق من الفقر أو زيادة خطر الوقوع في براثن الفقر -

 .الخوف والقلق من فقدان السكن أو التشرد  -

 :األزمات  نصائح بشأن بعض الممارسات التي تحافظ على السالمة النفسية للنساء في أوقات 

نقدم فيما يلي بعض الممارسات التي تحافظ على السالمة النفسية للنساء الالتي تعيش في العزل، وفقًا لنصائح  

 :(NHS) :وخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (WHO) منظمة الصحة العالمية

 :تحكمى في درجة تعرضك لألخبار واحصلي على الحقائق الصحيحة -1

دة أو قراءة أو االستماع إلى األخبار التي تجعلك تشعرين بالقلق أو التوتر. وحددي مواعيد ثابتة قللي من مشاه

لمتابعة تحديثات األخبار خالل أوقات محددة من اليوم، مرةً أو مرتين. واجمعي المعلومات فقط من مصادر 

نشره على وسائل التواصل   موثوقة حتى تتمكني من التمييز بين الحقائق والشائعات. كوني حذرة مما يتم

االجتماعي، وضعي في اعتبارك موثوقية المعلومات التي يتم تداولها في الدردشات الجماعية أو مجموعات  

 .المناقشة عبر اإلنترنت 

 :سلطي الضوء على اإليجابيات واشعري باالمتنان -2

جهود التفكير اإليجابي والعمل على  لن يكون من السهل القيام بذلك في مثل هذه األوقات ألسباب  مختلفة، لكن 

نشره ستجذب نفس الطاقة. ابحثي عن الفرص التي تساعدك على تضخيم الصور اإليجابية والقصص المفعمة  



باألمل، مثل التي تتحدث عن األشخاص الذين تعافوا، أو األبطال الذين يدعمون األشخاص المتضررين. 

مقدمي الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية إلنقاذ األرواح. لقد وجدت امنحي االحترام والتقدير للدور الذي يلعبه 

 .أشياء تشعر باالمتنان لها مرةً واحدةً في األسبوع يمكن أن يحسن من صحتك 5األبحاث أن تدوين  

 :اعترفي بمشاعرك وتواصلي للحصول على الدعم -3

قلق أو اإلرهاق. يتفاعل الجميع بطريقتهم  من الطبيعي والمقبول أن تشعري بالملل أو اإلحباط أو الوحدة أو ال

الخاصة مع األحداث الصعبة وعدم اليقين. تقبل أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض القلق والخوف. ومن المهم  

 .أن تتذكر أن البقاء في المنزل قد يكون صعبًا، لكنك تساعد في حماية نفسك واآلخرين من خالل القيام بذلك

ي مع األشخاص الذين تثقين بهم بشأن مخاوفك وشعورك. ال مانع من استخدام  حافظي على التواصل وتحدث 

 .الرسائل النصية ووسائل التواصل االجتماعي، لكن من األفضل الحديث عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو

 :حافظي على عقلك نشيًطا -4

نك ذلك من تمثل العودة إلى ممارسة هواية  قديمة، أو تعلم مهارة  جديدة، أحد األنشط ة الروتينية الرائعة، ويمّكِ

تشتيت االنتباه عن الحالة التي تثير القلق. اقرأي أو اكتبي أو العبي األلعاب أو قومي بحل الكلمات المتقاطعة  

أو تعلم رقصةً ما أو حل ألغاز سودوكو أو أكملي احجيات الصور أو حاولي الرسم والتلوين. مهما كانت  

 .ها، ابحثي عن شيء  يناسبكاألنشطة التي ستقومين ب

 :ساعدي نفسك على االسترخاء -5

تجنبى مقارنة نفسك بإنجازات اآلخرين أثناء قضائك كل هذا الوقت في العزلة، تخلصي من الفوضى في  

 .منزلك وتعلمي لغة جديدة، قومي بممارسة اليوجا كل ذلك في وقت  واحد 

 :في الدعم النفسي، االجتماعيال تترددي في طلب الدعم النفسي من المتخصصين   -6

وأخيرا يمكنك االتصال بنا في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون يوميا عبر الخط الساخن الخاص بالدعم  

، حيث يتم  Whats App ، وكذلك عبر برنامج01279177326النفسي للنساء، الناجيات من العنف رقم 

االتصال بواسطة فريقنا من المتخصصين في الدعم النفسي، ساعة من تاريخ  24االتصال بالناجيات خالل  

 .االجتماعي

وفى هذا الشأن ننوه أيضا إلى أن وزارة الصحة المصرية تقوم بتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين/ات  

، كما تم تفعيل خطين  ١٠٥أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، وذلك من خالل الساخن  

 .٠٢٢٠٨١٦٨٣١و   ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠رين هما آخ

 

 

 

 

 



 

 

 

   منال كشت تكتب: زيتنا مش عكر .. لكن الحمل ثقيل

 مدار الساعة  -منال كشت 

أنا كنت اشتغل بتنظيف البيوت بس هال قاعدة وما عندي حق علبة حليب البني الصغير"، تشق الكلمات "

قلبي بال رحمة وأحاول جاهدة ان اضبط نبرة صوتي ألطمئن صوت ام محمد "المكسور" بأن ال تقلق وان  

بين حليب محمد، ودواء االردنييات واألردنيين فيهم الخير واكيد "ما حدا رح يقصر معها". وينقضي النهار 

ابو علي، وصندوق خير الم ماهر، ومساعدة نقدية لخليل بقلب ثقيل رغم بهجة القدرة على التفريج عن كرب  

 .الناس

أرهقتنا جميعا هذه اللعينة، كورونا، فظة هي بال رأفة. لم ترحم عمال المياومة الذين انقطع مصدر رزقهم 

نية، وأخرى لتسجيل أسماءهم للحصول على إغاثة عاجلة تشد من  فباتوا حيارى يتنقلون بين منصة إلكترو 

 ."أزرهم و"تمشي حالهم 

لعينة هي كورونا؛ لم يردعها خوف االمهات وال جوع االطفال، لم يوقفها أنين المرضى وال شوق الغياب. لم  

نا رعبا وهلعا وخوفا  تأخذها شفقة بأحمالنا الثقيلة التي لطالما رزحنا تحت رحمتها، حتى قبل قدومها فعاثت في

 .مما هو قادم

ورغم كل تنكيل كورونا بنا، إال أننا صمدنا، حتى اللحظة؛ تجاوزنا الكثير من الخالفات بكل مستوياتها لنتحد  

 "تحت راية االنسانية؛ فتحنا النوافذ وطرقنا ابواب الجيران وسألنا "محتاجين اشي؟ 

ت واألخطاء، تكافلنا وكنا السند واألمل لبعضنا رغم قلة بتنا أكثر تعاطفا ورحمة ولُحمة، رغم بعض الهفوا

 .اإلمكانيات الفردية. نُظمت الحمالت وُجمعت التبرعات واُغيثت بعض العائالت 

كورونا غليظة المعشر لن تغادرنا سريعا، ولن تعود الحياة الي طبيعتها قريبا، ما سيزيد من اعداد العوائل 

ي سداد أقساطهم وإيجاراتهم وديونهم والتزاماتهم. ولن تستمر طرود  التي ستضاف الى صفوف المتعثريين ف

 .الخير مطوال وسيزداد العبء على الجميع بال استثناء

الحكومة اليوم وجهت البنك المركزي لتقديم قروض وتسهيالت للقطاع الخاص لضمان تسيير أعمالهم ودفع  

ى العاملين فيها والتعدي على حقوقهم، ولكن  رواتب موظفينهم، رغم تغول العديد من الشركات الخاصة عل

 من سيدعم عمال المياومة؟ 

االرقام حاليا تشير إلى نصف مليون مواطن تقدموا بطلب لإلغاثة عبر المنصات الحكومية اإللكترونية،  

وجميعنا على يقين بان اإلعداد في تزايد مستمر، خصوصا مع اإلصرار الحكومي على دعم اصحاب 

 .وك وشركات اتصاالت وأسواق كبيرة على حساب الفئات المجتمعية الهشة األكثر تضرراالرأسمال من بن 

وفقا دراسة اجرتها اإلسكوا، فإن القطاع غير الرسمي )عمال المياومة( سيكون األكثر عرضة للخسائر،  

النساء   ٪ تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن62وحيث أن نسبة 

http://alsaa.net/article-121791


سيتكبدن هذه الخسائر بشكل غير متواز  مما سيؤثر بشكل مباشر على االستقرار العائلي والحقا االمن  

 .المجتمعي

سنصبر على الحجر والعزل، سنصبر على االشتياق والبعد، سنصبر على التباعد والوحدة ... ولكن حتى 

 .كورونا الشرسة لن تقف عائقا امام جوع الناس، فاحذروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فيروس كورونا يهدد مبادرات عمل نساء فلسطينيّات

 365الخليج 

تواجه معظم المشاريع النسائية الصغيرة القائمة في فلسطين، تحد  كبير يهدد استمرارها في ظل انتشار 

المنزلي ووقف الحركة اليومية بشكل شبه كامل، وكل مظاهر   ، خاصة مع سريان الحجركورونا فيروس

 .الحياة العادية

وبدأت ربات البيوت بخلِق فرص عمل من داخل منازلهن، باعتمادهّن على األراضي للزراعة وتسويق ما  

  تنتجه األرض، وعلى المطابخ البيتية لطهي الطعام المنزلي وبيعه بأسعار مناسبة للجميع، ولكن المتغيرات 

 . الطارئة أعاقت المشاريع

عاًما من مدينة سلفيت "أنا أعتاش من الفرن، لتأمين   53وذكرت المواطنة سالم عودة، البالغة من العمر 

 ."مصاريف المنزل وتربية األبناء بعد وفاة زوجي، الفرن أصبح مصدر رزقي الدائم والوحيد 

  4ت منه مصدر رزق لها ولعائلتها المكونة من  وأردفت أنها "تحب طهي الطعام وإعداد الخبز البلدي، ووجد 

أفراد". وبدأت سالم العمل في فرن صغير بجانب بيتها، وبدأت بترميمه إلنتاج كميات أكبر، حيث كان من  

 .المفترض افتتاحه خالل شهر نيسان/ أبريل الجاري

عزائم الكبيرة، والعمال في  وأشارت إلى أن عملها "يعتمد على النساء الموظفات، والمناسبات االجتماعية، وال

رغيفًا من الخبز، والتواصي على الطبيخ لم تنقطع يوًما، لكن   350المنطقة، كنت أخبز في اليوم ما يقارب 

 ."أزمة كورونا قلصت الطلبيات كثيًرا

https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/world-news/7396884/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA.html
https://gulf365.co/tag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


ويُذكر أن المواطنة عودة، واحدة من مئات النساء اللواتي تأثرت مشاريعهن بشكل كبير، معظم النساء يعملن 

 .في بيوتهن، ويتفنن في إنتاج الحلويات والخبز، والتطريز وصناعة رب البندورة، والعكوب والفول

وقالت مدير وحدة النوع االجتماعي في محافظة سلفيت، ميسون ماضي إن "هناك سيدات صاحبات مشاريع  

، وهناك من  صغيرة أنشئت عن طريق القروض والمنح وبعضها تابع لجمعيات، فاألجر المالي منها بسيط

يقمن بإعالة أُسر بأكملها، فوقف اإلنتاج فيها تسبب في خلق أزمة فعلية لهم، ويعود بسلبية عالية لمن يعتمد 

 ."على هذه المشاريع وحدها

 امرأه فلسطينية )أ ب أ(

  وتابعت أنه "بالرغم من أن كل الناس يعيشون القلق والخوف في كل العالم، إال أنه قد ينعكس على المجتمع

الفلسطيني بخصوصية وصعوبة قد تكون أكبر من باقي المجتمعات، ألن المرأة الفلسطينية جزء من المجتمع  

فهي دائًما األكثر تأثًرا بالظروف السلبية فيه، واألسر التي تعيلها النساء هي األكثر فقًرا في المجتمع  

 ."الفلسطيني 

مستوطنة والعديد من  24لكونها محاطة بـ ويتضاعف الضرر على النساء في سلفيت على وجه الخصوص، 

البؤر االستيطانية واألراضي المسلوبة عليها لصالح طرق التفافية وقواعد معسكرات، وهو ما قلل مساحة  

 .األراضي بالتالي حرم النساء من استغالل مساحة أكبر للزراعة والعيش من األرض ومنتجاتها

% من 98ات األعمال، سميرة حليلة إن " نسبة كبيرة تبلغ  من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة منتدى سيد 

المشاريع الريادية توقفت، ووضعت النساء الرياديات في مأزق حقيقي، خاصة النساء التي تعيل األسرة 

 ."بأكملها

وذكرت أن أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة الريادية الفلسطينية اليوم هي عمليّة توصيل البضاعة بين  

 .ات وصعوبة التنقل وجلب المواد الخامالمحافظ

وأوضحت أن "كل المشاريع الريادية تأثرت بشكل كبير بفعل الوباء العالمي، إال أن مشاريع الكماليات 

كاألثواب المطرزة توقفت بشكل كامل نتيجة اهتمام الناس بالمواد األساسية والغذائية فقط، كما تأثرت المطابخ  

 ."قف عمل المؤسسات، وبالتالي توقف الطلب على الغذاء والحلويات النسائية البيتية نتيجة تو

ولفتت إلى أنه "نأمل أن تأتي فترة التعافي وتعود عجلة االقتصاد بأسرع وقت، مع وجود خطة حكومية تعطي  

 ."النساء الرياديات حقهن ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى بمساعدة القطاع الخاص واللجان المشتركة 

دراسة جديدة أعدتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ووكاالت األمم المتحدة وأشارت 

مليون وظيفة على   1.7حوالي   فيروس كورونا المستجد  الشريكة، أن المنطقة العربية ستخسر نتيجة انتشار

ألف وظيفة تشغلها نساء، ومن المتوقع أن يطال الفقر مزيدًا من النساء في هذه المناطق،  700األقل، من بينها 

 .ما سيؤثر بشدة على األسر التي تعيلها النساء

الجائحة على قطاعّي التصنيع والخدمات، وهناك نسبة كبيرة من النساء يعملن في هذين  ومن المتوقع أن تؤثر 

 .القطاعين

 

https://gulf365.co/tag/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   حذار من ثورة جياع كورونا 

 القدس العربي 

ن الوقوع في »ال بدّ من أن تنفذ الحكومات العربية استجابة طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها م

براثن الفقر وانعدام األمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا« صيحة فزع أطلقتها السيدة روال 

دشتي األمينة التنفيذية للجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغرب آسيا المعروفة اختصارا 

 )إسكوا( ومقرها بيروت.

هي نفسها من أن »عدد الفقراء في المنطقة العربية سيرتفع  تأتي هذه الصرخة نتيجة حتمية لما أعلنته

مليون شخص إضافي في براثن الفقر«، مع  8.3جراء انتشار فيروس كورونا المستجد مع وقوع 

توقع أيضا أن يزداد عدد الذين يعانون من نقص في التغذية بحوالى مليوني شخص ليصل في النهاية  

ماليين فيما سيبلغ عدد الذين يعانون من   101.4ما مجموعه  عدد المصنفين في عداد الفقراء إلى

 مليوناً«.  52نقص في التغذية حوالى 

لم تذهب السيدة دوشتي أكثر من ذلك في تحذيرها لكن مقاال للروائي والناقد التونسي كمال الرياحي 

ان »االستثمار  سلّط الضوء بطريقة مرعبة حقا عما يمكن أن يحدث نتيجة لذلك، ففي مقال له تحت عنو

في الجوع وخطر التوحش« كتب يقول »إن حّق أكل لحم العدو الذي تسمح به بعض جيوش الدول 

https://www.alquds.co.uk/%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/


أثناء الحروب للبقاء على قيد الحياة ستستعمله الشعوب التي ستجوع إذا لم توفر لها دولها الغذاء، 

نتشاره، فالمؤن التي  واكتفت بقمعها ليبقى المواطنون في بيوتهم حتى تحاصر هي الوباء وتحد من ا 

تتمتع بها طبقة اجتماعية يكفيها لتصبر بعض الوقت ال تمتلكها تلك الطبقات المسحوقة التي تخرج كل 

 يوم تجمع القوارير واألكياس البالستيكية، وتبيع الخضار على األرصفة لتؤمن غذاءها اليومي«.

إلسالمي أن التجويع قد يأتي ويمضي هذا الروائي مضيفا »يخبرنا التاريخ العالمي والعربي ا

بالكوارث، فغير إسقاط األنظمة عبر الثورات والتمرد يمكن لسياسة التجويع أن ترتد باإلنسان إلى  

الوحشية والبدائية« مستشهدا من بين ما استشهد به ما ذكره الرحالة العراقي عبد اللطيف البغدادي 

رخ تقي الدين المقريزي الذي ولد وتوفي في ( في كتابه »اإلفادة واالعتبار« أو المؤ1231ـ1162)

( في كتابه »إغاثة األمة بكشف الغمة« بشأن »ما حصل في مصر عندما عم 1231ـ  1362القاهرة )

الجوع نتيجة انحسار مياه النيل. فقد توحش اإلنسان والتفت إلى بني جنسه فأكله. ولم يردع هؤالء ال 

وارع ليأكلوهم، بل وصل بهم األمر أن أكلوا الجيف دين وال أخالق وهم يصطادون الناس في الش

 وأكلوا الميتة والمحكومين باإلعدام وتركوهم هياكل عظمية«. 

ليس من الحكمة في شيء بث الخوف والرعب في القلوب ولكن من االستخفاف وانعدام المسؤولية 

 عدم التحسب من اآلن لهذه المآالت المحتملة وإعداد الخطط الكفيلة بتجنبها 

نادرا ما طالعنا هذه األسابيع مقاال كالذي أشرنا إليه فقد انشغل الجميع بمتابعة تفاصيل ما يجري 

وأفضل سبل الوقاية، لكن ذلك يجب أال يحجب عنا ضرورة أن ننظر قليال إلى ما هو أبعد من أنوفنا 

وانعدام كما يقال. ليس من الحكمة في شيء بث الخوف والرعب في القلوب ولكن من االستخفاف 

المسؤولية عدم التحسب من اآلن لهذه المآالت المحتملة وإعداد الخطط الكفيلة بتجنبها، أو احتوائها، أو 

على األقل الحد من آثارها المرعبة. من األفضل أن تسارع كل الدول العربية إلى ذلك من اآلن طالما 

جميع ويصبحوا عاجزين عن توجد فسحة من الوقت وقبل أن تخرج األمور عن السيطرة فيرتبك ال

 التفكير السليم. 

إذا ما أخذنا تحذير »اإلسكوا« وعطفنا عليه تحذير »الفاو» )منظمة األغذية والزراعة العالمية ومقرها 

روما( من المخاطرة بحدوث »أزمة غذائية تلوح في األفق ما لم يتم اتخاذ تدابير سريعة لحماية أكثر 

ل اإلمداد الغذائي العالمية على قيد الحياة والتخفيف من آثار الوباء  الفئات ضعفاً، والحفاظ على سالس

عبر النظام الغذائي« ومن أن »في أي سيناريو، سيكون األكثر تضرراً هم الفئات األكثر فقراً وضعفاً 

في المجتمع«، فإن التحسب من األسوأ هو أفضل السبل للشروع الفوري في وضع الخطط 



 والسياسيات المالئمة. 

 تملك أي دولة عربية ترف استبعاد حصول أي سيناريو مرعب على أراضيها حتى وإن اختلفت  ال

االمكانات االقتصادية والمالية من واحدة إلى أخرى، كما أن وجود دول عربية أكثر هشاشة من 

ل األخرى بسبب الفقر أو النزاعات المسلحة األهلية ال يعني أن الكل ليس معرضا للخطر الكبير المقب

المحتمل من جوع قد يتحّول بكل سهولة وفي أية لحظة إلى اضطرابات كبرى قد تعجز األجهزة 

األمنية عن التعامل معها ألنها ثورة جياع واسعة لم يسبق لمعظم الدول العربية أن تعاملت مع أمثالها 

القرن  ولو على نطاق أضيق كما حصل في ثورات خبز مختلفة في تونس ومصر والمغرب ثمانينيات 

 الماضي. 

األمر ال يقف عند المواطنين في كل دولة، بل يشمل كذلك األجانب والمهاجرين على أرضها. ماذا 

يمكن أن يحدث مثال لو خرج مئات اآلالف من العمال اآلسيويين في دول الخليج العربية إلى الشوارع  

لة الكويتية برميهم في جائعين ساخطين وهم فئة واسعة، تعاني الحرمان أصال، ممن طالبت الممث

الصحراء )!!( وماذا لو خرج لنفس السبب آالف المهاجرين األفارقة في ليبيا والمغرب وتونس، 

بعضهم من العمال الذين انقطع رزقهم والبعض اآلخر من بين من كان هناك انتظار لفرصة هجرة إلى 

 أوروبا تبخرت بالكامل؟!! 

 بل فوات األوان.علينا أن نتخيل هذا من اآلن ونستعد.. ق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   دراسة أممية تحذر من ارتفاع معدالت العنف ضد النساء خالل أزمة الكورونا

 الغد

حذرت دراسة أممية من ان الفتيات والنساء سيتحملن الوزر االكبر لتبعات وباء الكترونى، معتبرة أّن 

المنطقة العربية قد ظاهرة العنف المنزلي والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في 

 .ازدادت سوًءا

وفي دراسة جديدة اعدتها لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت 

 أممية شريكة

بينت ان للجائحة تأثيـرا كبيـرا علـى مختلـف أشـكال العنف ضد المرأة  COVID-19لجائحـة 

 .التمييـز بين الجنسـينوالعنـف القائـم علـى 

 واعتبرت الدراسة ان العنف االسـري هو أحد

 .مظاهر الالمسـاواة في العالقات بين الجنسـين، وأداة لممارسـة السـلطة والسـيطرة

 .ولفتت إلى أن معدالت العنف ترتفـع في حـاالت الطوارئ، بما فيها حاالت تفشـي االوبئة 

 االسري إلى التعايش المشترك القسري وعزت الدراسة ارتفاع معدالت العنف 

بين المرأة والرجل، وتفاقم الضغوط االقتصادية، وانعدام االمن الغذائي، والقلق من التعرض لفيروس 

 .كورونا

وقالت الدراسة انه من المؤسف أن عددا قليال فقط من الدول العربية توثق حاالت العنف األسري، مما 

 .عنف وعواقبه خالل هذه الفترة االستثنائية ال يزال غير واضحيعني أن النطاق الحقيقي لهذا ال

وأضافت الدراسة قـد يكتسـي العنـف القائـم علـى التمييـز بيـن الجنسـين أشـكاال مختلفـةّ فـي خضـم 

 هـذا الوبـاء العالمـي. فإضافـة إلـى المخاطـر واالضرار

https://alghad.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86/


المـرأة فـي بعـِض البلـدان العربيـة، يمكـن أن يقـدم  الجسـدية والعاطفيـة االعتياديـة التـي تتعـرض لهـا

المعتـدون عليهـا إلـى عزلهـا بالكامـل وحرمانهـا مـن أي تفاعـل اجتماعـي مـع العائلـة واالحبـاء، 

 .حتـى عبـر االنترنـت، أثنـاء تفشـي الفيـروس

اإلنترنت والتعقب االلكتروني. وبينت الدراسة ان المنطقة العربية ستشهد زيادة في وتيرة العنف عبر 

 .ويؤدي ذلك إلى تفاقم القلق المزمن واالكتئاب للضحايا، مما قد يدفعهن إلى حافة االنهيار أو االنتحار

وبينت الدراسة انه في ظل انتشار الوباء العالمي، يصعب على الناجيات من العنف االسرُي طلب 

مفروضة على التنقل، أو إلى محدودية توافر الخدمات، المساعدة وتلقيها. وقد يعزى ذلك إلى القيود ال

 .أو نقص المعرفة بالخدمات المتاحة

وبين التقرير فـي حالـة الناجيـات مـن العنـف اللواتـي فقـدن وظائفهـن، أو اللواتي ال يحصلـن علـى 

، ّ  COVID-19دخـل ثابـت، قـد يصبـح من الصعب ترك الشـريك المسـيء خـال انتشـار جائحـة 

 .نتيجـة االعتمادهـن عليـه إعالتهن 

 

من جانبها قالت األمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة روال دشتي “لقد ارتفع معدل العنف األسري في 

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في 

ئي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات  األسرة بسبب تفاقم انعدام األمن الغذا

 .”من العنف األسري طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

ولن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل 

 يكون توزيع الغذاء داخل األسرة مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال

منصفًا دائًما، كما أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات  

 .سلبية للتكيّف

 



وبحسب التقرير فانه في المنطقة العربية، تشغل النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات  

الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهّن   دعم، ُجّل الوظائف في مجالَي

بالعدوى. أّما ضمن األسر، فغالبًا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن  

 .جسديًا ومعنويًا، ويزيد من احتمال تعّرضهّن لهذا الخطر

 

فل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في وأضافت دشتي: “ندعو الحكومات العربية إلى أن تك

الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في 

براثن الفقر وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية 

 .”الطارئة أو المنح الصغيرة أو القروض

مليون وظيفة على   1.7وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أّن المنطقة العربية ستفقد 

نتيجة جائحة كورونا، وتقدّر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي   2020األقل في عام 

نطقة العربية  ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في الم 700سيفقدن هذه الوظائف يقارب 

٪، فإن نسبة خسائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة 20تبلغ ما يقارب 

أخرى تتناول أثر الجائحة على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر 

بية يعملن في هذا ٪ تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العر62عرضة للخسائر، وحيث أن نسبة 

 .القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر بشكل غير متواز  

في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات يواجهن ظروفًا شاقة من جراء 

سوء توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما 

 .ن حدة تبعات الوباء عليهنّ سيزيد م

وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أشار أيًضا في بيان إلى تزايد العنف ضدّ النساء والفتيات نتيجة  

 ، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان فوًرا.19-جائحة كوفيد

 

 



   العنف ضد النساء بسبب فيروس كورونا..ومالجئ للنساء الناجيات من العنف دراسات تؤكد..زيادة

 أي وان مصر 

على الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر على الجميع دون تمييز ، فهناك مخاوف من أن تكون النساء  

 والفتيات أول من يتأثر بالوباء العالمي. في تقرير بحثي جديد ،

فيما قد أكدت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والوكاالت الشريكة لألمم  

ية قد  المتحدة أن حالة العنف المنزلي والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العرب

 .تدهورت 

وصّرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة روال دشتي، بما يلي: "لقد ارتفع معدل العنف األسري في  

 العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري،

بالفيروس. وفي    تصاعدت التوترات في األسرة بسبب تزايد انعدام األمن الغذائي والمخاوف بشأن اإلصابة

 " .هذه المرحلة ، يصعب على الناجيات من العنف المنزلي طلب المساعدة وتلقيها

وال يؤدي ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي إلى زيادة خطر العنف المنزلي فحسب ، بل قد يقلل أيًضا  

توزيع الغذاء داخل األسرة    من تعرض النساء والفتيات لإلصابة بالفيروس. في أوقات األزمات ، قد ال يكون

 .دائًما عادالً 

كما أن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية ونوعية الطعام وتبني استراتيجيات تكيف سلبية. في  

 المنطقة العربية ، 

تمثل النساء )بما في ذلك الممرضات والقابالت والعاملين المساعدين( معظم العمل في مجال الرعاية   

 ات االجتماعية ، الصحية والخدم

هذا يزيد من خطر العدوى. داخل األسرة ، عادة ما تقوم المرأة بدور توفير الرعاية الصحية ، مما يجعلها  

 .فائضة جسديًا وعقليًا وتزيد من خطر هذا الخطر

وأضافت الداشتي: "ندعو الحكومة العربية إلى ضمان وصول النساء من جميع األعمار إلى خدمات الحماية  

 .ماعية على قدم المساواةاالجت

من خالل تدابير مثل التحويالت النقدية الطارئة ، والمنح الصغيرة أو القروض ، يتم اعتماد سياسات تهدف  

 " .إلى حمايتهم من الفقر وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي

على األقل بحلول عام  مليون وظيفة   1.7أشارت اإلسكوا في دراسة سابقة إلى أن المنطقة العربية ستفقد  

. بسبب وباء االكليل ، ويقدر اإلسكوا وشركاؤها أن عدد النساء الالئي يفقدن هذه الوظائف يقترب من  2020

 .ألف وظيفة 700

٪ ، فإن النسبة المئوية لفقدان  20وألن مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تقترب من 

 .دل فقدان الرجالالوظائف ستكون أكثر من ضعف مع

 

https://a-one-masr.blogspot.com/2020/04/violence-against-woman.html


أظهرت اإلسكوا في دراسة أخرى عن تأثير الوباء على الفقر أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر ضعفا  

 .٪ من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع ، تكبدت خسائر غير متكافئة62، وألن 

عامالت المهاجرات يواجهن ظروفاً صعبة بسبب  وفي الوقت نفسه ، ال تزال الالجئات والمشردات وال

الصعوبات في الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، وآليات حماية الصرف الصحي  

 .المحدودة ، مما سيؤدي إلى تفاقم عواقب هذا الوباء

العنف ضد النساء  أدى إلى زيادة  Covid-19 كما أشار األمين العام لألمم المتحدة في بيان إلى أن جائحة

 .والفتيات ، وأطلق مرة أخرى نداء من أجل اإلنهاء الفوري للعنف في كل مكان

هذا وقد نشرت دراسة عن "مالجئ النساء الناجيات من العنف: توافرها وإمكانية الوصول إليها في المنطقة  

 " العربية

وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية "  أُعّدت دراسة "مالجئ النساء الناجيات من العنف: توافرها  

بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان/المكتب اإلقليمي للدول العربية، ومركز الموارد للمساواة بين  

 .الجنسين )أبعاد(، ومنظمة المرأة ضد العنف في أوروبا

لالتي تعرضن للعنف في المنطقة  تهدف الدراسة إلى تقديم نظرة عامة على توفير خدمات اإلسكان للنساء ا

العربية. ويستند إلى مراجعة مكتبية وردود من دول المنطقة على استبيان يهدف إلى جمع البيانات  

والمعلومات حول توفر خدمات اإلسكان وإمكانية الوصول إليها وغيرها من الخدمات التي تقدمها المنطقة  

 .العربية في اإلطار

 

 

 ما هى االسكوا؟ 

إن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة ، وهي مكرسة لدعم التنمية االقتصادية   

 واالجتماعية الشاملة والمستدامة للبلدان العربية وتعزيز التكامل اإلقليمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19: Domestic violence aggravates in Arab region  

Klapboard 

With the growing pandemic COVID-19 cases, not only economy and health is 

getting worse affected, but even domestic violence has worsened.  UN Economic 

and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said that women in Arab 

region are experiencing more domestic violence after the outbreak of pandemic. 

ESCWA Executive Secretary Rola Dashti said, “Domestic violence has increased 

in the world and the Arab region with lockdowns, enforced co-existence due to 

quarantines, economic stress, perceived and real food insecurity, and fears about 

exposure to the virus”. 

She added, “In times of crises, food and nutrition distribution within households is 

not always equitable. Women and girls are also more likely to reduce the quality 

and quantity of food consumption, and adopt negative coping strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.klapboardpost.com/covid-19-domestic-violence-aggravates-in-arab-region/


 

 اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة كورونا وهي ستخسر ضعف خسارة الرجل من الوظائف 

 الوكالة الوطنية اللبنانية 

ا من أن "النساء والفتيات هن  أبدت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" خشيته 

من سيتحملن الوزر األكبر لتبعات الوباء العالمي، مع ان فيروس كورونا يؤثر على الجميع من دون تمييز، 

وذلك بحسب دراسة جديدة أعدتها بمشاركة وكاالت أممية شريكة". وشددت على أن "ظاهرة العنف المنزلي 

 ."والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء

ولفتت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال دشتي، في تصريح إلى "ارتفاع معدل العنف األسري في العالم  

والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب تفاقم  

ن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف األسري طلب انعدام األم

 ."المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

ورأت انه "لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيضا 

ت األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقا 

منصفا دائما، كما أن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية  

 ."للتكيف

 

وفي المنطقة العربية، أفادت إلى أن "النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، تشغل جل  

مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن  الوظائف في 

األسر، فغالبا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، ويزيد من  

 ."احتمال تعرضهن لهذا الخطر

 

تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في الوصول  أضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن 

إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر وحماية  

العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح الصغيرة أو 

 ."القروض 

 

مليون وظيفة على األقل في   1.7وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أن "المنطقة العربية ستفقد 

نتيجة جائحة كورونا، وتقدر حسابات اإلسكوا وشركائها أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه  2020عام  

?،  20نطقة العربية تبلغ ما يقارب ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في الم 700الوظائف يقارب 

فإن نسبة خسائرهن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أثر الجائحة 

? 62على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن نسبة  

ية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر بشكل  تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العرب 

 .غير متواز

 

في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/472273/nna-leb.gov.lb


توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 ."حدة تبعات الوباء عليهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا

 الكلمة أونالين 

أّن النساء والفتيات هّن من سيتحّملن الوزر  فيما يؤثّر فيروس كورونا على الجميع من دون تمييز، يُخشى 

األكبر لتبعات هذا الوباء العالمي. في دراسة جديدة )مرفقة طيّه(، تشدّد لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت أممية شريكة على أّن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات  

 .النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوًءااالجتماعية التي تواجهها 

 

وصّرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة روال دشتي، بما يلي: "لقد ارتفع معدل العنف األسري في العالم  

والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب تفاقم  

دام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف األسري طلب انع

 ."المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

 

ولن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة  

ات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما، كما النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوق

 .أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية للتكيّف

 

وفي المنطقة العربية، تشغل النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، ُجّل الوظائف في  

مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهّن بالعدوى. أّما ضمن األسر، فغالبًا 

ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا، ويزيد من احتمال  

 .تعّرضهّن لهذا الخطر

 

أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في   وأضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى

الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر  

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 ."روض الصغيرة أو الق

 

مليون وظيفة على األقل   1.7هذا وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أّن المنطقة العربية ستفقد 

نتيجة جائحة كورونا، وتقدّر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه   2020في عام  

٪،  20املة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب ألف. وكون مشاركة النساء في القوى الع 700الوظائف يقارب 

فإن نسبة خسائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أثر الجائحة 

٪  62على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن نسبة  

لمنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر بشكل  تقريباً من النساء العامالت في ا

 .غير متواز  

 

في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفًا شاقة من جراء سوء  

، ما سيزيد من  توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية

https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=469682


 .حدة تبعات الوباء عليهنّ 

 

وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أشار أيًضا في بيان إلى تزايد العنف ضدّ النساء والفتيات نتيجة جائحة  

 .، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان فوًرا19-كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ازدياد العنف ضّد المرأة نتيجة كورونا.. ماذا عن خسارتها؟اإلسكوا تعلن عن 

 24لبنان  

االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" خشيتها من أن "النساء والفتيات هن   األمم المتحدة أبدت لجنة

يؤثر على الجميع من دون تمييز،  كورونا من سيتحملن الوزر األكبر لتبعات الوباء العالمي، مع ان فيروس

وذلك بحسب دراسة جديدة أعدتها بمشاركة وكاالت أممية شريكة". وشددت على أن "ظاهرة العنف المنزلي 

 ."والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا

، في تصريح إلى "ارتفاع معدل العنف األسري في العالم  روال دشتي ولفتت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة

شامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب تفاقم  والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق ال

انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف األسري طلب 

 ."المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

 

حسب، بل قد يتسبب أيضا ورأت انه "لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري ف

بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة 

منصفا دائما، كما أن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية  

 ."للتكيف

"النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، تشغل جل   وفي المنطقة العربية، أفادت إلى أن

الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن  

األسر، فغالبا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، ويزيد من  

 ."ال تعرضهن لهذا الخطراحتم

 

أضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في الوصول  

إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر وحماية  

إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح الصغيرة أو العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد 

 ."القروض 

 

مليون وظيفة على األقل في   1.7وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أن "المنطقة العربية ستفقد 

، وتقدر حسابات اإلسكوا وشركائها أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه كورونا نتيجة جائحة 2020عام  

?،  20ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب  700الوظائف يقارب 

اسة أخرى تتناول أثر الجائحة فإن نسبة خسائرهن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي در

? 62على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن نسبة  

تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر بشكل  

 .غير متواز

 

ل الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  في الوقت نفسه، ال تزا

https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.lebanon24.com/news/women/691099/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D9%91-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88
https://www.lebanon24.com/entity/44785/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3527501610/%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/ar/


توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 ."حدة تبعات الوباء عليهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   كورونااإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة 

MTV 

أبدت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" خشيتها من أن "النساء والفتيات هن  

الوباء العالمي، مع ان فيروس كورونا يؤثر على الجميع من دون تمييز،  من سيتحملن الوزر األكبر لتبعات 

وذلك بحسب دراسة جديدة أعدتها بمشاركة وكاالت أممية شريكة". وشددت على أن "ظاهرة العنف المنزلي  

 ."والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا

  

نة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال دشتي، في تصريح إلى "ارتفاع معدل العنف األسري في  ولفتت األمي

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

ات من العنف  بسبب تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجي

 ."األسري طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

  

ورأت انه "لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيضا  

بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة  

ئما، كما أن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية  منصفا دا

 ."للتكيف

  

وفي المنطقة العربية، أفادت إلى أن "النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، تشغل جل  

خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن  الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من 

األسر، فغالبا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، ويزيد من  

 ."احتمال تعرضهن لهذا الخطر

  

أضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

ى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر  الوصول إل

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 ."الصغيرة أو القروض 

  

مليون وظيفة على األقل في   1.7العربية ستفقد  وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أن "المنطقة 

نتيجة جائحة كورونا، وتقدر حسابات اإلسكوا وشركائها أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه    2020عام  

ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب   700الوظائف يقارب  

ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أثر   ?، فإن نسبة خسائرهن للوظائف 20

https://www.mtv.com.lb/News/%D9%85%D9%80%D9%80%D8%AC%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%85%D9%80%D9%80%D8%B9/1040842/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


الجائحة على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن  

? تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه  62نسبة  

 .شكل غير متوازالخسائر ب

  

في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 ."حدة تبعات الوباء عليهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة كورونا

 المركزية

أبدت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا "اإلسكوا" خشيتها من أن "النساء والفتيات هن   

نا يؤثر على الجميع من دون تمييز،  من سيتحملن الوزر األكبر لتبعات الوباء العالمي، مع ان فيروس كورو 

وذلك بحسب دراسة جديدة أعدتها بمشاركة وكاالت أممية شريكة". وشددت على أن "ظاهرة العنف المنزلي  

 ."والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا

 

 دشتي، في تصريح إلى "ارتفاع معدل العنف األسري في  ولفتت األمينة التنفيذية لالسكوا الدكتورة روال 

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

بسبب تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف  

 ."تلقيها خالل هذه المرحلةاألسري طلب المساعدة و 

 

ورأت انه "لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيضا  

بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة  

رضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية  منصفا دائما، كما أن النساء والفتيات أكثر ع

 ."للتكيف

 

وفي المنطقة العربية، أفادت إلى أن "النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، تشغل جل  

الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن  

فغالبا ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، ويزيد من   األسر،

 ."احتمال تعرضهن لهذا الخطر

 

أضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

د سياسات تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر  الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتم

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 ."الصغيرة أو القروض 

 

قل في  مليون وظيفة على األ 1.7وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أن "المنطقة العربية ستفقد  

نتيجة جائحة كورونا، وتقدر حسابات اإلسكوا وشركائها أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه    2020عام  

ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب   700الوظائف يقارب  

اسة أخرى تتناول أثر  ?، فإن نسبة خسائرهن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي در20

الجائحة على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن  

? تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه  62نسبة  

 .الخسائر بشكل غير متواز

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/207901/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 

ل الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  في الوقت نفسه، ال تزا

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 ."حدة تبعات الوباء عليهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   “كورونا”“إسكوا”: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة  

 القوات اللبنانية 

أبدت لجنة األمم المتحدة االجتماعية واالقتصادية لغربي آسيا “إسكوا”، خشيتها من أن “النساء والفتيات هن  

رونا يؤثر على الجميع من دون تمييز،  من سيتحملن الوزر األكبر لتبعات الوباء العالمي، مع ان فيروس كو

وذلك بحسب دراسة جديدة أعدتها بمشاركة وكاالت أممية شريكة”. وشددت على أن “ظاهرة العنف المنزلي  

 .”والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوءا

، في تصريح إلى “ارتفاع معدل العنف األسري في العالم  ولفتت األمينة التنفيذية لـ”اسكوا” روال دشتي

والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب  

تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف األسري  

 .”خالل هذه المرحلة  طلب المساعدة وتلقيها 

ورأت انه “لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيضا  

بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة  

ليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية  منصفا دائما، كما أن النساء والفتيات أكثر عرضة لتق

 .”للتكيف

وفي المنطقة العربية، أفادت إلى أن “النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، تشغل جل  

الوظائف في مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن  

ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، ويزيد من  األسر، فغالبا 

 .”احتمال تعرضهن لهذا الخطر

أضافت دشتي، “ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر  الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات 

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 .”الصغيرة أو القروض 

مليون وظيفة على األقل في عام   1.7وأشارت “إسكوا” في دراسة سابقة إلى أن “المنطقة العربية ستفقد  

جة جائحة كورونا، وتقدر حسابات اإلسكوا وشركائها أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه الوظائف  نتي  2020

?، فإن  20ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب   700يقارب  

ر الجائحة على  نسبة خسائرهن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أث

?  62الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن نسبة  

تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه الخسائر  

 .بشكل غير متواز

ت والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحا

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 .”حدة تبعات الوباء عليهن

 

https://www.lebanese-forces.com/2020/04/06/escwa-2/


 

 

   ( 19-دراسة أممية تتوقع ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة فيروس )كوفيد 

 شبكة الصين 

لغربي آسيا "إسكوا" ووكاالت أممية   توقعت دراسة أممية أجرتها لجنة االمم المتحدة االجتماعية واإلقتصادية 

 ( 19- ازدياد العنف المنزلي ضد المرأة بنتيجة فيروس "كورونا" المستجد )كوفيد 

وقال بيان صدر عن اإلسكوا وتلقت وكالة انباء )شينخوا( نسخة منه أن "النساء والفتيات هن من سيتحملن  

 على الجميع من دون تمييز". الوزر األكبر لتبعات فيروس "كورونا" المستجد مع أنه يؤثر  

وشددت على أن "ظاهرة العنف المنزلي والتحديات االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة  

 العربية قد ازدادت سوءا". 

ولفتت األمينة التنفيذية لإلسكوا روال دشتي في تصريح إلى "ارتفاع معدل العنف األسري في العالم  

يجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة بسبب  والمنطقة العربية نت

تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف األسري  

 طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة". 

خاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيضا  ورأت أنه "لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من م

 بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس". 

وأشارت أنه "في أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفا دائما، كما أن النساء  

 والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية للتكيف". 

ولفتت أنه "في المنطقة العربية تشغل النساء جل وظائف الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية من  

ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم مما يزيد من خطر إصابتهن بالعدوى. أما ضمن األسر، فغالبا  

ويزيد من احتمال    ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهن جسديا ومعنويا، 

 تعرضهن لهذا الخطر". 

ودعت دشتي: "الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في الوصول إلى  

خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهن من الوقوع في براثن الفقر وحماية  

اعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح الصغيرة أو  العامالت في القطاع غير الرسمي، ب 

 القروض". 

مليون وظيفة على األقل في   1.7وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أن "المنطقة العربية ستفقد  

  700ب  نتيجة جائحة فيروس كورونا مقدرة أن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه الوظائف يقار  2020عام  

 ألف". 

http://arabic.china.org.cn/txt/2020-04/07/content_75900980.htm


وفي دراسة أخرى تتناول أثر جائحة كورونا على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون  

في المئة تقريبا من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن   62األكثر عرضة للخسائر، مشيرة الى أن 

 شكل غير متواز. في هذا القطاع مما يعني أن النساء سيتكبدن هذه الخسائر ب

وأشارت اإلسكوا إلى أن "الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفا شاقة من جراء سوء  

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 حدة تبعات جائحة كورونا عليهن". 

لجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تعمل على دعم التنمية  يذكر أن اإلسكوا هي إحدى ال

 االقتصادية واالجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل اإلقليمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   كورونا )فيديو( دراسة جديدة: الحظر االجباري يزيد العنف االسري ويقلل مناعة النساء ضد 

 اق يس عر

أعلنت اللجنة االقتصادي واالجتماعية لغربي آسيا في االمم المتحدة “أسكوا”، اليوم االثنين، ان ظروف  

 .الحظر الوقائي بسبب انتشار فيروس كورونا عبر العالم فاقم من ظاهرة العنف ضد النساء

فع معدل العنف األسري  ونقل بيان األمينة التنفيذية لإلسكوا، روال دشتي أطلعت عليه “يس عراق”، “لقد ارت 

في العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

بسبب تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف  

 .”األسري طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

واضافت دشتي، بحسب البيان، “لن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل  

قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة النساء والفتيات ضد الفيروس”، مشيرة الى انه “في أوقات األزمات، قد ال  

ات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء  يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما، كما أّن النساء والفتي

 .”وجودته وتبني استراتيجيات سلبية للتكيّف

ودعت دشتي الحكومات العربية إلى أن “تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في الوصول إلى  

اية  خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر وحم

العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح الصغيرة أو  

 .”القروض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yesiraq.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/
https://yesiraq.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/
https://yesiraq.com/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/


 

 

   اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا

 باب نت 

فيما يؤثّر فيروس كورونا على الجميع من دون تمييز، يُخشى أّن النساء والفتيات هّن من سيتحّملن الوزر  

االجتماعية  األكبر لتبعات هذا الوباء العالمي. في دراسة جديدة )مرفقة طيّه(، تشّدد لجنة األمم المتحدة 

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت أممية شريكة على أّن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات  

 .االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوًءا

 

ل العنف األسري في  وصّرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة روال دشتي، بما يلي: "لقد ارتفع معد 

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

بسبب تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف  

 ."األسري طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

 

زيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة  ولن ي

النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما،  

 .ستراتيجيات سلبية للتكيّفكما أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني ا

 

وفي المنطقة العربية، تشغل النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، ُجّل الوظائف في  

مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهّن بالعدوى. أّما ضمن األسر، فغالبًا  

الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا، ويزيد من احتمال   ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية 

 .تعّرضهّن لهذا الخطر

 

وأضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

راثن الفقر  الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في ب

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 ."الصغيرة أو القروض 

 

مليون وظيفة على األقل   1.7هذا وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أّن المنطقة العربية ستفقد 

تقّدر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه  نتيجة جائحة كورونا، و  2020في عام 

ألف. وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب   700الوظائف يقارب  

٪، فإن نسبة خسائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أثر  20

لفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن  الجائحة على ا

٪ تقريباً من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه  62نسبة  

 .الخسائر بشكل غير متواز  

https://www.babnet.net/rttdetail-201021.asp?fbclid=IwAR1qiA1Dp6CyHh0oiyfKm_SZigpUUNaCNYm_7R7wzny4YoDiWLjnEQz0Q6w


 

لمهاجرات تواجهن ظروفًا شاقة من جراء سوء  في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت ا

توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية، ما سيزيد من  

 .حدة تبعات الوباء عليهنّ 

 

ئحة  وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أشار أيًضا في بيان إلى تزايد العنف ضّد النساء والفتيات نتيجة جا 

 .، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان فوًرا19-كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   19اإلسكوا وشركاؤها: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا

 النشير 

على الجميع من دون تمييز، يُخشى أّن النساء والفتيات هّن من سيتحّملن الوزر   فيروس كورونا رفيما يؤثّ 

المتحدة االجتماعية  لجنة األمم  األكبر لتبعات هذا الوباء العالمي. في دراسة جديدة )مرفقة طيّه(، تشّدد 

ووكاالت أممية شريكة على أّن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات   (اإلسكوا )واالقتصادية لغربي آسيا

 .االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوًءا

سكوا، الدكتورة روال دشتي، بما يلي: “لقد ارتفع معدل العنف األسري في  وصّرحت األمينة التنفيذية لإل

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف   انعدام األمن الغذائي بسبب تفاقم

 .”ل هذه المرحلةاألسري طلب المساعدة وتلقيها خال

ولن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة  

قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما،   النساء والفتيات ضد الفيروس. وفي أوقات األزمات،

 .الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية للتكيّفكما أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية 

ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، ُجّل الوظائف في   وفي المنطقة العربية، تشغل النساء، من 

مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهّن بالعدوى. أّما ضمن األسر، فغالبًا  

ر تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا، ويزيد من احتمال  ما تتولى النساء دو

  .تعّرضهّن لهذا الخطر

وأضافت دشتي: “ندعو الحكومات العربية إلى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  

حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر  الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى 

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

  .”الصغيرة أو القروض 

مليون وظيفة على األقل   1.7إلى أّن المنطقة العربية ستفقد  دراسة سابقة هذا وكانت اإلسكوا قد أشارت في

نتيجة جائحة كورونا، وتقّدر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه   2020في عام 

وكون مشاركة النساء في القوى العاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب   . ألف 700الوظائف يقارب  

تتناول أثر   دراسة أخرى ٪، فإن نسبة خسائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي20

أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن   الجائحة على الفقر، 

ت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه  تقريباً من النساء العامال ٪62نسبة  

 .الخسائر بشكل غير متواز  

  

https://alnaasher.com/2020/04/06/escwa-partners-warn-violence-against-women-has-increased-due-to-covid-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A4%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.unescwa.org/ar
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-83-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/news/17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.unescwa.org/ar/news/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A7-83-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفًا شاقة من جراء سوء  

الصحية، ما سيزيد من    ومحدودية آليات الحماية  توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية،

 .حدة تبعات الوباء عليهنّ 

  

إلى تزايد العنف ضّد النساء والفتيات نتيجة جائحة   بيان وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أشار أيًضا في

 .نف في كل مكان فوًرا، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء الع19-كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://news.un.org/ar/story/2020/04/1052702


 

 

 

  اإلسكوا: ازدياد العنف ضد المرأة نتيجة لفيروس كورونا المرأة ستخسر ضعف خسارة الرجل من الوظائف

 صحيفة البدع 

تمييز، يُخشى أّن النساء والفتيات هّن من سيتحّملن الوزر  فيما يؤثّر فيروس كورونا على الجميع من دون 

األكبر لتبعات هذا الوباء العالمي. في دراسة جديدة )مرفقة طيّه(، تشّدد لجنة األمم المتحدة االجتماعية  

واالقتصادية لغربي آسيا )اإلسكوا( ووكاالت أممية شريكة على أّن ظاهرة العنف المنزلي والتحديات  

 .التي تواجهها النساء والفتيات في المنطقة العربية قد ازدادت سوًءااالجتماعية 

وصّرحت األمينة التنفيذية لإلسكوا، الدكتورة روال دشتي، بما يلي: "لقد ارتفع معدل العنف األسري في  

العالم والمنطقة العربية نتيجة حاالت اإلغالق الشامل والتعايش القسري، وتصاعد التوترات في األسرة  

بب تفاقم انعدام األمن الغذائي والمخاوف من التعرض للفيروس. كما يصعب على الناجيات من العنف  بس

 ."األسري طلب المساعدة وتلقيها خالل هذه المرحلة

ولن يزيد ارتفاع انعدام األمن الغذائي من مخاطر العنف األسري فحسب، بل قد يتسبب أيًضا بتضاؤل مناعة  

وس. وفي أوقات األزمات، قد ال يكون توزيع الغذاء داخل األسرة منصفًا دائًما،  النساء والفتيات ضد الفير 

 .كما أّن النساء والفتيات أكثر عرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استراتيجيات سلبية للتكيّف

ي  وفي المنطقة العربية، تشغل النساء، من ممرضات وقاباِلت قانونيات وموظفات دعم، ُجّل الوظائف ف 

مجالَي الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية، ما يزيد من خطر إصابتهّن بالعدوى. أّما ضمن األسر، فغالبًا  

ما تتولى النساء دور تقديم خدمة الرعاية الصحية، ما يثقل عليهّن جسديًا ومعنويًا، ويزيد من احتمال  

 .تعّرضهّن لهذا الخطر

ى أن تكفل للنساء من مختلف الفئات العمرية المساواة في  وأضافت دشتي: "ندعو الحكومات العربية إل

الوصول إلى خدمات الحماية االجتماعية، وأن تعتمد سياسات تهدف إلى حمايتهّن من الوقوع في براثن الفقر  

وحماية العامالت في القطاع غير الرسمي، باعتماد إجراءات مثل التحويالت النقدية الطارئة أو المنح  

 ."قروض الصغيرة أو ال

مليون وظيفة على األقل   1.7هذا وكانت اإلسكوا قد أشارت في دراسة سابقة إلى أّن المنطقة العربية ستفقد  

نتيجة جائحة كورونا، وتقّدر حسابات اإلسكوا وشركائها أّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه   2020في عام 

عاملة في المنطقة العربية تبلغ ما يقارب  ألف. وكون مشاركة النساء في القوى ال 700الوظائف يقارب  

٪، فإن نسبة خسائرهّن للوظائف ستتعدى ضعف نسبة خسائر الرجال. وفي دراسة أخرى تتناول أثر  20

الجائحة على الفقر، أظهرت اإلسكوا أن القطاع غير الرسمي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، وحيث أن  

المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإن النساء سيتكبدن هذه  ٪ تقريباً من النساء العامالت في 62نسبة  

 .الخسائر بشكل غير متواز  

في الوقت نفسه، ال تزال الالجئات والنازحات والعامالت المهاجرات تواجهن ظروفًا شاقة من جراء سوء  

، ما سيزيد من  توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومحدودية آليات الحماية الصحية

 .حدة تبعات الوباء عليهنّ 

https://www.albidda.net/women/3863990.html


وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أشار أيًضا في بيان إلى تزايد العنف ضّد النساء والفتيات نتيجة جائحة  

 .، وأعاد إطالق النداء من أجل إنهاء العنف في كل مكان فوًرا19-كوفيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans un Liban confiné, les violences domestiques explosent  

L’Orient le Jour 

Les ONG qui militent pour les droits des femmes s’attendent à une augmentation 

des cas de maltraitance au cours des prochaines semaines, en raison de la 

promiscuité prolongée due au confinement. 
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Dans la nuit de dimanche à lundi, deux jeunes filles de 17 et 20 ans sautent du 

balcon de leur appartement situé au deuxième étage d’un immeuble de Beyrouth 

pour fuir la violence que leur font subir leurs demi-frères, leur père et leur tante 

paternelle. Si l’une parvient à s’enfuir, l’autre a moins de chance. Aujourd’hui, elle 

est hospitalisée pour des fractures au bras et à la colonne vertébrale. 

À Barr Élias, dans la Békaa, un homme s’est travesti en femme pour s’introduire 

dans la maison occupée par son épouse et leurs trois enfants depuis qu’elle a quitté 

le foyer conjugal, il y a plus de huit mois. Il lui a assené six coups de poignard 

avant de prendre la fuite. Les enfants ont été récupérés par leur tante maternelle, 

alors que la maman gît toujours sur un lit d’hôpital, dans un état critique. 

Avec les mesures de confinement imposées par le gouvernement pour enrayer la 

propagation du Covid-19, les craintes d’une recrudescence des cas de violence 

domestique s’amplifient au Liban. Les ONG qui militent pour les droits de la 

femme et de l’enfant multiplient les appels pour les protéger. Et pour cause, 

puisque la promiscuité prolongée favorise cette violence. 

https://www.lorientlejour.com/article/1213569/en-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html
https://www.lorientlejour.com/author/91-nada-merhi
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lorientlejour.com%2Farticle%2F1213569%2Fen-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html
https://lorientlejour.com/boutique/?utm_source=OLJ&utm_campaign=autopromo&utm_medium=floatingbtn&source_pg=article
https://www.lorientlejour.com/article/1213569/en-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html
https://www.lorientlejour.com/article/1213569/en-ces-temps-de-coronavirus-la-violence-domestique-a-presque-double.html


Ces craintes sont justifiées. Le secrétaire général des Nations unies, António 

Guterres, a d’ailleurs mis en garde dimanche contre une « horrible flambée 

mondiale de violence domestique » dirigée contre les femmes et les filles, appelant 

les gouvernements, à travers le monde, à prendre des mesures pour les protéger. 

Au Liban, les FSI ont indiqué que les appels reçus en mars dernier sur la hotline 

dédiée aux femmes victimes de violence domestique (1 745) ont pratiquement 

doublé en comparaison avec le nombre des appels reçus au cours de la même 

période de l’an dernier. Une étude publiée hier par l’Escwa met elle aussi l’accent 

sur le fait que les cas de violence domestique dans les pays arabes, dont le Liban, 

« ont augmenté de 100 % » en raison des mesures de mobilisation générale et donc 

de confinement. Vendredi, la présidente de la Commission nationale de la femme 

libanaise, Claudine Aoun Roukoz, a de son côté appelé les femmes et les témoins 

d’actes de violence domestique à faire appel aux forces de sécurité et aux 

associations. 

 

« Le foyer, un lieu dangereux » 

« Le foyer constitue l’un des lieux les plus dangereux pour les femmes victimes de 

violence domestique, puisque, dans la majorité des cas, les crimes sont commis par 

le conjoint ou par l’un des membres de la famille », constate l’ONG Kafa, dans son 

rapport du mois de mars, rendu public hier. Elle souligne que la crise économique 

qui sévit dans le pays et qui s’aggrave en raison de la mobilisation générale 

renforce encore plus la tension au sein du foyer et, par conséquent, « les 

possibilités de violence dirigées contre les couches les plus vulnérables de la 

société ». 

« Le nombre de nouveaux appels reçus en mars 2020 est le même que celui reçu en 

mars 2019, à savoir 75 nouveaux cas », explique à L’Orient-Le Jour Leila Awada, 

avocate et membre fondatrice de Kafa. « C’est la qualité de ces appels qui a 

toutefois changé, ajoute-t-elle. Avant, les cas de femmes sollicitant une aide 

urgente étaient minimes par rapport à celles qui demandaient un avis légal ou un 

soutien psychologique. Aujourd’hui, l’ensemble des nouveaux appels proviennent 

pratiquement de femmes qui subissent les sévices de leur agresseur. » Selon le 

rapport, le cercle de la violence s’est élargi, dans le sens où « le mari n’est plus le 

seul agresseur ». « Ce sont également le père, le frère, l’oncle, ou toute autre 

personne qui vit dans la maison qui attaquent les femmes », précise Me Awada. 



 

Domestic violence against women in Arab region worsens amid COVID-19 

outbreak: UN  

Xinhua 

Domestic violence and social challenges faced by women and girls in the Arab 

region have worsened after the outbreak of COVID-19, a new policy brief by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said Monday. 

"Domestic violence has increased in the world and the Arab region with 

lockdowns, enforced co-existence due to quarantines, economic stress, perceived 

and real food insecurity, and fears about exposure to the virus," ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti noted. 

Female survivors of violence will face increased difficulties in accessing help 

during the pandemic, Dashti said. 

"In times of crises, food and nutrition distribution within households is not always 

equitable. Women and girls are also more likely to reduce the quality and quantity 

of food consumption, and adopt negative coping strategies," the ESCWA brief 

said. 

Within households, women often assume the role of informal healthcare providers 

and caretakers, which results in them being emotionally and physically exhausted, 

further increasing those risks, it added. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/07/c_138952374.htm


 

ESCWA & partners warn: violence against women has increased due to 

COVID-19; Women will lose twice as much as men in terms of jobs  

Market Screener 

While COVID-19 is affecting people indiscriminately, women and girls are among 

the most vulnerable to the impact of the pandemic. A new policy brief by the 

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) 

(attached) and other United Nations entities emphasizes that existing domestic 

violence and social challenges faced by women and girls in the Arab region have 

worsened. 

'Domestic violence has increased in the world and the Arab region with lockdowns, 

enforced coexistence due to confinement, economic stress, perceived and real food 

insecurity, and fears about exposure to the virus,' ESCWA Executive Secretary 

Rola Dashti underscored. 'Women survivors of violence will face increased 

difficulties in accessing help during the pandemic,' she added. 

Increasing food insecurity will not only place women and girls at heightened risk 

of domestic violence with rising household tensions, it will also reduce their 

immunity to the virus. In addition, in times of crises, food and nutrition distribution 

within households is not always equitable. Women and girls are also more likely to 

reduce the quality and quantity of food consumption and adopt negative coping 

strategies. 

Another feature of the region is that the large majority of nurses, midwives and 

support staff at medical facilities are women, who thus face disproportionate 

exposure risks. Within households, women often assume the role of informal 

health-care providers and caretakers, which results in them being emotionally and 

physically exhausted, further increasing those risks. 

'We call on Arab Governments to ensure that women have equal access to social 

protection and adopt policies aimed at protecting them from falling into poverty, 

especially those working in the informal sector, with measures such as emergency 

cash transfers, small-scale grants and loans,' Dashti said. 

 

As highlighted in a previous ESCWA brief, 1.7 million jobs will be lost in 2020 in 

the Arab region due to the corona virus pandemic, and ESCWA and partners 

estimate that nearly 700,000 of those will be lost by women. With women 

registering only 21% of labour force participation in the Arab region, their job 

https://www.marketscreener.com/news/ESCWA-partners-warn-violence-against-women-has-increased-due-to-COVID-19-Women-will-lose-twice-a--30318316/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.unescwa.org/
https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19
https://www.unescwa.org/news/new-escwa-brief-83-million-people-will-fall-poverty-arab-region-due-covid-19
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-be-lost-arab-region-due-coronavirus-pandemic


losses would amount to double the percentage of men's job losses, which points to 

largely uneven exposure. Another ESCWA study tackling the pandemic's impact 

on poverty had shown that workers in the informal sector would be the most 

affected. About 62% of active women work in the informal sector in the Arab 

region; the majority of working women will thus be affected by the expected 

poverty rise. 

Meanwhile, refugee and internally displaced women and girls, as well as women 

migrant workers, will continue to struggle with poor access to water, sanitation and 

hygiene facilities, and limited access to health care, which will have critical 

repercussions during the pandemic. 

The Secretary-General of the United Nations had also pointed to increased 

violence against women and girls due to the COVID-19 pandemic, renewing his 

appeal to end violence everywhere, immediately. 
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Domestic violence in Arab region worsens amid COVID-19: UN  

Outlook India 

Domestic violence and social challenges faced by women and girls in the Arab 

region have worsened after the outbreak of COVID-19, a new policy brief by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said. 

"Domestic violence has increased in the world and the Arab region with 

lockdowns, enforced co-existence due to quarantines, economic stress, perceived 

and real food insecurity, and fears about exposure to the virus," ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti said on Monday, Xinhua news agency reported. 

Female survivors of violence will face increased difficulties in accessing help 

during the pandemic, Dashti said. 

"In times of crises, food and nutrition distribution within households is not always 

equitable. Women and girls are also more likely to reduce the quality and quantity 

of food consumption, and adopt negative coping strategies," the ESCWA brief 

said. 

Within households, women often assume the role of informal healthcare providers 

and caretakers, which results in them being emotionally and physically exhausted, 

further increasing those risks, it added. 
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Domestic violence in Arab region worsens amid COVID-19: UN  

Bhaskar Live  

 

Domestic violence and social challenges faced by women and girls in the Arab 

region have worsened after the outbreak of COVID-19, a new policy brief by the 

UN Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) said. 

“Domestic violence has increased in the world and the Arab region with 

lockdowns, enforced co-existence due to quarantines, economic stress, perceived 

and real food insecurity, and fears about exposure to the virus,” ESCWA Executive 

Secretary Rola Dashti said on Monday, Xinhua news agency reported. 

Female survivors of violence will face increased difficulties in accessing help 

during the pandemic, Dashti said. 

“In times of crises, food and nutrition distribution within households is not always 

equitable. Women and girls are also more likely to reduce the quality and quantity 

of food consumption, and adopt negative coping strategies,” the ESCWA brief 

said. 

Within households, women often assume the role of informal healthcare providers 

and caretakers, which results in them being emotionally and physically exhausted, 

further increasing those risks, it added. 
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