
 وفقا للتجارب السابقة في مجال االستجابة لألزمات اإلنسانية بما فيها حاالت تفشي األوبئة،
سيؤدي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) إىل تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين وزيادة
خطر التعرض للعنف القائم عىل النوع االجتماعي. ويجب إعطاء األولوية لحماية حقوق الفتيات
والنساء وتعزيزها (صندوق األمم المتحدة للسكان، مارس2020)، علما بأن صندوق األمم المتحدة
للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يلتزمان بالحد من العنف القائم عىل النوع
االجتماعي والتخفيف من آثاره والتصدي له في حاالت الطوارئ (المبادئ التوجيهية بشأن العنف

القائم عىل النوع االجتماعي).

أينما تَُقَيد حرية الحركة ويلزم األشخاص منازلهم، يجب إعطاء األولوية لضمان الوصول إىل
خدمات الوقاية والحماية والرعاية، بما فيها الدعم النفسي واالجتماعي وتعديل أنظمة المراقبة

المجتمعية لتناسب الفتيات والنساء المعرضات لخطر والمتضررات من تشويه األعضاء
التناسلية األنثوية (المعروف بالختان)، تحديدا في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

يجب دمج التخفيف من آثار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والتصدي له ضمن خطط

االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مجال العنف القائم عىل النوع االجتماعي
وحماية الطفل.

نتيجة النتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) سيتأثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها
القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) في عام 2030، وسيكون هناك حاجة

لتجنب حدوث ما يقدر بمليوني حالة إضافية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان).

(صندوق األمم المتحدة للسكان، أبريل2020).

 

 

 

معرضة للختان

مليون
2فتاة

تدعم هذه المذكرة التقنية وضع خطط االستعداد واالستجابة للتصدي ألثر وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عىل الفتيات والنساء المعرضات لخطر

والمتضررات من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان). وعىل الرغم من أن هذه المذكرة التقنية موجهة تحديدا للموظفين والشركاء المنفذين

للبرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، إال أنها قد تكون مفيدة أيضا بالنسبة للوكاالت التابعة لألمم

المتحدة والحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

 

 وال يقترح هذا الموجز بأي شكل من األشكال نهجا واحدا مناسبا للجميع، إذ تختلف تدابير الوقاية واالحتواء (مثل القيود التي تفرض عىل التجمعات

والحجر الصحي) حسب السياق وقد تتغير بمرور الوقت. لذلك من الضروري تقييم اآلثار الناتجة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) عىل البرامج الحالية

المعنية بالقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) من أجل فهم دور الوباء في زيادة تهميش واستضعاف الفتيات والنساء.

فيروس كورونا (كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من
أهداف التنمية المستدامة:

 أبريل 2020

الغرض من المذكرة التقنية

الرسائل الرئيسية

البرنامج المشترك بين صندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة للقضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية: التعجيل بإحداث التغيير
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مذكرة تقنية |

منظمة االمم المتحدة للسكان

القضاء على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)

https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital


جب إجراء تقييم سريع من خالل الدراسات االستقصائية عن بعد أو المكالمات الهاتفية أو الرصد من قبل طرف ثالث لفهم أثر فيروس كورونا

(كوفيد-19) عىل الفتيات والنساء المعرضات لخطر أو المتضررات من تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان). وأثناء إجراء هذه التقييمات
يجب الحرص عىل إشراك الفتيات والنساء مباشرة لضمان سماع أصواتهن، ويجب أن يحدد التقييم التحديات والثغرات في السياسات والبرامج

القائمة المعنية بالقضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)، فضال عن الفرص المتوفرة لمنع هذه الممارسة الضارة.
 

 وقد يضم التقييم السريع األسئلة البسيطة الواردة أدناه فيما يتعلق بالعنف القائم عىل النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
(الختان):

ما يلي األولويات الخاصة بوضع ودعم خطط االستعداد واالستجابة والتصدي لزيادة خطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)

بسبب انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19):

األولويات في وضع خطط االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)

التقييم السريع ألثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على تشويه األعضاء التناسلية األنثوية

الخطوط الساخنة: ما هي الخطوط الساخنة المتوفرة لإلبالغ عن
حاالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي أو العنف ضد

األطفال؟ وهل زاد الطلب عليها؟ 

المآوي: هل توجد مآوي الستقبال النساء والفتيات؟ هل تدار
هذه المآوي بواسطة منظمات غير حكومية أم بواسطة الحكومة
أم بواسطة أطراف معنية أخرى؟ هل تستغل هذه المآوي لتوفير
ملجأ مؤقت للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم عىل
النوع االجتماعي؟ هل تتحمل هذه المآوي أعباءا تفوق طاقتها؟

 

هل تقديم الخدمات في مجال العنف القائم عىل النوع
االجتماعي/تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) ما زال

مستمرا؟ أم أنها توقفت بسبب الوباء؟

هل هناك أي تدابير جديدة/نهج مبتكرة بشأن خدمات العنف
القائم عىل النوع االجتماعي استجابة لفيروس كورونا

(كوفيد-19) (مثل زيادة عدد الخطوط الساخنة أو تسهيل/تغيير
اإلجراءات)؟

 

فيروس كورونا (كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة

استهداف المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تتصدى لفيروس

كورونا (كوفيد-19) عىل المستويين الوطني والمحلي، لضمان إعطاء
األولوية لدمج خطط االستجابة والتخفيف من حدة مخاطر العنف
القائم عىل النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
(الختان)  ضمن خطط مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) عىل كافة
المستويات. ودمج التخفيف من حدة مخاطر العنف القائم عىل النوع

االجتماعي (المبادئ التوجيهية بشأن العنف القائم عىل النوع
االجتماعي ودليل الجيب للعنف القائم عىل النوع االجتماعي) عىل
مستوى كافة مجموعات العمل اإلنساني، بما في ذلك المعنية
بالصحة، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية

للجميع (WASH)، والتعليم، والحماية، واألمن الغذائي. ونظرا ألنه في
معظم السياقات تتوىل وزارة الصحة جهود التصدي لفيروس كورونا
(كوفيد-19)، يتم توجيه الدعم للوزارة المعنية بالنوع االجتماعي/
األسرة/الطفل للقيام بدور فعال في دمج العنف القائم عىل النوع
االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) في كافة خطط

االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

الدعوة إىل دمج االستجابة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
(الختان) في خطط التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19):

توفير الحماية للفتيات والنساء المعرضات للعنف القائم عىل
النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان):

يمكن أن يكون لالعتماد عىل إنفاذ القانون للتدابير الخاصة بفيروس
كورونا (كورونا-19)، بما في ذلك اإلغالق الكامل والحجر الصحي، ميزة
أو عيبا عىل حسب السياق. وتمثل زيادة إنفاذ القانون رادعا لظاهرة
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)، وقد تعني أيضا إثقال
سلطات إنفاذ القانون بأعباء مفرطة تجعله غير قادر عىل توفير الحماية

للفتيات والنساء المعرضات لخطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي

وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان).

توثيق السياسات والبرامج الخاصة بالقضاء عىل تشويه األعضاء
التناسلية األنثوية (الختان) خالل أزمة الوباء الحالية، بما في ذلك
الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وبدء العمل مع الحكومات

والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية إلعداد االستجابة لمرحلة ما
بعد فيروس كورونا (كوفيد-19).

الصلة بين العمل اإلنساني والتنمية:
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المشاركة في فرق العمل/اللجان المعنية بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19): كوسيلة لضمان دمج تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
(الختان) في خطط االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

دمج تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) في برامج التصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ: بما في ذلك إدارة
الحاالت عن بعد واإلدارة المتنقلة والتخفيف من مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي ومنها باقات/توجيهات التدريب (اإلرشادات

التوجيهية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي ودليل الجيب للعنف القائم عىل النوع االجتماعي). والتفكير في تجربة طرق جديدة
لتقديم الخدمات أو االستشارات مثل تفعيل الخطوط الساخنة أو تقديم الخدمات عبر شبكة اإلنترنت لتنفيذ التدخالت التي بدون ذلك قد
تتأثر نتيجة للقيود المفروضة عىل الحركة/التجمعات بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19). واستكشاف نُهج مبتكرة مثل إقامة شراكات بين
قطاعات متعددة و/أو أوجه التآزر مع الشركاء و/أو البرامج اإلنسانية المعنية بالتصدي للعنف القائم عىل النوع االجتماعي، والتأكد من أن هذه

الُنهج تراعي التفضيالت أو االحتياجات التي تحددها الفتيات والنساء.

إشراك الفتيات والنساء في صناعة القرارات الخاصة باالستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19): الدعوة إىل تمثيل الفتيات والنساء
(بما في ذلك منظمات المرأة والشباب) في مجاالت السياسات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) عىل المستويين الوطني والمحلي
كوسيلة لضمان االستماع آلرائهن، بما في ذلك ازدياد خطر التعرض لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية، سعيا لتحقيق الهدف الخاص بوضع
برامج وسياسات محددة األهداف ومستنيرة وفعالة بدرجة أكبر. وإعطاء أولوية لوضع خرائط للخدمات المتوفرة لتوجيه الدعم المقدم آلليات

اإلحالة، علماً بأن معظم الخدمات القائمة إما توقفت أو تستخدم ألغراض أخرى.

 

 

١- دمج تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) في خطط االستعداد واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)

برنامج عمل

٢- الحصول عىل خدمات الوقاية والحماية والرعاية والحماية
المجتمعية

نظرا الزدياد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قد يتم تكليف
مقدمي الرعاية الصحية باإلهتمامبالمصابين بالفيروس، مما قد يؤدي
إىل وجود فجوات في جودة تقديم خدمات الوقاية والحماية والرعاية

المناسبة فيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)
والعنف القائم عىل النوع االجتماعي في المناطق الشديدة التضرر.

يجب العمل مع الحكومة والمجتمع المدني لضمان الحصول عىل

الخدمات باستمرار، بما في ذلك زيادة الخطوط الساخنة ودمج تشويه

األعضاء التناسلية األنثوية في االستجابات للعنف القائم عىل النوع

االجتماعي (الختان) والرعاية الصحية الخاصة بالوباء. فضال عن ضمان
تحقيق سالمة العامالت بالخطوط األمامية في مجال الرعاية الصحية

ورفاههن أثناء االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

تخفيف اآلثار الناتجة عن تعذر الحصول عىل خدمات الوقاية
والحماية والرعاية

نتيجة إلغالق المدارس وفرض قيود عىل الحركة بسبب انتشار فيروس
كورونا (كوفيد-19)، تبقى الفتيات بالمنازل مما قد يزيد من خطر
تعرضهن لتشويه أعضائهن األنثوية (الختان). وقد يعني إغالق
المدارس قدوم موسم البتر مبكرا في بعض السياقات. ومن بين

الطرق المتبعة لتهيئة أنظمة المراقبة المجتمعية، دعم مجموعات
المرأة والشباب المجتمعية لتحديد الفتيات المعرضات لتشويه
أعضائهن األنثوية ولألشكال األخرى من العنف القائم عىل النوع

االجتماعي، ورفع الوعي حول ازدياد تعرضهن لالستضعاف والتهميش
نتيجة النتشار الوباء.

توفير الحماية المجتمعية:

تعزيز خدمات الخط الساخن:إعطاء األولوية لتعزيز قدرة الخطوط الساخنة الوطنية
عىل االستجابة لزيادة الحصول ع عىل خدمات دعم الصحة العقلية والدعم

النفسي واالجتماعي والدعم القانوني وفرص التخطيط لتحقيق السالمة مع
مقدمي الخدمات المدربين عن بعد(صندوق األمم المتحدة

للسكان، مارس2020). 

 توفير مسارات اإلحالة: التحقق من التحديث والنشر المنتظم لمسارات اإلحالة
الثنائية االتجاه والمعلومات بشأن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان).

الحماية المجتمعية: دعم مجموعات المرأة والشباب في قيادة أنشطة الوقاية
والحماية في المجتمعات المحلية، بما في ذلك تعقب ودعم الفتيات المعرضات

لخطر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) بسبب فيروس كورونا
(كوفيد-19) باستخدام تطبيق واتس آب أو أي تطبيقات أو منصات أخرى لدعم

المراقبة المجتمعية المستمرة.
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تعزيز أو تكوين فرق إنقاذ حاالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي: تحسين إدارة حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) والعنف
القائم عىل النوع االجتماعي وضمان وصول الفتيات والنساء المستضعفات إليها، تحديدا في المناطق التي يصعب الوصول إليها، عن
طريق تعزيز أو تكوين "فرق إنقاذ" لحاالت العنف القائم عىل النوع االجتماعي. وقد أثبت نموذج فرق اإلنقاذ فاعليته خالل األزمات اإلنسانية
ويضم نشطاء في حقوق المرأة/مناهضين لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) ومقدمي الخدمات للشباب لالستجابة لحاالت العنف

القائم عىل النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) من خالل آليات اإلحالة الرسمية وغير الرسمية وتوفير اإلحاالت
للناجيات. ويمكن أن تقوم فرق اإلنقاذ بدور حاسم في رفع الوعي بشأن العنف القائم عىل النوع االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية

(الختان) أثناء وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتوفير مسارات اإلحالة للمجتمعات المحلية. 

تنمية قدرات مقدمي الخدمات افتراضيا: يجب أن يشكل تنمية القدرات لمقدمي الخدمات واألطراف المعنية األخرى جزءا من االستجابة
لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك التدريب االفتراضي إذا لزم األمر. وقد تكون قائمة اليونسكو لتطبيقات ومنصات ومصادر التعلم

عن بعد مجدية في تحديد طرق لتطوير قدرات مقدمي الخدمات افتراضيا. وهناك مجموعة من الحلقات حول (بودكاست) حماية المرأة
وتمكينها والتي تركز عىل دعم التخفيف من حدة مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي وإدارة الحاالت خالل انتشار فيروس كورونا

(كوفيد-19) والتي قد تكون مصدرا لتطوير القدرات.

البيانات المصنفة: التحقق من أن البيانات المجمعة من خالل أنظمة الصحة أو العنف القائم عىل النوع االجتماعي أو أنظمة إدارة المعلومات

الوطنية األخرى و/أو آلية مجتمعية تضم بيانات حول تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان) وتكون مصنفة حسب السن.

 

 

 انخفاض إضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان): استجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، أدت تدابير الحجر
الصحي في جميع أنحاء العالم إىل تحديد حركة السكان، وهو ما يشكل فرصة للقضاء عىل إضفاء الطابع الطبي عىل تشويه األعضاء التناسلية

األنثوية (الختان)، إذ يتعذر انتقال األسر والمجتمعات المحلية إىل العيادات أو المرافق الصحية حيث يقوم مقدمو الرعاية الصحية بهذا
اإلجراء. وإذا نجح الوباء في الحد من إضفاء الطابع الطبي عىل هذه الممارسة، يجب بذل جهود للحفاظ عىل هذا االتجاه اإليجابي فيما بعد.

ينتج عن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) مخاطر وفرص غير مسبوقة. وتشمل الفرص المحتملة بشأن القضاء عىل تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية (الختان) ما يلي: 

 

زيادة استخدام التواصل من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي أو التواصل من أجل التنمية:

أينما تكون مشاركة المجتمع محدودة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، يجب التوسع في استخدام وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي لرفع الوعي بزيادة خطر التعرض للعنف القائم عىل النوع االجتماعي والممارسات الضارة وتعبئة المجتمعات المحلية للوقاية من
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان). باإلضافة إىل تطوير التواصل من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي (منظمة الصحة العالمية،
16 مارس 2020 وباقة مصادر فيروس كورونا (كوفيد-19)) التي تستهدف جمهورا محددا مثل اآلباء واألمهات والشباب واألطفال، وإشراك

الشباب بوصفهم عناصر تغيير للوصول إىل أقرانهم ومجتمعاتهم المحلية األوسع نطاقا.

دمج المعلومات حول تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية (الختان) في حقيبة الكرامة التي تحتوي

على مستلزمات النظافة الشخصية

وقد يشكل توزيع حقائب الكرامة للفتيات والنساء نقطة دخول
لتوفير المعلومات أو الرسائل حول العنف القائم عىل النوع

االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان).

نظرا لعدم ذهاب األطفال والشباب إىل المدارس، يمكن
التفكير في استخدام التطبيقات والمنصات اإللكترونية
إلشراكهم باستمرار في قضايا العنف القائم عىل النوع
االجتماعي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان).
ودمج تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)في المناهج

التعليمية عىل شبكة اإلنترنت.

إشراك األطفال والشباب من خالل التطبيقات
والمنصات اإللكترونية:

٤- الفرص المحتملة التي يوفرها وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)
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٣- نُهج بديلة للتدخالت المجتمعية لتعزيز التخلي عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)

فيروس كورونا (كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
https://soundcloud.com/user-425988972
https://drive.google.com/file/d/1R25vTvJ9ZwqyLbScr2bSLbt0uwnZuGbP/view
https://drive.google.com/file/d/1R25vTvJ9ZwqyLbScr2bSLbt0uwnZuGbP/view
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions


مناهج الرصد والتقييم التكيفي: أينما تحّدد حرية الحركة، يجب النظر في استخدام مناهج الرصد والتقييم التكيفي مثل الدراسات
االستقصائية عن بعد، والمكالمات الهاتفية، وجمع البيانات والتقييمات في وقتها ، والتقييمات اإلنمائية. ويمكن استخدام أدوات الرصد

والتقييم لمتابعة الفتيات المستضعفاتوالمهمشات خالل أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). (انظر ملحق 1 لالطالع عىل مصادر الرصد
والتقييم أثناء وباء فيروس كورونا (كوفيد-19). 

الضمانات الخاصة بأمن البيانات: تعديل الضمانات الخاصة بأمن البيانات لتتناسب مع الطرق الجديدة لجمع البيانات الشخصية أو

معالجتها أو نقلها، بما في ذلك ضمان الحصول عىل الموافقة المستنيرة والحفاظ عىل سرية أصحاب البيانات وخصوصيتهم. ويجب توضيح
الغرض من البيانات واستخدامها قبل جمع المعلومات الشخصية.

نظم الرصد والتقييم من قبل طرف ثالث: استكشاف استخدام الرصد من قبل طرف ثالث بما في ذلك المنظمات التي تعزز أنظمة الرصد
المجتمعي القوية بالدراسات االستقصائية عبر شبكة اإلنترنت أو المقابالت عبر الهاتف. وعىل الرغم من استخدام نظم الرصد من قبل طرف
ثالث لجمع بيانات كمية والتحقق من بيانات المخرجات، إال أن التجارب توضح أن هذه النظم يمكن أن تستخدم لجمع بيانات نوعية بشأن

نتائج البرامج لتوجيه مالئمة هذه البرامج.

 

 

٥- الرصد والتقييم التكيفي أثناء فيروس كورونا (كوفيد-19)

فيروس كورونا (كوفيد-19): منظور المساواة بين الجنسين، حماية الصحة

والحقوق الجنسية واإلنجابية وتعزيز المساواة بين الجنسين، صندوق األمم
المتحدة للسكان (مارس 2020)

المراهقون والشباب ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19) الموجز التقني المرحلي
لصندوق األمم المتحدة للسكان بشأن االستعداد واالستجابة. صندوق األمم

المتحدة للسكان (مارس 2020)

مآوي للناجيات من العنف: التوافر وإمكانية الوصول في المنطقة العربية،
صندوق األمم المتحدة للسكان (2019)

موجز السياسات: أثر فيروس كورونا (كوفيد-19) عىل المرأة، األمم المتحدة (أبريل
(2020

اإلبالغ عن أوجه المخاطرة وإشراك المجتمع: إرشادات عملية حول إشراك
المراهقين والشباب في االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، اليونيسف

 (2020)

العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في االستجابة لفيروس كورونا
(كوفيد-19): مذكرة تقنية. اليونيسف (2020)

 

 

 

 

 

روابط للمذكرات التوجيهية التقنية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) الخاصة باألمم
المتحدة وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
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جذب انتباه الجمهور إىل حمالت التواصل من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي أو التواصل من أجل التنمية: تمثل أزمة فيروس كورونا

(كوفيد-19) فرصة لتعزيز حمالت التواصل من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي أو التواصل من أجل التنمية للتشجيع عىل التخلي عن
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية (الختان)، إذ تعني تدابير الحجر الصحي واإلغالق الكامل بقاء معظم األشخاص بالمنازل ومتابعة
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي للتعرف عىل أحدث التطورات بشأن الفيروس. ويجب مراعاة االبتكار في تطوير حمالت التواصل

كوسيلة لزيادة فرص انتشار الرسائل.

فيروس كورونا (كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة

https://drive.google.com/file/d/1Fb5RlJPe9tf0iLqmC5Jltiyu7IBJkyBj/view
https://www.povertyactionlab.org/blog/3-20-20/best-practices-conducting-phone-surveys
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf
https://www.unfpa.org/resources/covid-19-gender-lens
https://www.unfpa.org/resources/adolescents-and-young-people-coronavirus-disease-covid-19
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-english.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66306/file/Five%20Actions%20for%20Gender%20Equality%20in%20the%20COVID-19%20Response:%20UNICEF%20Technical%20Note.pdf


مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): مصادر للممارسين. توجيهات مفيدة للعاملين بالخطوط األمامية لالستجابة لوباء

فيروس كورونا (كوفيد-19). اليونيسف (2020)

اإلرشادات التقنية للتواصل بشأن برامج التنمية التي تتصدى للعنف ضد األطفال. اليونيسف (2019)

مذكرة تقنية بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) والممارسات الضارة. اليونيسف (2020)

تحديد مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماعي والتخفيف من حدتها ضمن االستجابة لفيروس كورونا
(كوفيد-19). اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (أبريل 2020)

دليل الجيب للعنف القائم عىل النوع االجتماعي. اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

توجيهات بشأن وضع خطة العمل الخاصة بالتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية ضمن االستعداد

واالستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19). منظمة الصحة العالمية (مارس 2020)

آثر وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عىل تنظيم األسرة والقضاء عىل العنف القائم عىل النوع االجتماعي وتشويه األعضاء
التناسلية األنثوية وزواج األطفال. صندوق األمم المتحدة للسكان (أبريل 2020)

 

 

 

 

 

 

أفضل الممارسات إلجراء الدراسات االستقصائية عبر الهاتف:جمع مركز األبحاث العالمي

"معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر" هذه الوثيقة المستخلصة من مصادر خارجية
والتي تعرض أفضل الممارسات لالنتقال إىل العمل الميداني عن بعد. (انظر الرابط)

مجموعة األدوات الخاصة بإجراء الدراسات االستقصائية عن بعد: والتي تم إعدادها
استجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19):قامت مؤسسة "60 ديسيبلز" بتطوير هذا الدليل

إلجراء الدراسات االستقصائية عبر الهاتف. (انظر الرابط).

ندوات مجانية عبر اإلنترنت حول إجراء العمل الميداني النوعي أثناء فيروس كورونا

(كوفيد-19):التسجيل لحضور الندوات حول المنهجيات النوعية للرصد والتقييم.
(انظرالرابط).

العمل في الظالم: الرصد والتقييم أثناء فيروس كورونا (كوفيد-19):الدروس المستفادة
من التجارب السابقة يمكن أن تساعد في موائمة ممارسات الرصد والتقييم عىل نحٍو

مبتكر ومسؤول. (انظر الرابط).

كسر القوالب: نُهج بديلة للرصد والتقييم:تتناول هذه الورقة مجموعة من االبتكارات في
مجال الرصد والتقييم وتناقش الفرص والتحديات الرئيسية لتطبيق وتعزيز استخدام نهج

بديلة في قطاع العمل اإلنساني. (انظر الرابط)

آثار تقييم حالة طوارئ وباء فيروس كورونا العالمية:تسعى هذه المدونة إىل االستفادة من
حالة الطوارئ الصحية العالمية واآلثار المحتملة للتقييمات. (انظر الرابط)

استخدام الرصد من قبل طرف ثالث في السياقات غير اآلمنة: الدروس المستفادة من
تجارب أفغانستان والصومال وسوريا: يتناول هذا التقرير الممارسات الجيدة والدروس

المستفادة في استخدام الرصد من قبل طرف ثالث للرصد والتقييم عن بعد. (انظر
الرابط)
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مصادر للرصد والتقييم أثناء وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)

فيروس كورونا (كوفيد-19) يعوق تحقيق الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-resources-practitioner
https://www.unicef.org/cbsc/files/C4D_VAC_Technical_Guidance.pdf
https://www.unicef.org/documents/technical-note-covid-19-and-harmful-practices
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/en/pocketguide/
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital
https://www.povertyactionlab.org/blog/3-20-20/best-practices-conducting-phone-surveys
https://drive.google.com/drive/folders/1Ok9Utug6wDB9ep8hgDPIIGW2b2Lm-wg
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/resources/live-webinars
https://ieg.worldbank.org/blog/mande-covid19
https://www.alnap.org/help-library/breaking-the-mould-alternative-approaches-to-monitoring-and-evaluation
https://bluemarbleeval.org/latest/evaluation-implications-coronavirus-global-health-pandemic-emergency
https://www.gppi.net/media/SAVE__2016__The_use_of_third-party_monitoring_in_insecure_contexts.pdf

