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مقدمة •
البشرحياةعليكورونافيروسأثركيف

.  تتعرض النساء على نحو غير متناسب لإلصابة بكورونا●
الشخصيةالرعايةمجالفيالعاملينمن%88النساءتشكل،العالميالصعيدعلى●

وتستلزماألماميةالخطوطفيوظائفوهذه .الصحييناألخصائيينمن%69و
 .المنزلمنبهاالقياميمكنوالالمرضىمخالطة

لرعايةامجالفيالعاملينبيناإلناثنسبةتبلغ،المثالسبيلعلى،إسبانياوفي●
.الذكورمن%28.2مقابل%71.8المصابينالصحية



•

الكورونازمنفىالمصرياتالنساءأحوال
عنالصادر "المستجدكورونافيروسجائحةخاللالمرأةالحتياجاتالمستجيبةوالبرامجالسياساترصد "لتقريروفقا

2020إبريل6حتىمارس1بينماالفترةفىللمرأةالقومىالمجلس

،الصحةوزارةفىيعملون الذينالتمريضطاقممن٪ 91.1والبشريناألطباءمن٪ 42.4حوالىالنساءتشكل
.صالخاالقطاعفيالعالجيةوالمرافقالمستشفياتفىالتمريضطاقممنمن % 73.1تشكلالمرأةأنإلىباإلضافة

يعملون لإلناثالزراعيةالعمالةإجماليمن٪ 40.9وان،المعيالتمنالنساءمن٪ 18.1أننجدمصرفي●
قطاعفىبعملن % 6.7أنكما .هشةأعمالفىاإلناثعمالةمن٪ 33.9،رسميةغيروظائففي

المصريةالمرأةوتمثلالخدميالقطاعفىيعملن % 56.8و،الزراعةفييعملناإلناثمن٪36.4،الصناعات
.األجرمدفوعةالرعايةقطاعفىالعاملةالقوى من70٪



الكورونازمنفىالمصرياتالنساءأحوال
الرأىحوثلبالمصرى المركزمعبالتعاون المستجدكورونافيروسحولالمصرياترأىاستطالعللمرأةالقومىالمجلسأطلق
:النتائجوأظهرت.للمرأةالمتحدةاألمموهيئة "بصيرة "العام

.لفظيةإهانةأواضربالزوجقبلمنالعنفالزوجاتمن%7حوالىوتعرض،%33بنسبةاألسريةالمشاكلزيادة

الموجةاللخالمركزتلقاهاالتىالمنزلىالعنفبالغاتفىالملحوظةالزيادةعنالمرأةلحقوق المصرى المركزتقريركشف
ووصلت1146بالغاإجمالىمن%43إلىنسبتهاووصلت2020يوليوإلىمارسمنالفترةفىالجائحةانتشارمناألولى
.%70منألكثرالنساءقدمتهاالتىالبالغاتنسبة



الكورونازمنفىالمصرياتالنساءأحوال
والمساواةللتنميةإدراكلمؤسسةالتابعاالجتماعىالنوععلىالقائمالعنفجرائممرصدتقرير

 (165)بعدداالولىالمرتبةالقتلجريمةتحتل،مصرفىوالفتياتالنساءضدعنفجريمة(415)
بجرائممايعرفبسببقتلحالة (14)و،سابقأوحالىشريكأواألسرةأفرادأحديدعلىقتلحالة (113)عدداألسرى العنفشكلوقد

،ربوالضالتعديبآثارعليهنيظهرالهويةمجهوالتوفتياتلنساءجثث 10،اإلناثختانجريمةبسببمسجلةواحدةقتلوحالةالشرف
انقادتمحاالت (9)إلىباإلضافةوسيداتلفتياتانتحارحالة (54)،األسرى للعنفنتيجةوالفتياتالنساءقتلفىشروعحالة (23)وهناك

اإلحتياجاتدواتمنحاالت (4)منهنوسيداتلفتياتاغتصابجريمة (44)عددرصدأيضاوتممبرحضربجريمة 34وهناك،صاحبتها
.الكترونىتحرشحاالتعنرسميةبالغات  (8)عددرصدوتم،جنسىتحرشجريمة (57)رصدوتم،الخاصة

 2020لنهايةكورونافيروسانتشاربدايةمندوشكوى استفسار 34000تلقىبأنهمصرفىللمرأةالقومىالمجلسشكاوى مكتبتقاريرتشير



كوروناجائحةتداعياتمنالمصريةالمرأةلحمايةمصربذلتهاالتىالجهود
الحكوميةالمصالحفىوالعامالتالعاملينعددتخفيضيتضمنوالذى،719رقمقرارالوزراءمجلسرئيسأصدر،2020مارس 16فى

سريانمدةلطوااستثنائيةإجازةميالديةسنةعشرةأثنىعنعمرةيقلأكثرأوطفلةترعىالتىأوالحاملالموظفةومنح،احترازى كإجراء
.القرارهذا

،شهرياجنيه900إلى350منالريفياتللرائداتالشهرى العائدزيادة2020مارس22فىاالجتماعىالتضامنوزارةأعلنت
سرةالميالقروضمنالمستفيدينأعدادزيادةو،مسنيندورفىالرعايةفاقدىمنفأكثرسنة65أعمارهنتبلغالالتىالسيداتوتضمين

.الصغرمتناهيةمشروعاتلعملالبسيطةالفائدةوذات
أنكوروناجائحةخاللالمرأةلمساندةالعالمدولاتخذتهاالتىاإلجراءاتحول "اإلنمائىالمتحدةاألمموبرنامجالمتحدةاألمملتقريروفقا

روناكو فيروسجائحةخاللالمرأةلحمايةجادةوتدابيرإجراءاتاتخذتالتىالدولبيناألوسطالشرق فىاألولىالمكانةتحتلمصر
االقتصاديةالحمايةتوفيرتستهدف7،االجتماعىالنوعاعتباراتلمراعاةالمصريةالدولةاتخذتهاإجراء21التقريررصدحيث،الفستجد

.المرأةضدللعنفاالستجابةإجراء11واألجرمدفوعةغيرالرعايةأعماللمعالجةإجراءات3وللمرأة



العربىالعالمفىوالفتياتالنساءعلى19كوفيدجائحةآثار

النسائيةالمدنيتمعالمجمنظماتفيالجائحةتفشيلتأثيرسريًعاتقييًماللمرأةالمتحدةاألمملهيئةاإلقليميالمكتبأجرى 

يةوالفرنسوالعربيةاإلنجليزيةباللغاتسؤاال49شملتاستقصائيةدراسةإلىالمستخدمةالمنهجيةاستندت.المنطقةفي

منمنظمة220منمدخالتللمرأةالمتحدةاألممهيئةتلقتحيث2020مايو/أيار20إلى06منالفترةفي

فيوالنساء،النساءمنالسالمبناةومعالجنسينبينوالمساواةالنساءمعتعملالتىالمدنيالمجتمعمنظمات

هالخلصتالتىاإلستنتاجاتأهمومن،العربيةالمنطقةأنحاءجميعفيدولة15من،بالصراعاتالمتأثرةالمجتمعات

:الدراسة



العربىالعالمفىوالفتياتالنساءعلى19كوفيدجائحةآثار
اإلنترنتعبرأوالمنزلفيسواءالمرأةضدالعنفزيادة

منعددتعليقوتمالمحاكمإغالقوتم .النسائيةالمدنيالمجتمعمنظماتمن%39لوفًقابالجائحةالقانونيةالخدماتتأثرت●
.والنفقةالحضانةوقضاياالقانونيةبالتعويضاتالمتعلقةاإلجراءات

.الصحيةالخدماتإلىللوصولالجائحةمواجهةفيعرضةاألكثراإلعاقةذواتالنساء●

جميعفيالعملمنوطردهنالمهاجراتالمنزلياتالعامالتتسريحنحواتجاههناكوكان .العملفقدانوكذلكالغذائياألمنانعدام●
.المنطقةأنحاء

فياالجتماعيالتباعدتنفيذأنثبتلقد،(%29،%15بنسيةالتواليعلى)بالجائحةالناجياتللنساءالساخنةوالخطوطالمالجئتأثرت●
أكبرمساحةتتطلبأودائًمامتاحةليستالصحيالحجرأوالعزلةأماكنإنحيثصعبأمرالمالجئ



العربىالعالمفىوالفتياتالنساءعلى 19كوفيدجائحةآثار
:العنفمنناجيات /ضحاياالنساءمعللتواصلالتكنولوجياعلىالقائمةالمنصاتاستخدام

المجتمعاتمعاتواصلهطريقةغيرتأنهاالمتحدةاألممأجرتهاالتىاالستقصائيةالدراسةشملتهاالتيالنسائيةالمنظماتمن٪ 86
موقععلىمتاحةأنهاإلىالمنظماتمن٪ 68أشارتحيث،التكنولوجياعلىالقائمةالمنصاتمنالمزيدباستخداموالفتياتوالنساء
.المحمولالهاتفتطبيقاتعلى٪ 49وبوكالفيس

االفتراضيةللخدماتااليجابيةالجوانب

إلىكافًؤاتاألكثرالوصولمثل،االفتراضيةالخدماتإلىالتحولحولاإليجابيةالجوانبمنالعديدالمدنيالمجتمعمنظماتوجدت
.المرضتفشيناءأثللمستفيداتوالحمايةباألمانالشعورضمانعلىساعدتهمالتكنولوجياعلىالقائمةالمنصاتأنوذكرت،المعلومات



العربىالعالمفىوالفتياتالنساءعلى 19كوفيدجائحةآثار
اإلنترنتعبرللمنصاتوالتحدياتالسلبيةالجوانب

األكثرالسكانإغفاليوهالخدماتلهذهرئيسيةنقيصةوجودمع،والمستفيداتالمدنيالمجتمعلمنظماتلإلنترنتالمرتفعةالتكلفة●
.التكنولوجياأدواتمنذلكغيرأوذكيهاتفإلىالوصولعلىاألحيانبعضفيالنساءقدرةعدممع،تهميًشا

.ماتالخدمقدمةالجهاتمخاوفأكبربينمناإلنترنتعبراألساسيةاألنظمةعلىالعملعندواألمانالخصوصيةمشكالت●

-كوفيدجائحةأناالستقصاءفيالمشاركةالنسائيةالمدنيالمجتمعمنظماتمن 84%● قاسبشكلأوسلًبافيهنأثرتقد 19
تلكفستظل 2021و 2020فيالالزمالتمويلالمنظماتهذهتتلقلمإذاأنهإلىالمجيبةالجهاتمن٪ 67وأشارت،للغاية

 .توفيراألموالعدمحالةفياإلغالقإلىستضطرأنهإلىالجهاتمن٪6وأشارت،فحسبجزئًياتعملالمنظمات



علىبالتحريضلهمااتهاماتوتوجيهاالدهمومودةحسامحنينعلىالقبض
حبستمديدالمصرى القضاءقرر2021ينايرفيلكن  "والفجورالفسق"

حبسهماكمحوإلغاءالمجتمعقيمعلىالتعدىتهمةمنتبرئتهمابعدوحنينمودة
نينحوخرجتالبشرفىاإلتجارقضيةهىأخرى تهمةلهماووجهت،عامين
.السجنفياألدهممودةزالتومامؤخراحسام

ttps://elmodawana.com
لتتوالى،هنواغتصاببهنالتحرشبمحاولةالصحفيينأحدتتهمفتياتخرجت

ماياتورةالدكبرئاسة،للمرأة القوميوأصدرالمجلس،المدونةهذهعبرالشهادات
سريةتأكيدعم،للفتياتالالزموالنفسيالقانونيالدعملتقديماستعداده،مرسي
.يتلقاهاالتيوالبياناتالشكاوى جميع

الرقمنةلتطبيقاتحالةدراسات
االجتماعىالتواصلومنصات

توكالتيكقضية

حكاياتدفترمدونة

الرقمنةلتطبيقاتحالةدراسات
االجتماعىالتواصلومنصات

توكالتيكقضية

حكاياتدفترمدونة

https://elmodawana.com


جهروالالبوحعلىالمصرياتوالنساءالشاباتالعالمية ME TOO#حركةألهمت▪
.جنسىواعتداءإنتهاكمنلهتعرضنبما

لنشرعاًما 22العمرمنتبلغجامعيةطالبةوهى،"اشرفنادين"الشابةأسستها▪
شرطة"أو "بوليسأسالت"بـحسابهاُعرف،الجنسياالعتداءضحاياشهادات
"االعتداء

علىفتاةلهاتعرضت 2014أبريلفيحدوثهايزعمجماعياغتصابواقعةهي
صابهااغتعلىتناوبواوالمشاهيراالثرياءكبارأبناءمنالشبابمنعدديد

فندقيفتخديرهابعدوتصويرهاجسدهاعلىاألولىأسمائهمأحرفوكتابة
كنوعصدقائهمألأرسلوهفيديوشريطفىالجريمةوسجلوا،القاهرةبوسطفيرمونت

,االستعراضمن

دراسات حالة لتطبيقات 
الرقمنة ومنصات التواصل

االجتماعى
المصرية ME TOO#حركة 

فجرتها)الفيرمونتقيس
(بوليسأسالت"



؟والفتياتللنساءآمنةمساحاتيوجدهل



المرأةضدالعنفلُمناهضةادرة
امرأة من ..الزوجمن،األخمن،األممن،األبمنعنففييكون عادىمش"

النجارميناقالهاكلمات،«نفسهالُمجتمعمنأو،ُأخرى 

 «مصرميدفست»
،الجمهورو الصحيةالخدمةومقدمي،األفالمصناعبينيجمع،سينمائيملتقىهو

التيالتالحاواقعمنأسئلةطرحفيوالدرامااألفالملغةباستخدامالمبادرةتقوم
الطبيةالممارسةخاللمنأوالمستشفياتفياألطباءمعهايتعامل

صيدلياتفيةالدوائياالستشاراتقسمومديرةنفسيةمعالجةالشريففاطمةاسستها
األعباءواءالحت،مجاناً أنشئتمجموعاتعبرافتراضياً المعنفاتتساعد،19011
 .المنازلفيالمعنفاتالنساءتواجهالتيالسلبيةالنفسيةواآلثار

مبادرات تستخدم آليات الرقمنة 
:ياتلمناهضة العنف ضد النساء والفت

ُمب.. «عادى_مش#»

للدعمآبالوتسمجموعاتمبادرة
ناءأثالعنفضحاياللنساءالنفسي
19كوفيدجائحة



الرقمنةمعايير-المستضعفةوالفئاتالرقمنة

"كافةالدولأولويةيكون أنيجبللجميعاإلنترنتإتاحةضمان"

فيدةالمتحباألمماإلنسانحقوق لمجلسوالتعبيرالرأىلحريةالخاصالمقر-روالفرانك
2011



الرقمنةمعايير-المستضعفةوالفئاتالرقمنة

تقريباً العالمسكاننصفأينسمةمليار 3.7أنقّدر 2017عاموبحلول .كبيربشكلاإلنترنتانتشارتنامى-
فيومستمرةكبيرةزيادةطرأت،وبالمثل .التريليون نحوإلىاإلنترنتوصالتعددينمو،2035عامبحلولأنهالخبراءيتوقع-

.اإلنترنتعلىتتمالتيالحكوميةالخدماتعدد



الرقمنةمعايير-المستضعفةوالفئاتالرقمنة

آلمانكيرا"للنشطتان "العنكوبتيةالشبكةعلىالمعرفةلعداةإلتماسااإلنترنيتإتاحةماوراء "بعنوانمقالةوفى
ناسوياأوأوكسفورد،بجامعةالقانونيةاالجتماعيةالدراساتمركزفياإلعالموسياساتقانون باحثةوهي "

:إلىتشيران "؟َمنمعرفة"شبكةتأسيسفيوشاركتنسويةوناشطةباحثةهيسينغوبتا
إمكانيةرتوفمجردتتعدىاإلنترنتعلىالالمساواةهذهفإن،اإلنترنتإتاحةفيلالمساواةوالمجحفالحقيقياألثرمنالرغمعلى "

الجنوبمناإلنترنتجمهورمن %74و،اإلنترنتعلىتقريباً العالمنساءنصفتتواجدالحاليالوقتففي .العنكبوتيةبالشبكةاالتصال
المستخدمينإحصاءاتو،الشبكةإلىتنوعاً أكثرومجتمعاتشعوباً الماضيالِعقدمدارعلىالهائلاإلنترنتانتشارجلبلقد .العالمي
أعدادقلةمع،تنوعناتعكسال–الشبكةيصنعون الذينوالمؤسساتوالناس–اإلنترنتعلىالمتاحةالمعرفةأنّ إالّ  .األمرهذاتعكس
".هؤالءصفوففيالعالميّ الجنوبوأبناءوالملونينالنساء



عالمنامستقبلعليالرقميةالتكنولوجياتأثير

المنشورة "كوشهاروكالبانا،نوريس-دابالإيرا :بقلمالعملومستقبلوالتكنولوجياالنساء"مقالةوتشير
ةاألتمتبسببالوظائففقدانمخاطرأنإلىالدولىالنقدصندوق بمدونة 2018نوفمبر 19بتاريخ

(AUTOMATION) الرجالمنلنظرائهن %9بنسبةمقارنة،النساءحالةفي %11بمتوسطتقدر. 
امرأةمليون  26أنإلىتقديراتناتشير،األتمتةبسببوظائفهمالرجالمنكثيريفقدفبينما،ذلكوعلى

وتخلص .القادمةعاماً العشرينخاللالتكنولوجيابسببوظائفهنفقدانلخطرمعرضاتبلداً  30في
امرأة 180وظائفيعادلماوهو،أكثرأو %70تبلغالنساءوظائفأتمتةاحتماليةأنإلىدراستنا

  .العالممستوى على



عالمنامستقبلعليالرقميةالتكنولوجياتأثير
بتاريخالمنشورة "كوشهاروكالبانا،نوريس-دابالإيرا :بقلمالعملومستقبلوالتكنولوجياالنساء"مقالةوتشير
 :أنإلىالدولىالنقدصندوق بمدونة 2018نوفمبر 19
منلنظرائهن %9بنسبةمقارنة،النساءحالةفي %11بمتوسطتقدر (AUTOMATION)األتمتةبسببالوظائففقدانمخاطر-

معرضاتبلداً  30فيامرأةمليون  26أنإلىتقديراتناتشير،األتمتةبسببوظائفهمالرجالمنكثيريفقدفبينما،ذلكوعلى .الرجال
 %70تبلغالنساءوظائفأتمتةاحتماليةأنإلىدراستناوتخلص .القادمةعاماً العشرينخاللالتكنولوجيابسببوظائفهنفقدانلخطر

 .العالممستوى علىامرأة 180وظائفيعادلماوهو،أكثرأو
مجالففي .واالتصاالتالمعلوماتوتكنولوجياالهندسةمثل،الوظائففيهاتتزايدالتيالمجاالتفيحالياً ناقصالمرأةتمثيلوأن-

،للرجالالمتوقعةاالحتماالتعن %15بنسبةالمتخصصينوالمهنيينالمديرينمناصبإلىالنساءوصولاحتماالتتقل،التكنولوجيا
،للرجالالمتوقعةاالحتماالتعن %19بنسبةخدميةوأعماالً مكتبيةوظائفتوليهناحتماالتتزيدبينما-
أنالمتحدةالوالياتفيهذاويعني .روتينيةأكثرعملبمهامالنساءقيامإلىترجعوالرجالالنساءبيناألجورفجوةمن %5قرابة-

العمليةحياتهممدارعلىدوالرألف 26دخلهنمنيخسرن النساء



كوشهاروكالبانا،نوريس-دابالإيراقترحتهاالهاالتيالتوصيات

تفعلمثلما،(STEM)والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياالعلوممجاالتفيالنساءفيالمبكراالستثمار :المالئمةبالمهاراتالنساءتسليح-
Girls Who)المبرمجاتالفتياتمنظمة Code) المتحدةالوالياتفي.

رائبالضمحلالفرديالدخلضرائبوإحاللمعقولةبتكلفةالطفلرعايةخدماتتوفير :القياديةالمناصبَتَقلُّدفيالجنسينبينالفجواتسد-
 .األسرةدخلعلى

اواةالمسوضمانالرأسماليةالتحتيةالبنيةفيالعاماالستثمارخاللمنتؤديهدورللحكومات :الجنسينبينالرقميةالتكنولوجيافجوةسد-
.فنلندافعلتكما،الرقميوالربطالتمويلفرصفي

بتقديملكوذ،األتمتةبسببأخرى إلىوظيفةمنفيهاينتقلون التيالفترةفيالعامليندعمالبلدانتستطيع :العمالةانتقاالتتيسير-
.وسنغافورةفرنسافيالمطبقةالفرديالتدريبحساباتمثل،الوظائفوليسباألفرادالمرتبطةوالمزاياالتدريب



للفتياتالدولىاليوم
االتصاالتميةتنمكتبأطلقهالذي،واالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفيللفتياتالدولىاليومويمثل

دراساتإجراءفينظرالعلىوتشجيعهنوالشاباتالفتياتتمكينبشأنالوعيمستوى لرفععالمياً جهداً ،لالتحاد
أبريلشهرمنالرابعالخميسيومالحدثهذاويعقد .فيهوالعملواالتصاالتالمعلوماتتكنولوجيامجالفي

عنوأسفر،حدث 7200منبأكثر،العالمحولبلداً  160في،2011عامفيإطالقهمنذبهوُيتفل،عاممنكل
الفتياتمن 66000منأكثرشاركت،وحده 2016عاموفي .والشاباتالفتياتمن 240000منأكثرتمكين

االنصاالتو المعلوماتتكنولوجيامجالفىللفتياتالدولىاليومضويمثلاحتفال 1900منأكثرفيوالشابات
.العالمحولبلدا 138فى



التوصيات
فيالجنسينبيناالختالفاتفهمهووالهدف .واإلبالغللرصدفّعالةأطروضعإلىمدعوةاإلقليميةالمعنيةوالجهاتالعربيةالحكومات❑

أوبئةوأي COVID-19لجائحةللتأهبوطنيةاستراتيجيةخططلوضعتمهيداً ،منهوالعالجبهوالتأّثركورونالفيروسالتعّرضأشكال
.لهاواالستجابةأخرى 

 . COVID-19لجائحةاالستجابةفيللنساءقياديةأدوارإسنادإلىمدعوةاإلقليميةالمعنيةوالجهاتالسياساتوواضعوالحكومات❑
بل،عامبشكلستجابةاالجهودفيكشريكاتفقطليس،الالزمالتمويلعلىوالحصولالمطلوبةالتدابيرتنفيذفيمشاركتهنّ يضمنفذلك
.خاصبشكلالسنوكباراألطفالورعايةالصحيةالرعايةمجاالتفيباالستجابةالمتعلقةللقراراتكصانعاتأيضاً 

،النظمههذمنالعمريةالفئاتمختلفمنالنساءاستفادةوضمان،االجتماعيةالحمايةبُنظمالنهوضإلىمدعوةالعربيةالحكومات❑
فيتالعامالوحمايةالفقرمنالنساءحمايةعلىترّكزأنواالقتصاديةاالجتماعيةللسياساتوينبغي .الرجلمعالمساواةقدمعلى

.القروضأوالصغيرةالمنحأوالطارئةالنقديةالتحويالتعلىحصولهنتيسيرخاللمنلربما،النظاميغيرالقطاع



❑

تالتوصيا
لجائحةصديللتاإليواءمراكزجهوزيةوتحسين؛ُبعدعنواالجتماعيالنفسيالدعموخدماتاالستشاراتيمدتق

COVID-19 ةاإلحالومساراتوالفتياتالنساءضدالعنفمكافحةخدماتوتحديث؛منهاالنساءوحماية
.مستمربشكل

خدماتعلى،والمهاجراتوالالجئاتداخلياً النازحاتسيماال،النساءحصولضمانإلىمدعوةالحكومات❑
إلىولوالوصواإلنجابيةالجنسيةالصحةخدماتذلكفيبما،معقولةوبأسعارومنصفةجيدةصحيةرعاية

.الصحيةوالنظافةالصحيوالصرفالمياهخدمات

الوطنيالتلفزيون قنواتاستخداميشملبما،بعدعنالتعلموأدواتبرامجتطويربالتعليمالمعنيةللوزاراتينبغي❑
لسكانيةاالفئاتفيوالفتياتللنساءالبرامجهذهإتاحة،خاصبشكل،وينبغي .والمعلوماتالمعرفةلنقلالمختلفةوالوسائط

.إليهاالوصوليصعبالتي



التوصيات
والوسائطوطنيالالتلفزيون قنواتاستخداميشملبما،بعدعنالتعلموأدواتبرامجتطويربالتعليمالمعنيةللوزاراتينبغي❑

يصعبلتياالسكانيةالفئاتفيوالفتياتللنساءالبرامجهذهإتاحة،خاصبشكل،وينبغي.والمعلوماتالمعرفةلنقلالمختلفة
.إليهاالوصول

وميةالحكللجهاتينبغي،االجتماعيالتباعدتدابيرمنذلكوغيرالذاتيوالعزلالصحيللحجرالمختلفةاآلثارمراعاةمع
حمايةذلكويشمل.للخطرتعرضاً األكثرسيماوال،للنساءالخاصةاالحتياجاتتلبيةضمانالرئيسيةاإلقليميةالفاعلةوالجهات
تلبيةوضمان،يفهمنهابطرق لهاواالستجابةCOVID-19جائحةمنالوقايةحولالمعلوماتإلىالوصولعلىقدرتهنّ 

.واألمنيةالثقافيةوكذلكالجسديةاحتياجاتهنّ 


