موجز سياسات

االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع
االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء والفتيات
في الدول العربية

العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية
ُيعد معدل انتشار العنف ضد النساء والفتيات شديد االرتفاع في جميع أنحاء العالم ،حيث تعرضت أكثر من امرأة من بين كل  3نساء للعنف الجسدي

أو الجنسي في إحدى مراحل حياتهن .1وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام  2018لمنطقة الدول العربية إلى أنه في منطقة شرق البحر

األبيض المتوسط %31 ،من النساء المتزوجات قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من ِق َبل شركائهن.2

ووفقا لدراسة استقصائية متعددة األقطار أجريت عام  ،2017شملت أربع دول عربية (تغطي مصر ولبنان والمغرب وفلسطين) ،أفاد نحو  10إلى
ً

تقريبا من النساء تعرضهن للعنف في جميع .
 45بالمئة من الرجال المتزوجين بلجوئهم إلى العنف الجسدي ضد شريكاتهم ،مع تأكيد أعداد متساوية
ً
البلدان األربعة.3

تنتج حوادث العنف في المنطقة عن التمييز ضد المرأة واستمرار السلوكيات التي ترسخ الصور النمطية السلبية للنوع االجتماعي وقبول العنف.

فعلى سبيل المثال ،يرى  %90من الرجال في مصر أنه يتعين على الزوجات تحمل العنف للحفاظ على تماسك األسرة ،بينما تبلغ هذه النسبة %63
في فلسطين.4

وكثيرا ما تكون آليات التنفيذ غير كافية .ويرتبط بهذه الفجوات
غالبا ما تخفق التشريعات في معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة على نحو شامل،
ً
ً

عادة عدم اإلبالغ عن العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بالقدر الكافي نتيجة الوصم والخوف من انتقام المعتدين واالعتقاد بأن الجهات القائمة
على تقديم الخدمات في قطاع إنفاذ القانون ربما تكون غير قادرة على دعم الناجيات ،وقد تصرفهن العتبارها العنف ً
شأنا
خاصا .5ل
عائليا ً
ً

ووجدت الدراسات أن النساء في المنطقة ال يبلغن عن العنف لخشيتهن تعقيد الوضع أو لعدم تأكدهن مما يجب عليهن فعله وعدم معرفتهن

أن  40بالمئة فقط من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يطلبن مساعدة من
بالجهات التي تقدم الخدمات التي يجب التواصل معها .تُ ظهر األدلة َّ

أي نوع ،وأن العديد منهن ال يبلغن عن تجاربهن للجهات الرسمية بسبب الخزي أو الخوف من االنتقام أو نقص المعرفة حول كيفية الوصول إلى

ً
مقارنة بنسب
أيضا أن اإلبالغ مرتبط بنوع العنف ،حيث تقل نسب اإلبالغ من قبل النساء الالتي تعرضن للعنف الجنسي
المساعدة المتاحة 6ويبدو ً

اإلبالغ في حاالت التعرض للعنف الجسدي.7
1

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner 2
sexual violence against women. Geneva: World Health Organization, on behalf of the United Nations Inter-Agency Working Group on Violence
Against Women Estimation and Data (UNICEF, UNFPA, UNODC, UNSD, UNWomen); 2021.
UN Women and Promundo. 2017 Understanding Masculinities: Results from the 3
International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) – Middle East and North Africa: Executive Summary. Shereen El Feki and others (Eds.).
Cairo and Washington DC: UN Women and Promundo.
UN Women and Promundo, Images, 2017, available at: 4
https://imagesmena.org/ar/
Status of Arab Women Report 2017 Violence Against Women What Is at Stake?, ESCWA, 5
UN Women, Lebanese American University
https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/ 6
Jordan Population and Family Health Survey 2012, p. 213-214 7
(انظر الفصل .األول ،الحاشية .)18
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
قبل جائحة كوفيد ،19-لم يكن لدى العديد من النساء والفتيات في الدول العربية إمكانية فعلية للوصول إلى الخدمات األساسية المجانية

لسالمتهن وحمايتهن وتعافيهن ،مثل خطوط المساعدة في حاالت الطوارئ واستجابة الشرطة والقضاء والرعاية الصحية والمسكن اآلمن والمالجئ
واالستشارات النفسية واالجتماعية ،وإن ُوجدت ،فإنها عادة ما تعاني من نقص في التمويل أو التوظيف أو عدم التنسيق أو تدنّ ي الجودة.8

تبعات جائحة كوفيد 19-على العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية
أدت جائحة كوفيد 19-إلى زيادة حاالت العنف ضد النساء والفتيات في المنطقة العربية ،وذلك باإلضافة إلى التحديات التي تواجه ضمان استمرار
الخدمات األساسية .وقد تسببت المخاوف األمنية والصحية والمالية والتوتر والقلق في نشوء ضغوط وتوترات داخل األسر ،تفاقمت بسبب

وغالبا ما تصبح النساء والفتيات «ممتصات الصدمات» الناتجة عن هذا التوتر .ويؤدي
الظروف المعيشية الضيقة والمحدودة بسبب تدابير اإلغالق.
ً

تعرض العديد من النساء والفتيات للعنف.
انهيار آليات الحماية ً
أيضا إلى إفالت المعتدين من العقاب ،ما يزيد من خطر ّ

ً
تقييما بين الناس
وقد أجرت هيئة األمم المتحدة للمرأة
عامة في تسعة بلدان في المنطقة ،9واتفق نصف المشاركات والمشاركين من جميع
ً
متزايدا بسبب العنف من ِقبل أزواجهن نتيجة اإلغالق في فترة كوفيد .19-وقد تأكد
ا
خطر
يواجهن
النساء
أن
البلدان التي شملها االستطالع على
ً
ً

ذلك من خالل زيادة حاالت العنف ضد النساء والفتيات التي أفادت بها مختلف الجهات التي تقدم الخدمات وحكومات بلدان المنطقة .10واتفق

أيضا على أن مواجهة الجائحة المستترة (العنف ضد المرأة) ينبغي إيالؤها األولوية .ومع ذلك ،ال يزال قبول العنف
غالبية المشاركات والمشاركين ً

مرتفعا في المنطقة ،حيث ال يزال ُينظر إليه على َّأنه مسألة خاصة؛ فقد وافق ما يقرب من  1من كل  3مشاركات ومشاركين
ضد النساء والفتيات
ً

على األقل في البلدان التي شملتها الدراسة االستقصائية ،على أنه يجب على النساء تحمل العنف للحفاظ على تماسك األسرة ،خاصة في األوقات
العصيبة.

ّ
تفشي جائحة
كما زادت حاالت العنف ضد النساء والفتيات عبر اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زيادة ملحوظة في المنطقة بعد

ً
خاصة وسائل التواصل االجتماعي ،وعلى
كوفيد .19-وفي الواقع ،أدت تدابير اإلغالق والقيود المفروضة على الحركة إلى االعتماد أكثر على اإلنترنت،

الهواتف المحمولة لالتصال والتواصل ،ما زاد من احتمالية تعرض النساء والفتيات لالعتداء الجنسي والتحرش عبر اإلنترنت.11

الشرطة كملجأ أولي للنساء والفتيات الناجيات من العنف
تضطلع الشرطة بدور محوري في ضمان منع جميع أشكال حوادث العنف ضد النساء والفتيات حيثما أمكن ،وفي التعامل معها بجدية في حالة

حدوثها والتحقيق فيها بدقة ومتابعتها بفعالية .كما ينبغي على الشرطة تجنب إعادة إيذاء الضحايا من ِق َبل الجاني ،وتجنب اإليذاء الثانوي من ِق َبل
ضباط الشرطة أنفسهم ،ويجب أن تضمن تلبية احتياجات الضحايا ومعاملتهن بكرامة واحترام.12

وفي سياق كوفيد ،19-لم تؤثر تدابير اإلغالق ،التي تهدف إلى الحماية من الجائحة ،على معدالت وأنواع العنف ضد النساء والفتيات فقط ،بل أدت
أيضا إلى صعوبة توفر الخدمات ووصول النساء والفتيات الناجيات من العنف إليها .وكان للجائحة تأثير غير متكافئ على قطاع الشرطة المضغوط،
ً

مع تحول األولويات نحو فرض الحجر الصحي ،ومراقبة التباعد االجتماعي أو االستجابة لالضطرابات العامة التي زادت في المنطقة نتيجة للعواقب
االقتصادية واالجتماعية للجائحة وتداعياتها.

وفقا لدراسة استقصائية على شبكة اإلنترنت لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،كانت الشرطة هي الملجأ الرئيسي
وبالرغم من هذا التغيير في األولويات،
ً

ً
مرتبطا بالجهود
للناجيات من العنف واللواتي طلبن الدعم في المنطقة (يرجى النظر إلى الرسم البياني أدناه) ،خالل جائحة كوفيد .19-قد يكون هذا
 8انظر على سبيل المثال  ،UNESCWA, Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Regionمتوفر على:
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-english_0.pdf
UN Women, 2020. Rapid Assessment: The Effects of COVID-19 on Violence Against Women and 9
Gendered Social Norms - A Snapshot from Nine Countries in the Arab States Preliminary.

 10في لبنان ،أفادت  57بالمئة من النساء والفتيات بشعورهن بأمان أقل في مجتمعاتهن ،وأفادت  44بالمئة من النساء والفتيات بشعورهن بأمان أقل في منازلهن  .ووجد تقييم في األردن
أن العنف قد ازداد منذ بداية الجائحة . .وقد أشار تقييم
أن  69بالمئة من جميع المستطلعات وافقن على َّ
ألكثر من  400فتاة ومراهقة وبالغة في مجتمعات الالجئين والمجتمعات المضيفة َّ
أولي سريع أجرته مجموعة الصحة في العراق ،إلى زيادة استخدام الخدمات الصحية من ِق َبل الناجيات ،وال سيما النساء الالتي يعانين من عنف العشير .حيث أشار ما يقرب من  40بالمئة من
داخليا ،الذين يلتمسون المساعدة
المرافق الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية المتنقلة التي استجابت للتقييم ،إلى ازدياد عدد الناجيات من المجتمعات المضيفة والالجئين والنازحين
ً
ّ
تفشي فيروس كورونا . .وبالمثل ،كانت المكالمات في األسابيع األولى التي أعقبت اإلغالق في تونس إلى األرقام المجانية التي تديرها وزارة شؤون المرأة من العائالت واألطفال وكبار
أثناء
السن ،أعلى بتسعة أضعاف من المعتاد . .والحظت المنظمات داخل دولة فلسطين وجود تصور بازدياد العنف ،في حين لم تتمكن العديد من النساء من الوصول إلى خدمات العدالة .

UN Women, 2020. Violence against women and girls and COVID-19 in the Arab region 11
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
المبذولة لتحسين تدريب الشرطة وآليات اإلبالغ ،باإلضافة إلى استجابات الحكومة المراعية العتبارات النوع االجتماعي لضمان استمرار الوصول إلى

هذه الخدمات في أثناء تدابير اإلغالق المرتبط بالجائحة (مزيد من المعلومات أدناه).

60.3

امرأة تعرضت للعنف
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المصدر :هيئة األمم المتحدة للمرأة

تقييم سريع :حول تأثير جائحة كوفيد -19على األعراف االجتماعية القائمة على النوع االجتماعي ،والعنف ضد المرأة  -موجز من  9دول عربية
مع أهمية الشرطة كملجأ أولي للناجيات ،يجب التأكد من أن الخدمات الشرطية متاحة ومتوفرة لجميع النساء ،حتى في أثناء األوبئة واألزمات؛ وأن

ّ
وأن شكواها تُ ؤخذ على محمل الجد .خالل االتصال األول مع
االتصال األول مع الناجية يوضح التزام نظام العدالة
ككل بضمان صحتها وسالمتهاَّ ،

بغض النظر عن جنسية الضحية أو ديانتها أو إعاقتها أو أي سمات أخرى .كما يجب أن تكون متاحة
الناجية ،يجب أن تكون الخدمات الشرطية متاحةّ ،
وميسرة لجميع فئات الشاكيات ،بمن في ذلك األميات وضعيفات اإلبصار وغير
جغرافيا
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ،وأن تكون متاحة
ّ
ً

مجانيا لتجنب إضافة أي أعباء مالية أو إدارية على الضحايا ،ويجب أن يشمل الوصول إلى خدمات
المواطنات .كما يجب أن يكون الوصول إلى الشرطة
ً
الدعم األخرى مثل الرعاية الطبية أو النفسية.

في أثناء إبالغ الشرطة ،يجب أن يكون الموقع ً
ويوفر الخصوصية للناجية التي لها الحق في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستشارك في إجراءات
آمنا
ّ

خوفا من انتقام المعتدين أو
العدالة الجنائية ،مع تزويدها بجميع المعلومات الالزمة التخاذ قرار مستنير .وال ينبغي أن ُيؤخذ على الناجية عدم تعاونها
ً
خوفا من اإليذاء الثانوي.
ً

وفي هذا الصدد ،يجب تقديم الخدمات الشرطية بطريقة غير انتقادية ومراعية العتبارات النوع االجتماعي ومتمحورة حول الناجيات ،ووضع اإليذاء

أيضا مع سنها .ومن المهم
الثانوي في االعتبار ومنع وقوعه ،واالستجابة لقلق الناجية ،وضمان الحفاظ على خصوصيتها ،وأن تتناسب الخدمات ً
َ
الفعالة في إجراءات العدالة لضمان أفضل النتائج.
الناجية على سرد قصتها والمشاركة
تشجع جهات إنفاذ القانون
أيضا أن
ً
ِّ
ّ

يجب إعطاء قضايا العنف ضد النساء والفتيات أولوية عالية في التحقيق حيث يجب التحقيق في البالغات المقدمة ومتابعتها على الفور ،مع األخذ

في االعتبار الصدمات الجسدية والعقلية التي تعرضت لها الناجية ،والتأكد من عدم تأخيرها أو مطالبتها باالنتظار لإلبالغ عند لجوئهن لنظام العدالة.

أمرا
فورا في أقرب وقت ممكن مع تطبيق إجراءات الحماية .كما ُيعتبر التنسيق مع خدمات الدعم األخرى ً
من ناحية أخرى ،يجب القبض على المتهم ً

بالغ األهمية باإلضافة إلى التنسيق مع خدمات الحماية التي قد تتطلب الوصول إلى الجهات األخرى ومنظمات المجتمع المدني ،مع وضع الهدف
العام المتمثل في حماية ودعم الناجيات في االعتبار.
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
الممارسات الجيدة بشأن العمل الشرطي المراعي العتبارات النوع االجتماعي خالل كوفيد:19-
فعالة قدر اإلمكان؛ من أجل تزويدهن بالسالمة
في حاالت الطوارئ مثل جائحة كوفيد ،19-يجب أن تظل الخدمات الشرطية للناجيات من العنف َّ

ً
ملحوظا على العنف ضد النساء والفتيات واستجابة الشرطة ،وقد
تأثيرا
والحماية مع مراعاة سالمة الضباط من الجائحة .أثرت جائحة كوفيد19-
ً
طبقت الشرطة ممارسات جيدة في هذا السياق لمواصلة توفير السالمة والحماية بطريقة تركز على الناجيات.

في األردن ،اتخذت مديرية األمن العام أساليب مبتكرة مختلفة للوصول إلى الناجيات وضمان تقديم الخدمات واستمرارها عن طريق توفير معدات
الحماية الشخصية لضباط إنفاذ القانون والمهنيين المشاركين في تقديم خدمة مجابهة العنف ضد النساء بل ُ
وأ ِ
نشئ فريق االستجابة للطوارئ،

ً
خاصة من خالل التواصل المباشر مع الناجيات من العنف،
والذي ضم ضابطات شرطة .تم تدريب ذلك الفريق على االستجابة بفعالية خالل األزمات
نسقت مديرية األمن العام عن كثب
ومرافقتهن إلى مركز الشرطة أو المحكمة لضمان سالمتهن عند تطبيق القيود على الحركة .عالوة على ذلكّ ،
مع المنظمات غير الحكومية لضمان اإلحاالت المناسبة .أطلقت إدارة حماية األسرة في مديرية األمن العام حملة توعية ُبثت عبر التلفاز ،ونشرت
الكتيبات عبر منصات التواصل االجتماعي ،بالتعاون مع وسائل اإلعالم.

ً
13في المغربُ ،أ ِ
خطوطا ساخنة متصلة بجميع المحاكم ،وملحق به تطبيق للهاتف المحمول .جرى تصميم تطبيق الهاتف
نشئ نظام يتضمن
ُ
شخصيا إلى المحكمة أو مركز الشرطة .أتيح
المحمول بما يسمح للناجيات بتقديم شكاواهن بشكل فوري (عبر اإلنترنت) دون الحاجة إلى تقديمها
ً
ً
مجانا ونُ شرت األرقام عبر العديد من وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي .عمل هذا النظام على تمكين اتخاذ
استخدام الخطوط الساخنة

تدابير المتابعة وتزويد الناجيات بإمكانية الوصول إلى المالجئ أو المعلومات ذات الصلة بالخدمات االجتماعية.

وتلقي الشكاوى في أقسام
14في لبنان ،كانت استجابة قوات األمن للزيادة المفرطة في حاالت العنف ضد المرأة من خالل إجراء زيارات منزلية
ّ

فضل عن ذلك ،فقد جرى
الشرطة .عالوةً على ذلك ،لجأت بعض الهيئات القضائية إلى استخدام تقنيات االستماع عن بعد إلصدار أوامر الحماية.
ً

توفير خدمات إدارة الحاالت والدعم النفسي والمشورة عن بعد (عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت)ُ 15.نشرت قوات شرطة تابعة للوحدات الجنائية األخرى
للعمل في قضايا العنف ضد النساء والفتيات 16.كما وضعت وزارة العدل اللبنانية سياسات بغية تسهيل الوصول القضائي إلى الناجيات ،وذلك

لتحسين إجراءات المقاضاة في قضايا العنف وإضفاء الطابع الرسمي على آلية قبول الشكاوى العاجلة
والبت فيها عبر اإلنترنت17 .وفي فلسطين،
ّ
خصصت وحدة حماية األسرة التابعة لقسم الشرطة خط أمان للرد على حاالت العنف ضد النساء والفتيات 18.أطلقت الشرطة الفلسطينية حملة

19
قرارا يقضي
توعية تستهدف النساء خالل فترة مالزمة المنزل عقب جائحة كوفيد -19الطالعهن على جميع الخدمات المتاحة .كما أصدر القضاء ً

تدريبا عبر اإلنترنت للعامالت والعاملين في الخطوط
وفرت منظمة الصحة العالمية
بإيالء األولوية لقضايا العنف ضد النساء والفتيات20 .في العراقّ ،
ً

ESP Virtual Workshop, June 2020, Jordan Intervention; and Violence against women and girls 13
and COVID-19 in the Arab Region
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/12/covid_and_vawg_un_brief_final.
pdf?la=en&vs=5344
ESP Virtual Workshop, June 2020 , Morocco Intervention; and Violence against women and girls 14
and COVID-19 in the Arab Region
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/12/covid_and_vawg_un_brief_final.
pdf?la=en&vs=5344
COVID-19 and Essential Services Provision for Survivors of Violence against Women and 15
;Girls – A Snapshot from the Arab States, August 2020
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/policy%20brief%20esp_en_19820min.pdf?la=en&vs=4849
The Impact of COVID-19 on Criminal Justice System Responses to Gender-based Violence 16
;Against Women: A Global Review of Emerging Evidence, April 2021
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Assessment_COVID-19_and_CJS_responses_to_GBVAW_23Mar2021.pdf
COVID-19 and Essential Services Provision for Survivors of Violence against Women and 17
;Girls – A Snapshot from the Arab States, August 2020
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2020/08/policy%20brief%20esp_en_19820min.pdf?la=en&vs=4849
Report on the violence against women and girls during COVID-19 in the State of Palestine, June 2020; 18
https://www.hwc-pal.org/files/server/Publications/VAW%20report-%20English%20version.pdf
The Impact of COVID-19 on Criminal Justice System Responses to Gender-based Violence Against Women: A Global Review of Emerging 19
;Evidence, April 2021
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Assessment_COVID-19_and_CJS_responses_to_GBVAW_23Mar2021.pdf
20
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
األمامية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ،بشأن العنف ضد النساء والفتيات وجائحة كوفيد.2119-وفي إقليم كردستان في العراق ،أجرت هيئة األمم

تدريبا لمدة يومين في كل محافظة بغية تطوير مهارات
المتحدة للمرأة ،بالشراكة مع وزارة الداخلية  -المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المرأة -
ً

االتصال للموظفات والموظفين المسؤولين عن استقبال المكالمات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات والعنف األسري ،من خالل الخطوط
الساخنة وتقديم الدعم المعزز للناجيات خالل جائحة كوفيد.19-

وفي تونس ،استُ خدمت األدوات اإللكترونية واألدوات عن بعد مثل االستمارات اإللكترونية وملفات المحاكم اإللكترونية ،وخضعت للتطوير استجابة

لتصاعد وتيرة العنف .وعلى غرار ذلك ،شهدت المساعدة القانونية عبر اإلنترنت والهاتف تعزيزً ا في تونس 22.في مصر ،عملت النيابة العامة بشكل

فوري على إعطاء أولوية المالحقة القضائية في القضايا ذات الصلة باستغالل النساء والفتيات وكسب المال غير المشروع ،في سياق حماية النساء
والفتيات من االتجار بالبشر والجرائم اإللكترونية.
العنف.

23

وخصصت إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية المصرية ًّ
ً
ساخنا للرد على الناجيات من
خطا

24

تسلط هذه الممارسات الجيدة الضوء على الجهود التي يبذلها قطاعا الشرطة والعدالة في إطار توفير الخدمات األساسية للناجيات من العنف .كما

أيضا أهمية هذه القطاعات في إطار السعي إلى تقديم دعم شامل للنساء والفتيات الناجيات من العنف .أطلقت هيئة األمم المتحدة للمرأة
أنها تبرز ً

ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،مبادرة لتعزيز المشاركة مع الشرطة وضمان استجابات تراعي اعتبارات النوع االجتماعي في
نظرا ألهمية قطاع الشرطة في االستجابة لهذه الجرائم.
حاالت العنف ضد النساء والفتيات ،وذلك ً

المعني بالمخدرات والجريمة بشأن العمل الشرطي الذي يراعي اعتبارات النوع االجتماعي
مبادرة هيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب األمم المتحدة
ّ
قطاعي العدل والشرطة يمثالن ركيزة أساسية لحزمة الخدمات األساسية ونقطة دخول مباشرة للنساء والفتيات في المنطقة ،فيقتضي
ألن
نظرا َّ
َ
ً

األمر ضرورة العمل مع ممثليها على منع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له في المنطقة العربية .تواجه استجابة العدالة وال سيما استجابة

والفعالة.
إنفاذ القانون تحديات متباينة في الدول العربية وخارجها ،من بينها عدم كفاية اإلجراءات المبسطة
ّ

في إطار االستجابة لتلك القضية ،قامت هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرابطة الدولية
للشرطة النسائية ( ،)IAWPبنشر كتيب دليل حول خدمات الشرطة المراعية العتبارات النوع االجتماعي للنساء والفتيات المعرضات للعنف ،بهدف

تعزيز االستجابة الشرطية والسماح للنساء والفتيات بالوصول المناسب والسريع إلى خدمات الشرطة األساسية ،بما في ذلك النساء والفتيات األكثر

ً
تعرضا للخطر ،باإلضافة إلى المساهمة في تفعيل حزمة الخدمات األساسية.
تهميشا واألكثر
ً

ُصمم هذا الدليل وجرت صياغته من ِق َبل الشرطة للعمليات الشرطية الحالية العالمية المكملة والمخصصة في بالد بعينها ،والمواد التدريبية إلنفاذ

القانون .يحتوي الدليل على مجموعة عالمية من التعليقات حول جهود الشرطة المراعية العتبارات النوع االجتماعي ،ويعرض القضايا الناشئة مثل
تيسره تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
العنف عبر اإلنترنت والعنف ضد النساء والفتيات الذي ّ

كما يغطي الدليل المجاالت المتعمقة ،بمساعدة دراسات الحالة التي تصور ضباط الشرطة بوصفهم عوامل التغيير مثل تحقيقات الشرطة المراعية
العتبارات النوع االجتماعي والوقاية والتقاطعية ،واألساليب المرتكزة على الناجيات؛ وتعزيز الذكورية اإليجابية والتنسيق .ويعمل على تعزيز استجابة
الشرطة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الفعالية والمساءلة ،في استجابتها للعنف ضد النساء والفتيات ،من خالل تطوير عناصر التعاون مع
منظمات الناجيات ،والمجتمع المدني واألوساط األكاديمية.

WHO, Prevention and response to gender-based violence against women and girls in the Eastern Mediterranean Region in the time 21
;of COVID-19
http://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-news/prevention-and-response-to-gender-based-violence-against-women-andgirls-in-the-easter-mediterranean-region-in-the-time-of-covid-19.html
The Impact of COVID-19 on Criminal Justice System Responses to Gender-based Violence Against Women: A Global Review of Emerging 22
;Evidence, April 2021
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Assessment_COVID-19_and_CJS_responses_to_GBVAW_23Mar2021.pdf
The Impact of COVID-19 on Criminal Justice System Responses to Gender-based Violence Against Women: A Global Review of Emerging 23
;Evidence, April 2021
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Assessment_COVID-19_and_CJS_responses_to_GBVAW_23Mar2021.pdf
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
يستند الدليل إلى المعوقات السابقة والحالية ويقدم إرشادات بشأن االستجابة األكثر فعالية للعنف ضد النساء والفتيات في أثناء األزمات ،بما في

ذلك األوبئة .ويستهدف القيادات الشرطية الوسطى ،ويجسد األفكار التي يمكن استخدامها في سبيل إشراك اإلدارة العليا بشكل أفضل نحو التحول
المؤسسي وتدريب المستجيبين والمستجيبات في الخطوط األمامية.

ّ
نظم مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة األمم المتحدة للمرأة فعالية إقليمية إلطالق الدليل بمشاركة جهات إنفاذ القانون

عبر بلدان المنطقة ،وذلك بهدف نشره في الدول العربية .اعتمدت هذه الفعالية على الجهود السابقة المبذولة من جانب هيئة األمم المتحدة للمرأة

وشركاء األمم المتحدة اآلخرين للتعلم من االستجابات من مختلف قطاعات مقدمي ومقدمات حزمة الخدمات األساسية (القطاع االجتماعي ،وقطاع
ّ
العدالة والشرطة ،وقطاع الصحة) لتعقب
تفشي ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات 10وقدمت منصة مفتوحة للنقاش مع مقدمي ومقدمات

الخدمات داخل جهات إنفاذ القانون.
ضمت المنصة اإللكترونية التي ُدشنت ،قيادات شرطية متوسطة من تسعة بلدان 25في المنطقة العربية إلى
ّ
جانب خبراء عالميين وإقليميين في مجال مشاركة الشرطة في العنف ضد النساء والفتيات.

وافتتحت الفعالية نائبة المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية ونائبة الممثلة اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط وشمال أفريقيا ،تاله عرض للدليل قدمته جهات استشارية خبيرة عالمية تابعة لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،حول
العمل الشرطي الذي يراعي اعتبارات النوع االجتماعي .وأعقب ذلك نقاش شارك فيه الجميع ،حيث تم تبادل المالحظات واألفكار بغية تعزيز النهج

الجماعي إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات .حظي الدليل باعتراف وترحيب من قبل الشركاء من الشرطة باعتباره أداة مفيدة لتعزيز قدراتهم في مجال
االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات من منظور النوع االجتماعي.

المعني بالمخدرات والجريمة ،يخططان لتنظيم ورش عمل تدريبية ،بالتنسيق عن كثب
ألن هيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب األمم المتحدة
ونظرا َّ
ً
ّ

مع كيانات إنفاذ القانون ،في المنطقة العربية لزيادة نشر وضمان نشر دليل خدمات الشرطة التي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي للنساء والفتيات

المعرضات للعنف ،كما أتاح حفل التدشين الفرصة للوقوف على الرأي الشرطي في مجاالت تعزيز بناء القدرات والتعاونُ .عرضت مجاالت األولوية
الرئيسية لمزيد من المشاركة والمساعدة في الرسم البياني أدناهُ ،
درجت على النحو التالي:
وأ ِ
•منع العنف ضد النساء والفتيات

فعالة ومسؤولة للعنف ضد النساء والفتيات
•بناء المؤسسات من أجل استجابة َّ

•السالمة والحماية

المجاالت ذات األولوية في الدليل التي حددها المشاركون في حدث التدشين
اﻟﻤﻨﻊ )ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(
ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷزﻣﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت وإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

0%
استطالع للرأي :المجاالت ذات األولوية في الدليل

10%

30% 20%

40%

50%

كما أكد  90بالمئة من المشاركات والمشاركين التنفيذ المؤسسي الحالي لحزمة الخدمات األساسية و /أو المبادرات المماثلة في الماضي ،والتي
سيستند إليها الدليل.

 25البحرين والعراق واألردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس واليمن
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
هل نفذت مؤسستك حزمة الخدمات األساسية أو مبادرات مماثلة في الماضي؟

ﻻ
ﻧﻌﻢ

استطالع للرأي حول التنفيذ السابق لخطة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والمبادرات األخرى
في المنطقة العربية

قدما :تعزيز الخدمات الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في الدول العربية
المضي
ً
بعد الفعالية المذكورة أعاله مع ممثلي جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المنطقة ،واالستقبال اإليجابي لدليل الخدمات الشرطية المراعية

المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذ مبادرات لزيادة التواصل مع
العتبارات النوع االجتماعي ،تعتزم هيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب األمم المتحدة
ّ

جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المنطقة حول قضايا العنف ضد النساء والفتيات .وتهدف التدخالت في الدول العربية إلى تشجيع نشر الدليل
شامال اآلتي:
بين الجهات الشرطية
ً

عقد تدريب للخبراء على الصعيد اإلقليمي في مجاالت محددة ذات أولويةُ .
ستحدد تلك األولويات من خالل األبحاث الحديثة لهيئة األمم المتحدة

للمرأة ،بما في ذلك األبحاث التي ُأجريت خالل جائحة كوفيد ،19-باإلضافة إلى المجاالت التي طرحها المشاركات والمشاركون خالل فعالية إطالق
ً
أيضا قضية العنف عبر اإلنترنت ،والعنف الذي تسهله تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،باإلضافة إلى قضية
الدليل في أبريل  .2021وستشمل

العنف ضد النساء والفتيات في أوضاع النزاع .وسيتم توفير مساحة لتبادل الخبرات ولمناقشة الخدمات الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي
أيضا على تمكين هيئة األمم المتحدة للمرأة من تحديد مجموعة
على الصعيد اإلقليمي ،مع التركيز على تلك الموضوعات .سيعمل هذا التدريب ً

التدريب الناطقة باللغة العربية لدعم نشر الدليل في الدول العربية ،وتخصيص قائمة من ضمن هذه المجموعة للمنطقة العربية والذين سيكونون
متاحين وعلى أهبة االستعداد لتقديم الدعم لدعم إطالق الدليل في كل بلد.

وعلى الصعيد الوطني ،تعمل المكاتب القطرية لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،بالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،

على وضع خرائط طريق بغية توجيه أنشطتها في إطالق وتطبيق الدليل .ويشمل ذلك المشاركة والمشاورات مع الشرطة على مستوى القيادات

الشرطية الوسطى لتقديم الدليل ،وتدريب قوات الشرطة على أعمال الشرطة التي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي .ستضطلع هيئة األمم المتحدة

للمرأة في العراق بإجراء تحليل للثغرات وتقييم لالحتياجات بغية وضع إطار أفضل لنشر الدليل على الصعيد الوطني .ستعتمد عملية نشر الدليل على
التأسيس الحديث لمنصة تدريبية بشأن قضايا العنف ضد النساء والفتيات لوزارة الداخلية ،والتي يجري تنسيقها من هيئة األمم المتحدة للمرأة.

وستنظم هيئة األمم المتحدة للمرأة في فلسطين بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشاورات مع وحدات مختلفة من

الشرطة المدنية الفلسطينية .وستُ وضع مواد اتصال محددة في تونس من أجل رفع الوعي حول الدليل والحاجة إلى استجابة شرطية مراعية العتبارات

الم َّتبع لتقييم أفضل طريقة لنشر الدليل،
النوع االجتماعي .كما ُ
سيجرى تقييم أساسي في األردن لقياس مدى استجابة مديرية األمن العام ونهجها ُ

ُ
جزءا من فعالية توعوية رفيعة المستوى سيجري تنظيمها بالتعاون مع
وستوضع خطة لمتابعة استخدامه.
ُ
وسيقدم الدليل في المغرب بوصفه ً
المديرية العامة لألمن الوطني ،األمر الذي من شأنه ضمان رفع مستوى الوعي بشأن االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في المغرب والدليل

أيضا؛ بغية تقديم حزمة الخدمات األساسية (قطاعات العدالة والشرطة والصحة
معا ،ليس داخل خدمات الشرطة فحسب ،بل في القطاعات األخرى ً
ً
والخدمات االجتماعية).
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االستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي في التصدي للعنف ضد النساء
والفتيات في الدول العربية:
توصيات للشرطة المراعية العتبارات النوع االجتماعي بما في ذلك في أثناء جائحة كوفيد:19-
1 .إطالق وتطبيق الدليل اإلرشادي لالستجابة الشرطية المراعية العتبارات النوع االجتماعي للعنف ضد النساء والفتيات ،باإلضافة إلى حزمة
الخدمات األساسية التي توفر خطوات وإرشادات ملموسة لضمان خدمات الشرطة التي تركز على الناجيات.

2 .اإلشارة ً
علنا وبوضوح إلى أن التصدي واالستجابة للعنف المبني على النوع االجتماعي ضد النساء والفتيات  -حتى في أوقات الجائحة والحظر-
يجب أن يعد أولوية بالنسبة لمسؤولي العدالة الجنائية المعنيين ،ويجب وضع إجراءات إنذار وتدابير عقابية لعدم متابعة هذه السياسة.

3 .وضع أولويات الموارد والجهود لضمان استِ مرارية وإمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات ،بما في
ذلك االستعداد لزيادة الطلب على الخطوط الساخنة للطوارئ وخدمات الشرطة والعدالة األساسية.

4 .ضمان استمرار إعطاء األولوية القصوى لحوادث العنف ضد النساء والفتيات ،مع األخذ في االعتبار زيادة مستوى الخطر على النساء واألطفال
في أثناء تدابير اإلغالق ،ال سيما عندما تكون الناجية مقيمة مع الجاني.

5 .االستمرار في تعزيز قدرات الشرطة لتوفير استجابة تراعي اعتبارات النوع االجتماعي لجرائم العنف ضد النساء والفتيات ،مع التركيز على حاالت
الطوارئ مثل جائحة كوفيد .19-ويقتضي ذلك ضرورة تعزيز القيادة النسائية على جميع المستويات في قطاع الشرطة ومحاربة اآلراء المعادية
للمرأة في هذا القطاع.

6 .دعم وتعزيز تطوير آليات اإلبالغ/المشورة عبر اإلنترنت للنساء واألطفال (من خالل التطبيقات والمواقع اإللكترونية) ،بما في ذلك التي تحتوي
على خيارات اإلخطار السريع وغيرها من التدابير لتجنب علم المعتدي بتقديم البالغ.

ِ
المخاطر الخاصة
بناء على التقييمات التي تراعي
7 .إصدار تعليمات للشرطة ووالجهات المسؤلة المعنية لدعم الناجيات والتخطيط لسالمتهن ً
بالحجر ِ
الصحي والحظر وغيرها ِمن التدابير المطبقة للتصدي لكوفيد.19-
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8 .إجراء تقييمات بصورة دورية ومتابعة االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات في أثناء الجائحة وحاالت الطوارئ األخرى.
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9 .تنسيق الخدمات الشرطية مع جهات العدالة الجنائية األخرى باإلضافة إلى القطاعات االجتماعية والطبية وتعزيز التواصل مع منظمات المجتمع
المدني والتي تدعم النساء.

	10.في ظل تزايد وتيرة العنف عبر اإلنترنت المرتبط بجائحة كوفيد ،19-يجب إعطاء األولوية للجهود المبذولة من أجل القضاء على العنف الذي
تسهله تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والدعوة إلى تشريع قوانين وسياسات للعنف السيبراني.
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