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فيروس كوفيد-19 وتوفير الخدمات األساسية
للناجيات من العنف ضد النساء والفتيات - لمحة 

من الدول العربية

مقدمة: 
يسلط هـذا الموجـز الضـوء على االتجـاهـات الناشـئة عـن العنف ضـد النساء والفتيات خالل جائحة كوفيد-19 واآلثار المتعلقة بتوفير 
الخدمات األساسية (مثل الصحة والشـرطة والعـدالة والخـدمات االجتماعية وتنسيق تلك الخدمات) للنساء والفتيات الالتي يتعرضن 
للعنف. ونظًرا أن البلدان قد اتخذت خطوات وتدابير احترازية لالستجابة للجائحة بما في ذلك فرض حظر التجول واإلغالق التام، فقد 
زادت تقـاريـر اإلبـالغ عـن العنف ضـد النسـاء والفــتيات وخاصة العنف المنزلي، في العديد من البلدان، مما دفع األمين العام لألمم 
المتحدة إلى الدعوة إلى "السالم في الداخل -و في المنازل- ومن حول العالم "في نيسان/أبريل 2020. واقترن تزايد العنف بتعطيل 

الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الناجيات منه. 

يسلط هذا الموجز الضـوء على اإلجـراءات التي اتخذها مقدمي الخدمات على المستوى الوطني، بما في ذلك الحكومات ومنظمات 
المجتمـع المـدني لمواجهة تعطيل الخدمات المقدمة للناجيات من العنف، شـامـًال ذلك الممارسات الـواعـدة مـن البلـدان المشاركة 
والتي بدأت في تنفيذ برنامج األمم المتحدة العالمي المشترك بشأن الخدمات األساسية من أجل النسـاء والفتيات الالتي يتعـرضـن 
للعنف وإطـالق حـزمـة الخـدمـات األسـاسية. يعـد برنامـج األمم المتحـدة العالمي المشترك للخدمات األساسية برنامج مشترك بين 
هيئة األمـم المتحـدة للمــرأة وصنـدوق األمم المتحــدة للسكـان ومنظمة الصحـة العالمية وبرنـامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب 
األمـم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجـريمة، ويهدف إلى توفير وإتاحة الوصول إلى مجموعة منسقة من الخدمات األساسية ذات 
جـودة عـالية ومتعــددة القطـاعـات لجميع النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي. يحدد البرنامج الخدمات 
األساسية التي يجب تقديمها من قبل قطاعات الصحة والخدمات االجتماعية والشرطة والعدالة وكذلك المبادئ التوجيهية لتنسيق 

تلك الخدمات وحوكمة عملية وآليات ذلك التنسيق. 

يستعرض هذا الموجز أفضل الممارسات والخبرات التي شاركتها العديد من الجهات المعنية من سبعة بلدان 1 من خالل ورشة عمل 
نظمتها وكاالت األمم المتحدة في 11 حزيران/ يونيو 2020 تحت برنامج حزمة الخدمات األساسية في منطقة الدول العربية، باإلضافة 
إلى الخـبرات األخـرى التي شـاركـتها المكاتب القطرية التابعة لهيئة األمم المتحدة للمــرأة في الدول العربية. يقترح هذا الموجز حلوًال 
ملموسة تم الوصول إليها عن طريق مجموعة من الجهات المعنية والتي يمكن تطبيقـها وتكـييـفـهـا مـع سـياقـات مختلفة للحد من 
انتشار عنف الشريك وأشكال العنف األخرى ضد النساء والفتيات خالل الجائحة وكذلك في سياق حاالت األزمات والطوارئ األخرى.

موجز السياسات
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االتجاهات والقضايا: 
جائحة كوفيد-19 والعنف ضد النساء والفتيات

داخـل األسـر التي تفـاقمـت كـذلك بسبب الظـروف المعـيـشـية 
الضيقة والمقيدة نتيجة لتدابير اإلغالق. وغالًبا ما تتصدر النساء 

المتصاص تلك الصدمات أثناء تلك التوترات. 

كـما يــؤدي انـهــيـار آلـيـات الحمـايـة أيًضا إلـى إفـالت الجـناة من 
العقاب، مما يزيد من خطر تعرض العديد من النسـاء والفـتيات 
للعنف. فـي تـونـس، على سبيل المـثال، ازداد عـدد االتصـاالت 
بخطـوط المسـاعـدة الحكومية ثمانية أضعاف في أعقاب تنفيذ 
القيـود المفـروضـة على التحــركـات وتـدابيـر الحجـر. وفـي لبنان، 
ارتفـع عـدد الحـاالت التي تـم اإلبـالغ عنها بنسـبة ٪60 في آذار/

مارس 2020 مقارنة باألشهر السابقة. 

باإلضـافـة إلـى ذلك، أدت الـتـداعـيـات االقتصـاديـة الناجـمة عن 
الجائحة ونقص فرص العمل إلى زيادة ضعف النساء المعرضات 
للعـنـف مـثـل الالجـئـات والنســاء الـنـازحـات داخـلًيا والمهاجـرات 
والنساء ذوات اإلعاقة أو النساء والفتيات المثليات ومزدوجـات 
المــيل الجنـسـي ومغــايـرات الـهـويــة الجـنـسـانية. وقد أدى هذا 
الـوضـع إلـى زيـادة آثـار العنف على النسـاء والفتيات في أوضاع 
الطـوارئ والبلـدان المتضــررة مـن الـنزاعـات في المنطقة. أشار 
تقـييـم سـريـع أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة في ليبيا إلى أن 
ما يقـرب مـن نصف النسـاء الالتي شملهن االستطالع يخشين 
التعرض للعنف األسري. وفي األردن، وفًقا لتقييم هيئة األمم 
المتحـدة للمـرأة حـول تـأثير كـوفيد-19، أشارت ٪62 من النساء 
الالتـي فـي مـوضـع ضعـف بالفعـل، بمــا فــي ذلك الالجــئـــات 
الســوريـات، إلـى أنـهـن يـشـعــــرن بـزيــادة خطـر التعـرض للعنف 

الجسدي أو النفسي نتيجة لألزمة.5

على الصعـيد الـعـالـمي، يعــتبر معـدل انتشار العنف ضد المـرأة 
مرتفًعا بحيث أن امرأة واحدة من بين كل 3 نساء تعرضت للعنف 
البدني أو الجنسي في مرحلة ما من حياتها، وأن ما يقارب ستة 
من بين كل عشر نسـاء ُقتلن عمًدا على يد شـريك حميم أو فــرد 
آخر من أفراد األسرة.2 تشير التقديرات  في الدول العربية أن أكثر 
من ٪37 من النساء العربيات أبلغن بتعرضهن لشكل من أشكال 
العنف في حياتهن وتشير بعض المؤشرات إلى أن هذه النسبة 
قـد تكـون أعلـى مـن ذلك بسـبب خـوف البعض من اإلبـالغ عن 

حاالت العنف.3  

كـانت تعـاني النسـاء والفـتيـات فـي الـدول العربية حتى من قبل 
الجـائحـة مـن أمكــانـيـة الـوصـول المحـدودة إلى أبسط الخدمات 
األساسية المجانية لسالمتهن وحمايتهن وتعافيهن، مثل خطوط 
المساعدة في حاالت الطوارئ واستجابة الشرطة وقطاع العدالة 
والرعاية الصحية والمسكن اآلمن والمأوى، والمشورة النفسية 
واالجتماعية. وحيثما ُوجدت هذه الخدمات، فإنها عادًة ما ينقصها 
التمويل أو الموظفين أو التنسيق أو الجودة الكافية. وتشير األدلة 
أن ٪40 فقـط مـن الـنـســـاء الالتــي يتعــرضــن للـعـنف يلتمسن 
المساعدة من أي نوع  وأن الكثير منهن ال يبلغن عن تجاربهن إلى 
اآللـيـات الـرسمية بسـبب الخجـل أو الخـوف من االنتقام أو قلة 

المعرفة بكيفية الوصول إلى المساعدة المتاحة.

وقد شهدت الدول العربية أثناء جائحة كوفيد-19 زيادة ملحوظة 
في حاالت العنف ضد النساء والفتيات باإلضافة إلى التحديات 
المواَجهة باستمرار لتوفير الخدمات األساسية لهن. كما تسبب

القلق والمخـاوف األمنية والصحـية والمالية في إنشـاء تـوترات 

نظًرا لتفشـي جـائحـة كوفيد-19 والتدابير الحكومية ذات الصلة، 
اقـترنت زيـادة حـاالت العـنـف وتــزايـد طـلبـات المســاعـدة أيًضــا 
بـتـعـطـيـل خـدمـات دعـم الناجيات من العنف . في سياق تدابير 
اإلغـالق والـتبـاعـد االجـتـمـاعي، لم تتمكن الخدمات االجتماعية

تداعيات كوفيد-19 على توفير الخدمات 
في الدول العربية

والقضائية والشرطية والصحية التي تعتبر أول خطوط االستجابة 
للنسـاء فـي بعـض األحـيان مـن الوصـول إلى الناجـيات لتقـديم 
المسـاعـدة الالزمـة. ومع األزمة الصحية المتدهـورة فـي جمـيع 
أنحاء العالم، ارهقت الظروف القوى العاملة في تقديم الخدمات



3

وغالًبا ما اضطروا إلى تغيير أولوياتهم، في حين تأثرت منظمات 
المجتمع المدني أيًضا بإعادة تخصيص الموارد مثًال من خالل 

إغالق عدد من مراكز العنف المنزلي وإعادة توظيفها كمراكز 
حجر صحي.

مع تحويل الموارد الصحية واإلمدادات الطبية إلى مواجهة 
الجائحة، أصبح الوصول إلى خدمات إنقاذ الحياة فيما يتعلق 

بالعنف القائم على النوع االجتماعي (مثل اإلدارة السريرية 
لالغتصاب، فضًال عن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية) أكثر 

محدودًا.

باإلضافة إلى ذلك، قد ُثبت في عدد من البلدان أن الوصول إلى 
العدالة يمثل تحدًيا في سياق تدابير كوفيد-19 الحالية، حيث تم 
تأجـيـل الجـلـسـات القضـائيـة وإغـالق المحــاكـم أو تناولـها فقط 
لحاالت الطوارئ كما هو الحال في المغرب حيث كانت الجلسات 
متاحـة فقـط فـي حاالت الطوارئ، وفي فلسطينن حيث ُأجبرت 
المحـاكـم الشـرعية على اإلغـالق وكـانت المحـاكم العادية تعمل 
فقـط لمعـالجـة القضـايا الطـارئـة. وأفـادت بعـض الناجـيات من 
العـنف فـي لـبنـان أيًضا بعـدم قـدرتـهـن على التمـاس اإلنصاف 

القانوني من الجناة بسبب إغالق المحاكم.6 

أمـا فـي لـيبيـا، تم تعـليق النظـام القضائي مما أدى إلى تفاقم 
الصعوبات التي كانت موجودة مسبًقا في إنفاذ القانون بسبب 

النزاع المسلح.7 

واستجابًة لألزمة ولحماية المالجئ من المخاطر الصحية، اتخذت 
بعض الحكـومات في المنطـقة قراًرا بفرض الحجر الصحي على 
النساء الوافدات حديًثا والناجيات من العنف لمدة 14 يوًما قبل 
السمـاح لهـن بالـدخـول إلى الملجـأ كما هو الحال في فلسطين 
والعراق على سبيل المثال، ولكن لم يتم تطبيق بدائل أو خيارات 
آمنة أخـرة لضمان توفـر المكـان للنسـاء الوافدات حديًثا والالتي 
تحتاج إلى الحماية. ففي فلسطين، أجبر هذا القرار الشرطة على 
اللجــوء إلـى الحـلــول الطـائفـية حــيث يتـم إعــادة الـنـاجــيات إلى 
عائالتهن وأحياًنا إلى المعتدين لهن، بضمان أحد أفراد األسرة أو 
قـادة المنطقة، وحيث تكـون سـالمة الضحـية أو الناجية ليست 

مضمونة.

في لبنان، طلبت بعض المالجئ من الناجيات الالتي لجأت إلى 
خـدمـات اإليـواء تقديم دليل على عدم إصابتهن بالفيروس على 
الـرغـم مـن أن إجـراء ذلك االخـتبـار فـي المـستـشفـيات المعـنية 
يتطـلـب شروط وإجـراءات معينة. إذا فواقعًيا، لم يكن الوصول 
لتلك المالجئ ممكنًا أو سهًال أثناء الجائحة. باإلضافة إلى ذلك، 
كـانـت نسـبة إشغـال العـديـد مـن المالجـئ كـاملة تمـامًا بسبب 
الظروف التي نبعت عن الجائحة ولم تستطيع استقـبال ناجيات 
جدد. وكان هذا هو الحال في المغرب حيث بقي عـدد قليل جًدا 
مـن المـالجـئ مفتوحـة. أمـا فـي األردن، فبينما كـانت المالجئ 
مفتوحة، واجهت المنظمات النسـائية تحـديات فـي التجول في 
المـدينـة وبـالـتـالـي لـم تكـن قــادرة علـى الـوصــول إلـى النــسـاء 

المعرضات للخطر أو الناجيات من العنف.

عـالوة علـى ذلك، فـإن تـوافـر الخـدمـات ال يعـني دائًما إمكـانية 
الـوصـول إليها مـن قـبل جمـيع الـنـسـاء والـفـتيات. في حين تم 
إعـــداد مـنـصـات على اإلنتــرنت للنســاء والناجـيات المعـرضـات 
للخطر، ظهرت تحديات جديـدة أخـرى بسبب تواجــد المــرأة على 
مـدار الـسـاعـة طـوال أيـام األسـبوع مع مـن يسـيئ إليها وقد ال 
تـسـتـطـيـع الـوصـول اآلمـن إلـى الـخـدمـات بسـبب عــدم وجــود 
خصـوصـية كـافـية إلجـراء مكـالـمـات هـاتفية أو قـد يكـون لديها 
اتصال محدود إلى اإلنترنت بسبب القيود المفروضة عليها من 

قبل مرتكب العنف. 

كمـا ظهـرت تحـديـات جـديـدة تتعلـق بسالمة المرأة أثناء تحويل 
الخـدمـات إلـى الـمنصـات االلكــترونية مما عـرضـها  لخـطر أكـبر 
للـعـنـف. فقـد أدت الـمـنـصــات اإللكـــترونيـة إلى قيام مقدمي 
الخدمات بالتعامل مع معلومات حساسة وأصبحت الحاجة إلى 
حمـاية الـبيانات في غاية األهمية أثناء إدارة حاالت العنف، مما 
يؤكد على الحـاجـة المـاسـة إلـى تـدريب جميع مقدمي الخدمات 
على المخاطر المحددة المتعلقة باستخدام المنصات اإللكترونية.

عـالوة على ذلك، ال تتمـتع جمـيع النساء بإمكانية الوصول إلى 
اإلنترنت أو ال تمتلك دائما هـاتـف ذكـي وبـالـتـالي ال يستطعن 
اإلبالغ بسهولة عن العنف أو طلب المساعدة عن ُبعد عن طريق

تلك المـنـصـات. وقـد ال تكـون الـنـســاء على درايـــة بـمـســارات 
اإلحالة المستحدثة والخدمات المتاحة لهن، مما يضيف المزيد 

من الحواجز أمامهن للوصول إلى الدعم.
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االستجابة: كيف تكّيف مقدمو ومقدمات الخدمات 
لضمان استمرار تقديم الخدمات؟

فـي حـين ثبـت أن الـوصـول إلى الخـدمـات يمثل تحـدًيا فـي ظل 
أزمة كوفيد-19، فقد تم اتخاذ مبادرات لمعالجة وقف الخدمات 
والـوصـول إلـى الـنسـاء والـفـتيـات التـي تحــتاج إلى الـدعـم. لقد 
حـولـت كـل مـن المـؤسـســات الحكــومـية ومنظـمات المجتـمع 
المدني تقديم خدماتها إلى منصات الكرتونية وتم اختبار العديد 
من األساليب المبتكرة لضمان حماية المرأة ومساعدتها. يهدف 
هـذا المـوجـز إلى تسلـيط الضـوء على بعـض المبادرات التي تم 

وضعها عبر القطاعات األربعة للخدمات األساسية وتنسيقها:

فـي ظـل مواجهة الخدمات الصحية لتحديات التصدي لتداعيات 
وأثار الجائحـة، ومع ثقل كاهل العاملين في مجال الرعاية الصحية، 
تحولت األولـويـات لالستجـابة للحاالت المصابة بالفيروس مما 
أدى إلى صعوبة تقديم الدعـم الطبـي العـاجـل للنـاجـيـات، بينما 
كـان علـى مقـدمي الخـدمات الطـبية التكّيف إلدارة الحاالت عن
ُبعد متى يكون ذلك ممكًنا. وتم ملـاحظـة زيـادة في االستفـادة 
مـن الخـدمات الصحية من قبل الناجيات من العنف، مع المزيد 
من اإلفصـاحـات المتعلـقة بعنف الشـريك الحميم واالستغالل 
واالعـتداء الجنـسي والتحـرش وأشكـال أخـرى مـن العنف القـائم 
على النـوع االجتـماعي، وذلك مقـارنًة بما كان عليه قبل تفشي 
فـيروس كـوفـيد-19. فعلى سبيل المثال، يشير التقييم األولي 
السريع الذي قام بإجراءه مجموعة الصحة في العـراق إلى زيـادة 
استخدام الخدمات الصحية من قبل الناجيات من العنف القائم 
على النـوع االجتماعي بنسـبة ٪40، وخـاصـة الالتـي يعـانين من 

عنف الشريك.9

في العراق، أنتجت منظمة الصحـة العالمية إرشادات لكل من   O

الخدمات اإللكترونية وتلك المقدمة وجًها لوجه للرعاية الصحية   
للنسـاء الالتـي قـد تكـون تعـرضـت للعنف بما في ذلك تطوير   
مسار إحالة مستحدث لكل محافظة.10 كما تم إجراء تدريب عبر   
اإلنتـرنت لممثلي الخطـوط األمـامية مـن وزارة الداخلية ووزارة   
الدفاع بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي وكوفيد-19.  

القطاع الصحي

في لـبنـان، استمـر الدعم المباشر للحاالت عالية الخطورة أثناء   O

فترة اإلغالق، مع مراعاة جميع تدابير الحماية ضد  كوفيد-19.   
كما تـم تطـبيـق نظـام إدارة الــحـاالت عـن ُبعــد بـهـــدف إنشــاء   
خطـوط اتصـال آمنـة وقـويـة ومرنة مع الناجيات الالتي تتواجد   
مـع المعـتدين علـيـهــن وشـمـــل ذلك دعـــم تـكـالـيف الهـاتـف   
المحمــول واإلنتــرنـت والتـأكـد مـن مـوافقة الضحية لمشاركة   
المعلـومـات وضـمان خصـوصية بيـانـات الـنـاجـيـات عـند إجـراء   
المكالمات عبر اإلنترنت وعبر الشبكات االجتماعية مثل تطبيق   

الواتس اب وفيسبوك.  

وقـد تأثـر قطـاع الخـدمات االجتماعية بشكل غير متناسب باألزمة 
بسبب إغالق المالجئ حيث كان في بعض األحيان من المستحيل 
قبول الناجيات الجدد لتجنب انتشار الفيروس بالعاملين والموجودين 
بالملجأ. ومع ذلك، توصلت بعـض الحكومات ومقدمو الخدمات 

إلى حلول لمواجهة المخاطر الجديدة التي نتجت عن الجائحة.

في تـونـس، تم إنشـاء مـأوى مؤقـت للناجيات من العنف بعد   O

خمـسة عشـر يـوًما مـن بـدء تنـفـيذ تـدابيـر اإلغـالق. اعتباًرا مـن   
حـزيـران/ يـونيـو 2020، تـم مسـاعـدة 29 شخـًصا من قبل هذا   
الملجـأ (ستـة عشـر امـرأة وثـالثة عشـر طفـًال). وقد أتاح الملجأ   
إلـى النسـاء إمـكـانيـة الحصـول على مكـان لإلقـامة لمدة أربعة   
عشـر يـوًما مـع إجـراء جمـيع الفحـوصـات الطـبية الالزمة. وبعد   
فـترة الحجـر الصحـي، يتـم إيجـاد مـأوى جـديد للنسـاء والفتيات   
الناجيات من العنف. ويذكر أن إنشاء الملجأ كان ممكنا بفضل   

التنسيق القوي بين وزارة شؤون المرأة ووزارة الصحة.  

في مصـر، تم إعـادة تصميم مراكز األزمات الحالية الستيعاب   O

غـرفـة مخصـصة للحـجـر الصحـي وبـالتالـي تـمـكـين النسـاء من   
الحصـول على المســاعـدة ودخـول المـالجــئ. كـمـا تـم تـوفــيـر   
معــدات الـحـمـايـة الشخصـية مـن قبل الحكـومة بالشـراكة مع   

الخدمات االجتماعية
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قطاع الشرطة

قطاع العدل

وكـاالت األمـم المتحـدة لتمكـين العـاملين بالمـأوى من تنفيذ   
التدابير الوقائية الالزمة.  

كما تم تعزيز الخطوط الساخنة الحالية للنساء في مصر وتونس   O

لإلبـالغ عـن حـاالت العنف ولتغطية جميع أنحاء البالد وتقديم   
المشورة على مدار الساعة طوال اليوم.  

في المغــرب، تـم إنشـاء تطـبيـق للـهـاتــف الـمحـمول للنســــاء   O

المعرضات لخطر العنف. يدير التطبيق االتحاد الوطني للمـرأة   
المغـــربية ويقــدم حـــًال للمـــرأة المحبوسة مع مرتكب العنف،   
وذلك مــن خــالل اتصـالـهـا عن طريق التطبيق بواحد من اثني   
عشر (12) مركزا في جميع أنحاء البالد،11دون الحـاجة إلى إجـراء   
مكالمـة هـاتفـية. كمـا يتـم توفـير الـدعـم النفسـي عن ُبعد من   
قبـل المجلـس اإلقلـيـمـي لكـلية األطـباء والجمـعـية المغـــربية   

للطب النفسي.  

في األردن، يمكـن للناجـيات االتصـال مباشــرة برقـم الطـوارئ  O

  911 طوال فترة اإلغالق.

في سيـاق األزمــة الحــالـيـة، ظهـرت أشكـال جديدة من العنف   O

ضـد المـرأة ممـا يحتـاج إلـى استجـابة عـاجـلة. ففي مصر مثًال،   
أطلقت الحكومة حملة إعالمية لزيادة الوعي حول كيفية تجنب   

العنف السيبراني واالبتزاز عبر اإلنترنت.  

في سياق الجائحة، تم إرهاق قطاع الشرطة في الكثير من البلدان 
مـع تحـول األولـويــات نحـو فـرض الحجـر الصحي ومـراقبة تطبيق 
إجـراءات التبـاعد االجتمـاعي أو االستجـابـة لالضطـــــرابات العــامـة 
والجــرائـم األخــرى التـي زادت فــي المنـطقــــة نتيجــة للـعــواقــــب 
االقتصادية واالجتماعية المترتبة على انتشار الجائحة. وعلى الرغم 
من التحديات الناشئة، استمرت قوات األمن في دول المنطقة في 

االستجابة لحاالت العنف األسري.

في لـبنـان، واصلـت قوات األمن إجراء زيارات منزلية للناجيات   O
مـن العــنـف، علـى الـرغـم مـن حظــر التجــول الـذي تـم فـرضــه   

وكانت الشرطة تتلقى حاالت العنف األسري في األقسام.12  

في األردن، استخـدمـت مـديـريـة األمـن العـام مناهـج مبتكــرة   O
للوصول إلى الناجيات وضمان استمرار الخدمات أثناء الجائحة.   
وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية (مثل األقنعة والمعدات   
الصحية والقفازات، وما إلى ذلك) على مسؤولي إنفاذ القانون   
والعاملين الذين شاركوا في تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف   
ضد النساء والفتيات. كما تم تشكيل فريق االستجابة للطوارئ،   
الذي ُتمثل الضابطات النسبة األكبر من أعضائه، وتدريبه على   
االستجابة أثناء األزمة، بما في ذلك التواصل مع الناجيات من   
العنف مباشرة ومرافقتهم إلى مركز الشرطة أو إلى المحكمة.   
تضمن هذه اآللية سالمة الضحية أثناء التحُرك من وإلى مركز   

الشرطة أو المحكمة أثناء وجود قيود على التحركات.  

كمـا ثُبَت أن التنسـيق والعمل المشَتَرك مع المجتمع المدني   O
ووسائل اإلعالم ضروريان لقوات األمن: في األردن، على سبيل   
المـثال، تـواصـلت مـديـريـة األمـن الـعــام مـع المنـظمـات غــير   
الحكومية وتم التنسيق بشأن اإلحاالت، ال سيما حاالت العنف   
الشــديـدة والـعـاجــلة. وبالتعــاون مـع وســائل اإلعالم، أطلقت   
مدـيرية األمن العام أيًضا حملة توعية حول العنف ضد النساء   

والفتيات أثناء الجائحة.  

خالل الجائحة، كان الوصول إلى العدالة محدوًدا في الدول العربية 
بسبب إغالق المحاكم وتأجيل الجلسات، مما أدى إلى تراكم الدعاوى. 
ولم يتم اإلبالغ في المنطقة إال عن عدد قليل من حاالت العنف 
ضد المرأة إلى الشرطة، ونسبة أقل من الحاالت التي تم اإلبالغ 
عنها يتم توجيه اتهامات فيها ضد الجاني، مع اإلبقاء على عدد أقل 
من اإلدانات الموجهة.13 ومع انتشار جائحة  كوفيد-19، نمت فجوة 
العـدالة الخــاصـة بـالـنـســـاء بشكــل غـير متنـاسـب بـســبب القيود 
المفروضة على التحركات وتدابير االستجابة األخرى. و في العديد 
من البلدان، تم إغالق المحاكم أو اقتصرت على التعامل مع حاالت 
الطـوارئ فقـط. ونظـًرا لتقلـيص خـدمات العدالة المقدمة بشكل 
شخصـي، عمـل مقـدمـو الخـدمات في بعض البلدان على تفعيل 

منظومة الوصول إلى العدالة الكترونًيا.

في الـمغــرب على سبيل المثال، تقـــدم وزارة العدل الخدمات   O
الرقمية عبر موقًعا إلكترونًيا خاص بها،14 والذي يتضمن إمكانية  
تقديم شكوى عبر البريد اإللكتروني. كما تم تطوير نظام يربط   
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تنسيق االستجابة

تجـدر اإلشـارة إلـى أن تـوقـف بعـض الخـدمـات أو تقليص حجمها 
يعـني أن االستجــابـة المـنـسقة بين مختلـف القـطـاعـات (الصحــة 
والشـرطة والعدالة والخدمات االجتماعية) قد تأثرت. في عدد من 
البلـدان فـي الـمـنـطـقـة، وحتـى فـي الـدول التي واصلـت الجـهات 
الشرطية عملها فيها وتمكنت من مسـاعدة الناجيـات، تـم إغــالق 
معظم المالجئ أو أصبحت خدماتها محدودة، مما يجعل اإلحاالت 

إليها أمرًا صعبًا.

فـي فلـسـطـين، نسـقت وزارة التنـمية االجتمـاعية االستجــابـة   O
لقضـايـا الـعـنـف ضـد الـنـســاء والفـتيات والتي شملت مكتب   
المـدعـي العـام والمجلـس الــوزاري واألمـم الـمـتـحــدة وكذلك   
تزويـد المجلـس الـوزاري بخطة تتضمن 15 نقطة تم اعتمادها   
بالفعل وقدمت أيضًا إرشادات حول التعامل مع حاالت العنف   
ضد النساء والفتيات أثناء الجائحة. استلزم ذلك التنسيق أيًضا   
التعاون مع وزارة الصحة، والتي قام ممثليها بإخضاع الناجيات   

لفحص فيروس كوفيد-19 قبل دخولهن إلى المالجئ.  

الـتـوصـــيــات

التوصيات الموجهة لجميع القطاعات:

االستمرار في التأكد من أن مقدمي الخدمات األساسية من   •

جميع القطاعات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني،  
لديهم المستوى الالزم من معدات وبروتوكوالت الحماية  

الشخصية المعمول بها لحماية أنفسهم واآلخرين من انتشار   
كـوفـيد-19، دون المســاس بمستــوى الـوصــول إلى الخـدمـة    

وتوافرها وفعالية استجابتها.  

إصـدار إعـالنـات الـخـدمـة العـامـة بـرســالـة مفـادهـا أنه لن يتم   •

التسـامـح مـع العـنف ضـد النسـاء والفـتيـات أثنـاء الجائحة وما   
بعدها، وأن الجناة سيواجهون عواقب وخيمة.  

مواصلة جهود الدعوة لتوعية مقدمي الخدمات والمجتمعات   •

بالحاجة إلى دعم الناجيات أثناء وبعد جائحة كوفيد-19.   

توفـير التمـويـل العـاجـل والمـرن لخـدمـات الـدعـم التي تـديـرها   •
الدولة وخاصًة منظمات المجتمع المدني وحقوق المرأة.   

االستـمرار فـي إجـراء تقـييمات سريعة ودراسات تحديد النطاق   •
إلبالغ التخطيط والبرمجة وتنفيذ االستجابات.   

الخطوط الهاتفية الساخنة بجميع المحاكم ويصحبه استخدام   
تطبيق للهاتف المحمول يتيح للضحايا تقديم الشكاوى بشكل   
عاجل وعبر اإلنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المحكمة أو إلى   
قسـم الشـرطـة. وتـم نشـر أرقـام الهـواتـف المجـانية من خالل   
وسـائـل اإلعـالم ووسـائـل التـواصــل االجـتـمـاعـي ويتـم إرسال   
الشكاوى مباشرة إلى المحكمة المختصة بالنظر في الشكوى.   
باإلضـافـة إلـى ذلك، يتـم اتـخـاذ تـدابيـر المتابعة من خالل هذا   
النظـام مـن قـبل الشـرطـة أو مـن خـالل مسـاعدة الضحايا في   
الوصول إلى مأوى، أو من خالل توفير معلومات حول الخدمات   

االجتماعية للحاالت العاجلة أو األقل خطورة.  

في لـبنـان، وبعـد تنفـيذ تـدابيـر الـحجـر الصحي، استخدم بعض   O
القضـاة تقـنيـات االتصـال عن ُبعد إلصدار أوامر حماية للنساء   
المعـرضات للـعـنـف والـنـاجـيـات منـه وأصــدروا أوامــر حمــايـة   
بالفعــل.15 كمـا أمـر بعـض القضـاة األطـباء الشـرعـييـن بتوثيق   
االعتداء الجسدي على الناجيات في أقسام الشـرطة.16 أما في   
الـمـغــرب، تـم إنـشــاء خـطـــوط سـاخـنـة للسـمـاح للـمـحـــامـين   

والمتقاضين بطلب معلومات حول القضايا الجارية.  

استجـاب مقـدمو الخـدمات عـبر البلدان في منطقة الدول العربية 
لألزمـة مـن خـالل تصـميـم وتنفـيذ حلـول مبتكـرة وأظهـروا جهوًدا 
رائعـة لـضمـان وصـول النسـاء والفـتيـات الناجيات من العنف إلى 
الخدمات األساسية. يتم عرض العديد من هذه اإلجراءات في أداة 
تتبـع  االستجــابة إلـى كـوفـيد-19 القـائمـة على النـوع االجتمـاعي 
العالمية. ومع ذلك، يجب مواصلة الجهود لضمان استمرار إتاحة 
الخـــدمات وإمكـانية الـوصـول إلـيـهـا وضمــان جـودتـهــا، حــيث إن 
التـداعيات االقتصـادية للجائحة تؤثر بالفعل على النساء والفتيات 

في سياق ال يزال فيه الفيروس ينتشر عبر الدول العربي.



7

االستمـرار فـي جهــود الـدعـوة مع الـدول لضمـان إدراج الرعاية   •

الصحـية المنقـذة للحـياة للعنـف القـائم على النوع االجتماعي   
ضمن قائمة الخدمات الصحية األساسية.   

االستمـرار فـي نشـر المعلـومات حـول الخدمات المتاحة محلًيا   •

للناجـيات (مثـل الخطـوط الـسـاخـنـة والمـالجـئ ومـراكـز أزمـات   
االغتصاب واالستشارة)، بما في ذلك ساعات عمل وتفاصيل   
االتصـال بالمالجـئ وما إذا كان يمكن تقديمها عن ُبعد وإنشاء   

روابط اإلحالة.  

االستمـــرار فـي تـوعـيـة مقــدمـي الخـدمـات الصحية بالمخـاطر   •

والعواقب الصحية للعنف المرتكب ضد النساء والفتيات.  

تـقـــديم دعـم الخـط األولــي والعـــالج الـطـبـي الالزم للـنـســــاء   •

والفتيات الناجيات من العنف.  

توصيات القطاع الصحي:

رفع مستوى الوعي بأنه يجب أن تظل المالجئ ومراكز األزمات   •

التي تـديـرهـا الدـولة ومنظمات المجتمع المدني مفتوحة أثناء   
أي أزمة على قـدر اإلمكـان ومـع االلـتزام باحـتياطات السـالمـة   

الالزمة.  

االستمـرار فـي تقـديـم الخـدمات عن ُبعد حيثما أمكن مثًال عن   •
طـريق التحّدث إلى استشاري ُمدّرب على الهاتف أو عن طريق   
الرسـائـل القصـيرة أو دخـول "محــادثـة" آمنة عـبر اإلنترنت في   

أوقات محددة.  

تحــديث شبكـات اإلحـالة بانتظام لتعكس التغيرات في مرافق   •
الـرعــايـة المتـاحـة وإبـالغ مقـدمي خــدمـات المجتـمـع المــدنـي   

والمجتمعات الرئيسية حول هذه المسارات الجديدة.  

توصيات قطاع الخدمات االجتماعية:

تمـاشًيا مـع االحـتيـاجـات التشغيلية، يجـب الوضع في االعتبار  •

أهمـية نشـر قـوات الشـرطـة، بمـا فـي ذلك الضــابطـات، مــن   
وحدات الجريمة األخرى للعمل على قضايا العـنف ضد النساء   

والفتيات.  

التأكـد مـن أن النسـاء الالتـي تعـرضـن للعـنف يمكنهن مغادرة   •

منـازلـهـن هـرًبا من سـوء المعـاملة دون التعـرض ألي نوع من   
العقـوبات والقـيود لخـرق تدابيـر اإلغــالق التـي فـرضتها جائحة   

كوفيد-19.   

يجب ضمان استمرار تدابير الحماية القضائية وإمكانية الوصول   •

إليها مثًال من خالل السماح بالتطبيقات عن ٌبعد إلدارة وضمان   
االمتثال ألوامـر الحمـاية أو قبول الشهادات واألدلة بالوسائل   
اإللكترونية أو بإدخـال نـوبات عمل خاصة للمحامين والمدعين  

  العامين والقضاة.

النظــر فـي استخـدام وحـدات العـدالة المتنقلة المتكاملة التي   •

تديرها الجهات المعنية بقطاع العدالة والتي تتكيف مع تدابير   
الـتبـاعـد االجتـماعــي، وذلك لـدعـم االستجــابـات الشـاملة في   
الحاالت التي تنطوي على عنف ضد النساء والفتيات والوصول  

إليها حتى في المناطق النائية.  

توصيات قطاع الشرطة:

توصيات قطاع العدالة:
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