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 (شرق الواليات المتّحدة األمريكيّةنيو يورك )التوقيت الصيفّي لظهًرا بتوقيت  12أيلول،  28اإلثنين  حتىمن النشر محظور 

 

 اتّخذ في جميع أنحاء العالمكل ثمانية بلدان  بين: تظهر البيانات الجديدة أّن بلًدا واحًدا 19-كوفيد

 تدابير لحماية المرأة من اآلثار االجتماعيّة واالقتصاديّة الناتجة عن الجائحة
 

الذي أطلقه برنامج األمم المتّحدة  "19- كوفيدـ عتبارات الجندريّة لإلستجابة العالميّة المراعية لالامتعّقب "بيّن 
ية على صعيد الحما احتياجات المرأة للجائحة ستجابةالإغفال ا اإلنمائي وهيئة األمم المتّحدة للمرأة مؤّخًرا

 إلى حّد كبير.  ة والوظيفيّة االجتماعيّ 
 

لحماية النساء والفتيات من التداعيات االقتصاديّة واالجتماعيّة الناتجة عن   دول العالم ما يكفي معظم فعلت ال – أيلول 28نيويورك، 

"متعّقب ، وفقًا لبيانات جديدة أصدرها اليوم برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتّحدة للمرأة تّم جمعها من 19-أزمة كوفيد

 ".19-كوفيدـ ستجابة العالميّة المراعية لالعتبارات الجندريّة لاال

 

 ثالثة مجاالتبلد وإقليم، اإلجراءات الحكوميّة بعدسة جندريّة في  206في  تدبير 2،500أكثر من  يشملويُحلّل المتعقّب، الذي 

الرعاية غير المدفوعة األجر، وتعزيز األمن االقتصادي أعمال مواجهة العنف ضّد النساء والفتيات، دعم بشكل خاّص هي: 

   للمرأة.

 

%( الدول التي تّم تحليلها، تفتقر بشكل تام إلى تدابير مراعية للنوع االجتماعي 20بلد، أي ُخمس ) 42تُشير النتائج إلى أّن و

 التدابيروتشمل تُغّطي المجاالت الثالثة.  إجراءات اعتمد، دول العالم% من 12بلد، أي ما يُشّكل  25فقط . 19-كوفيدلـ لإلستجابة 

قضائيّة للتصدّي لزيادة العنف ضدّ النساء والفتيات خالل  ستجاباتللمساعدة، أو مالجىء، أو ا توفير خّط هاتفي

 اية األطفال أو اإلجازات المرضيّة والعائليّة مدفوعة األجر.   توفير خدمات رعمباشرة للنساء؛ وتحويالت نقديّة و الجائحة؛

 

فرصة للدول لتحويل النماذج  19-تتيح أزمة كوفيد":قائاًل  مدير برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي آخيم شتاينر علّقفي السياق، 

االجتماعيّة والمساواة بين الجنسين. ويُساهم متعقّب االستجابة عقد اجتماعي متجدّد يُعطي األولوية للعدالة نحواالقتصاديّة الحاليّة 

المراعية لإلعتبارات الجندريّة في تسريع إصالح السياسات من خالل اإلشارة إلى الفجوات في الجهود الوطنيّة والتمويل، وتسليط 

 الضوء على الممارسات الفضلى."

 

تؤثّر على النساء  19-نكوكا فقالت:"من الواضح أّن جائحة كوفيد-أّما المديرة التنفيذيّة لهيئة األمم المتّحدة للمرأة فومزيلي مالمبو

المعتدين عليهّن، أو كمقدّمات رعاية غير مدفوعة األجر في األسر والمجتمعات سواء كضحايا عنف منزلي محبوسات مع  –بشدّة 

يدعم المتعقّب العالمي الحكومات في اتّخاذ قرارت سليمة على  والت في وظائف تنعدم فيها الحماية االجتماعيّة. المحليّة، أو كعام

صعيد السياسات من خالل مشاركة الممارسات الفضلى ورصد التقدّم الُمحرز في تطبيق سياسات الرعاية الصحيّة وتدابير معالجة 

 العنف ضدّ النساء."  

 

  ردعبصورة أساسيّة على  19-كوفيدـ انات الجديدة تركيز الحكومات جهودها المرتبطة باإلستجابة الجندريّة لتظهر البيإلى ذلك، 

بلد.  135تدبير في  704 يالمحدّدة، أ% من جميع اإلجراءات 71وتمثّل هذه التدابير و/أو االستجابة للعنف ضدّ النساء والفتيات؛ 

ساعدة، وآليّات إبالغ أخرى. تعزيز الخدمات األساسيّة مثل المالجىء، توفير خّط هاتفي للمعلى  من تلك اإلجراءات %63رّكزت و

تحليلها، تعاملت مع الخدمات المتعلّقة بالعنف ضدّ النساء والفتيات كجزء ال  أي أقّل من ربع البلدان التي تمّ دولة،  48فقط  ولكن

 ؛ ومّول عدد قليل منها هذه التدابير بشكل مالئم. 19-كوفيدـ الوطنيّة والمحلّية لإلستجابة لتجّزأ من خّطتها ي

 

إجراء   177 هدفحيث  يفة والرعايةالوظو على صعيد الحماية االجتماعيّةاحتياجات المرأة وفي الوقت نفسه، تجاهلت االستجابة 

( 60بلد إلى تعزيز األمن االقتصادي للمرأة؛ وأقّل من ثلث الدول )مجموعها  85% من المجموع( في 10) بشكل واضح فقط

 اتّخذت إجراءات لدعم الرعاية غير مدفوعة األجر وتعزيز خدمات الرعاية الصحيّة لألطفال، المسنّين، أو األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 

http://www.undp.org/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/


 برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي

 

 بيان صحفي
 

1 UN Plaza, New York, NY 10017 | www.undp.org 
 
 

 لإلعتبارات الجندريّة تختلف على نطاق واسع بين البلدان والمناطق. بيّن المتعقّب أّن اإلستجابة المراعية كذلك، 

 

مسألة الرعاية غير المدفوعة األجر؛ بنسبة معالجة لعنف ضدّ النساء والفتيات ول التصدّي على صعيداإلستجابة  أوروبا وتقود

ة غير مدفوعة األجر. أّما  يالرعا التدابير الُمتّخذة لمعالجة % من49و ،% من جميع اإلجراءات المتعلّقة بمواجهة العنف32 تقارب

 الرامية إلى تعزيز األمن االقتصادي للمرأة، تتبعها إفريقيا.   اإلجراءات القاّرة األمريكيّة، فلديها العدد األكبر من

 

 مثلة اإليجابيّة: األبعض 

فّرت وُ  ،السويدو كولومبيامالجىء؛ وفي الخّطة لدعم منّظمات المجتمع المدني التي تدير  البوسنة والهرسكطّورت  •

 الموارد الماليّة )أو سيتّم توفيرها( لدعم الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. 

استمرار  وكوستاريكا أستراليا معونات إعانة األطفال الشهريّة. كذلك، ضمنت األرجنتيناستجابةً ألزمة الرعاية، زادت  •

، فمنحت إجازة عائليّة إضافيّة لآلباء  النمسا، قبرص، وإيطاليااإلغالق. أّما عمل خدمات رعاية األطفال خالل فترة 

المدراس   غالقلآلباء الذين تأثّروا بإاستحقاقات ماديّة  كندا، إسبانيا، وجمهورية كورياالعاملين المتضّررين. كما قدّمت 

 ودور الرعاية.  

والعامالت في مجال التجارة غير  تحويالت نقديّة أو منح لرائدات األعمال تقّدم دول مثل توجو، جورجيا، و المغرب  •

 . الرسميّة

 :وصيات المستندة إلى نتائج المتعقّبالت

لن تكون فعّالة إالّ إذا كانت ممّولة تشير النتائج إلى أّن عدد اإلجراءات الحّساسة للنوع االجتماعي الهائل التي تبنّتها بعض الدول 

 بشكل مالئم وُمستدامة. وتتضّمن التوصيات اإلضافيّة: 

 ،تمويلها بشكل كاف   ،ةاعتبار خدمات اإلستجابة والوقاية من العنف ضدّ النساء والفتيات خدمات أساسيّ  ضرورة •

 ؛19-واعتبارها جزء ال يتجّزأ من خطط االستجابة الوطنيّة والمحليّة لـ كوفيد

 ؛ وجائحة والتعافي منهاال تستبعد النساء من االستجابة لل الُمعدّة الماليّة التدابيرضمان أّن   ضرورة •

واالستثمار  ،19-وعمليّات صنع القرار في استجابتها لـ كوفيددعم الحكومات مشاركة المرأة الفعّالة في القيادة ضرورة  •

 في تحليل البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس لضمان االعتراف باآلثار المتباينة جنسيًا للجائحة ومعالجتها بشكل فعّال. 

 

 :للمزيد من المعلومات

 

 مكتب برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي لدعم السياسات والبرامج : سانجيتا خادكا، أخصائية اتّصاالت، برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي

 sangita.khadka@undp.org | newsroom@undp.org-undpالبريد اإللكتروني:  | 2129065043 1+ هاتف: 

 

  أخصائيّة إعالم في هيئة األمم المتّحدة للمرأة ماريا سانشيز،هيئة األمم المتّحدة للمرأة: 

البريد اإللكتروني:  | hez@unwomen.orgmaria.sancالبريد اإللكتروني:  | 16467814507+ هاتف: 

media.team@unwomen.org 

 

 مالحظة للمحّررين: 

معلومات متاحة للعموم تشمل المستندات  على 19-كوفيدـ يعتمد متعّقب االستجابة العالميّة المراعية لإلعتبارات الجندريّة ل -
وبيانات من متعّقبي  ،دراسات إستقصائيّة لخبراء برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المّتحدة للمرأة حول العالم ،الرسميّة

 على صعيد السياسات.  19-كوفيدـ اإلستجابات ل
ـ  اإلستجابة العالميّة المراعية لإلعتبارات الجندريّة ل سيطلق برنامج األمم المّتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المّتحدة للمرأة متعّقب  -

"من التعافي إلى التحّول: إطالق متعّقب اإلستجابة  تحت عنوان ،الجمعيّة العاّمة لألمم المّتحدةاجتماع  على هامش 19-كوفيد
ر )بتوقيت مدينة هبعد الظ 1:30-12:00أيلول، الساعة  28اإلثنين  ، يوم"19-كوفيدـ العالميّة المراعية لإلعتبارات الجندريّة ل

 لمزيد من المعلومات.  هنا .أنقرنيويورك(
 . الموقع انتائج المتعّقب على هذتتضّمن معلومات مفّصلة حول  وقائع إقليّمةصحائف  سّتةووقائع عالميّة صحيفة  تجدون-

http://www.undp.org/
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