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الملخص
التنفيذي
يقــدم هــذا التقريــر معلومــات عــن حــوادث العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي والتــي
تــم اإلبــاغ عنهــا مــن قبــل الناجيــن والناجيات في األردن خالل عــام  .2020حيث تم جمع
المعلومــات بموافقــة مــن الناجيــن والناجيــات الذيــن تلقــوا الدعــم النفســي واالجتماعــي
(من خالل نهج إدارة الحالة ) من خالل السبع منظمات العاملة في فريق عمل نظام إدارة
معلومــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي1؛ اذ أن فريق عمل نظام إدارة معلومات
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي هــو الهيئــة المســؤولة عــن جمــع وحفــظ وتحليــل
البيانــات المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،إلــى جانــب دورهــا فــي ضمــان
أمــن وحمايــة البيانــات الحساســة المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،كمــا
يعتبــر فريــق العمــل هــذا مســؤوالً أيضا ً عــن إعداد مسـ ّودات التقارير وإعطــاء التوجيهات
االســتراتيجية لبرامج العنف المبني على النوع االجتماعي بنا ًء على الفجوات الموجودة
واالتجاهــات المحــددة.
من المهم تســليط الضوء على أن البيانات واالتجاهات المذكورة في هذا التقرير ال تمثل
مــدى انتشــار العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي فــي األردن (أو بين الســكان الالجئين)
حيث أن تلك االتجاهات مبنية فقط على الحوادث التي تم اإلبالغ عنها من قبل الناجين
والناجيات إلى منظمات جمع البيانات 2المشمولة في االستجابة للعنف المبني على النوع
االجتماعي واستخدام نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي في عام
 .2020وفقــا ً لذلــك؛ ال ينصــح باســتخدام تلــك النتائــج لتمثيل مدى انتشــار العنف المبني
علــى النــوع االجتماعــي فــي أيــة إعــدادات أو اســتخدامها علــى حــدى لرصــد ومراقبــة جــودة
التدخــات البرامجيــة .علــى الرغــم مــن القيــود المذكرة أعاله؛ يعتبر نظــام إدارة معلومات
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ومــا يتضمنــه مــن بيانــات حــوادث العنــف المبنــي
على النوع االجتماعي األعلى جودة للجهات العاملة في المجال اإلنساني ،والتي يمكن أن
تســتخدم بفعالية لتحليل االتجاهات وتحســين التنســيق للوقاية من العنف المبني على
النوع االجتماعي واالســتجابة له.
لقــد انخفــض عــدد الناجيــن والناجيــات الذيــن تلقوا المســاعدة من قبل فريــق عمل نظام
إدارة معلومــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي عــام  2020بشــكل طفيــف
وبنســبة ( )2.5%بالمقارنــة مــع بيانــات عــام 2019؛ حيــث يمكــن تفســير ذلــك بتأثير جائحة
كوفيــد 19-علــى وصــول النســاء والفتيــات إلــى تلــك الخدمــات .منــذ منتصــف آذار 2020؛
قامت الحكومة األردنية باتخاذ تدابير وقائية الحتواء انتشار فيروس كوفيد 19-في البالد
من خالل فرض إغالقات تامة وتقييدات على الحركة ،باإلضافة إلى تعليق جميع أنشطة
القطــاع الخــاص والخدمــات الحكوميــة وإغــاق المســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات.
وبالتالي؛ بدأ مقدمو خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي بتكييف تقديم الخدمة
مــن خــال تحويــل الدعــم الفــردي الوجاهي إلى تقديم الخدمة عــن بُعد بما في ذلك خدمات
إدارة الحالــة والدعــم النفســي االجتماعــي والخدمــات القانونيــة وخدمــات العنــف المبنــي
علــى النــوع االجتماعــي األخــرى .لقــد كانــت التحضيـرات لالســتجابة للعنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي خــال جائحــة كوفيــد 19-والحمــات التوعويــة بشــأن خدمــات العنــف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي المتاحــة والخطــوط الســاخنة بحاجــة إلــى وقــت؛ وبالتالي لم
يدرك الناجون والناجيات كيفية االتصال بمزودي الخدمة بعد إغالق المساحات اآلمنة.
مــن ناحيــة أخــرى؛ فقــد شــعرت الناجيــات مــن العنــف األســري وعنــف الشــريك الحميــم
بالتــردد فــي الســعي للحصــول علــى المســاعدة ألنهــنّ كن حبيســات في المنزل مــع المعتدي

1وقــع أعضــاء فر يــق عمــل نظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ( )GBVIMSبروتوكــول
التشــارك فــي المعلومــات الــذي يحــدد األدوار والمســؤوليات وإجـراءات حمايــة البيانــات ،وتتــرأس المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان فر يــق العمــل هــذا ،وتقــدم
منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة الدعــم التقنــي له.
 2منظمــة إنترســوس ( ،)INTERSOSاتحــاد المــرأة األردنيــة ( ، )JWUمؤسســة نــور الحســين ( ، )NHFمؤسســة
نهــر األردن ( ،)JRFلجنــة اإلنقــاذ الدوليــة ( ،)IRCجمعيــة النســاء العربيــات ( )AWOوالمفوضيــة الســامية
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ()UNHCR
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عليهن ،حيث كنّ يتواصلن مع مقدمي الخدمة مع إعطاء األولوية لحاجات أســرهنّ بدالً
مــن ســامتهنّ  .بالنســبة للعديــد مــن الناجيــات؛ يبقى القــرب من المعتدي وعــدم امتالك
هاتــف محمــول ورصيــد اتصــال بمثابــة مشــكلة وعقبــة أمــام طلب المســاعدة .قــد تفضل
الناجيات في هذا الســياق االتصال بالشــرطة؛ حيث أبلغت إدارة حماية األســرة عن زيادة
بنســبة  33%في االتصاالت لجميع أنواع حاالت العنف األســري بما في ذلك العنف المبني
علــى النــوع االجتماعــي .بســبب التغييـرات فــي التدابيــر الحكوميــة وإزالــة القيــود ،ســجلت
فــرق العمــل تذبذبــات شــهرية فــي نســب اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف؛ ففــي حزيـران ،2020
تــم اإلبــاغ عــن زيــادة فــي حــوادث العنف المبني على النوع االجتماعي بشــكل ســريع تبعا ً
إلعــادة الفتــح التدريجــي لمراكــز تقديــم خدمــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي،
وأصبحت الناجيات بالمقابل أكثر وعيا ً بالخدمات المتاحة خالل فترة جائحة كوفيد19-
والتــي تتخــذ شــكل الخــط الســاخن وخدمــات إدارة الحالــة القائمــة عبــر الهاتــف .إلــى جانــب
ذلــك؛ فقــد أدركــت الناجيــات أن الوضــع الوبائي ليــس مؤقتاً؛ وأنه ال يمكنهــنّ االعتياد على
العنــف فــي المنــزل وأنهــنّ يمتلكــن خيارات أكثر للحصول على الخدمات ســواء شــخصيا ً أو
عبــر الهاتف.

ﺳﻮرﻳﺎت

أردﻧﻴﺎت

ﺟﻨﺴﻴﺎت أﺧﺮى

اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻴﻤﻨﻴﺔ

بالنســبة لجنســيات الناجيــات الالتــي يســعين للمســاعدة؛ فقــد تب ّيــن أن 69% :منهــنّ
ســوريات 24.2% ،منهــنّ أردنيــات و 6%ناجيــات مــن جنســيات أخــرى أهمهــا العراقيــة
والســودانية واليمنيــة .مــن المهــم ذكــر أن عــام  2020قــد شــهد زيــادة طفيفــة فــي نســب
الناجيــات األردنيــات اللواتــي تمــت مســاعدتهنّ مــن قبــل أعضــاء فريــق عمــل نظــام إدارة
معلومــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ( 5.3%زيــادة بالمقارنــة مــع عــام ،)2019
وانخفاضا ً في الجنســيات األخرى غير الســورية ( 6.8%انخفاض بالمقارنة مع عام .)2019
بســبب جائحــة كوفيــد 19-؛ تــم تعليــق العديــد مــن خدمــات العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعي بما في ذلك أنشطة التوعية وتمكين المرأة .لقد تم نشر المعلومات المتعلقة
بخدمات إدارة الحالة عن بُعد بشكل رئيسي عن طريق مجموعات الواتساب وغيرها من
المنصــات عبــر االنترنــت والتــي يمكن أن تكون م ّتســقة من حيث الجنســية والوصول إلى
الســوريين واألردنييــن أكثــر مــن الجنســيات األخــرى.

أخيـراً؛ مــن المهــم التأكيــد علــى أنــه بالتماشــي مــع الســنوات األربعــة األخيــرة؛ فــإن معظــم
الناجيــات قــد حصلــن علــى الخدمــات بعد أكثر من شــهر واحد من الحادثــة .في عام 2020؛
حصلــت  62.2%مــن الناجيــات علــى الخدمــات بعــد أكثــر من شــهر واحــد بالمقارنة مع 69%
فــي عــام  .2019علــى الرغــم مــن أن االتجاه كان يتحســن في الســنة الماضيــة بفضل الجهود
المتعددة لضمان الوصول إلى الناجيات في الوقت المحدد للمساعدة؛ إال أن الوضع ما زال
يشــير إلــى الحاجــة لطــرق مبتكــرة مــن أجل رفع مســتوى الوعــي ومشــاركة المعلومات حول
خدمــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي المتاحــة لمجتمعــات اللجــوء والمجتمــع
المحلــي وأهميــة الســعي للحصــول علــى المســاعدة فــي الوقــت المحــدد وخاصــة للناجيــات
من العنف الجنســي.

اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ واﻟﻜﺸﻒ/اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ
اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ -
ﺷﻬﺮ
 14-6ﻳﻮم

 5-4ﻳﻮم

 3-0ﻳﻮم

3للحصــول علــى تحليــل أكثــر تفصيـاً لتأثيــر جائحــة كوفيــد 19-علــى ســلوكيات البحــث عن المســاعدة ،يمكنك
الرجوع إلى تحليل االتجاهات األولي لفريق العمل المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي المتاح
هنا https://data2.unhcr.org/en/documents/details/76706
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السياق
الرئيسي
بعــد مضــي أحــد عشــر عــام علــى انــدالع األزمــة الســورية ،مــا زال الالجئــون يعيشــون فــي
المنفــى ألنّ بلدهــم مــا زال يواجــه نزاعــا ً طويــل األمــد ويُعانــي مــن أزمــة إنســانية طاحنــة.
وال تـزال الحــدود األردنيــة الســورية مغلقــة منــذ حزيـران  2016أمــام قــدوم الجئيــن جــدد
إلــى األردن .لــم يتمكــن الالجئــون الســوريون مــن العــودة إلــى بلدهم األصلي بســبب إغالق
الحــدود بــدءاً مــن  18آذار  2020كأحــد التدابيــر الوقائيــة مــن أجــل تقليــل انتشــار فيــروس
كوفيــد 19-فــي البــاد ،وفــي األول من تشــرين األول 2020؛ تم فتــح المعابر الحدودية أمام
العائديــن ،ومــع ذلــك فقــد عــاد  3459الجــئ فقــط إلــى ســوريا بحلــول كانــون األول .2020
منــذ  31كانــون األول  2020فقــد بلــغ مجمــوع الالجئيــن الســوريين ال ُمس ـجّلين لــدى
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي األردن  662,790الجئــاً ،وهــو
عــدد ظــل ثابتــا ً طــوال الســنوات األربعــة الماضيــة نتيجـ ًـة الزديــاد القيــود المفروضــة علــى
الدخــول إلــى المملكــة .وتبلــغ نســبة النســاء في مجتمعــات الالجئين الســوريين  ،26%بينما
تبلغ نســبة الرجال  ،24,5%ونســبة الفتيات  ،24,1%ونســبة الفتيان  .25,4%وتمثّل النســاء
والفتيــات أكثــر مــن نصــف المجتمــع الســكاني لالجئيــن فــي األردن (.)50,1%
وفــي األردن ،يعيــش مــا يقــرب مــن  80,7%من الالجئين ال ُمســجلين لــدى المفوضية خارج
المخيمــاتّ ،
ويتركــزون بصــورة رئيســة فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة فــي المحافظــات
الشــمالية مــن األردن ،مــع وجــود مجتمعات الجئة أصغــر حجما ً في المحافظات الجنوبية.
الســوريين فهــم يعيشــون داخــل المخيمــات ،وبشــكل رئيســي فــي مخيم
أ ّمــا باقــي الالجئيــن ُّ
الزعتــري ( ،)78,685 ±ومخيــم األزرق ( ،)42,175 ±والمخيــم اإلماراتــي األردنــي (.)6,520 ±
ـدان أخــرى؛ حيــث أن إجمالــي
ويســتضيف األردن أيضــا ً مجتمعــات مــن الالجئيــن مــن بلـ ٍ
عدد اليمنيين المســجلين لدى المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين هو
 ،14.371وال بــد مــن إضافــة هــذا العــدد إلــى مجتمعــات الالجئيــن األخــرى المتعــددة التــي
يســتضيفها األردن؛  ،بما في ذلك  66.792الجئ عراقي وأكثر من  8.240من الالجئين من
الســودان والصومــال وبلــدان أخرى.
قبــل جائحــة كوفيــد 19-؛ كانــت فــرص ســبل العيــش لالجئيــن فــي األردن محــدودة ،حيــث
اعتمــدوا علــى مصــدر دخــل ســوق العمــل غيــر الرســمي – غالبــا ً العمــل اليومــي /العمالــة
المؤقتــة .يمكــن لالجئيــن الســوريين الحصــول علــى تصريــح عمــل مــن خــال الجمعيــات
التعاونيــة أو النقابــات العماليــة فــي قطــاع الزراعــة وقطــاع اإلنشــاءات وبعــض الفــرص فــي
القطاعــات الصناعــة ،ومــا زالوا يعتمدون على الكفالء /أصحاب العمل في قطاعات أخرى
ولكــن تبقــى ظــروف العمــل النزيهــة بمثابــة مشــكلة .األهــم مــن ذلــك ،هــو أن التقييــدات
فــي قطاعــات العمــل والتــي كانــت مفتوحــة أمــام األجانب ،تســتثني الالجئين مــن األعمال
عاليــة أو متوســطة المهــارات ،ممــا يجعــل العديــد منهم يعملون في الســوق غير الرســمي أو

4تقييــم االحتياجــات الســريعة متعــدد القطاعــات :كوفيــد  - 19األردن  -أيــار https://reliefweb.int/ 2020
report/jordan/multi-sectoral-rapid-needs-assessment-covid19-jordan-may-2020
 5المذكرة التوجيهية لتقديم خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي خالل كوفيد 19-في األردن والتطلع
إلــى العــودة اآلمنــة للخدمــات https://reliefweb.int/report/jordan/guidance-note-gbv-service-
provision-during-covid-19-jordan-and-forward-look-safe
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بقائهم عاطلين عن العمل .بالنســبة للنســاء؛ فإن التقييدات تتفاقم بســبب اإلفتقار إلى
ســبل المواصالت اآلمنة إلى أماكن العمل ،وبســبب المســؤولية غير المتكافئة في العمل
المنزلــي والرعايــة غيــر مدفوعــة األجر ،إلى جانب منعهن من العمل من قبل أفراد أســرهنّ
وعــدم وجــود فــرص عمل مالئمــة ثقافياً.
علــى الصعيــد اآلخــر؛ ال يســمح لالجئيــن الســوريين ببســاطة الوصــول إلــى ســوق العمــل
الرســمي في األردن وبالتالي فهم مجبرين على االنخراط في العمل غير الرســمي ،مما يؤدي
إلى شعورهم بالخوف المستمر من االعتقال من قبل السلطات .لقد كان لتدفق الالجئين
على مدى اإلحدى عشــرة ســنة الماضية تأثيراً على قدرة الخدمات الوطنية وهناك حاجة
للمساعدة اإلنسانية المستمرة الستكمال الجهود الوطنية .وبالرغم من إحراز تقدم على
صعيد تحســين الوضع القانوني لالجئين الســوريين في األردن ،إال أن العديد من العقبات
تمنــع الوصــول إلــى الفــرص االقتصاديــة ،والتعليــم النوعــي الجيــد والخدمــات األساســية
وبالتالي تعيق الحصول على حقوقهم ،وتفاقم من التهميش ،وتســاهم في تصعيد مخاطر
الحمايــة بمــا فــي ذلك العنف المبني علــى النوع االجتماعي.
خــال جائحــة كوفيــد ، 19-ازدادت التوتـرات والضغوطــات األســرية داخــل األســر؛ وذلــك
بسبب عوامل فقدان العمل ونقص مصادر الدخل ،وعدم التيقن من مستقبل الروتين
اليومــي لألســر المتأثــرة ،وانعــدام توفــر المســاحة الشــخصية وخاصــة فــي األســر المكتظــة.
وفقــا ً لتقييــم االحتياجــات الســريعة متعــدد القطاعــات والذي أجري خالل فتــرة الجائحة،
أكثــر مــن نصــف الناجيــن الذيــن كانوا يعملون قبل األزمة ذكروا أن قدرتهم على العمل قد
تأثرات ســلبا ً (بســبب تقييدات التنقل و/أو فقدان العمل) ،ويمتد هذا األثر الســلبي على
النســاء حيــث أن  8%فقــط كانــوا يعملــون قبــل األزمــة في حيــن أبلغت األغلبيــة عن انقطاع
4
العمــل خالل حظــر التجول.
ومــع ذلــك؛ فــإن النســاء فــي ســوق العمــل يواجهــن تحديــات إضافيــة تتعلــق بقلــة الدعــم فــي
األنشــطة األســرية والضغــط مــن أصحــاب العمــل علــى النســاء للحضــور إلــى العمــل دون
الحصــول علــى تصريــح بالتنقــل ،وفقــدان عملهــنّ حيــث مــن المرجــح أن يقــوم أصحــاب
العمل بفصل النســاء من الخدمة بدالً من فصل الرجال ،أو فقدان الدخل المتحقق من
5
األعمال القائمة في المنزل.

االتجاهات
الرئيسية
 | 1الجنس والعمر واإلعاقة بين الناجين والناجيات من العنف
المبني على النوع االجتماعي
خــال عــام  ،2020فــإن  94.1%مــن الناجيــن والناجيــات الذيــن تمــت مســاعدتهم من قبل
منظمــات جمــع البيانــات كــنّ إناثــاً ،وهذا يتماشــى مــع االتجاهات العالميــة للعنف المبني
على النوع االجتماعي والتي تشدّد على تضرر النساء والفتيات بصورة غير متناسبة (مع
تضــرر الرجــال والفتيــان) مــن هــذا العنــف .ولقــد كان هــذا االتجاه متســقا ً طوال الســنوات
األربــع األخيــرة .وتظــل المنــازل غيــر آمنــة للنســاء والفتيــات ،حيــث أن نســبة  88%مــن
الجنــاة هــم الشــركاء الحميمــون أي (األزواج «الذكــور» فــي هــذا الســياق) أو مقدمــو الرعايــة
أو أفـراد األســرة ،ونســبة  6.9%مــن الجنــاة غيــر معروفين أو ال توجــد لهم عالقة قربى بهم،
ويُمثّــل بعــض مقدمــي الخدمــات وأفـراد المجتمع ،ومشــرفي العمل نســبة صغيــرة جداً إلى
ضئيلــة أو ال تــكاد تذكــر مــن الجناة.

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ و اﻟﺠﻨﺲ

على الوصول إلى الخدمات المتاحة عبر اإلنترنت ،أو الحصول على الدعم بشــكل مباشــر
من خالل التواصل مع مقدمي الخدمات بســبب التقييدات األســرية على الحركة .يمكن
تفسير تدني نسبة الفتيات وإجمالي عدد الناجين بحقيقة أن معظم من يسعون للحصول
على المســاعدة يتم دعمهم من قبل الجهات العاملة في حماية الطفل والذين هم ليســوا
جزءاً من فريق عمل نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي بحســب
إجـراءات التشــغيل القياســية القائمــة ومســارات اإلحالة.
يواجــه الرجــال المثليــون ومزدوجــو الميــل الجنســي مخاطــر متزايــدة من العنف الجنســي،
وفــي هــذا الســياق ،مــن المهــم التأكيــد علــى أن إنشــاء أو تعزيز الخدمات للناجيــن الذكور ال
يجــب أن يؤثــر علــى تقديــم الخدمــات للنســاء والفتيــات؛ أي انــه يجب الحفــاظ على تمويل
المســاحات اآلمنــة للنســاء والفتيــات ،فــي حيــن يجــب الســعي لزيــادة التمويــل للتدخــات
للناجيــن الذكــور .ومــع ذلــك؛ هنــاك حاجة إلى تعزيز إعداد برامــج الوقاية من العنف المبني
علــى النــوع االجتماعــي واالســتجابة لــه مــن أجــل رفــع مســتوى وعــي النســاء المثليــات
ومزدوجات الميول الجنسي الالتي قد يتعرضن لمخاطر إضافية نتيجة توجههنّ الجنسي.
تواجــه النســاء واليافعيــن واليافعــات مــن ذوي اإلعاقــة األنمــاط ذاتهــا من العنــف المبني
علــى النــوع االجتماعــي مثــل األفـراد بــا إعاقــة 6.في الواقع ،تظهر الدراســات أن األشــخاص
ذوي اإلعاقة من المرجح أن يواجهوا العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف العاطفي
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ثالثــة أضعاف األشــخاص بال إعاقة.

 ٪اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻓﺘﻴﺎن

ﻓﺘﻴﺎت

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

وبالمقارنــة مــع عــام 2019؛ هنــاك زيــادة طفيفة بنســبة  1%في نســبة الناجين الذكور الذين
أبلغــوا عــن حــوادث .يمكــن أن يعــود هــذا التغييــر إلــى إنشــاء خط ســاخن لتلبيــة احتياجات
الالجئيــن مــن مجتمــع المثليــات والمثل ّييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي والمتحوليــن
جنســيا ً وحاملــي صفــات الجنســين (مجتمــع الميــم) خــال جائحــة كوفيــد 19-مــن قبــل
أحــد وكاالت إدارة الحــاالت وغيرهــا مــن جهــود زيــادة الروابط مع المنظمــات القائمة على
تقديــم الخدمــات لمجتمــع المثليــات والمثل ّييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي والمتحوليــن
جنســيا ً وحاملــي صفــات الجنســين .بالنســبة للعمــر والجنــس ،فــإن التغييــر األكثــر صلــة
بالمقارنــة مــع الســنة الفائتــة هــو أن  6.8%فقــط مــن الناجيــن الذيــن أبلغــوا عــن حــوادث
العنف المبني على النوع االجتماعي كنّ فتيات بالمقارنة مع  13.4%منهن في عام .2019
وفقــا ً للتحليــل المقــدم مــن قبــل وكاالت إدارة الحــاالت ،فإن تقييــدات الحركة المفروضة
بسبب كوفيد 19-قد أثرت على الفتيات بشكل خاص .إذ أن االنخفاض في اإلبالغ يمكن
أن يكــون مرتبطــا ً بإغــاق المــدارس وإغــاق مراكــز مكانــي والمســاحات /المراكــز الصديقــة
للطفل بسبب جائحة كوفيد ، 19-األمر الذي نتج عنه عوائق إضافية أمام تنقل الفتيات
وســعيهم للحصــول علــى المســاعدة ،وأيضــا ً عوائــق أمــام مقدمــي الخدمــات فــي تحديــد
والوصــول إلــى الناجيــن األطفــال مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،وباألخــص
بالنســبة لبعــض الفتيــات اليافعــات اللواتــي قــد ال يملكــن هواتــف؛ وبالتالــي تدنــي قدرتهــن

ن إﻋﺎﻗﺔ

6النســاء واليافعيــن ذوي اإلعاقــة https://www.unfpa.org/featured-publication/women-and-
young-persons-disabilities
 5العلــوم اإلدار يــة للصحــة وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،نحــن نقــرر الشــباب ذوي اإلعاقــة :حقــوق
متســاوية وحيــاة خاليــة مــن العنــف (أيــار https://www. msh.org/sites/msh.org/files/ we_ )2016
decide_infographic.pdf
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إﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ

إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ

ﺑﺪون إﻋﺎﻗﺔ

إن البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي عــام  2020تشــير إلى زيادة بنســبة  28%في حوادث العنف
المبني على النوع االجتماعي التي تم اإلبالغ عنها من قبل الناجين والناجيات من ذوي
اإلعاقة بالمقارنة مع عام  .2019بالتماشــي مع اتجاه الســنوات الســابقة ،أبلغ العديد من
األشــخاص ذوي اإلعاقــة الجســدية عــن حــوادث بالمقارنــة مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة
العقلية.

اﻟﺤ

يأتــي هــذا نتيجـ ًـة لجهــود بنــاء القــدرات المبذولــة مــن قبــل أعضــاء فريــق العمــل للعامليــن
اآلخريــن فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية وموظفي منظمــات المجتمع المدنــي الذين يعملون
مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة .لقــد كانــت تركــز التدريبــات بشــكل رئيســي علــى إجـراءات
إحــاالت للخدمــات المتخصصــة وفقــا ً للمبــادئ التوجيهيــة للعنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي .كمــا أنــه تــم إجراء مبادرات تدريبية أخرى تســتهدف مقدمي الرعاية لألطفال
ذوي اإلعاقــة والتــي تهــدف إلــى رفــع مســتوى وعيهــم بالخدمــات المتاحــة وتعزيــز الوصــول
إلــى المعرضيــن منهــم للعنــف المبني على النوع االجتماعي .من ناحية أخرى ،فإن تحويل
خدمــات إدارة الحالــة إلــى خدمــات مقدمــة عــن بُعــد وحمــات نشــر المعلومــات التــي تــم
جعلها شــاملة لألشــخاص ذوي اإلعاقة ،قد أثر إيجابا ً على وصولهم إلى الخدمات وســاهم
فــي تخطــي الحواجــز المتعلقــة بالحركــة والتواصــل.

 | 2أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي
يصنّف نظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي إلى ستة فئات واسعة؛
أال وهــي االعتــداء الجنســي ،والــزواج القســري ،والحرمــان مــن المــوارد أو الفــرص أو
8
الخدمــات ،وســوء المعاملــة العاطفيــة /النفســية.
بالتماشــي مــع الســنوات الســابقة ،فــإن األنــواع الرئيســية مــن العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي التــي تــم اإلبــاغ عنهــا كانــت ســوء المعاملــة النفســية ( ،)52%واالعتــداء
الجســدي ( )25.5%والحرمــان مــن المــوارد أو الفــرص أو الخدمــات ( ،)8.6%وبشــكل
رئيســي فــي ســياق عنــف الشــريك الحميــم  /العنــف األســري .لقــد أظهــرت العديــد مــن
التقييمــات فــي األردن أن العنــف المبنــي على النوع االجتماعي وباألخص العنف األســري
قــد ازداد منــذ بــدء الجائحــة  :اذ تبيــن أن أغلبيــة  69بالمائــة مــن جميــع المســتجيبين
لالســتطالع باإلضافة إلى األشــخاص المعنيين الرئيســيين من ضمنهم النساء والفتيات
فــي مناقشــات مجموعــات التركيــز اتفقــوا جميعهــم علــى أن العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي قــد ازداد منــذ بــدء الجائحــه 9 ،و قــد وثقت البيانات الرســمية مــن إدارة حماية
األســرة هــذه النتائــج بازديــاد حــاالت االبــاغ عــن العنف األســري بنســبة  33%خالل فترة
10
الوبــاء و االغالقــات الرســميه.

ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

وخيمــة علــى الناجيــات ويمكــن أن ينتــج عنــه وفــاة الناجيــات أو التســبب بإعاقــة كمــا هو
موثــق علــى نحــو كبيــر فــي األردن خالل عــام  11 .2020و يأتي الحرمان مــن الموارد أو الفرص
أو الخدمات في المرتبة الثالثة من بين أنواع العنف المبني على النوع االجتماعي التي تم
اإلبالغ عنها ،و قد تبلغ النســاء والفتيات بشــكل متزايد عن حوادث الحرمان من الموارد
أو الفــرص أو الخدمــات والتــي يرتكبهــا غالبــا ً األزواج واألقــارب الذكــور ضدهــم  .اذ يمنــع
المعتــدون الذكــور النســاء مــن الحصــول علــى الجنســية أو الوثائــق الشــخصية ،كمــا يتــم
إقصاء النساء من صنع القرار في األسرة بشأن استخدام المساعدة النقدية في حين تبلغ
أخريــات عــن أن أزواجهــنّ يمكــن أن يصــادرن رواتبهــنّ (أبلــغ أيضــا ً عــن احتجــاز أصحــاب
العمــل لجــزء مــن الراتــب) .شــاركت بعــض الناجيــات أيضــا ً أن أزواجهــنّ  /األقــارب الذكــور
يمنعونهــنّ مــن الحصــول علــى خدمات الصحة اإلنجابية والصحة النفســية .باإلضافة إلى
ذلــك ،فقــد كانــت النســاء تشــهد ســلب حقوقهــنّ فــي الميراث باإلضافــة إلى الحقــوق األخرى
في النفقة أو الوصاية .أخيراً؛ وقد أبلغت النساء عن تعرضهم للحرمان من فرص العمل
ب و الوصــول إلــى أنشــطة تمكيــن المــرأة أو التعليــم .تشــمل الســلوكيات المســيطرة التــي
بلغــت عنهــا الفتيــات مايلــي :الحرمــان مــن الوصــول إلــى المدرســة والتعليــم بعــد الثانــوي،
وتقييــدات الحركــة والتواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى الوصــول إلــى خدمــات الصحــة
اإلنجابيــة للفتيــات العازبــات  .كان األزواج أو األقــارب الذكــور يمنعــون الفتيــات أيضــا ً من
حضور أنشطة تمكين المرأة والخدمات األخرى ،وبالتالي يتم اعتبار الحرمان من الموارد
بمثابة أمر طبيعي ضمن المجتمعات وغالبا ً ما تكون النســاء والفتيات لســن على دراية
بــأن هــذه الحــوادث تشــكل أو تعتبــر عنفــا ً مبنيــا ً على النــوع االجتماعي.

اﻟﺠﻨﺲ/اﻟﻌﻤﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺤ
اﻟﻨ

اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻹﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي

ﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت

/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻹﺳﺎءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي

اﻹﻏﺘﺼﺎب

اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي

يحدث العنف العاطفي /غالبا ما يقع على شكل إهانة أو حبس من قبل الشريك الحميم
(غالبــا ً األزواج) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ينــدرج تحــت هــذه الفئــة أيضــا ً حــوادث التحــرش
الجنســي اللفظي والتحرش اإللكتروني عبر شــبكة اإلنترنت مع تمضية المزيد من الوقت
علــى االنترنــت وعلــى وســائل التواصــل االجتماعــي .لقــد كان االعتــداء الجســدي يرتكــب
غالبــا ً مــن قبــل الشــريك الحميم ويتخذ أشــكال متعددة مثل الضــرب والصفع والركل من
بيــن أنــواع أخــرى مــن العنــف .مــن المهــم التأكيــد علــى أن االعتــداء الجســدي لــه عواقــب

8للحصــول علــى تفاصيــل حــول تعر يــف الحالــة لــكل فئــة يرجــى الرجوع إلــى أداة تصنيــف العنف المبنــي على
النــوع االجتماعــي التــي يمكــن الوصــول إليها من خــال الرابــطhttp://gbvims.com/wp/wp-content/ :
]uploads/Annex-B-Classification-Tool.pdf [last accessed on 2 April 2020
9الجــرأة علــى الســؤال واالســتماع والتصــرف :لمحــة ســريعة عــن تأثي ـرات كوفيــد -19علــى حقــوق النســاء
والفتيات والصحة الجنســانية واإلنجابية – نيســان /أيار https://reliefweb.int/report/jordan/ 2020
daring-ask-listen-and-act-snapshot-impacts-covid-19-women-and-girls-rights-and-sexual
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https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=154064&lang=ar&name=news10

اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﺳﺎءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ

يشــكل زواج األطفــال العــدد األكبــر مــن حــاالت الــزواج القســري ،ممــا يؤثــر غالبــا ً علــى
الفتيــات بســن  17 – 15ســنة .يشــكل الــزواج القســري مــا نســبته  4.7%فقــط مــن الحاالت
التي تم اإلبالغ عنها؛ مما يشــير إلى أن عدداً قليالً من الفتيات يســعين لطلب المســاعدة
مــن أجــل منــع الــزواج مــن الحــدوث ،ولكــن هــذا ال يشــير إلى انتشــار ذلــك .إن انتشــار زواج
األطفــال يبــدو بأنــه يرتفــع بعــد عقــد من االنخفاض ،حيــث أن أكثر من  1من كل  4أطفال
12
يتزوجــون قبــل أن يصلــوا لســن  18وقرابــة  1مــن كل  10يتزوجــون قبــل ســن  15ســنة.
تظهــر اإلحصــاءات التــي تــم إطالقها مؤخراً من دائرة قاضي القضاة زيادة إضافية في عام
 2020مــن  10.6%فــي حــاالت الــزواج المســجلة فــي عام  2019بالمقارنة مــع  11.8%في عام
 13 .2020قدمــت جائحــه كوفيــد 19-تحديــات فريــدة يمكــن أن تزيــد مــن زواج األطفــال
فــي المراحــل الحرجــة والتعافــي ،حيث شــملت التحديات خســارة دخل األســرة وارتفاع خطر
التعــرض للعنــف فــي األســرة و قلــة الوصــول إلــى التعليــم المدرســي  .يمكــن أن يزيــد تفــكك
العالقات االجتماعية من رغبة األســر والمجتمعات في الســيطرة على جنســانية الفتيات
وحمايــة شــرفهنّ  ،ويمكــن أن يقــوم األهالــي بتزويــج بناتهــم خوفــا ً مــن وقــوع الحمــل قبــل
الزواج و خوفا من العالقات؛ األمر الذي قد يجلب العار لألســرة يعتبر االعتداء الجنســي
واالغتصاب من أشد أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي اذ تعتبر عواقبه مهددة

11جمعيــة نســاء العربيــات ،تأثيــر كوفيد -19في األردن على النســاء والفتيــات https://data2.unhcr.org/en/
documents/details/77515
12ارجــع إلــىhttps://www.unicef.org/jordan/reports/study-underlying-social-norms-and- :
]economic-causes-lead-child-marriage-jordan [last accessed on 2 April 2020
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تقر يــر دائــرة قاضــي القضــاة لعــام https://sjd.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDFs/ 2020
AR/2020.pdf

للحيــاة  ،ومــع ذلــك الزالــت مــن أقــل أنــواع العنــف إبالغ في عــام  ،2020اســتمر إجمالي عدد
حــاالت العنــف الجنســي التــي تــم اإلبالغ عنهــا باالزدياد ( 7.6%بالمقارنة مــع  3.3%في عام
 )2018ولكــن بقيــت حــوادث االغتصــاب التــي تــم اإلبــاغ عنهــا بنســبة  .1.7%علــى الرغــم
من ازدياد ســلوكيات الســعي للحصول على المســاعدة ،إال أن الوصمة المرافقة للحصول
علــى المســاعدة عنــد التعــرض للعنــف الجنســي تشــكل عائقــا ً رئيســيا ً لقــدرة الناجين على
المضــي قدمــا  ،يرافقهــا خطــر التعــرض لجرائــم الشــرف .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن متطلبات
التبليــغ اإللزامــي فــي القانــون األردنــي تمنع الناجيات اللواتي ال يرغبن بتقديم الشــكاوى من
الســعي لطلــب المســاعدة الالزمــة (وباألخــص المســاعدة الطبيــة) .وبســبب وضــع جائحة
كوفيــد 19-فقــد كانــت النســاء والفتيــات متــرددات أيضــا ً فــي طلــب المســاعدة فــي المرافــق
الصحيــة حيثمــا تتوفــر اإلدارة الســريرية لضحايــا االغتصــاب ،ولكــن كان يتــم اعتبــار خطر
اإلصابــة بالعــدوى أعلــى .مــن الجديــر بالذكــر اأن االغتصــاب الزواجــي ال يتــم تجريمــه فــي
القانــون األردنــي بــل حتــى أن هنــاك تــردد ثقافيــا ً لتســميته اعتــداء جنســي مــن قبــل عنــف
الــزوج وال يتــم اإلبــاغ عنــه فــي حــال حــدوث االغتصاب ضمن الــزواج ،حيث توعــز الدولة

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ/اﻟﻌﻤﺮ

ﻓﺘﻴﺎت

ذلك إلى األيديولوجيات الثقافية لهيمنة الذكور وتجاهل إمكانية حصول النساء على حق
شــخصي في ســامة أجســادهنّ بصرف النظر عن الســياق.
ال تـزال النســاء تنقصهــن الثقــة فــي العدالــة بيــن الجنســين بالرغــم مــن القيــام بعــدد مــن
التحديثات ا على القوانين الجنائية والتي تعزز العدالة بين الجنسين ،تضمن ذلك إلغاء
المــادة  .308ومــع ذلــك ،فمــا تـزال هنــاك عــدد مــن المــواد القانونيــه التــي ال تقــدم أو تقدم
الحــد األدنــى مــن الحمايــة مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،ويشــمل هــذا عــدم
وجــود حمايــة قانونيــة ممــا يســمى باالحتجــاز الوقائــي او االداري  ،اذ يتــم احتجــاز النســاء
والفتيــات اللواتــي يعشــن فــي خطــر ألســباب تتعلــق بشــرف األســرة فيهــا قس ـراً فــي مراكــز
االحتجــاز مــن أجــل حمايتهــن بموجــب قانــون منــع الجرائــم رقــم  7لعــام  ،1954وقوانيــن
العمــل المناهــض للجنــس وتجريــم الناجيــات مــن اإلجهــاض بســبب االغتصــاب ،وعــدم
االعتـراف باالغتصــاب الزوجــي وعــدم وجــود قوانيــن واضحة تحمي النســاء من التحرش
14
الجنســي بمــا فــي ذلــك التحــرش اإللكترونــي عبــر شــبكة اإلنترنت.

اﻹﻏﺘﺼﺎب

اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ

اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد
واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻧﺴﺎء
ﻓﺘﻴﺎن
رﺟﺎل

اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي

اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي

اﻹﺳﺎءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ

لتعميــق التحليــل ،مــن المهــم أن نأخــذ بعيــن االعتبــار الســن والنــوع االجتماعــي .كمــا هــو
مشــار إليــه فــي الرســم البيانــي ،فــإن نوع العنــف المبني على النــوع االجتماعي الــذي تواجهه
الفتيات التي تمت مســاعدتهن من قبل أعضاء فريق عمل نظام إدارة معلومات العنف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي كان علــى النحــو التالــي :زواج األطفــال  ،42%يتبعــه العنف
العاطفــي  .بالنســبة للفتيــات اللواتــي يتعرضن لذلك للمــرة األولى ،فقد أبلغن عن االعتداء
الجنســي أكثــر مــن الحرمان من الفــرص والموارد.
إجمالــي عــدد الفتيــات اللواتــي ســعين للحصــول علــى المســاعدة كان أقــل بالمقارنــة مــع
الســنة الماضيــة قــدم حظــر التجــوال الحكومي مزيداً من محدوديــة الحركة للفئة العمرية
دون ســن  16ســنة وفــوق ســن  60وتــم إغــاق المــدارس ممــا منــع الفتيــات مــن االنتقــال
خــارج المنــزل والوصــول إلــى المراكــز للحصــول على المســاعدة .لقد كان اســتخدام الهاتف
المحمــول ورصيــد االنترنــت لتصفــح الشــبكة واالتصــال جزءاً من الســلوكيات المســيطرة
التــي حــدت مــن فــرص الفتيــات فــي طلــب المســاعدة .و نتيجــة لهــذه الجائحــه  ،تحملــت
الفتيــات اليافعــات عبئــا ً أســريا ً أعلــى وكانــت هنــاك منافــذ إيجابيــة أقــل :حيــث أن 55
بالمائــة مــن المراهقــات أبلغــن عن أنهنّ هن ونظيراتهنّ يقمن بمهام و اعباء أســرية أكبر
15
فــي أوقــات الجائحــة أوقــات حظر التجــوال.
تقوم الفتيات غالبا ً باالعتناء باألطفال األصغر ســنا ً في أســرهم وتســاعدهم في دراســتهم
ممــا يتــرك لهــنّ وقتــا ً قليـاً ألنفســهنّ  .لقــد عانــت الفتيــات أيضــا ً مــن عــدم قدرتهــنّ علــى
الخــروج ولقــاء األصدقــاء والذهــاب إلــى المدرســة والتعبيــر عــن الضيــق بشــأن المخــاوف

14برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،اإلســكوا
“ 2018العــدل بيــن الجنســين والقانــون” ”https://jordan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/
Jordan%20Country%20Assessment%20-%20English_0_0.pdf
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15صندوق األمم المتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة  ،ومنظمة بالن إنترناشونال األردن :تقرير
لمن يجرؤ على السؤال :استمع ثم باشر العمل “https://jordan.unfpa.org/en/resources/daring-
ask-listen-and-act-snapshot-impacts-covid-womens-and-girls-rights-and-sexual-and

المتعلقة بالمســتقبل .عند ســؤالهنّ عن المكان الذي يذهبن إليه للتعبير عن مشــاكلهنّ
المتعلقــة ب كوفيــد 19-وطلــب المعلومــات والمســاعدة؛ ذكــر قرابــة نصــف الفتيــات
اســرهم و ازواجهــم ممــا يشــير إلــى أن العديــد مــن الفتيــات ينقصهــن مــكان يضمــنّ فيــه
مســتوىً مرتفعــا ً مــن الثقــة خــارج نطــاق األســرة.
أما النساء فقد أبلغن على الصعيد اآلخر عن أنهنّ األكثر تأثراً بالعنف العاطفي ()56.7%
واالعتــداء الجســدي ( ،)27.6%والــذي يحــدث غالبــا ً فــي ســياق عنــف الشــريك الحميــم
كمــا تبيــن فــي التحليــل أعــاه .لقــد ازدادت نســبة التوتـرات األســرية والخالفــات الزوجيــة
مــع محــدودة منافــذ إطــاق التوتــر بســبب قيــود كوفيــد ، 19-ومــن ناحيــة أخرى ،فقــد عانى
معظم الرجال من التسريح المؤقت من العمل وأمضوا وقتا ً أطول في المنزل مما زاد من
اإلحبــاط وســلوكيات الســيطرة علــى أفـراد األســرة .وقــام غالبيــة الرجال والفتيــان باإلبالغ
بشــكل رئيســي عن حوادث االعتداء الجنســي في ســياق االحتجاز و التمييز واالنتقام من
الالجئيــن المثلييــن ومزدوجــي الجنس والمتحولين جنســياً.
يظهر الرســم البياني أدناه بوضوح أن اغلب النســاء والفتيات تعرضن ألنواع مختلفة من
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعي ،كما أن عدد الفتيــات اللواتي أبلغن عن االغتصاب
واالعتــداء الجنســي منخفــض بالمقارنــة مع األعمــار واألنواع االجتماعيــة األخرى .يعتبر
العنــف الجنســي بمثابــة خطــر علــى الفتيات اليافعــات ولكن وصمة العــار وقيمة العذرية
ووصاية الذكور على النساء وخطر التعرض لجرائم الشرف تعتبر جميعها عوامل تساهم
فــي قلة و عدم اإلبالغ.

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 | 3تقديم الخدمة
اســتكماالً للســنة الماضيــة فــإن نصــف الحــاالت التــي ســعت للحصــول علــى المســاعدة
هــذه الســنة كانــت ذاتيــة اإلحالــة ،ما يعنــي أن الناجية تواصلت مع منظمــات إدارة الحالة
مباشــر ًة .لقد ســاهمت الحمالت المختلفة عبر االنترنت خالل الصيف بنشــر المعلومات
علــى الخطــوط الســاخنة والقنــوات األخــرى للســعي لطلــب المســاعدة إمــا شــخصيا ً أو مــن
خــال إدارة الحالــة القائمــة علــى الهاتف.

اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺪﻣﺖ

أﺣﻴﻠﺖ

رﻓﻀﺖ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ  /اﻟﺼﺤﺔ

و قــد تضاعــف عــدد اإلحــاالت بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة ،مما يشــير إلــى أثر تدريب
اإلحالــة اآلمنــة للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ونشــر تطبيــق آمالــي بيــن العامليــن
فــي المجــال اإلنســاني.و قــد ازداد التعــاون واإلحــاالت مــع الســلطات الحكوميــة خــال حظــر
التجــوال ،حيــث أحالــت الشــرطه الحــاالت إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تديــر دور
اإليواء لفترة محدده من الزمن عندما كانت دور اإليواء الحكومية غير جاهزة الستقبال
الناجيــات الجــدد .لــم تحــدث اإلحــاالت من المــدارس والمعلمين هذه الســنة مما يعكس
إغــاق المــدارس والتعلــم عن بعد.
لقــد انخفضــت اإلحــاالت مــن القطــاع الصحــي هــذا العــام ،وتعتقــد وكاالت إدارة الحالــة
بــأن هــذا أيضــا ً تأثيــر ل كوفيــد 19-حيــث أن الناجيــن قللــوا مــن االتصــال بالمستشــفيات
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة .فــي ســياق تســجيل تقريــر لحــوادث العنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي وإج ـراء إدارة الحالــة ،فــإن أحــد األدوار الرئيســية لمنظمــات جمــع البيانــات
هــي تحديــد أيــة حاجــات للمزيــد مــن الخدمات وضمان تلقــي الناجين للدعم الالزم ســواء
مــن خــال اإلحالــة لخدمــات متخصصــة أخــرى أو عــن طريــق التقديــم المباشــر مــن قبــل
مقــدم الخدمــة ذاتــه .فــي عــام  ،2020قامــت وكاالت إدارة الحالــة بتزويــد خدمــات صحيــة
مباشــرة للناجيــن حيــث أن نصــف الجهــات العاملــة فــي فريــق عمــل نظــام إدارة معلومــات
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي تطبــق منهجيــة متكاملــة فــي العنــف المبنــي علــى
النــوع االجتماعــي والصحــة الجنســانية واإلنجابيــة .يبقــى هــذا االتجــاه مســتقراً بالمقارنة
مع السنوات السابقة ،حيث أنه غالبا ً ما كانت اإلحاالت المتدنية للناجيات إلى الخدمات
الصحيــة تعــزى إلــى الخــوف مــن متطلــب اإلبــاغ اإللزامــي للشــرطة (وهــو أمر مقيد بشــكل
خــاص بالنســبة للموظفيــن الطبييــن األردنييــن بالمقارنــة مــع مقدمي الخدمــة اآلخرين).
ال تتوفــر الخدمــات الصحيــة بشــكل تلقائــي مجانــا ً لجميــع الناجيــن والناجيــات مــن العنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،األمــر الــذي يســاهم أيضــا ً فــي رفــض الناجيــات لإلحــاالت.
مــن المهــم أن نالحــظ هنــا أن خدمــات اإلدارة الســريرية لضحايــا االغتصــاب تتوفــر فــي
المخيمــات وفــي عمــان وثالثــة مناطــق حضريــة أخــرى .فــي عــام  ،2020كانــت هنــاك تغطية
على مدار الساعة لإلدارة السريرية لضحايا االغتصاب في البداية في مستشفيات اإلحالة
العامــة ولكــن لكونهــا مستشــفيات كوفيــد 19-فقــد بقيــت اإلحــاالت متدنيــة .هنــاك حاجة
إلــى مناصــرة تقييــد متطلبــات اإلبــاغ اإللزامــي على الناجيــن من األطفال فقــط باإلضافة
إلــى مناصــرة الجهــات العاملــة الصحيــة لضمــان الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المجانيــة
لجميع الناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي (للمشكالت الصحية المتعلقة
بالعنف المبني على النوع االجتماعي .في عام  ،2021تبدأ وزارة الصحة تدخل المعلومات
والتعلــم والتواصــل إلبــاغ الجمهــور وغيرهــم مــن مقدمــي الخدمــة اآلخريــن بخدمــات
اإلدارة الســريرية لضحايــا االغتصــاب فــي مستشــفيات اإلحالــة الثــاث) .تبقــى الخدمــات
األمنيــة والمســاعدة القانونيــة مــن المجــاالت األكثــر حساســية فــي تقديــم الخدمــة ،حيــث
أن معظم الناجين يتم حرمانهم من اإلحالة .في السنوات الثالثة الماضية ،انخفض عدد
حرمــان اإلحــاالت مــن المســاعدة القانونيــة مــن  66%في عــام  2018إلى  60%فــي عام 2019
و 63%فــي عــام  .2020و علــى الصعيــد اآلخــر؛ فــإن الخدمــات األمنيــة بمــا فيهــا دور اإليواء
ووكاالت إنفاذ القانون ،بقيت على مدى السنوات الثالثة الماضية هي األكثر حرمانا ً من
بيــن الخدمــات االخــرى ( 76%فــي عــام .)2020
يشــير تقديــم الخدمــة المباشــرة بشــكل آمــن إلــى دار اإليــواء التــي تديرهــا إحــدى منظمــات
جمــع البيانــات ،وقــد أعــرب الناجــون والناجيــات عــن مخاوفهم من االنتقــام في حال طلب
مســاعدة الشــرطة وكذلــك الخــوف مــن الوصمــة بســبب االفتقــار إلــى الســرية وعــدم وجود
منهجية تركز على الناجين والناجيات داخل الجهات العاملة في إنفاذ القانون (إلقاء اللوم
علــى الضحيــة ،والطلــب مــن المعتديــن توقيع تعهدات بدالً من قضاء فترات الســجن) .ال
يشــجع النظام القانوني الناجيات على التقدم بشــكوى ألن هناك أنواعا ً معينة من العنف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ال يتم تجريمها (مثل االغتصاب الزوجي) أو أن العقوبات
تكــون متســاهلة للغايــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فبــدالً من إصــدار أوامر بالســجن لمرتكبي ما
يســمى «جرائــم الشــرف» ،تعـ ّرض ســلطات إنفــاذ القانــون النســاء لخطــر مــا يســمى بجرائــم
الشــرف في مراكز االحتجاز من أجل «حمايتهن» .أخيراً ،يمنح قانون منع الجرائم ســلطات
كبيــرة للمحافظيــن ،ممــا يســمح لهــم بوضــع أي شــخص يُنظــر إليــه علــى أنــه يمثــل تهديـدًا
لألمن القومي في الحجز اإلداري .عملياً ،يضع المحافظون النساء اللواتي يُنظر إليهن على
أنهــن ال يمتثلــن النــوع االجتماعــي (مثــل النســاء اللواتي يمارســن الجنس من أجل البقاء
أو النســاء اللواتــي لديهــن عالقــات خارج الزواج) فــي الحجز اإلداري.
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة

قــد يكــون الناجــون متــرددون أيضــا ً بشــأن الخدمــات القانونية في بداية عمليــة إدارة الحالة
وقــد يطلبونهــا فــي وقــت الحــق إذا كانت متاحة .مــن المهم أن نأخذ بعين االعتبار أن عدداً
كبيـراً مــن الناجيــن يتعاملــون مباشــرة مــع مقدمــي الخدمــات القانونيــة ،وهــو مــا ال يتــم
تســجيله بواســطة بيانــات نظــام إدارة معلومــات العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي
(يمكــن تفســير ذلــك ان الناجيــن الذيــن يعانــون مــن مســتويات مختلفــة مــن المخــاوف
المتعلقة بالســامة).
كمــا يرفــض الناجــون والناجيــات بشــكل عــام اإلحــاالت إلــى خيــار دور اإليــواء اآلمــن.
باســتثناء دار إيــواء اتحــاد المــرأه االردنيــه الــذي تديــره منظمــة غيــر حكوميــة ،امــا دور
اإليــواء اآلمنــة األخــرى فــي األردن فتديرها الحكومة األردنية ولديها معايير دخول صارمة،
وهذه األخيرة متاحة فقط للناجيات من العنف األسري البالغات اللواتي يرغبن في إشراك
إدارة حمايــة األســرة فــي قضيتهــن بينمــا ال يتــم قبــول الناجيات اللواتي لديهــن أطفال ذكور
فــوق ســن الخامســة .سيســتفيد معظــم الناجيــن والناجيــات ،وال ســيما أولئــك الذيــن ال
يتعرضــون لخطــر االعتــداء الوشــيك مــن تزويدهــم ببدائــل عــن االدخــال لــدور اإليــواء ؛
مثــل توفيــر نقــود حماية شــهرية تســمح للناجيــات بتغطية اإليجــار واالحتياجــات العاجلة
األخرى.
فيما يتعلق بسبل العيش ،فعلى الرغم من التزام األردن على المستوى العالمي بتسهيل
حصــول الالجئيــن الســوريين علــى فــرص العمــل ،إال أن هــذا لــم يــؤدي إلــى تغييـرات كبيرة
على أرض الواقع للنســاء الالجئات والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي.
اذ ال تـزال فــرص العمــل القانونــي المتوافــق مــع احتياجــات الالجئات الســوريات محدودة.
مــن بيــن جميــع الخدمــات ،تُظهــر ســبل العيــش أكبــر فجــوة فــي توافــر الخدمــة ،حيــث ال
تســتطيع أكثــر مــن  66%مــن الناجيــات الوصــول إلــى خدمــات ســبل العيــش بســبب عــدم
توفــر هــذه الخدمــات ،و 19%فقــط مــن الناجيــات ممــن هنّ بحاجــة قد تلقــوا الخدمات إما
مباشرة أو تمت إحالتهم إلى وكالة أخرى ،في حين رفضت  15%منهنّ فقط اإلحالة بسبب
محدوديــة خيــارات “الرعايــة النهارية” ألطفال الناجيات وكذلك االفتقار إلى خيارات النقل
اآلمــن (مخاطــر التحــرش الجنســي فــي وســائل النقــل العــام) ممــا دفــع الناجيــات إلــى رفــض
الخدمــات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المعاييــر المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي بشــأن وصــول
النســاء إلى العمل تدفع الناجيات إلى عدم االنخراط في فرص العمل خارج المنزل .أخيراً،
لوحــظ أنــه فــي بعــض أســر الالجئيــن ،قــد يُنظــر إلــى التوظيــف المفاجــئ للنســاء اللواتــي لــم
يعملــن ســابقا ً بســبب األعـراف الثقافيــة بمثابــة تهديــد للســلطة الذكوريــة  ،ممــا قــد يــؤدي
بــدوره إلــى زيــادة مخاطــر التعــرض لعنــف الشــريك الحميــم .لقــد تــم االعتـراف بمجمعــات
مناقشــات النــوع االجتماعــي مــن قبــل فريــق عمــل نظــام إدارة معلومــات العنــف المبنــي
على النوع االجتماعي على أنها ممارسة جيدة .يجب تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر
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بشــكل عاجــل فــي برامــج ســبل العيــش لضمان الوصــول “اآلمن” و “الفعــال” إلى الخدمات
للنســاء والمجموعات المعرضة بشــكل أكبر لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي.
تعتبــر التدخــات القائمــة علــى المســاعدات النقديــة هــي القطــاع األكثــر تغي ـراً مقارنـ ًـة
بالســنوات الســابقة حيــث ســجلت تحسـنًا فــي المســاعدة المقدمــة للناجيــن والناجيات .في
عــام  ،2019تلقــى  34%فقــط مــن الناجيــن والناجيــات مســاعدات نقدية أو تمــت إحالتهم
إليهــا ،وفــي عــام  2020ارتفــع عدد المســتفيدين المحتاجين الذين تلقــوا هذه الخدمات إلى
 .58%وبالتماشــي مــع هــذا االتجــاه اإليجابــي ،انخفــض عــدم التوافــر من  63%إلــى  .41%في
الســنوات الســابقة ،غالبــا ً مــا كان الناجــون والناجيــات الذيــن احتاجــوا إلــى مســاعدة نقديــة
عاجلــة غيــر قادريــن علــى الحصــول عليهــا علــى الفــور ،وربمــا كان يتعيــن عليهــم الخضــوع
لمقابــات متعــددة قبــل أن يتمكنــوا من تلقي النقــود ،ويرجع ذلك إلى أن معظم منظمات
جمــع البيانــات لــم تقــم بتضميــن تدخــات قائمــة علــى النقــد مصممــة خصيصا ً فــي برامج
إدارة حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي ،ممــا يجبرهــم علــى إحالــة الناجيــن
والناجيــات إلــى التدخــات القائمة على النقد والمصممة لتغطية االحتياجات األساســية.
لقــد أفــاد الناجــون والناجيــات الذيــن تلقــوا تدخــات شــهرية قائمــة علــى النقــد لتغطيــة
االحتياجــات األساســية فــي كثيــر مــن األحيــان بــأن المبلــغ لــم يكــن كافيــا ً للمســاعدة فــي
التخفيــف مــن مخاطــر العنــف المبنــي على النوع االجتماعي .بدأ عــدد متزايد من وكاالت
إدارة الحــاالت فــي العــام الماضــي تدخـاً قائمــا ً علــى النقــد مدمجــا ً فــي إدارة حــاالت العنــف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي مــع تأثيــر إيجابــي علــى نتائج اإلحالة والســامة.
تبقــى الخدمــات النفســية-االجتماعية هــي أكثر الخدمات المتاحــة للناجين والناجيات في
جميــع أنحــاء البــاد (تــم تحديــد الفجــوات فــي مواقــع حضريــة محــددة تفتقــر إلــى الخدمــات
باإلضافــة إلــى المواقــع النائيــة) ،وهــي الخدمــة األكثــر شــيوعا ً التــي تقدمهــا وكاالت إدارة
الحالــة بشــكل مباشــر ،وفعليــا ً فــإن  95%منهــا يتــم فــي الغالــب مــن خــال مقاربــة إدارة
الحــاالت أو الدعــم النفســي االجتماعــي المتخصــص المقــدم مــن نفــس الوكالــة .تســتند
البيانات التي تشاركها منظمات جمع البيانات إلى المعلومات التي تم جمعها مع الناجين
والناجيــات أثنــاء تقديــم الخدمــة النفســية واالجتماعيــة ،وبالتالــي يجــب فهــم البيانــات
المتعلقــة بتقديــم الخدمــات النفســية واالجتماعيــة فــي هــذا الســياق .مــن ناحيــة أخــرى،
تعــد مســارات اإلحالــة بمثابــة جــزء أساســي مــن االســتجابة للعنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعي وإيجاد صلة بين الناجين المحتاجين والخدمات التي يحتاجونها .على الرغم
مــن أنــه يتضــح مــن المعلومــات الــواردة أعــاه حــول اإلحاالت التــي قام بها شــركاء العنف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي أن اآلليــة قويــة وتتحــرك فــي اتجــاه إيجابــي ،إال أن اإلحــاالت
مــن مقدمــي الخدمــات اآلخريــن إلى مقدمي خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي
تظــل ضعيفة.

مجاالت التركيز
المحورية
 | 1الناجين والناجيات غير السوريين من العنف المبني على
النوع االجتماعي
إن معظــم الناجيــن والناجيــات مــن العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي الذيــن تتــم
خدمتهــم مــن قبــل وكاالت إدارة الحالــة هــم مــن الالجئيــن الســوريين ،يتبعهــم األردنيــون
مــن المجتمعــات المســتضيفة .يركــز هــذا التحليل على اســتعراض مخاطــر العنف المبني
علــى النــوع االجتماعــي المختلفــة والتــي تعانــي منهــا الجنســيات األخــرى وتم اإلبــاغ عنها
لــوكاالت إدارة الحالــة.

اﻟﺠﻨﺲ/اﻟﻌﻤﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻓﺘﻴﺎن

ﻓﺘﻴﺎت

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

اﻟﻴﻤﻦ
اﻟﺴﻮدان
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
أﺧﺮى
اﻷردن
اﻟﻌﺮاق
ﻣﺼﺮ

يظهر التحليل وفق النوع االجتماعي والسن أنه من بين جميع الجنسيات كانت الغالبية
العظمــى ممــن طلبــوا المســاعدة مــن البالغيــن وتحديــدا ُ النســاء .إن الناجيــن مــن العنــف
المبني على النوع االجتماعي من الجنسيتين األردنية والعراقية يتبعون النمط ذاته من
اإلبالغ حيث أبلغت النساء بشكل أساسي عن العنف الجسدي والعاطفي والحرمان من
الموارد في سياق األسري  /عنف الشريك الحميم .وفي المقابل قامت النساء الفلسطينيات
باإلبالغ عن سوء المعاملة واالعتداء الجسدي والعاطفي ولكنهن لم يبلغن عن حوادث
الحرمــان مــن المــوارد ،وقــد يعــزى ذلــك إلــى قلــة حــدوث هــذا الشــكل مــن العنــف أو قلــة
الوعــي مــن قبــل أفـراد المجتمــع فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكية......والمكاســب والحصــول

17المجلــس النرويجــي لالجئيــن 2019 ،إعمــال حقــوق طالبــي اللجوء والالجئين في األردن من دول غير ســوريا
مــع التركيــز علــى اليمنييــن والســودانيين https://reliefweb.int/report/jordan/realizing-rights-
asylum-seekers-and-refugees-jordan-countries-other-syria-focus
18رنــا عــون  ،2020تأثيــر كوفيــد  19علــى عامــات المنــازل المهاج ـرات فــي الشــرق األوســط https://gbvaor.
net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20
Female%20Migrant%20Domestic%20Workers%5B5%5D.pdf
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علــى الخدمــات .ال يتــم اإلبــاغ عــن الــزواج القســري بشــكل كبيــر مــن قبــل الالجئيــن مــن
الجنســيات األخرى باســتثناء اليمنية ،و قد تم التبليغ عن االغتصاب من قبل  1.7%من
إجمالــي الناجيــن والناجيــات ولوحــظ أن التبليــغ كان بشــكل أكبــر فــي المجتمعــات األخــرى
مثل الصومالية والسودانية والجنسيات األخرى ،وباألخص من قبل الرجال الذين أبلغوا
عــن تعرضهــم لالغتصــاب أثنــاء احتجازهــم واضطهادهــم فــي بلــد األصــل .إن األدلــة علــى
مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي التي يواجهها الالجئون من جنســيات أخرى
تبقى محدودة ،حيث تظهر دراسة أجريت على المجتمعين السوداني واليمني بأن العنف
المبني على النوع االجتماعي أمر شائع في المجتمع ومكان العمل كما أن ترتيبات العمل
غير الرسمية واالفتقار إلى تصاريح العمل تزيد من خطر التعرض لهذا النوع من العنف..
فقــد أفــاد المشــاركون الســودانيون فــي هــذه الدراســة بتعرضهــم لصعوبــات فــي العثــور علــى
مسكن كما أشار اليمنيون إلى حاجتهم المستمرة للتنقل لعدم قدرتهم على دفع اإليجار .
إضافة إلى ذلك فإن إجراءات توثيق االيجار تعد غير شائعة بالنسبة لكال المجتمعين وقد
تتم عمليات اإلخالء من غير التطرق إلى اإلجراءات الرسمية  ،كما أن أغلبية المشاركين
قاموا باالنتقال وتغيير مســاكنهم بعد حصول نزاع مع المالكين ،األمر الذي قد يؤدي إلى
17
تعرضهــم لمخاطــر أخرى كاالعتداء واالســتغالل.
أمــا فيمــا يخــص الجنســيات األخــرى ،فــإن هــذه الفئــة تشــمل بشــكل رئيســي الناجيــن
والناجيات من الناطقين باللغة اإلنجليزية في األردن مثل العمال المهاجرين من أفريقيا
أو من جنوب شــرق آســيا .تشــير البيانات المســتجدة إلى أن ظروف العامالت المهاجرات
قــد تدهــورت بشــكل إضافــي نتيجـ ًـة لتدابيــر التباعــد االجتماعــي المقيّدة والمنفذة بســبب
جائحــة كوفيــد. 19-و كان لذلــك العديــد مــن التداعيــات علــى عامــات المنــازل المهاجرات
 ،ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بصحتهــنّ وســامتهنّ األساســية ،بــل أيضــا ً بالنســبة لتعرضهــن
للعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي بيئــات العمــل وفــي المجتمــع األكبــر .ال يقتصــر
األمر على زيادة فرص وصول أصحاب العمل المسيئين وأطفالهم وأقاربهم إلى عامالت
المنــازل المهاجـرات المســتضعفات ،بــل ازدادت الضغوطــات التــي قــد تــؤدي بدورهــا إلــى
زيــادة وتيــرة وشــدة الســلوك المســيء باإلضافــة إلى زيــادة متطلبــات العمل.
فقــدت مــا ال يقــل عــن ثلــث عامــات المنــازل المهاجـرات البالــغ عددهــن  75ألــف دخلهــن
وفقــدت العديــد منهــنّ وظائفهــن فــي األردن ،وكمــا هــو مذكــور أعــاه ،فــإذا تجنبــت تلــك
العامــات انتبــاه الســلطات ،فإنهــنّ يصبحــن غيــر موثقــات (أي ال يمتلكــن وثائــق إثبــات
هوية) .إنهنّ يعتمدن عاد ًة على وظائف يومية غير منتظمة للبقاء على قيد الحياة ،لكن
الطلب على هذا النوع من العمل قد انخفض نتيجة ل كوفيد ، 19-وبسبب عدم قدرتهنّ
علــى دفــع اإليجــار ،تواجــه تلــك العامالت غير المســجالت خطر الطرد من شــققهن ،كما أن
ضعفهنّ االقتصادي يعرضهنّ لخطر كبير ولالستغالل الجنسي واالعتداء والتحرش من
18
قبــل المــاك وغيرهم.

 | 2العنف المبني على النوع االجتماعي في اإلعدادات الحضرية مقابل المخيمات
ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ/اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻲ اﻹﻋﺪادات اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ

ﻓﺘﻴﺎن

ﻓﺘﻴﺎت

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي
اﻹﺳﺎءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ
اﻹﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ/اﻟﻌﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻴﻤﺎت

ﻓﺘﻴﺎن

ﻓﺘﻴﺎت

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

اﻟﺰواج اﻟﻘﺴﺮي
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﺴﺪي
اﻹﺳﺎءة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ/اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
اﻹﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﺴﻲ
اﻹﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد واﻟﻔﺮص واﻟﺨﺪﻣﺎت

تقــدم منظمــات جمــع البيانــات  -والتــي تعـ ّد جــزءاً مــن فريــق عمــل نظــام إدارة معلومات
العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي  -الخدمــات فــي جميــع أنحــاء المملكــة األردنيــة بمــا
يغطــي  12منطقــة حضريــة  /مجتمــع مضيــف 19 ،وأربعــة مخيمــات لالجئيــن الســوريين في
مخيــم الزعتــري ومخيــم األزرق والمخيــم اإلماراتــي األردنــي وحدائــق الملــك عبــد اللــه .يؤكد
ً
عرضة للعنف المبني
تحليــل النــوع االجتماعــي والعمــر أنه في جميع األماكن النســاء أكثر
علــى النــوع االجتماعــي ،وال ســيما فــي المخيمات ،كما أنــه يوجد عدد أكبر من الرجال ممن
يبلغون عن العنف مقارنة بالمناطق الحضرية .أبلغ الرجال في المخيمات بشــكل رئيســي
عــن العنــف الجنســي المرتبــط بالنزاع في بلدهم األصلي ،وتعمــل فرق التواصل في المخيم
والمجهــزة بأخصائييــن اجتماعييــن مــن الذكــور علــى تســهيل االتصال والثقــة واإلفصاح.
إن االغتصــاب فــي المخيــم ال يتــم اإلبــاغ عنــه إال مــن قبــل النســاء والفتيــات لمنظمــات
جمــع البيانــات ،بينمــا فــي المناطق الحضرية فيتم ذلك مــن قبل جميع األجناس والفئات
العمرية .يبلّغ الفتيان عن أشــكال مختلفة من العنف بشــكل رئيســي إلى الجهات العاملة
فــي مجــال حمايــة الطفــل ،وهــذا قــد يفســر اإلبــاغ المنخفض فــي المناطــق الحضرية ولكن
بشــكل خــاص فــي المخيمــات .لقــد أبلغــت الفتيــات اليافعــات فــي المخيمــات عــن الــزواج

19محافظــة عمــان ،محافظــة الزرقــاء ،محافظــة المفــرق ،محافظــة اربــد ،محافظــة البلقــاء ،محافظــة جــرش،
محافظــة عجلــون ،جنــوب األردن (بمــا فــي ذلــك محافظــة العقبــة والطفيلــة والكــرك ومعــان) ومحافظــة مأدبــا
20تقييــم مخاطــر العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي فــي مخيــم األزرق  -تشــرين الثانــي https://data2.
unhcr.org/en/documents/details/85281
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القســري بشــكل أساســي ،ولكــن أيضــا ً عــن االغتصــاب والحرمــان مــن المــوارد والفــرص
والخدمــات .إن هــذه البيانــات ليســت مفاجئــة ألن اإلحصــاءات الصــادرة مؤخ ـراً مــن
المحكمــة الشــرعية فــي مخيــم الزعتــري تظهــر أنــه فــي عــام  ،2020فــإن  %58( %60فــي عــام 2019
و %78في عام  )2018من إجمالي الزيجات المســجلة هي زواج أطفال ،وهي نســبة أعلى إلى
حــد كبيــر من المتوســط الوطني.
ال ي ـزال التحــرش الجنســي يمثــل مشــكلة فــي كل مــن المناطــق الحضريــة والمخيمــات.
وقــد أظهــر تقييــم مشــترك أجرتــه مؤخ ـراً وكاالت الحمايــة بقيــادة المجلــس الدنماركــي
لالجئيــن ( )DRCفــي مخيــم األزرق أن التحــرش الجنســي قــد تــم ذكــره كقضيــة فــي  %79مــن
مناقشــات مجموعــات التركيــز ومقابــات المبلغيــن الرئيســيين .فــي تماريــن رســم الخرائط
المجتمعية ،تم ذكر التحرش الجنسي في األماكن العامة حيث تحدث التجمعات الكبيرة،
مثــل المستشــفى ،ســامح مــول ،الســوق ،نقــاط الميــاه ونقــاط التوزيــع ،ويُنظــر إلــى الفتيات
اليافعــات علــى أنهــن األكثــر عرضة للخطر ،وبالتالي تفرض األســر عليهــن مزيدًا من القيود
20
علــى الحركــة وهــذا يعيــق الوصــول إلــى الخدمــات.

التوصيات
التوصية

المسؤول

الجدول الزمني

تطوير رسائل لكسب تأييد السلطات المحلية بهدف تعزيز ومراعاة النهج المرتكز على الناجين والناجيات ضمن
سلطات إنفاذ القانون ،إضافة إلى رفع متطلبات التبليغ االلزامي ،أو تزويد مقدمي خدمات العنف المبني على النوع
االجتماعي بالمزيد من التوجيه بخصوص متطلبات التبليغ في حاالت الناجين والناجيات الراشدين (فوق ال18
عاماً).

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي +
صندوق األمم المتحدة للسكان
(وثيقة كسب التأييد)

بحلول منتصف
العام

تطوير نُهُج مبتكرة للوصول إلى الفتيات اليافعات وتيسير وصولهن إلى خدمات العنف المبني على النوع االجتماعي.

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي

بحلول نهاية العام

إجراء أبحاث بشأن العقبات التي تقف أمام الناجين والناجيات بخصوص طلب المساعدة ،والتأخر في الوصول.إلى
الجهات العاملة في مجال العنف
خدمات الدعم ،وتعزيز النُهُج المجتمعية المبتكرة لنشر المعلومات عن خدمات إدارة الحالة الخاصة بالعنف المبني الجنسي
السريرية للناجين والناجيات من حوادث
على النوع االجتماعي والمتسمة بالسرية والعطف وخدمات التدابير َّ
االغتصاب.
االجتماعي
النوع
على
المبني
العنف
مخاطر
بشأن
وعيهم
مستوى
ورفع
الخدمات
مقدمي
ات
ر
قد
بناء
في
االستمرار
الجهات العاملة في مجال العنف
الذي قد يتعرض له األطفال واألشخاص من ذوي اإلعاقة ،وكيفية طلب المساعدة والحصول على الدعم ورفع
المبني على النوع االجتماعي
الوعي حول الخدمات المتاحة
عمل
إلى
الدعوة
أو
العنف
ونوع
الناجين
قبل
من
المساعدة
طلب
سلوك
بين
الفاصلة
إجراء تحليل للفترات الزمنية
الفريق العامل المعني بالعنف
دراسات أكثر شموالً
المبني على النوع االجتماعي
موقع ميداني من خالل تطبيق "آمالي" .الفريق العامل المعني بالعنف
تحديث مسارات إحالة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي وفقا ً لكل ٍ
كما من المهم أيضا ً التأكيد على أن تطبيق آمالي هو المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمسارات اإلحالة للعنف
المبني على النوع االجتماعي
المبني على النوع االجتماعي .باإلضافة إلى عقد إيجازات معلوماتية للقطاعات األخرى لنشر تطبيق "آمالي" وتوزيع
والفرق العاملة الميدانية
المواد اإلعالمية والتثقيفية على الموظفين والمنتفعين.
االستمرار في تنفيذ دورات تدريبية بشأن اإلحاالت اآلمنة في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي للعاملين في الفرق العاملة الوطنية والميدانية
الخطوط األمامية من غير
ّ
المتخصصين (ومن ضمنهم لالجئون المتطوعون في مجال الحماية والقادة المجتمعيين المعنية بالعنف المبني على النوع
ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات الصحية)
االجتماعي

13

بحلول منتصف
العام
العمل جا ٍر
بحلول نهاية العام
العمل جا ٍر

بحلول نهاية العام

رفع مستوى الوعي بشأن االغتصاب الزوجي ألفراد المجتمع ومقدمي الخدمات ،بما يشمل الحق في الحصول على
المساعدة مع القيام بحمالت كسب التأييد لتجريم هذا النوع من العنف ومراجعة القانون المتعلق به.

الفرق العاملة المعنية بالعنف
المبني على النوع االجتماعي
ومقدمي خدمات الصحة اإلنجابية
والجنسية.

العمل جا ٍر

الفرق العاملة المعنية بالعنف المبني على النوع االجتماعي ومقدمي خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية.

العمل جا ٍر

بصفة مستعجلة

تحديث تخطيط خدمات اإلدارة السريرية لضحايا االغتصاب وضمان إدراجها في تطبيق آمالي كمسارات إحالة.

الفرق العاملة في مجال الصحة
اإلنجابية

بصفة مستعجلة

زيادة المعرفة بخدمات اإلدارة السريرية للناجين والناجيات من حوادث االغتصاب المتاحة حديثا ً على مدار
الساعة في  3مستشفيات ،وإضافتها إلى تطبيق آمالي.

الفرق العاملة في مجال الصحة
اإلنجابية وصندوق األمم المتحدة
للسكان

بحلول منتصف
العام

زيادة إمكانية توافر الخدمات في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي في المناطق التي تعاني من نقص
الخدمات/المناطق النائية (ومنها خدمات إدارة الحاالت) ،وزيادة إمكانية حصول الالجئين غير السوريين على تلك
الخدمات (ومنها من خالل زيادة التوعية وتوسعة خطوط الدعم) ،مع إدامة مستوى التفاعل مع الناجين والناجيات
األردنيين واألردنيات .ويجب أنْ تكون الخدمات في مجال العنف المبني على النوع االجتماعي متوافرة لجميع
الجنسيات.
نشر المعلومات بين أفراد المجتمع بشأن الخدمات المتاحة للعنف المبني على النوع االجتماعي وتطبيق آمالي
باستخدام طرق ابتكارية مختلفة بما يشمل المنصات عبر االنترنت.

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي
(بدعم من الجهات المانحة)

العمل جا ٍر

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي
والمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين

العمل جا ٍر

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة مع فئات مستضعفة ُمحدَّدة  ،كالمثليات والمثليّين الجهات العاملة في العنف المبني
ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ً وحاملي صفات الجنسين ،والعامالت في الجنس؛ بهدف زيادة خدمات على النوع االجتماعي
اإلحالة وإمكانية الحصول على الخدمات من أجل الدعم .وتدريب مقدمي الخدمات ومنظمات المجتمع المدني
األخرى ووكاالت إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي على حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل
الجنسي والمتحولين جنسيا ً وحاملي صفات الجنسين لضمان شمول البرامج القائمة بشأن العنف المبني على
النوع االجتماعي.
تعمل
والتي
االجتماعي
النوع
على
المبني
العنف
مجال
في
العاملة
الجهات
مع
المستديرة
الطاولة
إجراء مناقشات
منظمة انترسوس ()INTERSOS
مع مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ً وحاملي صفات الجنسين لمناقشة
والجهات العاملة في مجال العنف
مخرجات تقييم منظمة انترسوس ( )INTERSOSوتعزيز نطاق شمولية الخدمات وتطبيق النهج المرتكزة على
المبني على النوع االجتماعي
الناجين والناجيات عند تقديم الخدمات.
ً
زيادة عدد مبادرات التدخل النقدي المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الناجيات والناجين من العنف المبني على الجهات العاملة في مجال العنف
النوع االجتماعي ،ومنها مبادرات التدخل التي تدعم تحديد مساكن آمنة في المناطق الحضرية ،مع تغطية تكاليف
المبني على النوع االجتماعي
المؤسسية (للناجيات والناجين الذين ال يواجهون
اإليجار من خالل الدعم النقدي ،باعتبار ذلك بديالً لدور اإليواء
ّ
مخاطر وشيكة) والنقد في حاالت الطوارئ والنقد من أجل النقل.
تحديث خارطة خدمات المساعدات النقدية وشملها في تطبيق آمالي.
منسقو العنف المبني على النوع
االجتماعي والنقد مقابل الحماية

بحلول منتصف
العام

إعطاء مالحظات توجيهية لتحديد معايير تدخالت المساعدات النقدية والقسائم فيما يتعلق بالعنف المبني على
النوع االجتماعي

منسقو العنف المبني على النوع
االجتماعي والنقد مقابل الحماية

بحلول منتصف
العام

زيادة إمكانية الوصول إلى أنشطة ُسبُل العيش (ويشمل ذلك تقديم الدعم في مجال رعاية األطفال ،والنقد من أجل
النقل إلى جانب تقديم الدعم لضمان توفير المواصالت اآلمنة) واستدامة الفرص المد ّرة للدخل بهدف توسيع نطاق
أنشطة تمكين المرأة وضمان شمول الخدمات للفئات األخرى ال ُمع َّرضة لخطر العنف المبني على النوع االجتماعي
ضمن البرامج القائمة والمتعاملة مع هذا العنف.

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي
والفرق العاملة في مجال سبل
العيش

بصفة مستعجلة

التأكد من أنّ الخدمات األمنية مرتكزة على الناجيات والناجين ،وأنّ المسؤولين الذين يتعاملون مع حاالت العنف
هم دائما ً من نفس الجنس .وعالوة على ذلك ،من الضروري مراجعة نظام "التَّعهُدات" ألنَّه ليس تدبيراً فعّاالً لحماية
النساء من عنف الشريك الحميم (أو الزوج في هذا السياق) .تمديد مبادرات بناء القدرات الخاصة بالشرطة النسائية
وغيرها من المنشآت الحكومية األخرى.
بناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة في المجالين األمني والقانوني بشأن ال ّتوجّهات والمواقف ،والمعتقدات
الجهات العاملة يف العنف املبني
ووصمة العار ،والنهج المرتكز على الناجيات والناجين.
عىل النوع االجتامعي والجهات
أصحاب المصلحة الحكوميين

العاملة الحكومية

تحسني وضع الربامج التي تتضمن مبادرات تدخل وتتناول األعراف االجتامعية ،ومنها مثالً "مجموعات
النقاش املتعلقة بالنوع االجتامعي" أو مجموعات الدعم التي يتم فيها توعية األزواج باملساواة بني
الجنسني
تقليل مخاطر العنف الجنيس يف مناطق الخطر .وإجراء تقييم لتدابري السالمة وكسب تأييد القطاعات
األخرى لتدابري التخفيف من املخاطر.
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بحلول نهاية العام

بحلول منتصف
العام
في أسرع وقت
ممكن

في أسرع وقت
ممكن

يف أرسع وقت
ممكن

الجهات العاملة في مجال العنف
المبني على النوع االجتماعي
والحماية ومؤسسة نور الحسين

في أسرع وقت
ممكن

الجهات العاملة يف مجال العنف
املبني عىل النوع االجتامعي
ومنظمة الهجرة الدولية

بحلول نهاية
العام

االستمرار يف حمالت التوعية بشأن التَّح ُّرش الجنيس اإللكرتوين عرب شبكة اإلنرتنت ،كاالبتزاز مثالً.
واستكشاف الحلول االبتكارية للتّصدّي للمخاطر اإللكرتونية.

الجهات العاملة يف مجال العنف
املبني عىل النوع االجتامعي
واملانحني

في أسرع وقت
ممكن

وضع برامج ُمص ّممة للفتيات اليافعات غري املتزوجات ،لتحدي وصمة العار والتصدي لها .ووضع برامج
ُمص َّممة للفتيات اليافعات املتزوجات بشأن كيفية التعامل مع األرسة والعنف وتأخُّر/تأخري الحمل
زيادة التوعية حول األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل بناء قدرات الجهات العاملة يف مجال العنف املبني
عىل النوع االجتامعي ووكاالت إدارة الحالة .وزيادة عدد اإلحاالت إىل وكاالت إدارة الحالة من الجهات
العاملة يف مجال الحامية.

الجهات العاملة يف مجال العنف
املبني عىل النوع االجتامعي

في أسرع وقت
ممكن

الجهات العاملة يف مجال العنف
املبني عىل النوع االجتامعي؛
لجنة اإلنقاذ الدولية

في أسرع وقت
ممكن

زيادة املعرفة والوعي مبخاطر العنف املبني عىل النوع االجتامعي التي يواجهها الالجئون من جنسيات
أخرى والعامل املهاجرون وتحسني وصولهم إىل الخدمات.

الجهات العاملة يف مجال العنف
املبني عىل النوع االجتامعي

العمل جا ٍر

تأييد شمول خدمات العنف املبني عىل النوع االجتامعي كأولوية رئيسية منقذة للحياة وزيادة التمويل
إلدارة الحالة وأنشطة التمكني األخرى من خالل جمع التمويل ودعم املنظامت النسائية.

مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية  /الجهات
املانحة

العمل جا ٍر

متويل املنتجات املعرفية التي توثق الدروس املستفادة وأفضل املامرسات ملحاربة العنف املبني عىل النوع
االجتامعي وزيادة نطاق شمولية الخدمات
استشارة فرق العمل التنسيقية كفريق العمل الخاص بالعنف املبني عىل النوع االجتامعي وفريق العمل
الخاص بإدارة معلومات العنف القائم عىل النوع االجتامعي بشأن الفجوات واألولويات

الجهات املانحة

العمل جا ٍر

الجهات املانحة

العمل جا ٍر

ُعِ
أأِ
التالية:
المنظمات التالية:
مع المنظمات
عاونن مع
نسيق ووالالتَّتَّعاو
ير بالبالتَّتَّنسيق
هذا الالتَّتَّققررير
ُعَّدَّد هذا
أِ
ُعَّد هذا التَّقرير بالتَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات التالية:
أِ
ُعَّد هذا التَّقرير بالتَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات التالية:

أِ
ُعَّد هذا التَّقرير بالتَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات التالية:

صالية:
االتّصالية:
الجهات االت
معلومات الجهات
معلومات
معلومات الجهات االتّ ّصالية:
معلومات الجهات االتصالية:

بنظام إداإدارةرة ّ
االجتماعي:
النوعع االجتماعي:
على النو
المبني على
العنف المبني
معلومات العنف
معلومات
المعني بنظام
العمل المعني
يق العمل
المشتركتان لفلفرريق
ئيستان المشتركتان
الالررئيستان
الرئيستان المشتركتان لفريق العمل المعني بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع االجتماعي:
zatari@unhcr.org
ميس
zatari@unhcr.org
عتريي (
المعنيززعتر
الرئيستان المشتركتان لفريق العمل ميس
العنف المبني على النوع االجتماعي:
بنظام( ))إدارة معلومات
ميس زعتري ( )zatari@unhcr.org
dicamillo@unfpa.org
كاميلو ((dicamillo@unfpa.org).).
دي كاميلو
وباميال دي
وباميال
وباميال دي كاميلو (dicamillo@unfpa.org).
ميس زعتري ( )zatari@unhcr.org
وباميال دي كاميلو (dicamillo@unfpa.org).

