
Le personnel spécialisé dans la prise en charge
des violences peut avoir à faire face à un stress
accru et une capacité diminuée à prendre
en charge les victimes de façon qualitative. 

Les aides économiques et sociales mises
en places sont pour la plupart inaccessibles
aux femmes ne disposant pas d’une carte RAMED,
alors que ces dernières sont particulièrement
vulnérables aux violences.

تط  الاغ  والثئغرات  الثئراء  لةان  بالدرورة  تاعشر  ق 

شغ  التضعطغئ  السغاجئ  وتعجغه  تظعغر  أجض  طظ  وضسعا 

طةال اقجاةابئ لةائتئ ضعشغث-19، سطى الثئرة القزطئ 

لمراساة طسألئ السظش المعجه ضث الظساء.

بحضض  الظساء  تسائر  السمض،  جعق  شغ  لمضاظاعظ  ظزرا 

خاص أضبر عحاحئ وسرضئ لفزطات اقصاخادغئ.

إن تسجغج طثاطش أحضال القطساواة الصائمئ طظ حأظه أن 

داخض  السظش جعاء  أظعاع  لمثاطش  أضئر  غسرضعظ بحضض 

المظجل أو خارجه.

طظ  ظعسا  اقصاخادغئ  افزطئ  ضتاغا  الرجال  غعاجه  صث 

وشغ  اقجاماسغ  دورعط  شغ  والاحضغك  اقظاصاص، 

السظغفئ.  السطعضغات  غسعض  صث  طا  وعثا  رجعلاعط. 

وبالاالغ، صث غخئح طظ افخسإ تطئغص افواطر الاصغغثغئ 

المظخعص سطغعا شغ الصاظعن 13.103.

الممظعتئ  الماجاغثة  السططات  تآدي  أن  الممضظ  طظ 

لفحثاص المضطفغظ باطئغص التةر الختغ، إلى تفاصط 

عحاحئ الساضظئ.

تئثو،  صث  الظساء  المعجه ضث  السظش  تعادث  طسالةئ  إن 

بحضض خاذأ، ضأولعغئ باظعغئ.

غمضظ أن غآدي ترخغص الثروج الممظعح لحثص واتث 

أضئر  اتاةاز  إلى  العاصع،  بتضط  المسغحغئ،  افجرة  داخض 

لطظساء.

المادغئ،  المعارد  تتعغض  غاط  صث  الصخغر،  المثى  سطى 

بالظساء  لطاضفض  سادة  المثخخئ  والمالغئ  والئحرغئ 

ضتاغا السظش طظ أجض تطئغئ أولعغات أخرى.

سطى المثغغظ الصخغر والماعجط، عظاك خطر أن تخئح 

لطسظش  المثخخئ  والمالغئ  والئحرغئ  المادغئ،  المعارد 

ظزرا  اقتاغاجات  لاطئغئ  ضاشغئ  غغر  الظساء  ضث  المعجه 

طظ  الظعع  بعثا  المرتئطئ  التعادث  شغ  الماعصسئ  لطجغادة 

السظش.

تةاه الاظاطغ الماعصع لسثد التعادث وخطعرتعا، صث غعاجه 

السظش  أحضال  بمثاطش  الاضفض  شغ  الماثخص  الطاصط 

الاضفض  سطى  الصثرة  شغ  وظصص  طاجاغثا  وضشطا  تعترا 

بالدتاغا بطرغصئ ظعسغئ.

راطغث،  بطاصئ  سطى  غاعشرن  ق  الطعاتغ  لطظساء،  غمضظ  ق 

واقجاماسغئ  اقصاخادغئ  المساسثات  طسزط  إلى  العلعج 

وسرضئ  عحاحئ  أضبر  أظعظ  تغظ  شغ  وضسعا  تط  الاغ 

لمثاطش أظعاع السظش.

ق تةرؤ الظساء ضتاغا السظش سطى الثروج.

المسطعطات  بالدرورة سطى  السظش  الظساء ضتاغا  تاعشر  ق 

بحأن إجراءات شاح الثثطات الاغ غمضظعظ الطةعء إلغعا طظ 

أجض التخعل سطى المساسثة.

إن تداشر الصثرة المتثودة سطى الاظصض والاعاشر المتثود 

السظغش  الحرغك  غمارجعا  الاغ  المراصئئ  وزغادة  لطثثطات 

ا�بقغ سظ  السظش سطى  الظساء ضتاغا  صثرة  غصططعن طظ 

التعادث. وعثا طا غفسر تراجع سثد الحضاغات الثي حعثه 

المشرب خقل شارة التةر الختغ   .

أدى إغقق المثارس إلى خسعبئ أضئر شغ تتثغث تاقت 

السظش ضث الفاغات (والفاغان).

المصثطئ  والمساسثة  الطئغئ  الرساغئ  تاسرض خثطات  صث 

سئأ  شغ  تجاغث  أو  اقظصطاع  إلى  السظش  ضتاغا  لطظساء 

السمض، وبالاالغ صث تخئح خسئئ العلعج.

بغظما خرتئ 52% طظ الظساء المشربغات شغ سام 2019 

أظعظ تسرضظ لطسظش المظجلغ، بئئ شغ السثغث طظ الئطثان 

أن أزطئ ضعشغث-19 تآدي إلى تظاطغ السظش ضث المرأة.

الظساء ضتاغا السظش شغ طراضج ا�غعاء الةماسغئ طسرضات 

بحضض خاص لقخابئ بالفغروس.

طظ المرجح أن غآدي اظسثام افطظ اقصاخادي والشثائغ 

المرتئط بأزطئ ضعشغث-19 إلى تسجغج اساماد الظساء افضبر 

عحاحئ سطى الحرغك السظغش.

غحضض التةر الختغ أرضغئ طعاتغئ لئروز طثاطش أحضال 

السظش ضث المرأة، وتضرار تثوبه وتخسغثه.

إلى  العضع  بعثا  المرتئط  الاعتر  غآدي  أن  المرجح  طظ 

السظش  ضتاغا  الظساء  لثى  الظفسغئ  الخثطات  إتغاء 

وطرتضئغ السظش سطى تث جعاء.

ا�ظارظئ، شغ  سئر  والاترش  لطاسطط  طاجاغث  غعجث خطر 

جغاق ضاظئ شغه عثه الزاعرة طظ صئض تطال 14% طظ 

الظساء شغ المشرب.

تتطغض جائتئ ضعشغث-19 طظ طظزعر الظعع اقجاماسغ:
ترضغج سطى أحضال السظش المعجه ضث الظساء

جائتئ ضعشغث-19 و السظش المعجه ضث الظساء شغ المشرب
."B.A.P.R.I" صام طرضج جظغش لتعضمئ صطاع افطظ باطعغر أداة لاتطغض الظعع اقجاماسغ أذطص سطغعا اجط

تسمح عثه افداة سظث تطئغصعا سطى أزطئ  ضعشغث-19 باسطغط الدعء بحضض خاص سطى طثاطش الطرق الاغ تآبر 

طظ خقلعا عثه افزطئ سطى أظعاع السظش المعجه ضث الظساء.

اقتاغاجات
سطى  ضعشغث-19  أزطئ  تآبر  ضغش 
ضتاغا  لطظساء  افطظغئ  اقتاغاجات 

السظش؟

العلعج
ولعج سطى  ضعشغث-19  أزطئ  تآبر   ضغش 
 الظساء ضتاغا السظش إلى خثطات السثالئ

وافطظ؟

المحارضئ
السظش، ضتاغا  الظساء  إحراك  غاط   عض 
شغ طئاحر،  غغر  أو  طئاحر   بحضض 

اقجاةابئ لةائتئ ضعشغث-19؟

المعارد
المثخخئ المعارد  تراسغ   عض 
 لقجاةابئ لةائتئ ضعشغث-19 اتاغاجات

الظساء ضتاغا السظش بحضض طظاجإ؟

افبر
المئاحر غغر  أو  المئاحر  افبر  عع   طا 
ضتاغا الظساء  سطى  ضعشغث-19   لةائتئ 

السظش؟



...................................................................................................................

اقجاةابئ الدرورغئ الاأبغرات المئاحرة

بأزطئ  ظحئعه  أن  غمضظظا  طا  وافطظ  السثالئ  غعاجه صطاسا  وعضثا، 

طةال  شغ  اقتاغاجات  تجاغث  غعاجه  الضئرى):  (الفةعة  المصص 

طضاشتئ السظش ضث المرأة، اظثفاًضا طاجاطًظا شغ الصثرة سطى تطئغئ 

تطك اقتاغاجات. 

وشغ طعاجعئ عثا العضع، شإن الرعان المطروح أطام الفاسطغظ شغ 

صطاسغ السثالئ وافطظ غامبض شغ إغقق المصص أو بسئارة أخرى 

تةسغر عثه الفةعة. 

لطسمض:  رئغسغاغظ  راشساغظ  بافسغض  الترضئ  عثه  إذقق  وغمضظ 

العصاغئ طظ السظش طظ جعئ؛ وتماغئ الدتاغا طظ جعئ أخرى.

جائتئ ضعشغث-19 و السظش المعجه ضث الظساء شغ المشرب

تأبغرات جائتئ ضعشغث-19
االاثاسغات بالظسئئ لصطاسغ السثالئ وافطظ

طظع السظش
والعصاغئ طظه

تماغئ
الدتاغا

ضعشغث-19،  جائتئ  تساعط  والماعجط،  الصخغر  المثغغظ  سطى 
طظ خقل تأبغراتعا المئاحرة وغغر المئاحرة، شغ تفاصط الافاوتات 

بغظ الظساء والرجال وتحةغع تظاطغ تعادث السظش ضث المرأة.

صثرة  طظ  التث  إلى  افزطئ  جغاق  غثشع  ظفسه،  العصئ  وشغ 
لعثه  وضفاءة  بفسالغئ  اقجاةابئ  سطى  وافطظ  السثالئ  صطاسغ 
التعادث. شسطى المثى الصخغر، أدى جغاق عثه افزطئ الختغئ 
إلى جسض اجاةابئ صطاسغ السثالئ وافطظ أضبر خسعبئ. وسطى 
المثى الماعجط، صث تخئح صثرات اقجاةابئ عثه غغر طاظاجئئ 

بحضض ضاٍف.

تجاغث سثد التعادث
وتظاطغ خطعرتعا

تصطص صثرة صطاسغ
السثالئ وافطظ
سطى اقجاةابئ

تأبغرات
طئاحرة

تأبغرات غغر
طئاحرة

التث طظ التعادث
وخطعرتعا

تسجغج الصثرة
سطى الرد



تعخغات خاخئ طعجعئ لصطاسغ السثالئ وافطظ 

جائتئ ضعشغث-19 و السظش المعجه ضث الظساء شغ المشرب
تعخغات لدمان شسالغئ طضاشتئ السظش ضث المرأة شغ جغاق جائتئ ضعشغث-19:

طظع السظش والعصاغئ طظه وتماغئ الدتاغا

تعخغات ساطئ 

» جمع بغاظات طخظفئ تسإ الةظج وضثلك بغاظات طتثدة بحأن تاقت السظش ضث المرأة (طظ خقل لةان الاضفض بالظساء ضتاغا 
السظش) بشغئ تظعغر اقجاةابئ لةائتئ ضعشغث-19 سطى ظتع أشدض. 

» ضمان إدراج وجعات ظزر وطخادر خئرة طاظعسئ شغ تطعغر وتظفغث اقجاةابات لطعباء، بما شغ ذلك خئراء وخئغرات شغ صداغا 
الظعع اقجاماسغ و/أو طاثخخغظ شغ السظش ضث المرأة.

» اسائار السظش ضث المرأة ضمحضطئ أطظغئ وطحضطئ طرتئطئ بالختئ السمعطغئ؛ تثخغص طعارد طقئمئ وطاظاجئئ لمسالةاعا.

» اتثاذ تثابغر ختغئ ضفغطئ بالتث طظ طثاذر السثوى شغ طراضج ا�غعاء الةماسغ الاغ تساصئض الظساء ضتاغا السظش.

» وضع ذرق بثغطئ لطاعاخض تسعض سمطغئ الائطغس سظ تاقت السظش (ظزام المضالمات الخاطائ، أو ا�بقغ سئر رجائض ظخغئ صخغرة 
أو واتساب، أو خثطئ المساسثة أو ظصطئ اتخال شغ افجعاق المماازة أو الخغثلغات، وطا إلى ذلك).

» طظح تراخغص فحثاص طثاطفغظ داخض ظفج الئغئ طظ أجض الثروج خقل التةر الختغ بثق طظ تخر الارخغص سطى حثص 
واتث.

» ظحر المسطعطئ الاغ تفغث بأظه العروب طظ الجوج السظغش لغج طمظعسا، تاى خقل شارة التةر الختغ.

» ضمان اجامرارغئ خثطات الثسط لطظساء ضتاغا السظش وتسجغج صثرات المآجسات طظ أجض تصثغط خثطات سظ بسث.

» ضمان ولعج الفؤات افضبر عحاحئ طظ الساضظئ لطمساسثات اقصاخادغئ واقجاماسغئ الاغ تط وضسعا، خاخئ شغ الصطاع غغر 
المعغضض.

» تسجغج التمقت ا�سقطغئ والاعسعغئ بالسظش ضث المرأة.

» تحةغع الساضظئ برطاعا سطى طظاعدئ جمغع أحضال السظش وسطى طضاشتئ ظاعرة "المافرج السطئغ.

» تطعغر خطط طتطغئ طظاجئئ لقجاةابئ بالاساون طع الثقغا المتطغئ لطاضفض بدتاغا السظش وإحراك الصطاع الةمسعي

            الحرذئ والثرك 

» اجاسراض تاقت السظش المسةطئ واتثاد تثابغر اتارازغئ أو رصابغئ بالظسئئ لطتاقت الاغ تظطعي سطى خطر السعد أو الاخسغث.

» اقظائاه خقل سمطغات الاثخض والثورغات لقحارات الاغ تثل سطى وجعد السظش.

» اقظاصال سطى الفعر إلى المظازل شغ تال الائطغس سظ تالئ سظش.

» تةظإ طساصئئ الظساء الطعاتغ ق غمابطظ لاثابغر التةر الختغ سظثطا تضعن تطك الظساء شغ وضسغئ شرار طظ زوج سظغش أو عروب 
طظ اقجاشقل.

» طسرشئ جمغع الثثطات المعضعسئ رعظ إحارة الدتاغا طظ أجض تغسغر إتالئ افحثاص وشصا قتاغاجاتعط.

            الصداء والظغابئ الساطئ

أو  بالدتغئ  اقتخال  طظ  المجسعطغظ  الةظاة  بمظع   13.103 الصاظعن  شغ  سطغعا  المظخعص  ا�طضاظغئ  اجاثثام  شغ  اقجامرار   «
اقصاراب طظ المضان الثي تعجث شغه الدتغئ أو الاعاخض طسعا.

» تمثغث أو تسطغص آجال الاصادم، وتعارغت اظاعاء الاثابغر المظخعص سطغعا شغ افواطر الاصغغثغئ.

» الحروع شعرًا شغ تتصغصات ظجغعئ سظثطا تضعن عظاك حضعك طسصعلئ شغ ارتضاب أشسال السظش.

» تصغغط خطر السعد بالظسئئ لفحثاص الثغظ ارتضئعا طظ صئض أشسال السظش بشغئ تفادي تسرغخ الدتاغا لطثطر؛ إخئار الدتاغا 
بحضض طظعةغ سظ ا�شراج سظ افحثاص المسظغغظ، سظث اقصاداء.

» إسطاء افولعغئ لتاقت السظش الاغ تظازر المسالةئ.


