
اإلجراءات العملية التي يجب إتباعها في إدارة حاالت العنف المبني على النوع اإلجتماعي
خالل تفشي وباء كورونا المستجد تشمل ما يلي:

خمس خطوات لتخفيف القلق المرتبط بفيروس كورونا المستجد:
1. تقليص الوقت الذي تقضونه على األخبار أو وسائل التواصل اإلجتماعي والبحث على المعلومات من مصادر موثوقة، مثل  

    منظمة الصحة العالمية، منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وزارة الصحة اللبنانية 
2. متابعة روتين يومي يتضمن نشاطات تحبون القيام بها وتشعركم بالراحة (مثل القراءة، زيارات هاتفية او عبر الفيديو               

    لألصحاب...، الصالة، ألعاب ترفيهية مع العائلة، تمارين التنفس...)
3. التكلم مع أشخاص تثقون بهم عن أي مشاعر أو أفكار تشعركم بالقلق، الخوف أو الحزن

4. الحفاظ على نظام غذائي صحي، نظام نوم مناسب، ونشاط جسدي منتظم. على األقل، 15-30 دقيقة مشي في البيت 
    يوميا"

5. اإلبتعاد عن التدخين، الكحول أو أي مواد أخرى مسببة لإلدمان لتخفيف حدة التوتر ألنها ال تفيد وتسبب أضرار خطيرة

يمكنكم االتصال على: 
1214 الخط الساخن لوزارة الصحة  لإلستفسار عن فيروس كورونا (24/7)

1564 الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من اإلنتحار، إن كنتم تشعرون بضغوطات على 
المستوى النفسي ( من 12:00 ظ لل 5:30 ص )

لمساندة بعضنا البعض لربح المعركة ضد الكورونا يجب:
1. اإلطمئنان دائما" على األشخاص الملتزمين بالحجر الصحي في المستشفى أو البيت من خالل اإلتصال بهم هاتفيًا أو عبر  

    رسائل نصية. عّبروا لهم عن تضامنكم معهم وشجعوهم أن يبقوا على اتصال مع أهلهم وأصحابهم
2. استمعوا بإهتمام لألشخاص الذين يعّبرون لكم عن مخاوفهم

3. قدموا نصائح بهدوء لألشخاص الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى للمعلومات (مثل كبار السن). أفيدوهم بمعلومات  
    موثوقة من منظمة الصحة العالمية، منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وزارة الصحة اللبنانية

4. تجنبوا العبارات التي تزيد الوصمة أو تربط الكورونا بأشخاص من بلد معّين أو منطقة أومهنة معينة...
5. تكلموا علنًا ضد السلوكيات المؤذية مثل التمييز واإلفصاح عن المعلومات الشخصية لألشخاص المصابين، حافظوا على  

    خصوصيتهم.
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Wearing a face mask Medical  check upWash your hand with soap Avoid close contact 
with r isk animals

ABAAD SAFE LINE: 24\7
+961 81 78 81 78

تجنب المصافحة أو أي شكل آخر 
من أشكال االتصال/االحتكاك  

الجسدي عند إلقاء التحية ؛

التأكد من قيام كال من العاملة 
في إدارة الحالة والناجية بغسل 

أيديهن لمدة 40-60 ثانية 
بالصابون أو بمعقم اليدين قبل 

وبعد الجلسة. 

مالحظة: التواصل بطريقة 
حساسة لتوضيح كيف أن هذه 
التدابير هي للوقاية والسالمة ؛

تقديم تعليم نفسي حول 
الضغوطات/المحنة الناتجة عن 

فيروس كورونا بما يتماشى مع 
إرشادات حماية الطفل والدعم 

النفسي االجتماعي؛ 

التأكد من تلقي العاملة في إدارة 
الحالة تدريبا منتظما ومحدثًا ، 

ولديها المعلومات الواقعية عن 
المعلومات الصحية األساسية 

المتعلقة بفيروس كورونا ، والتي 
يمكنها مشاركتها مع الناجين/ات 

خالل الجلسة؛

أثناء تفشي الوباء، يجب إيالء 
األولوية لجدولة جلسات إدارة 

الحاالت فقط مع الناجيات األكثر عرضة 
لخطر العنف المبني على النوع 

اإلجتماعي ومع الذين يحتاجون للدعم 
الفوري، ومن ثم جدولة جلسات المتابعة 

حيث حالة الناجي/ة أكثر استقرارًا وال 
تستدعي الرعاية الطارئة.

يمكن دعم الحاالت ذات الخطورة المنخفضة والمتوسطة عن 
بعد عبر الهاتف او عبر اإلنترنت. يجب مراقبة الحاالت عن كثب في حال 

أصبحت عالية الخطورة؛ يجب احترام رغبات الناجي/ة قبل تغيير 
مواعيد الجلسات والتأكد من الحصول على الموافقة 

الشفهية قبل اتخاذ هكذا قرارات؛

تفادي تسليم أو استالم الوثائق 
(المنشورات والكتيبات خطة العمل 
وخطة  السالمة وما إلى ذلك) ما 
لم يكن ذلك ضرورًيا،  واطلبي من 
الناجية ترك أي وثائق على المكتب. 
عند انتهاء الجلسة ، تأكدي من غسل 
يديك لمدة 40-60 ثانية أو استخدام 

جل التعقيم الذي يحتوي على 
الكحول بعد التعامل مع أي مستند؛

تجنب وضع مكتب أو طاولة يمكن 
للناجية او العاملة في إدارة الحالة 

االستناد او وضع اليد عليها؛

اإلبقاء / المحافظة على مسافة 
متر ونصف إلى مترين بين العاملة 

في إدارة الحالة والناجية.

مالحظة: التواصل بطريقة 
حساسة لتوضيح سبب المحافظة 

على هذه المسافة؛

تجنب أي شكل من أشكال 
االتصال الجسدي إلظهار التعاطف 
مع الناجيات واالستعاضة عنها بلغة 
الجسد المتعاطفة  ونبرة الصوت 

والعبارات المخِففة؛

  


