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المقدمة
غيرت جائحة كوفيد-19 حياة النساء والفتيات في الدول العربية 
بشكـل جـذري. ففـرضـت تـدابيـر الحظر واإلغالق، واضطر الكثير 
إلى التوقف عن العمل وُفقدت دخــول بالكـامـل. كما ازداد عـبء 
العمل المــنزلـي وأعمـال الـرعـايـة غـير مـدفـوعـة األجـر، بالنـسبة 

للنســاء بـشـكـل خـاص، بسـبب أدوارهـــن كمـقــدمــات للـرعــايـة  
والمعايير المنوطة بأدوار الجنسين الموجودة مسبًقا. 

كـمـا أن لتـدابيـــر اإلغــــالق آثـار خطــيرة أخـرى على النسـاء، حيث 
تعـرضـهـن لخطـر العنف في منازلهن، أو تجعلهن حبيسات لمن 
يسيئون معاملتهن. قبل أزمة كوفيد-19، قالت 37٪ من النساء 
الالئي سبق أن كان لهـن شـريك في أي وقـت مضـى في منطقة

شـرق البحـر األبيــض المتـوسـط أنهـن تعـرضن للعنف الجسدي 
أو الجنسي أو كليهما على يد الشريك في مرحلة ما من حياتهن.

وفي أعقاب التدابير المتخذة للتصدي لمرض كوفيد-19، ازدادت 
التقــاريـر عـن العنـف ضـد المـرأة، وخـاصـة العنـف المنزلي، في

العديد من بلدان المنطقة حيث تسببت مخاوف الصحة واألمن 
والمـال والقلـق المـتزايد فـي حدوث توترات وضغوط زادت من 
حـدتها ظـروف المعيشة الضيقة والمزدحـمة التي تبعـت فرض 
حـاالت اإلغـالق. وقـد أثرت هذه الظروف أيًضا على النساء في 
مناطق النزاع وكذلك النساء الالجئات والنازحات والفئات األكثر 

عرضة األخرى.

تواصلت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع منظمات المجتمع المدني 
لفهم تأثيرات الجائحة على مجريات عملها والتحديات التي تواجهها 
والحلـول التـي وجـدتهـا. وتـأتـي هـذه الـوثيـقـة فـي هـذا السـياق 
بحيث تهدف إلى تسليط الضوء على النتائج الرئيسية لهذا التقييم. 

يقـدم المـوجـز أيًضـا بيانات نوعية وكمية عن تأثيرات كوفيد-19 
فـي العنـف ضـد المرأة، بما في ذلك في الفئات األكثر ضعًفا، 
مـن خـالل عـدسـة منظـمات المجتـمـع المــدنـي النـســائيـة فــي 

المنطقة العربية.

تأثيرات جائحة كوفيد-19 على العنف ضد 
النساء والفتيات في الدول العربية من خالل 

عدسة منظمات المجتمع المدني النسائية 
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في التقييم

كجـزء مـن استجـابتها ألزمـة كوفيد-19، أجرى المكتب اإلقليمي 
لهيئة األمم المتحـدة للمـرأة تقييًما سـريًعا لتأثير تفشي الجائحة 

في منظمات المجتمع المدني النسائية في المنطقة. 

اسـتندت المنهجـية المستخـدمة إلى دراسة استقصائية شملت
49 سؤاال باللغات اإلنجلـيزية والعربية والفرنسية، بما في ذلك

أسئلة ذات اختيارات متعددة وكذلك أسئلة مفتوحة بغية جمـع 
الـبيـانـات الكـميـة والنـوعية. هـذه البيانات تم جمعها في الفترة 
مـن 06 إلـى 20 أيـار/ مـــايــو 2020 حــيث تـلـقــت هــيئــة األمـم
المتحـــدة للمـــرأة مـدخـــالت مـن 220 مـنـظمـة مـن مـنـظـمـات
المجتمع المدني من 15 دولة في جميع أنحاء المنطقة العربية:
البحــــريــن ومصـــــر والعـــــراق واألردن والكـويت ولـبنـان ولـــيبيــا

تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة العنف ضد المرأة سواء في المنزل أو عبر اإلنترنت

ذكـر عـدد كـبيــر مـن منظمـات المجـتمـع المـدني التـي شمـلتـهـا 
الـدراسـة االستقـصـائيـة أن العـنف المـنزلي قد اشتد في الدول 
العـربيـة. وهنـاك بعـض األسبـاب الـرئيسـية وراء ذلك كالضـغط 
المتزايد بسبب الصعوبات المالية، والحبس لفترات طـويلة في 
األماكن المغلقة، وكذلك وقف الخدمات ونظم الدعم المعنية 
بالنسـاء. واضطــرت النســـاء، الالئـي لم يستطـعن الهــروب مـن 
المـنزل الـذي يشاركــنه مـع المعــتدين علـيهـن أو الـوصــول إلـى 
عائـالتهـن للحصول على الدعم، إلى تحمل العنف، كما وجد أنه 
اإلحسـاس باإلفـالت مـن العقـاب هـو إحـدى عوامل الدفع التي 
شجعت الجناة على ارتكاب جرمهم، حيث توقفت خدمات العدالة 

في العديد من البلدان.

ليس هـذا فحسـب بل الحظت منظمات المجتمع المدني أيًضا 
زيادة في العنف عبر اإلنترنت ضـد النســاء والفـتيـات وذلك ألن
شبكات التواصل االجتماعي استثمرها الـجنـاة كمـساحة جديدة، 

ومـوريتـانيا والمغــرب وفـلـسـطـيـن وتـونـس والمملـكة العــربية
السعــوديـة والسودان واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

أجـاب االسـتبـانـة منظـمـات المجتـمع المــدنـي التـي تعـمل مـع 
الناجيات من العنف، ومع بناة السالم من النساء، والنساء فـي 
المجتمعات المتأثرة بالصراعات، والمنظمات التي تعمل بشكل 
أوســع على المســاواة بيـن الجنـســين. عملـت هـذه المجمـوعـة 
المتنــوعـة مـن المنظمـات التـي أجـابـت على المستوى المحلي 
والقطري واإلقليمي وتم تمويلها بنسبة 23٪ من قبل الحكومات 
و55٪ مـن المنـظمات الـدولـية و48٪ مـن الـتبـرعـات الخــاصـة، 
ويـوضـح هـذا المـوجـز نتـائـج التقـييـم حـول تأثير كوفيد-19 في 
المنظمات النسائية وعواقب الجائحة على النساء في المنطقة.

بسبب التباعد االجتماعي وتدابير أخرى تحظر التجمعات. أشارت 
منظمات المجتمع المدني إلى وجود فكاهة سوداء على وسائل 

التواصل االجتماعي حول أدوار الجنسين.

السؤال حول ما إن تم إما مالحظة اشتداد العنف ضد النساء
أو السماع عنه في سياق جائحة كوفيد-19

العنف المنزلي العنف على اإلنترنت 

قل ازداد ال تغير غير مؤكد
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المجموعات األكثر عرضة في خطر أكثر من أي وقت سبق بسبب الجائحة

علـى غـرار األزمـات األخـرى التـي غـالًبا مـا تفـاقم عـدم المساواة 
وقـابلية التأثـر، كـان لجائحـة كـوفيد-19 والتـدابير الحكومية ذات 
الصلة تأثير كبير في األقليات والسكان األكثر عرضة ممن فقدوا 
هياكـل الـدعـم الخـاصـة بهـم. وقـد وصفـت منظمـات المجتمع 
المـدنـي النسـاء الالجـئات والمهـاجـرات والنسـاء ذوات اإلعـاقـة، 
وأيًضا األقليات العرقية واألقليات الجنسية بأنهـا تواجـه "تـأثـيًرا 

مزدوًجا" للجائحة بسبب األوضاع الهشة الموجودة مسبًقا.

وسلطـت منظمـات المجتمـع المـدني التي تعمل مع الالجـئات 
الضـوء على المخـــاطـر الجـديـدة التـي تـواجـــه الالجـئـات وكـذلك 
مـواطـن الضعـف المـركـبة. كــانـت الالجئـات أكـثر عــرضـة لخطر 
المشــــاكـل الصحـيـة وانعـدام األمــن الـغــذائــي فــي المنـطـقـة. 
باإلضــافـة إلـى ذلك، أدانت منظـمات المجتـمع المدني التمييز 

ووصمة العار التي تواجهها الالجئات.

وسلطـت منظمـات المجتـمـع المـدنـي العـامـلة مـع العـامــالت 
المهـاجرات الضـوء على أن المستفـيدات منهن معرضات لخطر

تعطيل وصول الناجيات من العنف إلى الخدمات 

قد أسفرت الجائحة بالفعل عن زيادة في عدد حاالت العنف ضد 
المـرأة فـي المنطـقة، واقـترن هـذا بتعطيل الخدمات األساسية 
للنـاجـيـات مـن العـنـف بسـبب تـدابيـر اإلغـالق. فحسبما أفـادت 
منظـمـات المجـتمع المـدنـي النسـائيـة فـإنه قد تأثرت الخدمات 

الصحية والشرطية والعدلية واالجتماعية.

عالوة على ذلك، تأثرت الخدمات القانونية بالجائحة وفًقا لـ ٪39 
مـن منظـمات المجتمـع المـدني النســائيـة. وأفـادت منـظمـات 
المجتـمـع المـدنـي النسـائيـة أيًضـا بـأنـه تم إغـالق المحاكم وتم 
تعلـيق عـدد مـن اإلجــراءات المتعلـقـة بالتـعـويـضـات القـانـونيـة 

وقضايا الحضانة والنفقة في سياق كوفيد-19.

يبدو أن انقطاع الخدمات القانونية أجبر الشرطة والجهات الفاعلة 
األخرى على اللجوء إلى آليات العدالة غير الرسمية لضمان حماية 
الناجـيات. فتشـير 35٪ من منظمات المجتمع المدني النسائية 
إلى أنـه كـان من األسهل خالل فترة الجائحة الوصول إلى آليات 
العـدالـة غـير الـرسمـية أو التقلـيدية مثـل الـوسـاطة المجتمعية، 
أو فض المنازعات بأساليب بـديـلة مـن خـالل األسـرة أو الزعماء 

انعدام األمـن الغـذائـي وكذلك فقدان العمل. وكان هناك اتجاه 
نحو تسريح العامالت المنزليات المهاجرات وطردهن من العمل 

في جميع أنحاء المنطقة؛ فتترك العامالت المهاجرات دون 
مسـاعدة وحماية الحتياجاتهن األساسية أثناء الجائحة، وغالًبا ما 
ال يتاح الوصول لهن إلى الحصول على وثائق هوياتهن أو إمكانية 

العودة إلى منازلهن.

كما كانت النساء ذوات اإلعاقة األكثر عرضة في مواجهة الجائحة. 
أشارت منظمات المجتمع المدني النسائية إلى أن هؤالء النساء 
غالًبا ما يواجهن فرًصا محدودة للوصول إلى الخدمات الصحية، 
ويفقدن آليات دعمهن، فضًال عن إمكانية وصولهن إلى الجهات 
التي تقـدم الـرعـايـة، ويـواجـهن العـنف ضـد المـرأة، كمـا قـابلت 
النسـاء ذوات اإلعـاقـة تحـديـات عـند التطـلـع إلى الحـصـول على 
الخـدمـات. ومـع إغـالق مـراكـز الـرعاية الخـاصة، تم وصم هؤالء 
النسـاء بوصفهن "اعتمـاديـات" وبأنهـن يمثلن عبًئا إضافًيا على 

األسر في هذه الفترة من األزمة.

التقلـيـدين. وآللـيـات الـتـكـيـف هـذه القـدرة على زيـادة هشاشة 
النسـاء الـنـاجـيـات وتعـريضـهـن لخـطر فـيـمـا يتعـلـق بسـالمتهن 

ورفاههن.

وذكـرت المنظمـات المجـيبة على الـدراسـة أن كـال من المالجئ 
والخطوط الساخنة للنساء الناجيات تأثرت بالجائحة (على التوالي 

بنسبة 15٪ و٪29). 

هل تأثرت الخدمات القانونية 
بجائحة كوفيد-19؟

ال 

غير مؤكد
نعم

ال يمكن تطبيقه

إجابة أخرى
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لقـد ثبـت أن تنـفـيذ الـتبـاعـد االجتماعي في المالجئ أمر صعب 
حــيث إن أماكــن العزلة أو الحجـر الصحـي لـيـســت مـتـاحــة دائًما 
أو تتطلب مساحة أكبر، وفي الوقت نفسه يعد فحص الفيروس 

مكلًفا وغالًبا ما يكون غير متاح 

للمـالجـئ. وقـد اضطـرت الخطــوط الـسـاخـنـة، وهـي الخـدمـات 
الـرئيـســـيـة خــــالل هـذه الجـائحـة، إلـى مـواجـهـة عـدد أكــبـر مـن 
المكالمات وكـان عليها التكيف بحيث تقدم خدمات االستشارة 

عن بعد.
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غيرت منظمات المجتمع المدني النسائية نهجها لمواصلة تقديم الدعم للنساء المحتاجات 

ذكـرت 86٪ مـن المنظـمات النسـائيـة التـي شمـلتـهـا الـدراســـة 
االستقصائية أنها غيرت طريقة تواصلها مع المجتمعات والنساء 
والفتيات باستخدام المزيد من المنصات القائمة على التكنولوجيا، 
حـيث أشــارت 68٪ مـن المـنظـمات إلى أنها متاحـة على موقـع 
الفـيس بــوك و49٪ على تطـبيـقـات الهـاتـف المـحـمـول. وفـي 
الشــأن ذاتـه، وجـدت منظـمـات المجتـمـع الـمـدنـي الـعـديـد مـن 
الجوانب اإليجابية حول التحول إلى الخدمات االفـتراضيـة، مـثـل 
الـوصـول األكثر تكـافـًؤا إلى المعلـومـات، وذكـرت أن المنصات 
القائمة على التكنولوجيا ساعدتهم على ضمان الشعور باألمان 

والحماية للمستفيدات أثناء تفشي المرض.

أمـا الجـوانـب السلبية للمنصـات عـبر اإلنتــرنت مـن ناحـية أخرى 
فتشمل التكلفة المرتفعة لإلنترنت لمنظمات المجتمع المدني 
والمستـفيدات، مـع وجـود نقيصة رئيـسية لهذه الخدمات وهي 

إغفال السكـان األكـثر تهميًشا، مع عـدم قدرة النساء في بعض 
األحـيان علـى الـوصـول إلـى هـاتـف ذكي أو غير ذلك من أدوات 
التكنولوجيا، ووجود مشاكل في القدرة االتصالية، وعدم القدرة 
علـى تحمـل تكلـفة االتصـال بـاإلنتـرنـت، وعــدم معـرفـة كـيفيـة 
استخدام تطبيقات معينة (مع كون بعض المستفيدات أميات 
أيًضـا)، فـي حـين أن بعـض النـاجـيـات محـاصـرات مـع المعتدين 

عليهن وغير قادرات على التحدث معظم الوقت.

ومع زيادة استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي، ظهرت 
أيًضا تحـديـات مختلـفة مثل ضـرورة ضمان سـالمة المعلومات 
عبر اإلنترنت، خاصة عند التعامل مع حاالت العنف ضد المرأة. 
وكانت مشكالت الخصوصية واألمان عند العمل على األنظمة 

األساسية عبر اإلنترنت من بين أكبر مخاوف الجهات مقدمة 
الخدمات.

على الرغم من مرونتها والحاجة الملحة لدعمها، أشارت منظمات 
المجتمـــع المـدنـي إلـى أنـها معــرضـة لخطــر عــدم القــدرة علـى 
االستمرار في تقديم الخدمات للنساء الناجيات حيث ذكرت ٪84 
مـن منظمـات المجتـمع الـمــدنـي الـنـســـــائيــة المشـــاركــة فـي 
االستقصاء أن جائحة كوفيد-19 قـد أثـرت فيهن سلًبا أو بشكل 
قـاس للغــاية، وأشارت 67٪ من الجهات المجيبة إلى أنه إذا لم 
تتلق هــذه الـمـنـظـــمـات الـتـمـويـل الـالزم فــي 2020 و2021، 
فستظل تلك المنظمات تعمل جزئًيا فحسب، وأشارت 6٪ من 
الجهـات إلـى أنـه ستضطـر إلـى اإلغـــالق فـي حـالـة عـدم تـوفـير 
األموال. إن عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على مواصلة 
عملها يمكـن أن يكون له عواقب وخيمة، حيث إنه في عدد من 
السياقات في المنطقة، ال تزال منظمات المجتمع المدني هي 

الوحيدة التي تقدم الدعم المباشر للنساء الناجيات.

ال 

غير مؤكد

نعم

ال يمكن تطبيقه

إجابة أخرى

عند السؤال عما إن قامت المنظمة بتغيير سبل
تواصلها مع النساء والفتيات أو المجتمعات بحيث تكون 

أكثر اعتماًدا على المنصات االفتراضية 


