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بالمساواة بين النساء والرجال، الوزيرة المفوضة من طرف رئيس الوزراء المكلفة  | إيليزابيث مورينو

 والتنوع وتساوي الفرص.

ظاهرة العنف بين الزوجين والذي يشكل فيه ل الكبير حجملالسياق الصحي غير المسبوق الذي نعيشه ونظرا ل في"

برامج االستماع، واإلنذار  .في هذا الشأن وملتزمةمصممة كلياً تبقى الحكومة  العزل الصحي عاماًل مشددًا، فإن

العنف الممارس على النساء هو أولوية يجب أن  واإلنقاذ والوضع في مأمن، كلها مازالت قيد العمل. مكافحة

 ".في كل لحظة للقضاء على هذه اآلفة نلتزم تجعلنا جميعاً 

*** 

 فترة العزل الصحي |األزمة الصحية 

 معلومات حول البرامج التي تم وضعها لمكافحة العنف الممارس على النساء

  

( اتخاذ تدابير خاصة لإلبقاء على إمكانية الوصول إلى الحقوق 19كوفيد ـ تطلبت فترة األزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا )

 األساسية فيما يخص المساواة بين النساء والرجال.

، 2020من أكتوبر/ تشرين األول  30ضرورية للحد من انتشار الفيروس. ونتيجة لذلك، ومنذ الـ هي إن فترة عزل صحي جديدة 

 أسابيع. 4عزل صحي لمدة  فرضتمت إعادة 

 تم إعادة تفعيلها وإعادة العمل بها.خطة مواجهة العنف األسري التي تم إطالقها في المرحلة األولى من العزل الصحي 

 

 خطة مواجهة العنف الممارس على النساء في فترة العزل الصحي

 برامج اإلبالغ واالستماع:

 في حال الطوارئ والخطر المحدق:

 17بالرقم االتصال  -

 إلرسال رسائل نصية )لألشخاص الصم وضعاف السمع( 114استخدام الرقم  -

ساعة عبر  24/24اإلبالغ عن وضعك على االنترنت عبر منصة التبليغ المخصصة والتي تعمل كل يوم دون استثناء،  -

 محادثات نصية ال يمكن تعقبها على الرابط التالي:

WWW.ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 ضرورية في حال الخطر المحدق. توثيقة التنقل المعمول بها خالل العزل الصحي ليسذكير، للت

 للحصول على استماع أو نصيحة أو إرشاد:

 : رقم مجاني وسري موجه لضحايا العنف المبني على التمييز بين الجنسين أو التمييز الجنسي 19 39االتصال بالرقم  -

ً إلى  09ولمحيطهم وللمحترفين المهنيين، ويعمل من الساعة  مساًء، بما في ذلك في عطلة نهاية األسبوع  09صباحا

 والعطل الرسمية. 

ً إلى  08:30ة من الساعة ، من االثنين إلى الجمعالنساء الالتي لديهن إعاقةالمنصة الهاتفية متاحة كذلك أمام  - صباحا

 www.solidaritefemmes.org أو على موقع Roger Voiceتطبيق  من خاللمساًء،  07:00الساعة 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.solidaritefemmes.org&d=DwMFaQ&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=2M6aVHACoLqy-5-mA0v7DsxwShJSPsz4rpiF0tZdc64&m=plWZLanJ2gybQh0Punx_0w1kAMD9PwUJVj0AaITpKsI&s=Hu8JLSNvpkjyr2hssxFsrCU7lG1NAXVtxiY3twtpr18&e=
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ً  commentonsaime.frاستخدام المحادثة من خالل الرابط  -  En avantالتابع لجمعية "إلى األمام جميعا

toutes المثليات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً  من " الموجهة للشابات واألشخاصLGBT.+ 

( ويعطي مواقع جميع elles.fr-www.appالذي يسمح بتحذير ثالثة جهات اتصال ثقات ) Elles-Appتحميل تطبيق  -

 الهيئات التي تتكفل بالنساء ضحايا العنف خالل العزل الصحي. 

 

ل العزل الصحي األول، تم ، والذي ُعمل به خالفي الصيدليات عن العنف األسري فإن برنامج التبليغباإلضافة إلى هذه األدوات، 

 .تمديده بشكل دائم

أَبقت على مناوباتها الموجهة إلى ضحايا العنف. يمكنك إيجاد  كز للمعلومات حول حقوق النساء واألسرامر 106الـ بالمقابل، فإن 

 هناالقائمة 

*** 

 :الحماية والوضع في مأمن

األشخاص ضحايا العنف األسري، كأوامر الحماية، وهواتف الخطر الكبير واألساور المانعة لالقتراب،  األدوات القضائية لحماية

 للعمل.  جاهزةستظل 

لوضع النساء  2021مارس/ آذار  31حتى تاريخ  19 39من خالل الرقم  Uberيتم تنفيذها من طرف  رحلة مجانية 2000

 الالتي ال يمتلكن وسيلة نقل مستقلة في مأمن. 

*** 

 مكافحة ارتكاب العنف ومعاودة ارتكابه

 رقم وطني من أجل مرتكبي العنف األسري "ال تضرب Ne frappez pas  "  للرجال العنيفين يمكن االتصال به على الرقم

 مساًء. 07:00صباحاً إلى الساعة  09من االثنين إلى األحد من الساعة  11 019 019 08

  للتمكن من إجالء الزوج العنيف.منصة إيواء 

  مركز تكفل بمرتكبي العنف 16إنشاء. 

 

 الحمل والوقف الطوعي للحملاإلبقاء على حقوق النساء فيما يتعلق بالحصول على منع 

  

ً لحقوق النساء األساسية فيما يخص  19األزمة الصحية الناتجة عن وباء كوفيد ـ  ال يمكن أن تشكل بأي حال من األحوال عائقا

 الصحة الجنسية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالتمكن من منع الحمل و الوقف الطوعي للحمل.

            " تم اإلبقاء عليه من خالل الخطالشؤون الجنسية، منع الحمل، الوقف الطوعي للحملفي هذا اإلطار، فإن خط االستماع "

ً إلى الساعة  09، المفتوح من االثنين إلى السبت من الساعة 11 11 08 800 0 مساًء في الجزء الميتروبولي ومن  08صباحا

جّهز من طرف مساحات الحياة في جزر األنتيل ومن استقبال معصراً  05صباحاً إلى الساعة  09االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 (.EVARSالعاطفية والعالقات والجنس )

 الطبية القديمة ببساطة. لحمل للنساء عن طريق إبراز وصفتهنيمكن أن تسلم حبوب منع ا

http://www.app-elles.fr/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/Liste-des-CIDFF/73
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عن بعد، إن رغبت المرأة مجموع المعاينات الضرورية للوقف الطوعي للحمل عن طريق الدواء يمكن أن تتم على شكل معاينات 

 بذلك وإن قّدر األخصائي أن ذلك ممكن، حسب المخطط التالي:

 معاينة عن بعد إلعطاء المعلومات ولتسليم الوصفات الطبية؛ .1

معاينة أخذ الدواء الذي وقف الحمل )مضاد للبروجسترون(: في حال المعاينة عن بعد، يمكن للمرأة أن تذهب إلحضار  .2

 48إلى  36بالتنسيق مع الطبيب أو القابلة. الدواء الثاني )بروستاغالندين( يجب أن يتم أخذه بعد الدواء من الصيدلية، 

 ساعة بعد الدواء األول؛

 يوماً التالية. 21إلى  14لـ معاينة متابعة في ا .3

  

 انقطاع الطمث. منأسابيع  9إلى  7تمديد مهلة إجراء الوقف الطوعي للحمل بالدواء خارج المستشفى من 

 

الطوعي للحمل عن طريق  الوقفتشجع الحكومة كامل األطباء في المدن والقابالت العامالت بشكل حر بااللتزام باإلبقاء على 

 ق األدوات. يالدواء وأن يطلبوا من المؤسسات الصحية التأكد من استمرار عمليات الوقف الطوعي للحمل عن طر
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 ال يمكنك الكالم؟
 رسالة نصية إلى الرقمأرسلي 

114 
 

 

 أنت بحاجة ألن يتم االستماع لك
 اتصلي بالرقم

3919 
 

 فلنناضل معاً لمكافحة العنف األسري
 
 
 
 

 أنت في حالة خطر محدق 
 اتصلي بالرقم

17 
 

رية؟م بالغ بسيتقد أنت بحاجة إلى  
 موعدك على منصة

ARRETONSLESVIOLENCES.GOUV.FR 

 

 العزل الصحي )الحجر(
 



12 novembre 2020 

C ( C O VI D - 19) 

3  9  19 

3919 

 لنوقف

 العنف

 الحكومة

 حرية

 مساواة

 أخوة

الوزارة المكلفة بالمساواة بين 

النساء والرجال، والتنوع 

 وتساوي الفرص.
 حرية

 مساواة

 أخوة

 الوزارة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال، والتنوع وتساوي الفرص.
 rue Saint-Dominique –75007 Paris ,55 عنوان:

 presse-efh@pm.gouv.frبريد إلكتروني: 
 75 62 75 42 01 هاتف: 

www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, 

de la Diversité et de l’Égalité des chances  
55, rue Saint-Dominique –75007 Paris 

Courriel : presse-efh@pm.gouv.fr 

Tél : 01 42 75 62 75  
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr 
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