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15. ag tathant ar na Ballstáit, ina 
bhfreagairt ar phaindéim COVID-19, 
aghaidh a thabhairt ar an bhforéigean 
inscnebhunaithe a bhíonn os comhair na 
mban agus na gcailíní, lena n-áirítear mná 
trasinscne, chomh maith le daoine 
idirghnéasacha, neamh-dhénártha agus 
daoine inscne lasmuigh den aicmiú 
traidisiúnta; ag tathant ar na Ballstáit 
leanúint d’anailís a dhéanamh ar shonraí 
maidir leis an tuairisciú a dhéantar ar gach 
cineál foréigin inscnebhunaithe agus 
teaghlaigh agus ar threochtaí i dtaca lena 
leitheadúlacht, agus ar na hiarmhairtí do 
leanaí freisin, fad is atá bearta 
gaibhniúcháin i bhfeidhm agus sa tréimshe 
díreach ina dhiaidh; á aithint nach leor na 
freagraí poiblí maidir le haghaidh a 
thabhairt ar an bhforéigean in aghaidh ban 
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agus cailíní agus aird leormhaith a 
thabhairt ar an ngá atá le foréigean in 
aghaidh na mban a chosc i bpleananna 
freagartha éigeandála, agus le haghaidh 
éigeandálaí a bheidh ann amach anseo 
freisin, agus easpa béime ar dhíolúintí a 
thabhairt isteach ó na rialacha i leith 
gaibhnithe, línte cabhracha agus uirlisí 
agus comharthaí comhroinnte faisnéise a 
chur ar bun, agus rochtain leanúnach ar 
sheirbhísí cúraim sláinte a áirithiú, chomh 
maith le rochtain shábháilte ar chlinicí dlí 
agus ar ionaid dídine nó chóiríocht 
mhalartach le hacmhainneacht, seirbhisí 
póilíní agus ceartais, cúirteanna éigeandála 
leordhóthanacha chun orduithe srianta 
agus/nó cosanta iomchuí a eisiúint agus ar 
a áirithiú go meastar go bhfuil siad 
bunriachtanach; á iarraidh ar na Ballstáit 
córais rabhaidh éigeandála atá sábháilte 
agus solúbtha a bhunú, seirbhísí cúnaimh 
nua a chur ar fáil tríd an bhfón, trí 
ríomhphost agus trí theachtaireacht téacs le 
haghaidh seirbhísí for-rochtana póilíní 
díreacha agus seirbhísí ar líne amhail línte 
cabhracha, aipeanna ceilte, ardáin 
dhigiteacha, líonraí cógaslainne, agus 
maoiniú éigeandála a chur ar fáil chun tacú 
le seirbhísí, eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta 
(CSOanna); á iarraidh ar na Ballstáit a 
áirithiú go mbeidh cur chuige 
comhordaithe ag na seirbhísí tacaíochta 
chun mná atá i mbaol a shainaithint, chun a 
áirithiú go mbeidh na bearta sin ar fad ar 
fáil do na mná agus do na cailíní uile 
laistigh dá ndlínse agus go mbeidh rochtain 
acu orthu, lena n-áirítear mná faoi 
mhíchumas, gan beann ar a stádas imirce, 
agus chun tréanáil inscne-íogair a chur ar 
fáil d’oibrithe sláinte agus do phóilíní 
túslíne agus do chomhaltaí na mbreithiúna; 
á iarraidh ar na Ballstáit nuálaíochtaí 
náisiúnta agus dea-chleachtais a roinnt 
chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean 
inscnebhunaithe d’fhonn cleachtais 
éifeachtúla a shainaithint agus a chur chun 
cinn ar bhealach níos fearr agus á iarraidh 
ar an gCoimisiún na cleachtais sin a chur 
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