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15. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex, fir-
rispons tagħhom għall-pandemija tal-
COVID-19, jindirizzaw il-vjolenza abbażi 
tal-ġeneru li jiffaċċjaw in-nisa u l-bniet, 
fosthom in-nisa trans, kif ukoll il-persuni 
intersess, mhux binarji u ta' ġeneru mhux 
konvenzjonali; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jkomplu janalizzaw id-data u t-tendenzi fil-
prevalenza ta' kull forma ta' vjolenza 
abbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika, u 
r-rappurtar tagħhom, kif ukoll il-
konsegwenzi għat-tfal, waqt li huma 
stabbiliti miżuri ta' konfinament u matul il-
perjodu immedjatament wara; jirrikonoxxi 
li r-risponsi tal-pubbliku ma kinux 
biżżejjed biex jindirizzaw il-vjolenza 
kontra n-nisa u l-bniet u jqis b'mod 
adegwat il-ħtieġa li titwaqqaf il-vjolenza 
kontra n-nisa fil-pjanijiet ta' reazzjoni 
għall-emerġenza, kif ukoll għall-emerġenzi 
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futuri, peress li hemm nuqqas ta' enfasi fuq 
l-introduzzjoni ta' eżenzjonijiet għar-regoli 
ta' konfinament, jiġu stabbiliti linji 
telefoniċi għall-għajnuna u għodod u sinjali 
ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni, u jiġi 
żgurat l-aċċess kontinwu għas-servizzi tal-
kura tas-saħħa, filwaqt li jiġi ppreservat l-
aċċess sikur għal kliniċi legali u djar ta' 
kenn jew akkomodazzjoni alternattiva 
b'biżżejjed kapaċità, servizzi tal-pulizija u 
ġudizzjarji, qrati ta' emerġenza għall-ħruġ 
ta' ordni ta' restrizzjoni u/jew protezzjoni u 
jiġi żgurat li dawn jitqiesu essenzjali; jitlob 
lill-Istati Membri jistabbilixxu sistemi ta' 
twissija ta' emerġenza sikuri u flessibbli, 
joffru servizzi ġodda ta' assistenza permezz 
tat-telefon, l-email u l-SMS għal kuntatt 
dirett mal-pulizija u servizzi online bħal 
linji telefoniċi għall-għajnuna, apps 
moħbija, pjattaformi diġitali, networks 
farmaċewtiċi, u jipprovdu finanzjament ta' 
emerġenza biex joffru appoġġ lis-servizzi, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi u 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
(OSĊ); jistieden lill-Istati Membri jiżguraw 
li s-servizzi ta' appoġġ jieħdu approċċ 
ikkoordinat għall-identifikazzjoni tan-nisa 
f'riskju, jiżguraw li dawn il-miżuri kollha 
jkunu disponibbli u aċċessibbli għan-nisa u 
l-bniet kollha fil-ġurisdizzjoni tagħhom, 
inklużi dawk b'diżabilità, irrispettivament 
mill-istatus ta' migrazzjoni tagħhom, u 
jipprovdu taħriġ sensittiv għall-ġeneru 
għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa kif ukoll 
għall-uffiċjali tal-pulizija u l-membri tal-
ġudikatura tal-ewwel linja; jistieden lill-
Istati Membri jaqsmu bejniethom l-
innovazzjonijiet nazzjonali u l-aħjar 
prattiki fl-indirizzar tal-vjolenza abbażi tal-
ġeneru biex jidentifikaw u jippromwovu 
aħjar il-prattiki effiċjenti, u jistieden lill-
Kummissjoni tippromwovi dawk il-
prattiki;
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