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ي عــى النــوع 
يوّفــر هــذا التقريــر معلومــات عــن حــوادث العنــف المبــ�ن

ي الأردن خــال العــام 2021. 
ي بلَّــغ عنهــا الناجــون والناجيــات �ن

الجتماعــي، الــ�ت
ن والناجيــات الذيــن تلّقــوا الدعــم  وقــد ُجمعــت المعلومــات بموافقــة الناجــ�ي
ن  ــ�ي ــق العامل ــن طري ــج إدارة الحــالت(، ع ــن خــال نه ــي )م النفــ�ي الجتماع
ي بنظــام إدارة معلومــات 

ي فريــق العمــل المعــ�ن
لــدى ســبع منظمــات أعضــاء �ن

ــل  ــُق العم ــرب فري ــي )GBV IMS(؛ ويعت ــوع الجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب العن

ي عــى النــوع الجتماعــي1 الهيئــَة 
ي بنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

المعــ�ن
المســؤولة عــن جمــع البيانــات ذات العاقــة بهــذا العنــف، والمحافظــة عليهــا 
وتحليلهــا، إضافــة إىل مســؤوليته عــن ضمــان أمــن وحمايــة البيانــات الحساســة 
ي عــى النــوع الجتماعــي. كذلــك يتــوىل فريــق العمــل 

المتعلقــة بالعنــف المبــ�ن
اتيجية  المذكــور المســؤولية عــن صياغــة التقاريــر، وتقديــم التوجيهــات الســرت
ي عــى النــوع الجتماعــي، المســتندة إىل الفجــوات 

امــج العنــف المبــ�ن لرب
ي يتــم تحديدهــا. 

ــ�ت والتّجاهــات ال
ي 

ي لوِحظــت �ن
ومــن المهــّم تســليط الأضــواء عــى أن البيانــات والتجاهــات الــ�ت

ي عــى النــوع الجتماعــي 
هــذا التقريــر ل تمّثــل مســتوى انتشــار العنــف المبــ�ن

ن داخــل هــذا  ن المقيمــ�ي ي أوســاط مجتمعــات الاجئــ�ي
داخــل الأردن )أو �ن

ــوادث  ــى الح ــط ع ــر فق ــات تقت ــذه التّجاه ــراً إىل أن ه ــك نظ ــد(؛ وذل البل
ــغ عنهــا الناجــون والناجيــات المنظمــات العاملــة عــى جمــع البيانــات  ي بلَّ

الــ�ت
النــوع  عــى  ي 

المبــ�ن للعنــف  الســتجابة  عمليــات  ي 
�ن الُمشــاِركة   ،)DGOs(

ي عــى 
ي اســتعملت نظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

الجتماعــي، والــ�ت
ــا يُستحســن اســتعمال  ــك، ف ــاً لذل ي العــام 2021. ووفق

ــوع الجتماعــي، �ن الن
ي عــى 

هــذه الســتنتاجات كمــؤ�ش بديــل غــري مبــا�ش عــى انتشــار العنــف المبــ�ن
ي أي بيئــة مــن البيئــات، أو اســتعمال هــذا المــؤ�ش بمعــزل 

النــوع الجتماعــي �ن
ــة. وبالرغــم مــن  امجي ــادرات التدخــل الرب ه لرصــد مســتوى جــودة مب عــن غــري
ي عــى 

المحــّددات المذكــورة ســابقاً، فــإن نظــام إدارة  معلومــات العنــف المبــ�ن
ي توفــري بيانــات حــوادث هــذا 

النــوع الجتماعــي يُعتــرب النظــام الأعــى جــودًة �ن
ي مجــال 

ي الوقــت الحــا�ن لاأطــراف الفاعلــة �ن
النــوع مــن العنــف، المتوافــرة �ن

ي يمكــن اســتعمالها فعليــاً لأغــراض تحليــل التجاهــات، 
، والــ�ت ي

نســا�ن العمــل الإ
ي عــى النــوع الجتماعــي، 

ن جهــود منــع وقــوع حــالت العنــف المبــ�ن وتحســ�ي
والســتجابة لهــا عنــد وقوعهــا. 

ــاء  ــن أعض ــاعدات م ــوا المس ــن تلّق ــات الذي ن والناجي ــ�ي ــدد الناج ــد ازداد ع لق
ــوع  ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــات العن ي بنظــام إدارة معلوم
ــق العامــل المعــ�ن الفري

ي العــام 2021 بنســبة )19,4 %( بعــد االنخفــاض الــذي لوحــظ 
الجتماعــي �ن

ــادة ترجــع إىل اســتئناف  ــأن الزي ــك ب ــن تفســري ذل ــام 2020. ويمك ــال الع خ
ــع المواقــع خــال العــام 2021،  ي جمي

ــة �ن ــم الخدمــات الوجاهي ــة تقدي عملي
ــاء  ــة للنس ــول مهم ــاط دخ ــرب نق ي تعت

ــ�ت ــة ال ــطة الوجاهي ــك الأنش ي ذل
ــا �ن بم

ــن بعــد،  ــات ع ــم الخدم ــد تواصــل تقدي ــك، فق ــة إىل ذل ضاف ــات. وبالإ والفتي
اســتمراراً لتوفــري خيــار عمــىي لأولئــك الذيــن ل يســتطيعون الحضــور إىل 
ي أجرتهــا الحكومــة الأردنيــة، وتخفيــف القيــود 

ات الــ�ت المراكــز. وبســبب التغيــري
وس كوفيــد19-، فقــد  ــل بغيــة احتــواء جائحــة فــري نقُّ المفروضــة عــى حريــة التَّ
ــغ  ي عــى النــوع الجتماعــي المبلَّ

ة �يعــة حــوادث العنــف المبــ�ن ازدادت بوتــري
عنهــا، عقــب إعــادة فتــح مراكــز تقديــم الخدمــات. وقــد توافــرت أيضــاً خيــارات 
أُخــرى عــرب الخطــوط الســاخنة، وعمليــة إدارة الحــالت عــرب الهاتــف. وعــاوًة 
ي 

عــى ذلــك، مــن الممكــن ربــط هــذه الزيــادة أيضــاً بالمســاعدات النقديــة الــ�ت

1   وّقع أعضاء فريق العمل المعني بنظام إدارة معلومات العنف المبني على النوع الجتماعي )GBVIMS( على 
بروتوكول المشاركة في المعلومات، الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات، وإجراءات حماية البيانات. وتتشارك 

المفوضية السامية لاأمم المتحدة لشؤون الاجئين UNHCR وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في رئاسة 
 .UNICEF الفريق العامل، بدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة

الملخص التنفيذي 1
ي 

ي ســاهمت �ن
ــ�ت ــات، وال ــة عــى جمــع البيان ــا بعــض المنظمــات العامل يقدمه

ــة الوصــول إىل )الحصــول عــى( الخدمــات.  ــادة إمكاني زي
طلــب  إىل  ســعوا  الذيــن  والناجيــات  ن  الناجــ�ي بجنســيات  يتعّلــق  وفيمــا 
: %66 مــن الجنســية الســورية، %27,4 مــن  ــىي المســاعدة، فقــد كانــت كمــا ي
ــية  ــة رئيس ــي بصف ــرى، وه ــيات الأُخ ــن الجنس ــة، و %6,5 م ــية الأردني الجنس
العراقيــة، واليمنيــة الســودانية. ومــن المهــم أن نذكــر بــأن العــام 2021 
ن  ــ�ي ــات الأردني ن والناجي ــ�ي ــة للناج ــب المئوي ي النس

ــة �ن ــادًة طفيف ــهد زي ــد ش ق
ــل  ــق العم ــة لفري ــات التابع ــن المنظم ــاعدة م ــوا المس ــذي تلّق ــات ال والأردني
ي عــى النــوع الجتماعــي )نســبة 

ي بنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن
المعــ�ن

الزيــادة %3 بالمقارنــة مــع العــام 2020(. ويُمكــن أن تُعــزى هــذه الزيــادة إىل 
ي تســتهدف 

تنفيــذ عــدد أكــرب مــن برامــج التوعيــة بشــأن توافــر الخدمــات الــ�ت
ن المنظمــات العاملــة عــى  ي تعــّززت بــ�ي

اكات الــ�ت ن والأردنيــات، والــرش الأردنيــ�ي
ــة.  ــة المحلي ــات المجتمعي ــات والمنظم ــع البيان جم

ن والناجيــات كانــوا  وختامــاً، فمــن المهــّم أيضــاً التشــديد عــى أن أغلبيــة الناجــ�ي
ــة، وهــذا  ــوا إىل الخدمــات بعــد أكــرش مــن شــهر عــى وقــوع الحادث قــد وصل
ة. ففــي العــام 2021، وصلــت  يتمــا�ش مــع اتجاهــات الســنوات الخمــس الأخــري
ن والناجيــات إىل الخدمــات بعــد أكــرش مــن شــهر مــن  نســبة %59,6 مــن الناجــ�ي
ي العــام 2020. ومــع أن هــذا التّجــاه  قــد 

وقــوع الحادثــة مقارنــة مــع %64,2 �ن
ي بُذلــت لضمــان 

ة، بفضــل مختلــف الجهــود الــ�ت ــن خــال الســنة الأخــري تحسَّ
ي الوقــت المناســب، إل أن الوضــع ل يــزال يحتــاج إىل 

الوصــول إىل المســاعدة �ن
ــادل المعلومــات عــن خدمــات العنــف  ــة، وتب ــادة التوعي ــة لزي أســاليب ابتكاري
ن والمجتمعــات المحلية،  ي عــى النــوع الجتماعــي المتوافــرة، مــع الاجئــ�ي

المبــ�ن
ي الوقــت المناســب إىل الحصــول عــى المســاعدات، 

وإىل أهميــة الســعي �ن
 . ن والناجيــات مــن العنــف الجنــ�ي وبخاصــة للناجــ�ي

ن إىل شــهر   مــن 6 أيــام إىل 14 يومــاً    مــن 4 إىل  أكــرش مــن شــهر   مــن أســبوع�ي
5 أيــام   مــن لحظــة وقــوع الحــادث إىل 3 أيــام.
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، ل يــزال الاجئــون الســوريون  ي عــرش
مــع دخــول الأزمــة الســورية عامهــا الثــا�ن

ي مواجهــة أزمــة إنســانية طاحنــة 
ي الشــتات نظــراً لســتمرار بلدهــم �ن

يعيشــون �ن
ــًة  ــة مغلق ــورية الأردني ــدود الس ــت الح ــد ظّل ــده. فق ــاول أم ــزاع تط ــل ن ي ظ

�ن
ــو 2016.  ــران / يوني ــذ حزي ــدد إىل الأردن من ن ج ــوري�ي ن س ــ�ي ــول لجئ ــام دخ أم
ن أثنــاء  ن الســوري�ي وقــد أُغلقــت الحــدود بصــورة مؤقتــة أمــام مغــادرة الاجئــ�ي
ــد  ــن جدي وا بالعــودة م ــا�ش ــد ب ــوا ق ــم كان ــد – 19، لكنه وس كوفي ــري ي ف

تفــ�ش
ن  ابتــداًء مــن الثامــن مــن آب / أغســطس 2021. وابتــداًء مــن الحــادي والثاثــ�ي
ــد المنشــأ  ــاً ســوريا إىل بل ــاد 6,254 لجئ ــون الأول / ديســمرب 2021، ع ــن كان م
ــة  ــض قيم ــًة إىل خف ــوء، إضاف ــد اللج ي بل

ــة �ن ــف المعيش ــاع تكالي ــبب ارتف بس
ــع  ــراض جم ــادوا لأغ ــل، أو ع ــرص العم ــة ف ــا، وقل ي يتلّقونه

ــ�ت ــاعدات ال المس
ــم  ن بذويه ــ�ي ــري المصحوب ــال غ ــات، وبخاصــة بالنســبة إىل الأطف شــمل العائ

ن عنهــم. ــ�ي ــال المنفصل والأطف
لت  ــجَّ ــمرب 2021، س ــون الأول / ديس ــن كان ن م ــ�ي ــادي والثاث ــن الح ــداًء م وابت
ن 672,952 لجئــاً ســورياً  المفوضيــة الســامية لاأمــم المتحــدة لشــؤون الاجئــ�ي
ي الأردن، وهــو رقــم كان ومــا زال ثابتــاً عــى مــدى الســنوات 

ن أصــاً �ن مســّجل�ي
الأربــع الماضيــة بســبب ازديــاد القيــود المفروضــة عــى الدخــول إىل المملكــة. 
ــغ  ــا بل ي الأردن %26، بينم

ــوريات �ن ــات الس ــاء الاجئ ــبة النس ــت نس ــد بلغ وق
عــدد الرجــال %24,6، والفتيــات %24,3 والفتيــان %25,3. وتمّثــل النســاء 

ي الأردن )50,3%(.
ن �ن ــ�ي ــع الاجئ ــدد مجتم ــف ع ــن نص ــرش م ــات أك والفتي

ن خــارج  ن المســجل�ي ي الأردن، يعيــش مــا يقــرب مــن %80,5 مــن الاجئــ�ي
و�ن

ي 
يــة والريفيــة �ن ي المناطــق الحرن

ّكــزون بصفــة رئيســية �ن المخيمــات، ويرت
ي المحافظــات 

المحافظــات الشــمالية مــن الأردن، وعــدد أقــل منهــم يعيــش �ن
ي 

ــون �ن ن فيعيش ــوري�ي ن الس ــ�ي ــن الاجئ ــى م ــا تبّق ــا م ــد. أم ــن البل ــة م الجنوبي
(، ومخيــم  ن ي )± 80,708 لجئــ�ي ي مخيــم الزعــرت

المخيمــات، وبصفــة رئيســة �ن
ي )± 6,667(. ويســتضيف 

ي الأرد�ن
مــارا�ت ي المخيــم الإ

الأزرق )± 43,936 لجئــاً(، و�ن
ــدد  ــغ الع ــرى؛ إذ يبل ــدان أُخ ــن بل ن م ــ�ي ــن الاجئ ــات م ــاً مجتمع الأردن أيض
ن لــدى المفوضيــة الســامية لاأمــم المتحــدة  ن المســجل�ي الإجمــاىلي لليمنيــ�ي
ن 12,777 لجئــاً، ينبغــي إضافــة عددهــم إىل مجتمعــات  لشــؤون الاجئــ�ي
ي يســتضيفها الأردن، ومنهــم 

ن الأُخــرى المتعــددة الجنســيات، الــ�ت الاجئــ�ي
66,362 لجئــاً عراقيــاً، ومــا يزيــد عــن 7,972 لجئــاً مــن الســودان والصومــال، 

ــرى. ــدان أُخ ــن بل وم
ي الأردن، 

ــتمرة �ن ــورة مس ــم بص ي التفاق
ــذ �ن ــادي الآخ ــُع القتص ــد كان الوض وق

بســبب جائحــة كوفيــد – 19، أحــد الدوافــع إىل العــودة إىل بلــد المنشــأ. ووفقــاً 
 ،CARE لتقييــم الحتياجــات الســنوي للعــام 2021، الــذي أجرتــه منظمــة كــري
ــاعدات –  ــم المس ــض حج ــأن خف ن ب ــ�ي ــم قائل ــن معتقداته ــون ع ّ الاجئ ــرب ع
ي 

نســانية، وغيــاب تطبيــق نهــج واحــد �ن امــج الإ الناجــم عــن نقــص تمويــل الرب
قناعهــم بالعــودة إىل بلــدان  اتيجية نُّفــذت لإ ن – هــو اســرت التعامــل مــع الاجئــ�ي

المنشــأ. 2 
ي الأردن للربــع 

ووفــق البيانــات المســتقاة مــن دائــرة الإحصــاءات العامــة �ن
الثالــث مــن العــام 2021، فــإن معــدل البطالــة بلــغ %23,2 )%21,2 للذكــور، 
ــبة 1,5%  ــغيل بنس ــدلت التش ي مع

ــاً �ن ــل انخفاض ــو يمث ــاث(، وه ن و 30,8 لاإ
ــن العــام نفســه. ي م

ــا�ن ــع الث ــع الرب ــة م ــاث بالمقارن ن ــور، و %2,3 لاإ للذك

https://data.unhcr.org/en/ :5 2   تقييم الحتياجات السنوي للعام 2021 – منظمة كير، الأردن، صفحة
.92107/documents/details

السياق2
وتعكــس الإحصــاءات التأثــري الثابــت لجائحــة كوفيــد – 19 عــى الوضــع 
ــن طفيــف بنســبة  القتصــادي لــاأردن، وعــى ســوق العمــل، مــع حــدوث تحسُّ

ــام 2022. ــن الع ي م
ــا�ن ــع الث ــع الرب ــة م %0,7 بالمقارن

ي 
ي يمارســها الاجئــون، بصــورة عامــة، عــى إمــا العمــل �ن

وتقتــر المهــن الــ�ت
ــا  ــع، وإم ــاءات والتصني نش ــة، الإ ــال الزراع ي مج

ــمي �ن ــري الرس ــل غ ــوق العم س
ــية  ــة رئيس ــر، بصف ي تتواف

ــ�ت ــز، وال ــى الحواف ــة ع ــة القائم ــرص التطوعي ي الف
�ن

. ويعتــرب َقــْر هــذه الفــرص عــى تلــك القطاعــات،  ن داخــل مخيمــات الاجئــ�ي
ــن  ن اللذي ن الرئيســي�ي ــ�ي ــل التحّدي ــح العم والرســوُم الباهظــة لســتخراج تصاري
ي ســوق العمــل، ومــن المحتمــل أن يتعرّضــوا جــّراء 

ن �ن قلَّصــا مشــاركة الاجئــ�ي
ي الحتجــاز والســتغال. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن 

ة تتمّثــل �ن ذلــك لمخاطــر كبــري
ي الأردن، هــم الاجئــون الوحيــدون الذيــن يســمح لهــم 

ن �ن ن الســوري�ي الاجئــ�ي
بالعمــل بصــورة قانونيــة. أمــا الاجئــون مــن بلــدان أُخــرى، ومنهــم العراقيــون 
واليمنيــون والســودانيون والصوماليــون، فــا يســتطيعون تقديــم طلبــات 
ــغ  ــول / ســبتمرب 2021، بل ــداًء مــن أيل ــح العمــل. 3 وابت للحصــول عــى تصاري
ن 258,786، منهــا نســبة  ن الســوري�ي ي صــدرت لاجئــ�ي

عــدد تصاريــح العمــل الــ�ت
ــاء. 4  %5,6 للنس

ــّن  ــام بأدواره ــن القي ــع منه ــع المجتم ــلُّ توقُّ ــاء، فيظ ــبة إىل النس ــا بالنس أم
المرتبطــة بالنــوع الجتماعــي هــو العامــل الــذي يحكــم فــرص التشــغيل 
ــوى  ي الق

ــرأة �ن ــاركة الم ــادة مش ــن. فزي ــة له ــل المتاح ــف( وإدرار الدخ )التوظي
العاملــة كانــت محظــورة أيضــاً بفعــل القيــود المفروضــة عــى حركتهــّن 
العتــداء  مــن  حمايتهــّن  ذريعــة  تحــت  الجتماعــي  وتفاعلهــّن  وتنقلهــّن، 
ــال،  ــم الأطف ــاندة تعلي ــة، ومس لي ن ــة المرن ــاء الرعاي ــرُّش، وأعب ، والّتح ــ�ي الجن

ي الجائحــة.
بســبب إغــاق المــدارس أثنــاء تفــ�ش

ــات  ــة الحتياج ــة إىل تلبي ــت الحاج ــد19-، ظّل ــة كوفي ي جائح
ــ�ش ــدء تف ــذ ب ومن

ي ظــل 
الأساســية للعائــات الهــمَّ الأول، مــع ازديــاد حجــم هــذا الهــّم �ن

ي الجائحــة. فقــد اضطــر الكثــري مــن النســاء إىل الحصــول عــى 
اســتمرار تفــ�ش

ي أوســاط مجتمــع الاجئــات 
قــروض أو ديــون لتغطيــة مصاريفهــّن اليوميــة. و�ن

الســوريات، حصلــت النســاء عــى القــروض لســداد قيمــة إيجــارات المســاكن، 
ــت  ن حصل ي حــ�ي

ــون الســابقة5، �ن ــري المرافــق العامــة، وســداد الدي ودفــع فوات
ــد  ــيارات، أو تجدي اء الس ــة �ش ــداد قيم ــروض لس ــى الق ــات ع ــاء الأردني النس
اء المســاكن، أو تغطيــة مروفــات حفــات الــزواج، أو لســداد  المســاكن / �ش
الديــون الســابقة، أو لســداد إيجــارات البيــوت، أو لدفــع قيــم فواتــري المرافــق 

ــّن6.  ــراد عائاته ــة أف عال العامــة، أو لإ
ي SIGI، ففــي عــام 2020، خضعــت 62,000 

ووفــق معهــد تضامــن النســاء الأرد�ن
امــرأة أردنيــة للغرامــات، وصــدرت أحــكام بحــق 23,000 امــرأة أردنيــة غارمــة 

ة، وكذلــك للبنــوك7.   )مدينــة( بالمــال ولمنشــآت الأعمــال الصغــري

jordan-issues-record-number-work-permits-/61effaa54/1/2022/https://www.unhcr.org/news/press  3
20%20apply%20to%20of,able%20rate%20unemployment%20an%syrian-refugees.html#:~:text=With

 .20permits%for
https://data.unhcr.org/en/documents/ :2021 4   لوحة المتابعة والتحكم بسبل المعيشة، أيلول / سبتمبر

.89396/details
https://data.unhcr.org/en/. 5   الهشاشة المالية للمرأة: التحديات التي تواجه المرأة مع الديون والقروض

.87870/documents/details
https://data.unhcr.org/en/. 6   الهشاشة المالية للمرأة: التحديات التي تواجه المرأة مع الديون والقروض

87870/documents/details
.10886=https://www.sigi-jordan.org/?p :لكتروني 7   الموقع الإ
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أ( جنس وعمر الناجين والناجيات من العنف 
الجنسي والعنف المبني على النوع 

SGBV  االجتماعي
ــن  ــات، الذي ن والناجي ــ�ي ــن الناج ــبة %94,5 م ــت نس ــام 2021، كان ــال الع خ
ــذه  ــاث – وه ن ــن الإ ــات، م ــع البيان ــى جم ــة ع ــات العامل ــاعدتهم المنظم س
النــوع  عــى  ي 

المبــ�ن للعنــف  العالميــة  التجاهــات  مــع  تتمــا�ش  النســبة 
الجتماعــي، وهــي تُســّلط الضــوء عــى مــا يفيــد بــأن النســاء والفتيــات 
ــان( مــن  ــًة بالرجــال والفتي ن أكــرش مقارن ــ�ي رن بشــكل غــري متناســب )يعان يتــرن
ي عــى النــوع الجتماعــي. فقــد كان هــذا التجــاه ول يــزال مّتســقاً 

العنــف المبــ�ن
ة الخمــس ســنوات  )متوافقــاً أو متماثــاً، متناســباً، ثابتــاً، منســجماً( طــوال فــرت
ة؛ وتبقــى المنــازل غــري آمنــة للمــرأة والفتــاة، فنســبة %86,2 مــن الجنــاة  الأخــري
ــياق(، أو  ــذا الس ي ه

ــور �ن ــن الذك ن )الأزواج م ــ�ي كاء الحميم ــرش ــون ال ــوا يمثل كان
مقدمــو الرعايــة، أو أحــد أفــراد العائلــة )الآبــاء، الإخــوة، أفــراد الأُ�ة الممتــدة، 
ن ارتكــب نســبة %5,4 مــن الحــوادث المبّلــغ عنهــا أشــخاص  ي حــ�ي

أو الأصهــار(، �ن
ان،  ، مثــل أحــد أصدقــاء العائلــة، أو أحــد الجــري ن معروفــون للناجيــات والناجــ�ي
أو صاحــب العمــل، أو مقدمــو الخدمــات، أو أفــراد المجتمــع الآخــرون. وكانــت 
ن  ، أو ليــس لهــم عاقة مــع الناج�ي ن نســبة %7,9 فقــط مــن الجنــاة غــري معروفــ�ي
ــاز، أو  ــطوانات الغ ــي أس ، أو موزّع ــ�ي ــيارات التاك ــائقي س ــل س ، مث ن ــ�ي والناج
ي  ــ�ب ــاء مرتك ــة، أو الغرب ــات الجتماعي ــي المنظم ــارات، أو موظف ــاب العق أصح
نــت،  نرت التحــرش الجنــ�ي مــن خــال منصــات وســائل التواصــل الجتماعــي / الإ
ــاً. ــق، مث هــات / الحدائ ن ــة، كالأســواق والمترن ــن العام ي الشــوارع أو الأماك

أو �ن
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الحوادث المبلغ عنها حسب الجنس والعمر

20202021

 
ــا  ــغ عنه ي تبّل

ــ�ت ــي ال ــوع الجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــوادث العن ــتمر ح وتس

ي النخفــاض بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة، رغــم الجهــود 
الفتيــات �ن

ي عــى النــوع الجتماعــي 
ي يبذلهــا مقدمــو خدمــات العنــف المبــ�ن

المســتمرة الــ�ت
ي تســتهدف العائــات، وبرامــج العنــف 

عــن طريــق جلســات رفــع التوعيــة الــ�ت
ــات  ــب للفتي ــوع الجتماعــي الُمصممــة حســب الحاجــة والطل ي عــى الن

ــ�ن المب
ــن  ــاغ ع ب ي الإ

ــات �ن ــه الفتي ــذي يواج ــّدي ال ــات(. إّن التح ــات )المراهق اليافع
ي 

ن الجــا�ن ــق بالعاقــة بــ�ي ي عــى النــوع الجتماعــي يتعّل
حــوادث العنــف المبــ�ن

ــن  ــا، ضم ي معظمه
ــع، �ن ــوادث تق ــذه الح ــراً إىل أن ه ــة؛ نظ ــي / الناجي والناج

ــة.  ــراد العائل ــة أو أحــد أف م الرعاي ــدِّ ــه مق ــذي يرتكب ىلي ال
ن ــرن ــف الم ســياق العن

وهــذا يرتبــط عــادة بالخــوف مــن تفــكُّك العائلــة، وصمــة العــار، العزلــة عــن 

االتجاهات الرئيسية  3
ــوم النفــس نتيجــة  المجتمــع، أو النتقــام، إىل جانــب الشــعور بالذنــب، أو ل
بــاغ عــن العنــف. وعــاوًة عــى ذلــك، فــإن إغاق  التعــرض لاعتــداء، أو عنــد الإ
ــور  ــدلت حض ــى مع ــر ع ــد أث ــد – 19 ق وس كوفي ــري ي ف

ــ�ش ــاء تف ــدارس أثن الم
)مواظبــة( الأطفــال والتــرب مــن المدرســة. ووفقــاً لدراســة أجرتهــا اليونيســف 
ي كانــون الأول / ديســمرب 2020، فــإن معــدلت الأطفــال خــارج مقاعــد الدراســة 

�ن
ــدد  ــّدر ع ــة. ويق ــية الأردني ــون الجنس ــن ل يحمل ــال الذي ــبة لاأطف ــى بالنس أع
الأطفــال خــارج مقاعــد الدراســة بأكــرش مــن 50,600 طفــل ســوري، و 39,800 
 ، ي

، و 21,500 طفــل مــن الجنســيات الأُخــرى. وعــى المســتوى الوط�ن ي
طفــل أرد�ن

فــإن معــدلت الأطفــال خــارج مقاعــد الدراســة أعــى للفتيــان منهــا للفتيــات، 
ي فيهــا معــدلت الأطفــال 

باســتثناء الفئــة العمريــة 6 ســنوات إىل 11 ســنة، الــ�ت
خــارج مقاعــد الدراســة أعــى للفتيــات منهــا للفتيــان. وقــد بلــغ عــدد الأطفــال 
ــدرا�ي  ي العــام ال

ــّرب مــن المدرســة 40,647 طفــاً، �ن ن لخطــر الت المعرّضــ�ي
ــخصي  ــور الش ــى الحض ــة ع ــإن المواظب ــك، ف ــب ذل 2017 / 8.2018  وإىل جان
ي التنقــل للذهــاب إىل 

ي المــدارس قــد منــح الفتيــات حريــة طفيفــة �ن
للــدوام �ن

ي يــّرت 
ي المســاحات الآمنــة، والــ�ت

ي تقــام �ن
المدرســة، أو لحضــور الأنشــطة الــ�ت

ي جــو آمــن.
فصــاح �ن بالتأكيــد الإ

عاقــة مــن  ــة النقــاب عــن أن الأشــخاص ذوي الإ وقــد كشــفت البحــوث العلمي
، والعنــف العاطفــي  المرجــح أن يتعرضــوا للعنــف الجســدي، والعنــف الجنــ�ي
ــا  ــة. 9 أم ــا إعاق ــه الأشــخاص ب ــا يتعــرّض ل ــة أضعــاف م بمــا ل يقــل عــن ثاث
عاقــة، عــى وجــه الخصــوص، فمــن المرجــح أن يتعرّضــن  النســاء ذوات الإ
ــا  ــاء ب ــه النس ــرض ل ــا تتع ــاف م ة )10( أضع ــرش ــدار ع ــ�ي بمق ــف الجن للعن
ي المئــة مــن النســاء 

ي المئــة إىل 68 �ن
إعاقــة، وتوحــي التقديــرات بــأن 40 �ن

ــل بلوغهــّن ســّن  عاقــة ســوف يتعرّضــن للعنــف الجنــ�ي قب الشــابات ذوات الإ
ة. 10 ــرش ــة ع الثامن

ــن  ــط م ي العــام 2021 إىل أّن نســبة %2.7 فق
ي ُجمعــت �ن

ــ�ت ــات ال وتشــري البيان
ــا  ــة. وبم عاق ــن ذوي الإ ــات م ن وناجي ــ�ي ــن ناج ــت م ــا كان ــغ عنه ــوادث المبلَّ الح
ــدد  ــث كان ع ، حي ي

ــا�ن ــام الم ي الع
ــائداً �ن ــذي كان س ــاه ال ــع التج ــا�ش م يتم

ي تعرضــوا 
عاقــة الجســدية، الذيــن بّلغــوا عــن الحــوادث الــ�ت الأشــخاص ذوي الإ

ــة. ــة الذهني عاق ــا، أكــرش مــن عــدد الأشــخاص ذوي الإ له

إعاقة جسدية
2.3%

إعاقة عقلية
0.4%

 

� ع� النوع ا�جتماعي
� من العنف المب�� �
٪الناج

من ذوي ا�عاقة

بدون إعاقة
97.3%

إعاقة جسدية إعاقة عقلية بدون إعاقة

https://www.unicef.org/jordan/reports/jordan-  :8   تقرير الأردن الُقطري عن الأطفال خارج مقاعد الدراسة
.country-report-out-school-children

دارية للصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، نحن الذين نقرر ما يخص الأشخاص الشباب  9  العلوم الإ
https://www.msh.org/ :لكتروني عاقة: حقوق متساوية وحياة خالية من العنف، 2016، الموقع الإ ذوي الإ

. .we-decide-young-persons-with-disabilities-call-for-equal-rights-and-alife-free-of/12/08/2016/blog
10   المرجع نفسه.
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ي المع�ن
فريق العمل االأرد�ن

7

ــم  ّ رغ ــري ــم يتغ ــذا ل ــاغ ه ب ــدل الإ ــإن مع ــام 2020، ف ــع الع ــة م وبالمقارن
ي 

عاقــة. وهــذا يــأ�ت ي بُذلــت للوصــول إىل الأشــخاص ذوي الإ
الجهــود المرّكــزة الــ�ت

ي بعــض مناطــق الأردن لاأشــخاص ذوي 
ــزة  �ن نتيجــة لنقــص الخدمــات الُمجّه

ضافــة إىل عــدم توافــر ســبل النقــل المتاحــة بكلفــة ميســورة. وقــد  عاقــة، بالإ الإ
ــراد  ــن أف ــم م ــن يرافقه ــاً إىل َم ــة أيض عاق ــات ذوو الإ ــون والناجي ــاج الناج يحت
ــوادث  ــراً إىل أن الح ــن نظ ــات؛ ولك ــي الخدم م ــوا إىل مقدِّ ــ�ي يصل ــم ل عائاته
ــن  ــح م ــة، يُصب ــراد العائل ــن أف ــية م ــورة رئيس ــت بص ــد ارتُكب ــا ق ــغ عنه الُمبلَّ
ن والناجيــات أن يجــدوا َمــن يســاندهم مــن أفــراد  الصعــب عــى أولئــك الناجــ�ي
العائلــة، ويوافــق عــى مرافقتهــم إىل مراكــز المســاعدة. ورغــم كل ذلــك، 
عاقــة  فــإن الأعــراف الجتماعيــة تفــرض قيــوداً أُخــرى عــى الأشــخاص ذوي الإ
ام حقوقهــم، الأمــر الــذي أجــرب ويجــرب  وعائاتهــم، مــن حيــث قبــول واحــرت

ــة. عاق ــراد عائاتهــم مــن ذوي الإ ــاء أف ــات عــى إخف بعــض العائ

ب( أنــواع العنــف الجنســي والعنــف المبنــي 
علــى النــوع االجتماعــي 

ــذا  ــي ه ــوع الجتماع ــى الن ي ع
ــ�ن ــف المب ــات العن ــام إدارة معلوم ــف نظ يصّن

النــوع مــن العنــف إىل ســت فئــات واســعة النطــاق، وهــي: الغتصــاب، 
، العتــداء الجســدي، الــزواج القــري، الحرمــان مــن المــوارد  العتــداء الجنــ�ي

ــة. ــية / العاطفي ــاءة النفس س ــات، والإ ــرص / الخدم / الف
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عتداء الجسدي ا��

ساءة النفسية/العاطفية ا��

� ع�
الجنس/العمر حسب نوع العنف المب��

النوع ا�جتماعي

ي 
وتماشــياً مــع الســنوات الســابقة، فقــد كانــت الأنــواع الرئيســة للعنــف المبــ�ن

ســاءة النفســية )53,9%(،  : الإ ــغ عنهــا، كمــا يــىي عــى النــوع الجتماعــي، الُمبّل
ــات  ــرص أو الخدم ــوارد، الف ــن الم ــان م ــدي )%24,4(، والحرم ــداء الجس العت
يك  ىلي / عنــف الرش

ن ي ســياق العنــف المــرن
)%9,4(، وكلهــا ارتُكبــت بصفــة رئيســة �ن

ي معظــم الأحــوال، عــى 
ــة، �ن ســاءة النفســية / العاطفي ــم. وتحــدث الإ الحمي

يــك الحميــم )الأزواج  ذلل “ و “القيــد / الحبــس” مــن قبــل الرش شــكل “ الإ
ضافــة إىل ذلــك، تتضّمــن هــذه الفئــة  ي هــذا الســياق(. وبالإ

مــن الذكــور �ن
، مــع قضــاء  ي

و�ن لكــرت أيضــاً حــوادث “التحــرش الجنــ�ي اللفظــي” والتحــرش الإ
نــت ووســائل التواصــل الجتماعــي. أمــا العنــف  نرت وقــت أطــول عــى شــبكة الإ
ب  ــم، واتخــذ شــكل الــرن ــك الحمي ي ــه الرش الجســدي، فمعظمــه أيضــاً ارتكب
كل مــن جملــة أنــواع العنــف الأُخــرى. ومــن المهــم  التأكيــد عــى  فــع والــرَّ والصَّ
ــن  ــات، وم ن والناجي ــ�ي ــى الناج ــديدة ع ــب ش ــه عواق ــدي ل ــداء الجس أن العت
ــان  ــرب “الحرم ي إعاقتهــم. ويعت

ــؤدي إىل وفاتهــم، أو التســّبب �ن المحتمــل أن ي
ي عــى 

مــن المــوارد” النــوع الثالــث الأكــرش إباغــاً عنــه، مــن أنــواع العنــف المبــ�ن
ــدة،  اي ن ــات يبّلغــن، بصــورة مرت ــد أخــذت النســاء والفتي ــي. وق ــوع الجتماع الن

عــن حــوادث الحرمــان مــن المــوارد، والفــرص ...
ــاة  ــور. فالجن ــّن الذك ــب أزواجهــّن وأقاربه والخدمــات، بصفــة رئيســة مــن جان
ــات  ــن الحصــول عــى الجنســية، أو أوراق إثب ــور يمنعــون النســاء م ــن الذك م
ــا  ــا، أو فيم ــرار داخــل عائلته ــع الق ــة صن ــن عملي ــة. وتســُتبعد النســاء م الهوي
ــغ نســاٌء أُخريــات أيضــاً  ن تُبلِّ ي حــ�ي

ــق باســتخدام المســاعدات النقديــة، �ن يتعّل
ــاً  ــر أيض ــن )وأوردت التقاري ــادروا رواتبه ــن أن يُص ــن يمك ــد أن أزواجه ــا يفي بم
بــأن أصحــاب العمــل يحتجــزون جــزءاً مــن رواتــب النســاء(. وقــد أطلــع بعــُض 
ن / الباحثــات عــى معلومــات تفيــد بــأن أزواجهــّن / أقاربهــّن  الناجيــات الباحثــ�ي
نجابيــة والصحة  الذكــور ســوف يمنعوهــّن مــن الوصــول إىل خدمــات الصحــة الإ
ي 

ــن �ن ــأن حقوقه ــأت بعــض النســاء ب ــد ارت ــك، فق ــة إىل ذل ضاف النفســية. وبالإ
ــة.  ــة أو الحضان ي النفق

ــن �ن ــص حقوقه ــب تقلي ــد تقّلصــت، إىل جان اث ق المــري
ــب  ــل، إىل جان ــرص العم ــن ف ــن م ــّن يحرم ــاء بأنه ــرت النس ــد ذك ــاً، فق وختام

ن المــرأة أو التعليــم.  ــة الوصــول إىل أنشــطة تمكــ�ي حرمانهــن مــن إمكاني
ــان  ــات الحرم ــا الفتي ــت عنه ي أبلغ

ــ�ت ــلوكيات ال ــم بالس ــُة التحك ــمل عملي وتش
ــد  ــا بع ــم م ــم، والتعلي ــى التعلي ــول ع ــة / الحص ــول إىل المدرس ــن الوص م
إىل  الجتماعيــة،  والتصــالت  الّتنقــل  عــى  المفروضــة  والقيــود  الثانــوي، 
نجابيــة  جانــب الحرمــان مــن الوصــول إىل )الحصــول عــى( خدمــات الصحــة الإ
ــور يمنعــون  ــارب الذك ــور والأق ــالأزواج مــن الذك وجــات. ف ن ــات غــري المرت للفتي
ن الفتيــات، ومــن الحصــول  الفتيــات مــن المواظبــة عــى حضــور أنشــطة تمكــ�ي
عــى الخدمــات الأُخــرى. وبنــاًء عــى ذلــك، فــإن تطبيــع الحرمــان مــن المــوارد 
)أي جعلــه يُصبــح مســألًة طبيعيــة( يأخــذ مجــراه داخــل المجتمعــات، والنســاُء 
ي أغلــب الأحيــان، عــى درايــة بــأن حــوادث تطبيــع الحرمــان 

، �ن والفتيــات ل يُكــنَّ
ي عــى النــوع الجتماعــي. 

هــذه تشــكل نوعــاً مــن العنــف المبــ�ن
ي 

وقــد شــّكل زواج الأطفــال العــدد الأكــرب مــن واقعــات الــزواج القــري، الــ�ت
ن  ــ�ي ي ح

ــنة، �ن ــة 15 – 17 س ــة العمري ي الفئ
ــات �ن ــب الفتي ي الغال

ــه �ن ر من ــرن تت
ــا  ــا، م ــغ عنه ــالت المبّل ــع الح ــن جمي ــط م ــري %4,3 فق ــزواج الق ــّكل ال يش
ن إىل الحصــول عــى المســاعدة  ــات يســع�ي ــة مــن الفتي ــأن نســبة قليل يوحــي ب
ــى  ية ع ــري ــة تأش ــرب دلل ــك ل يعت ــّن ذل ــري، لك ــزواج الق ــدوث ال ــع ح لمن
ــن 18  ــل س ــون قب وج ن ــال يرت ــن كل 4 أطف ــد م ــل واح ــن طف ــرش م ــاره. فأك انتش
وجــون قبــل  ن ة )10( أطفــال يرت عــرش عامــاً، وحــواىلي طفــل واحــد مــن كل عــرش
ي القضــاة 

ي أطلقتهــا مؤخــراً دائــرة قــا�ن
ن الإحصــاءات الــ�ت

ّ ســن 15 عامــاً. وتُبــ�ي
ي حــالت زواج الأطفــال خــال العــام 2021، 

الأُردنيــة وجــود انخفــاض طفيــف �ن
ي 

ي العــام 2020، إىل %10,6 �ن
مــن %11,8 مــن واقعــات الــزواج المســجلة �ن

ي 
ــراً �ن ــدث مؤّخ ــذي ح ــن ال ــاض  التحّس ــذا النخف ــس ه ــام 2021. ويعك الع

ــق خطــة العمــل  ــب تطبي ــزواج، إىل جان يعــات، مــن حيــث رفــع ســّن ال الترش
ي تنّفــذ عــى أرض الواقــع 

الوطنيــة المناهضــة لــزواج الأطفــال، والمبــادرات  الــ�ت
ــّن.  ــر وعائاته ــات للخط ــات المعرّض ــات اليافع ــول إىل الفتي للوص

ــف  ــّكا معــاً بعــض أشــكال العن ــد يُش ــ�ي والغتصــاب فق ــداء الجن ــا العت أم
نــة بعواقــب تهــّدد الحيــاة؛  ي عــى النــوع الجتماعــي الأكــرش شــدًة، والمقرت

المبــ�ن
ــف  ــكال العن ــن أش ن م ــ�ي ــن النوع ــدوث هذي ــن ح ــاغ ع ب ــإّن الإ ــك، ف ــع ذل وم
ــل  ــداءات الجنســية منخفضــاً، ب ــاغ عــن العت ب ــاً. ومــا زال الإ هــو الأكــرش تدنّي
ي العــام 2020(، 

إنــه انخفــض بشــكل طفيــف )%6,1 بالمقارنــة مــع %7,6 �ن
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بــاغ عــن حــوادث الغتصــاب منخفضــاً عنــد مســتوى %1,9؛  مــع بقــاء الإ
ــوع  ي عــى الن

ــ�ن ــم مــن جهــود مقدمــي خدمــات العنــف المب وذلــك عــى الرّغ
ســاءة الجنســية،  الجتماعــي، المســتمرة بثبــات، لأجــل رفــع مســتوى التوعية بالإ
المنظمــات  قــدرات  وببنــاء  ي،  الــّرّ الطابــع  ذات  المقدمــة  وبالخدمــات 
ــف  ي العن

ــة �ن ــري المتخصص ــة غ ــراف الفاعل ، والأط ن ــ�ي ــة، والمتطوع المجتمعي
ي 

ي عــى النــوع الجتماعــي، بشــأن الإحالــة الآمنــة لحــالت العنــف المبــ�ن
المبــ�ن

ســاءة الجنســية والســتغال الجنســية  عــى النــوع الجتماعــي والحمايــة مــن الإ
PSEA. فوصمــُة العــار المرتبطــة بالســعي إىل الحصــول عــى المســاعدة عندمــا 
ــام  اً أم ــري ــف الجنــ�ي تشــّكل حاجــزاً كب ــات إىل العن يتعــرّض الناجــون والناجي
بــاغ بخطــر جرائــم القتــل  ان الإ بــاغ، مــع اقــرت قدرتهــم عــى المبــادرة إىل الإ
 ، ي / نوفمــرب

ــا�ن ــن الث ي ــة العــام 2021 وحــ�ت ترش ــذ بداي ف”. فمن “بدافــع الــرش
ُقتلــت 16 امــرأة عــى أيــدي أفــراد العائلــة الذكــور، وقــد كان الدافــع إىل ارتــكاب 
بعــض هــذه الجرائــم مــا يُســّمى اصطاحــاً بتعبــري “العنــف الُمرتكــب بدافــع 
ــاري(  جب لزامــي )الإ ــاغ الإ ب ــات الإ ــإن متطلب ــك، ف ضافــة إىل ذل ف”11. وبالإ الــرش
ي 

ن والناجيــات، مّمــن ل يرغبــون �ن ي تمنــع الناجــ�ي
بمقتــصن القانــون الأرد�ن

ي 
ي يكونــون �ن

تقديــم الشــكاوى، مــن الســعي إىل الحصــول عــى المســاعدة الــ�ت
ــا حــوادث الغتصــاب  ــة(. أم ــا )ول ســيما المســاعدة الطبي ــّس الحاجــة إليه أم
بــاغ عنهــا مــن قبــل النســاء والفتيــات متدنيــاً؛ فغيــاب  الزوجــي، فقــد بقــي الإ
ــة  ــة، والخلفي ــرّم فعــل الغتصــاب داخــل إطــار الزوجي ي تُج

ــ�ت يعــات ال الترش
ي تعتــرب العاقــات الجنســية 

الثقافيــة والأعــراف الخاصــة بالنــوع الجتماعــي الــ�ت
ضافــة إىل الخــوف مــن وصمــة العــار  حّقــاً مضمونــاً لــاأزواج الذكــور، بالإ
ــوادث  ــن ح ــاغ ع ب ــن الإ ــات م ــق الناجي ــل تعي ــا عوام ــمعة، كلُّه ــويه السُّ وتش
ــات إىل التعبــري عــن هــذا النــوع مــن العنــف فقــط  ــُل الناجي الغتصــاب. وتمي
ــرأة  ــة عــن حقــوق الم ــة أو الجماعي ن جلســات المشــورة الفردي ــا يحــرن بعدم

ــوع الجتماعــي. ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــواع العن وأن

ايــدة مــن  ن تــب عــى جائحــة كوفيــد – 19، ثّمــة مخاطــر مرت وبســبب الوضــع المرت
ي عــى النــوع الجتماعــي الــذي يّرتــه التكنولوجيــا. فقــد أوردت 

العنــف المبــ�ن
از الــذي يرتكبــه منتحلــو  ن التقاريــر بعــض الأمثلــة عــى التحــرش الجنــ�ي والبــرت
غاثــة  نــت – بعضهــم يّدعــي بأنــه يعمــل لــدى وكالت الإ نرت الشــخصيات عــرب الإ
ــن  ــبة %43، م ــدرج نس ، تن رد�ني

أ
ــاء ال ــن النس ــد تضام ــق معه ــانية 12 ووف نس الإ

ي العــام 
ي جــرى التبليــغ عنهــا �ن

انية( الــ�ت ونيــة )الســيرب لكرت حــوادث الجرائــم الإ
ي عــى النــوع الجتماعــي المذكــورة. 13

2021، تحــت أنــواع العنــف المبــ�ن
ي الُحســبان. 

ولتعميــق التحليــل، مــن المهــم أخــذ العمــر والنــوع الجتماعــي �ن
ــّكل        ــذي يش ــال ال ــاه، كان زواج الأطف ي أع

ــا�ن ــم البي ي الرس
ــه �ن ــّم بيان ــا ت فكم

ي عــى النــوع الجتماعــي، 
)%44( هــو النــوع الرئيــ�ي مــن أنــواع العنــف المبــ�ن

ــق العمــل  ن المســاعدة مــن أعضــاء فري ــ�ي ي تلقَّ
ــوا�ت ــات الل ــذي تواجهــه الفتي ال

ي عــى النــوع الجتماعــي؛ وقــد 
ي بنظــام إدارة معلومــات العنــف المبــ�ن

المعــ�ن
ــة  ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــذا م ــة، ه ــاءة العاطفي س ــب الإ تي ي الرت

ــده �ن ــاء بع ج
ــاءة  س ــداث الإ ــن أح راً م ّ

ــرن ــدَّ ت ــّن الأش ــن ك ــاء بأنه ــرت النس ــد ذك ــرى، فق أُخ
ي 

ــدث �ن ــت تح ي كان
ــ�ت ــدي )%26(، وال ــداء الجس ــن العت ــة )%58(، وم العاطفي

ــل أعــاه.  ــر التحلي ــا ذك ــم، كم ــك الحمي ي ــف الرش ســياق عن
ــرب  ــات ع ــى العائ ــق ع ــري عمي ــداث تأث ي إح

ــد – 19 �ن ــة كوفي ــتمر جائح وتس
مختلــف الجنســيات، ُمثِقلــًة كاهلهــم بأعبــاء إضافيــة وهــم يســعون إىل إدامــة 
ي ظــروف 

أي مصــدر للدخــل، وتلبيــة احتياجاتهــم الأساســية، وبخاصــة �ن
ي 

ــم �ن ــال ه ــاعدات. فالرج ــم المس ــض قي ــة، وخف ــف المعيش ــاع مصاري ارتف
ي الجائحــة، فقــد الكثــري مــن هــؤلء 

العــادة المعيلــون لعائاتهــم. وأثنــاء تفــ�ش
ــاط بهــم  ــدور المن ــاء بال ي الوف

ن فــرص العمــل، وشــعروا بالتقصــري �ن ــ�ي المعيل
ي زيــادة أوجــه التوتــر داخــل الأُ� 

مــن منظــور النــوع الجتماعــي، ممــا أســهم �ن
بــاغ عــن الحرمــان مــن المــوارد، الخدمــات والفــرص مــا  المعيشــية. غــري أن الإ
ي العــام 2021. 

ــًة �ن ــادًة طفيف ــه ازداد زي ــوب، مــع أن زال دون المســتوى المطل

. /https://www.sigi-jordan.org:لكتروني ردنيSIGI ، الموقع الإ
أ

11   معهد تضامن النساء ال
12   تقرير نصف العام من كانون الثاني / يناير إلى حزيران / يونيو 2021( الذي يصدره نظام إدارة معلومات العنف 
https://reliefweb.int/report/jordan/jordan-gbvims-tf-. :لكتروني المبني على النوع الجتماعي، الموقع الإ
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ي أوســاط العائــات والمجتمعــات، بالبنــاء 
وغالبــاً مــا يتــّم تطبيــع هــذا الحرمــان �ن

عــى أنمــاط الأدوار المنوطــة بالنــوع الجتماعــي، والأعــراف الثقافيــة، حيــث تكــون 
ــع القــرار داخــل الأُ� المعيشــية.  ي تصن

ــ�ت ــة هــي ال الشــخصية الذكوري
لقــد أبلــغ الفتيــان والرجــال، بصفــة أساســية، عــن حــوادث اعتــداء جنــ�ي كانــت 
ن  ي أغلــب الأحيــان، ضمــن ســياق الحتجــاز، كمــا أبلغــوا عــن التميــري

ترتكــب عليهــم، �ن
ــية  ــة الجنس ــري الهوي ــ�ي ومغاي ــل الجن ــي المي ن ومزدوج ــ�ي ــن المثلي ــام م والنتق
ي بيــع ومبادلــة الجنــس )بأشــياء أُخــرى(. وقــد أدى 

، ومــن يعملــون �ن ن مــن الاجئــ�ي
ي تقديــم الخدمــات - مــن خــال الخطــوط الســاخنة، وحمــات التوعيــة 

الســتمراُر �ن
ــور،  ن الذك ــ�ي ــرة للناج ــات المتواف ــي والخدم ــوع الجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب بالعن
ي عــى 

ي إدارة حــالت العنــف المبــ�ن
إضافــة إىل بنــاء القــدرات للجهــات المشــاركة �ن

ن الأطفــال، ومجتمــع  ن الذكــور، والناجــ�ي النــوع الجتماعــي، والعاملــة عــى الناجــ�ي
ن ومزدوجــي الميــل الجنــ�ي ومغايــري الهويــة الجنســية  الميــم: المثليــات والمثليــ�ي
ن وأحــرار الهويــة الجنســية وأفــراد الفئــات الجنســية  وحامــىي صفــات الجنســ�ي
ي إبــاغ الرجــال 

الأخــرى LGBTIQA+ - إىل تحقيــق زيــادة جديــرة بالماحظــة �ن
ي يتعرضــون لهــا. وبالمقارنــة مــع العــام 2020، 

ســاءة الجنســية الــ�ت والفتيــان عــن الإ
ي بلــغ عنهــا الرجــال، وبنســبة 21% 

ي الحــوادث الــ�ت
كانــت هنــاك زيــادة بنســبة %8 �ن

ــان. ي ارتُكبــت ضــد الفتي
ســاءة الجنســية الــ�ت ي حــوادث الإ

�ن
ي يوضــح بجــاء بــأن النســاء والفتيــات 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الرســم البيــا�ن
ن أكــرش مــن الرجــال والفتيــان( مــن مختلــف  رن بشــكل غــري متناســب )يعانــ�ي ّ

يتــرن
ي يبّلغــن 

ي عــى النــوع الجتماعــي. ويعتــرب عــدد الفتيــات اللــوا�ت
أنــواع العنــف المبــ�ن

هــّن مــن  ــة مــع غري ــداء الجنــ�ي منخفضــاً بالمقارن عــن حــوادث الغتصــاب والعت
النســاء مــن الفئــات العمريــة الأُخــرى والرجــال والفتيــان. كمــا يعتــرب العنــف 
ــة  ــل وصم ــن عوام ــات(، ولك ــات )المراهق ــات اليافع ــّدد الفتي ــراً يه ــ�ي خط الجن
العــار، وقيمــة الُعذريــة، ووصايــة الأوليــاء الذكــور عــى الفتيــات والنســاء، والخطــر 
ف”، كلُّهــا معــاً، تُســهم  المتمّثــل فيمــا يســَمى اصطاحــاً بتعبــري “القتــل بدافــع الــرش

. بــاغ عــن العنــف الجنــ�ي ي نقــص الإ
�ن

ج( تقديم الخدمات
ي تســعى إىل 

ي النســبة المئويــة للحــالت الــ�ت
ي هــذا العــام، شــاهدنا زيــادة �ن

�ن
ــات؛ بمعــ�ن  ــي الخدم ــوا أنفســهم إىل مقدم ــن أحال الحصــول عــى المســاعدة مّم
ــن إدارة  ــؤولة ع ــات المس ــا�ش للجه ــاح المب فص ــوا بالإ ــات قام ن والناجي ــ�ي أن الناج
ي ترّكــز عــى 

ي المبــادرات الــ�ت
ي حدثــت �ن

الحــالت. ويمكــن تفســري ذلــك بالزيــادة الــ�ت
ي تقــّدم 

التوعيــة ونــرش المعلومــات عــن الخطــوط الســاخنة والقنــوات الأُخــرى الــ�ت
اضيــة  المســاعدة إمــا شــخصياً، وإمــا مــن خــال إدارة الحــالت عــرب الوســائل الفرت

نــت(. نرت )عــرب الإ
طــة هــذا العــام، ويمكــن أن ترتبــط هــذه  كذلــك ازدادت الإحــالت مــن أجهــزة الرش
ــي  ــة ومقدم ــات الحكومي ن الجه ــ�ي ــيق ب ــاون والتنس ــود التع ــة جه ــادة بمضاعف الزي
ي مســتوى 

ــاً �ن ــا يعكــس أيضــاً ارتفاع ــة، م ــري الحكومي ــات غ ــن المنظم ــات م الخدم
ــد  اي ن ــدد المرت ــا الع ــات. أم ــذه المنظم ــا ه ي تقدمه

ــ�ت ــات ال ــودة الخدم ي ج
ــة �ن الثق

ــن  ــداًء م ــرات ابت ــاث م ــت ث ي تضاعف
ــ�ت ــواء »، وال ي ــن » دور الإ ــالت م ــن الإح م

ي تنتفــع مــن خدمــات 
ــ�ت ــز متابعــة الحــالت ال ، فهــو يفــرَّ بتعزي ي

العــام المــا�ن
ــأن الحــالت تســتطيع الوصــول إىل الخدمــات المتعــددة  ــواء بمــا يكفــل ب ي دور الإ

ــا. ــا إليه ــات حســب احتياجه القطاع
ن فتبقــى صفــراً )ل توجــد أي إحــالت(، مثلمــا  أمــا الإحــالت مــن المــدارس والمعلمــ�ي
ي طريقهــا 

، مــع أن المــدارس أُعيــد فتحهــا، وكانــت �ن ي
ي العــام المــا�ن

كان حالهــا �ن
ي العــام 2021، الأمــر الــذي يعكــس الحاجــة إىل 

إىل العــودة إىل وضعهــا الطبيعــي �ن
مســتوًى مــن التنســيق أفضــل مــع قطــاع التعليــم. وقــد أعــرب بعــض المنظمــات 
ي عــدم وجــود مرشــدين 

العاملــة عــى جمــع البيانــات أيضــاً عــن التحــدي المتمّثــل �ن
ــك حافــظ  ي العــادة مفاتحتهــم بحالتهــم. كذل

ــة �ن داخــل المــدارس، يمكــن للطلب
ي شــهدها 

مســتوى الإحــالت مــن القطــاع الصحــي عــى نفــس مســتوى الحــالت الــ�ت
. ي

العــام المــا�ن
للخدمــات غــري   « المئويــة  النســبة  انخفــاض  تفيــد  أُخــرى  وهنــاك ماحظــة 
المتوفــرة« مــن جميــع فئــات الخدمــات، نســتطيع مــن خالهــا رؤيــة حــدوث 
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ي يوّفرهــا مقدمــو الخدمــات عــى اختــاف أنواعهــم، ومــن 
ي الخدمــات الــ�ت

زيــادة �ن
وري،  ــرن ــم ال ــات الدع ن والناجي ــ�ي ــي الناج ــات تلّق ــو الخدم ــل مقدم ــا يكف خاله
ة  ــا�ش ــا مب ــرب تقديمه ــرى متخصصــة، أو َع ــات أُخ ــة إىل خدم ــن خــال الإحال ــا م إم
ي عــدد الإحــالت 

مــن مقــدم الخدمــة نفســه. وقــد شــهد العــام 2021 انخفاضــاً �ن
ي كثــري مــن الأحيــان إىل الخــوف مــن متطلــب 

إىل الخدمــات الصحيــة، كان يُعــزى �ن
طــة عــن تلــك الحــوادث )وهــو متطلــب صــارم، عــى وجــه  لزامــي للرش ــاغ الإ ب الإ
الخصــوص، للكــوادر الطبيــة الأردنيــة بالمقارنــة مــع مقدمــي الخدمــات الآخريــن(. 
ن  إن الخدمــات الصحيــة غــري متوافــرة مجانــاً، بصــورة تلقائيــة، لجميــع الناجــ�ي
ي عــى النــوع الجتماعــي، الأمــر الــذي ربمــا يُســهم 

والناجيــات مــن العنــف المبــ�ن
ن والناجيــات الذيــن يحصلــون عــى الإحــالت. ول  ي انخفــاض عــدد الناجــ�ي

كذلــك �ن
بــاغ  ي الدعــوة إىل المنــا�ة وكســب التأييــد لَقــْر متطلبــات الإ

تــزال الحاجــة تقتــصن
ن والناجيــات مــن الأطفــال، إىل جانــب الحصــول عــى منــا�ة  لزامــي عــى الناجــ�ي الإ
ي المجــال الصحــي لضمــان إمكانيــة الحصــول عــى 

وكســب تأييــد الأطــراف الفاعلــة �ن
ي عــى 

ــ�ن ــف المب ــن العن ــات م ن والناجي ــع الناجــ�ي ــة لجمي ــة المجاني ــة الصحي الرعاي
ــة  ــق أو الهمــوم( الصحي ــوع الجتماعــي )بالنســبة إىل الشــواغل )أو بواعــث القل الن

ــي(.  ــوع الجتماع ي عــى الن
ــ�ن ــف المب ــة بالعن ذات العاق

ومــا زالــت خدمــات المســاعدة القانونيــة والخدمــات الأمنيــة مــن المجــالت الأكــرش 
ن  ــ�ي ــة الناج ــراً إىل أن أغلبي ــك نظ ــات، وذل ــم الخدم ــق بتقدي ــا يتعل ــية فيم حساس
، فقــد ظّلــت  ي

ي العــام المــا�ن
والناجيــات يرفضــون الإحالــة. وعــى غــرار مــا حــدث �ن

ّ الناجــون  ن جميــع الخدمــات؛ حيــث عــرب هــذه الخدمــات هــي الأكــرش انخفاضــاً بــ�ي
والناجيــات عــن مخاوفهــم مــن النتقــام إذا مــا ســعوا إىل الحصــول عــى المســاعدة 
طــة، إىل جانــب خوفهــم مــن وصمــة العــار بســبب احتمــال عــدم  مــن أجهــزة الرش
ن  ّكــز عــى الناجــ�ي المحافظــة عــى ّ�يــة المعلومــات، وعــدم توافــر نهــج يرت
ــاء  لق ــون )الإ ــاذ القان ــى إنف ــة ع ــراف العامل ــل الأط ــاق عم ــن نط ــات ضم والناجي
ــع  ــن توقي ــدلً م ــدات ب ــع تعّه ــاة توقي ــن الجن ــب م ــا، والطل ــى الضحاي ــوم ع بالل
ي الســجون(. وبالرغــم مــن ذلــك، 

عقوبــة الســجن عليهــم وقضائهــم تلــك العقوبــة �ن
ــاعدات  ــات المس ــي خدم ــة لتلّق ــبة المئوي ي النس

ــادة �ن ــام زي ــذا الع ــهد ه ــد ش فق
ن بعــض  ــن التنســيق بــ�ي القانونيــة، وخدمــات الســامة والأمــن؛ وهــذا يُعــزى إىل تحسُّ
ي توّفــر هــذه الخدمــات. 

المنظمــات العاملــة عــى جمــع البيانــات، والمنظمــات الــ�ت
ــة،  ــات الطبي ــالت إىل الخدم ــدد الإح ي ع

ــاض �ن ــاك انخف ــام 2021، كان هن ي الع
و�ن

ــى  ــة ع ــات العامل ــّرت المنظم ــد ف ــش. وق ــب العي ــة، وكس ــية الجتماعي والنفس
ــه يرجــع إىل الوضــع القتصــادي الآخــذ  ــًة بأن ــات هــذا النخفــاض قائل جمــع البيان
ــة  ــة كلف ــى تغطي ــن ع ــري قادري ــات غ ن والناجي ــذي يجعــل الناجــ�ي ــم، وال ي التفاق

�ن
ــأن  ــدون ب ــم يعتق ــات، و / أو يجعله ــي الخدم ــع مقدم ــول إىل مواق ــل للوص النق
الإحالــة إىل خدمــات المســاعدات النقديــة كانــت تمّثــل الحــل الرئيــ�ي لمشــكاتهم. 
ــرى إىل ... خدمــات  ي تُج

ــ�ت ــة الأعــى لاإحــالت ال وهــذا يتمــا�ش مــع النســبة المئوي
المســاعدات النقديــة، مــع ازديــاد نســبة توافــر خدمــات المســاعدات النقديــة 
ن عــى  كــري داخــل منظمــات مقدمــي الخدمــات، الأمــر الــذي يعكــس المزيــد مــن الرت

ــب عــى هــذه الخدمــات.  ــاع الطل ــل، وعــى ارتف ــادرات مــن هــذا القبي المب
ي 

ى �ن ــرب ــوة الك ــس الفج ــزال تعك ــا ل ت ــش، فإنه ــب العي ــات كس ــبة إىل خدم وبالنس
ن غــري قادريــن عــى الوصــول  توافــر الخدمــات، مــع وجــود نســبة %58 مــن الناجــ�ي
إىل خدمــات كســب العيــش بســبب عــدم توافــر هــذه الخدمــات. فقــد تلقــى 19% 
ة وإمــا بالإحالــة إىل  ن هــذه الخدمــات إمــا مبــا�ش ن والناجيــات المحتاجــ�ي مــن الناجــ�ي
ي 

ــ�ت ــتنتاجات ال ــط بالس ــن أن يرتب ــك يمك ــة، وذل ــض %23 الإحال ــرى. ورف ــة أُخ جه
ي 

عرضناهــا عــن الحــوادث المبلــغ عنهــا بشــأن الحرمــان مــن المــوارد، حيــث تُســهم �ن
ل. كذلــك فــإن الســتنتاج  ن خفــض إمكانيــة الحصــول عــى عمــل للنســاء خــارج المــرن
ايــد لمبــادرات التدخــل النقديــة يتمــا�ش مــع الوضــع  ن بشــأن الســتخدام المرت
ي 

ــجيل �ن ــن التس ــاً ع ــة ِعوض ــاعدات النقدي ن المس ــ�ب ــّن يطل ــاء ك ــابق، لأن النس الس
ي 

برامــج كســب العيــش، لتمكينهــّن مــن التعامــل مــع مختلــف أشــكال العنــف الــ�ت
ت كــوادر منظمــات جمــع البيانــات عــن ازديــاد الحاجــة إىل  يتعرّضــن لهــا. وقــد عــرب
ــري تجــاه  ــل التفك ــة، لأجــل تحوي ــج التوعي ــا عــى برام ــة، لتطبيقه النهــوج التحويلي

ــة بفــرص كســب العيــش.  ــادرات التدخــات النقدي ــط مب ن المــرأة، ورب تمكــ�ي
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ّ الأعظم  ومــا زالــت مبــادرات التدخــل النقديــة تمّثــل القطــاع الذي شــهد التغــري
ي المســاعدات المقدمــة إىل 

بالمقارنــة مــع الســنوات الســابقة، مســّجا تحســناً �ن
ن والناجيــات  ن والناجيــات. ففــي العــام 2019، %34 فقــط مــن الناجــ�ي الناجــ�ي
ي العــام 2020 ازدادت نســبة 

ــوا مســاعدات نقديــة، أو أُحيلــوا إىل تلّقيهــا؛ و�ن تلقَّ
ن الذيــن اســتلموا أو أُحيلــوا إىل اســتام المســاعدات النقديــة إىل 53%  المنتفعــ�ي
ي العــام 2021. وبمــا يتمــا�ش مــع هــذا التجــاه 

ي العــام 2020، ثــّم إىل %73 �ن
�ن

ي العــام 2019، 
، انخفضــت نســبة عــدم توافــر الخدمــات مــن %63 �ن ي يجــا�ب الإ

ي العــام 2021، كان 
ي العــام 2021. و�ن

ي العــام 2020، ثــم إىل %26 �ن
إىل %41 �ن

ي برامــج 
ن مبــادرات تدخــل مفّصلــة حســب الحاجــة �ن ن عــى تضمــ�ي هنــاك تركــري

اً إيجابيــاً  ي عــى النــوع الجتماعــي، ممــا أحــدث تأثــري
إدارة حــالت العنــف المبــ�ن

ــدة  ــم المتح ــدوق الأم ــا صن ــة أجراه ي دراس
ــامة و�ن ــة والس ــج الإحال ــى نتائ ع

ي برامــج 
ة، بشــأن إدمــاج مبــادرات التدخــل النقديــة �ن ي الآونــة الأخــري

للســكان، �ن
ــاعدات  ــى المس ــاد ع ــض العتم ــة خف ــاء أهمي ــت النس ــالت، ناقش إدارة الح
ي العاقــات. وّ�حــت 

اع والعنــف �ن ن الماليــة، وذلــك لأجــل خفــض مســتوى الــرن
النســاء بــأن القــدرة عــى إدارة واســتعمال المــال لأجــل تلبيــة احتياجــات 
الأُ�ة المعيشــية، قــد عملــت عــى تعزيــز ثقتهــن بقــول »ل« ) أي »برفــض«( 
لمطالــب وتهديــدات الأزواج. وناقشــت النســاء أيضــاً أهميــة مديــري الحــالت 
ــتعمال  ــأن اس ــرارات بش ــة الق ــات وصناع ــب الأولوي ــى ترتي ــاعدتهن ع ي مس

�ن
ــة  ــل تلبي ــتعمالها لأج ــات، واس ــالت إىل الخدم ــم الإح ــع إدراك وفه ــد، م النق

احتياجــات الصحــة، والعدالــة والســامة.
ن  وتبقــى الخدمــاُت النفســية والجتماعيــة هــي الخدمــات الأكــرش توافــراً للناجــ�ي
ي تُقّدمهــا 

ي كل أنحــاء الأردن، وهــي الخدمــة الأكــرش شــيوعاً، والــ�ت
والناجيــات �ن

ي الغالــب 
ًة الجهــات المعنيــة بــإدارة الحــالت، بالفعــل، بنســبة %96، �ن مبــا�ش

ــص  ــي المتخص ــ�ي الجتماع ــم النف ــالت، أو الدع ــج إدارة الح ــال نه ــن خ م
ــات  ــا منظم ــا عليه ي تطلعن

ــ�ت ــات ال ــا البيان ــها. أم ــة نفس ــه المنظم ــذي تقدم ال
ن  ــ�ي ــاركة الناج ــع بمش ي تُجم

ــ�ت ــات ال ــتند إىل المعلوم ــي تس ــات فه ــع البيان جم
 ، والناجيــات أثنــاء تقديــم خدمــات الدعــم النفــ�ي الجتماعــي؛ وبالتــاىلي
فإنــه ينبغــي فهــم البيانــات الخاصــة بتقديــم الخدمــات النفســية الجتماعيــة 
ضمــن هــذا الســياق. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن مســارات الإحالــة تعتــرب جــزءاً 
أ نوعــاً  ي عــى النــوع الجتماعــي، ممــا يُنــ�ش

أساســياً مــن الســتجابة للعنــف المبــ�ن
ــا.  ــون به ي يُطالب

ــ�ت ــات ال ن الخدم ــ�ي ــات، وب ن والناجي ن الناجــ�ي ــ�ي ــاط ب ــن الرتب م
ي يقــوم 

وبالرّغــم ممــا يتضــح مــن  ....... المعلومــات أعــاه بشــأن الإحــالت الــ�ت
ي 

ي عــى النــوع الجتماعــي، والــ�ت
ي مجــال مكافحــة العنــف المبــ�ن

كاء �ن بهــا الــرش
ــن  ــالت م ، إل أّن الإح ي ــا�ب يج ــاه الإ ي التج

ــّرك �ن ــة، وتتح ــة قوي ــأّن الآلي ــد ب تفي
ي عــى 

مقدمــي الخدمــات الآخريــن إىل مقدمــي خدمــات مكافحــة العنــف المبــ�ن
النــوع الجتماعــي، تبقــى ضعيفــة.

القبيل، وعى ارتفاع الطلب عى هذه الخدمات. 
ى  وبالنســبة إىل خدمــات كســب العيــش، فإنهــا ل تــزال تعكــس الفجــوة الكــرب
ــن عــى  ن غــري قادري ــر الخدمــات، مــع وجــود نســبة %58 مــن الناجــ�ي ي تواف

�ن
ــات.  ــذه الخدم ــر ه ــدم تواف ــبب ع ــش بس ــب العي ــات كس ــول إىل خدم الوص
ــا  ــات إم ــذه الخدم ن ه ــ�ي ــات المحتاج ن والناجي ــ�ي ــن الناج ــى %19 م ــد تلق فق
ــن  ــك يمك ــة، وذل ــض %23 الإحال ــرى. ورف ــة أُخ ــة إىل جه ــا بالإحال ة وإم ــا�ش مب
ــأن  ــا بش ــغ عنه ــوادث المبل ــن الح ــا ع ي عرضناه

ــ�ت ــتنتاجات ال ــط بالس أن يرتب
ي خفــض إمكانيــة الحصــول عــى عمــل 

الحرمــان مــن المــوارد، حيــث تُســهم �ن
ــد  اي ن ــتخدام المرت ــأن الس ــتنتاج بش ــإن الس ــك ف ل. كذل ن ــرن ــارج الم ــاء خ للنس
ــّن  ــاء ك ــابق، لأن النس ــع الس ــع الوض ــا�ش م ــة يتم ــل النقدي ــادرات التدخ لمب
ي برامــج كســب العيــش، 

ن المســاعدات النقديــة ِعوضــاً عــن التســجيل �ن يطلــ�ب
ي يتعرّضــن لهــا. 

لتمكينهــّن مــن التعامــل مــع مختلــف أشــكال العنــف الــ�ت
ــاد الحاجــة إىل النهــوج  ــات عــن ازدي ت كــوادر منظمــات جمــع البيان وقــد عــرب
ن  التحويليــة، لتطبيقهــا عــى برامــج التوعيــة، لأجــل تحويــل التفكــري تجــاه تمكــ�ي

ــش.  ــب العي ــرص كس ــة بف ــات النقدي ــادرات التدخ ــط مب ــرأة، ورب الم
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ن والمطلقات /  الناجون والناجيات من المطلق�ي
ن والمنفصات  المنفصل�ي

ي عــى النــوع الجتماعــي، 
ن والناجيــات مــن العنــف المبــ�ن كانــت أغلبيــة الناجــ�ي

ي عــن النــوع الجتماعــي خــال العــام 
الذيــن بّلغــوا عــن حــوادث العنــف المبــ�ن

ي الحــوادث 
وجــات؛ ورغــم ذلــك، ثّمــة زيــادة طفيفــة �ن ن 2021 مــن النســاء المرت

ن  ي بّلــغ عنهــا الناجــون والناجيــات مــن الأرامــل )ذكــوراً وإناثــاً(، والمطلقــ�ي
الــ�ت

ــن  ــبق له ي س
ــوا�ت ــاء الل ــت النس ــات. وكان ن والمنفص ــ�ي ــات والمنفصل والمطلق

ــّن  ه ــن غري ــرش م ــف أك ــرض للعن ــن التع ــت ع ي أفصح
ــ�ت ــة ال ــّن الفئ ــزواج ه ال

ــات )فقــط 9,4%(.  ــة مــع العازب )%90,7(  بالمقارن
ي 

، �ن ىلي
ن وبّلغــت النســاء الأرامــل، والمطلقــات والمنفصــات عــن العنــف المــرن

الأغلــب، الــذي يرتكبــه أفــراد العائلــة، بمــن فيهــم الأزواج الســابقون – ضمــن 
ســاءة البدنيــة والنفســية، والحرمــان مــن المــوارد، بــل وحــ�ت الــزواج  ســياق الإ
ي 

ي هــذا الســياق، كانــت المنــازل، بصفــة أساســية، هــي الأماكــن ال�ت
القــري. و�ن

ن  ي أغلــب الأحيــان، فــإن النســاء المطلقــات يســع�ي
تُرتكــب فيهــا الحــوادث؛ و�ن

 ّ ة طويلــة مــن وقــوع الحــادث، وحــ�ت إىل الحصــول عــى المســاعدة بعــد فــرت
بعــد الطــاق. فالنســاء الأرامــل، والمطلقــات والمنفصــات ل يتمّتعــن بالأمــان 
فصــاح عــن  نــت. وقــد تــم الإ نرت ي الشــارع، ول عــى شــبكة الإ

ي بيوتهــّن، ول �ن
�ن

ي الســكن 
ن �ن ، والمشــارك�ي ن حــوادث ارتكبــت مــن قبــل  الأشــخاص غــري المعروفــ�ي

ن /  ــ�ي ف ــت(، والمرش ــس البي ي نف
ــش �ن ــارك، وتعي ي تتش

ــ�ت ــرى ال ــات الأُخ )العائ
ــاء؛  ان والأصدق ــري ــد الج ــ�ت أح ــات، وح ــي الخدم ــل، ومقدم ــاب العم أصح
ــف  ــ�ي والعن ــة أساســية شــكل التحــرش الجن ــف بصف ــك العن ــذ ذل ــد اتّخ وق

الجتماعــي الــذي تيــّره التكنولوجيــا. 
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غ�� ذلك
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� ع³ النوع ا�جتماعي

£́ نوع العنف الجن�� والعنف المب

��عتاء الجن ا��
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غتصاب ا��

ساءة النفسية/العاطفية ا��

عتداء الجسدي ا��

الحرمان من الموارد والفرص والخدمات
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، فــإن نصــف النســاء الأرامــل والمنفصــات أبلغــن عــن التعــرض لواحــد أو أكــرش مــن الأنــواع المتعــددة للعنــف.  ي
ووفقــاً لدراســة أجراهــا معهــد تضامــن النســاء الأرد�ن

ي ســبق لهــن الــزواج، وعــى وجــه الخصــوص، المنفصــات / المطلقــات و الأرامــل منهــّن، مــع ماحظــة أن الخدمــات 
ويؤكــد هــذا التحليــل اســتضعاف النســاء اللــوا�ت

وجــات ؛ الأمــر الــذي يســتدعي بالتــاىلي بــذل المزيــد مــن جهــود التوعيــة.  ن تصــل فقــط إىل نســبة %9 مــن النســاء غــري المرت

50%60%70%80%90% 0%10%20%30%40%

 وسيلة نقل
ل الناجي/ة  م�
شارع

مكان العمل (مصنع، مكتب)
مرافق المياه والف الصحي

مأوى آمن
مركز ا��من
المدرسة/المؤسسةالتعليمية
طة/سجن مركز ال��
�
ل الجا�  م�

غ�� ذلك
السوق/مركز تسوق

مكان وقوع الحوادث ال̈©� بّلغ عنها المطلقون والمطلقات /
المنفصلون والمنفص®ت

��عتاء الجن ا��

الزواج الق�ي

غتصاب ا��

ساءة النفسية/العاطفية ا��

عتداء الجسدي ا��

الحرمان من الموارد والفرص والخدمات
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ب( اإلساءة الجنسية للرجال والفتيان 
ــال  ــن الرج ــرب )م ــة أك ــف بدرج ــات للعن ــات معرّض ــاء والفتي ن أن النس ــ�ي ي ح

�ن
ــان  ــل أشــخاص يعرفونهــم، فــإن الرجــال والفتي ل، مــن ِقَب ن ي المــرن

ــان( �ن والفتي
ــلح،  اع المس ن ــرن ــط بال ــ�ي المرتب ــف الجن ــن العن ــية، ع ــة أساس ــون، بصف يبّلغ
ــه  ــبب التوّج ــي، بس ــوع الجتماع ــى الن ي ع

ــ�ن ــف المب ــرى للعن ــر الأخ والمخاط
الجنــ�ي والهويــة الجنســانية )هويــة النــوع الجتماعــي(. فقــد أســاء غربــاء مّمــن 
ن الذكــور، وكانــت نســبة %70 مــن  ليــس لهــم عاقــة بهــم إىل  %83 مــن الناجــ�ي

ــاة مــن المجموعــات المســلحة.  الجن
ي 

ي ســوريا، %26,9 �ن
ســاءة الجنســية للذكــور �ن وقــد حدثــت نســبة %71,4 مــن الإ

ســاءة  ي البلــدان الأُخــرى. ومعظــم حــوادث الإ
ي العــراق و %1,2 �ن

الأردن، %0,4 �ن
ي 

ــد المنشــأ )ســوريا( وقعــت �ن ي بل
ــت �ن ي ارتُكب

ــ�ت ــور )%77,7( ال الجنســية للذك
ي مراكــز العبــور والحــدود.  

الســجون، وعــى نقــاط التفتيــش، و�ن
ــوء  ــد اللج ي بل

ــا �ن ــغ عنه ــية الُمبلَّ ــاءة الجنس س ــالت الإ ــإن ح ــك، ف ــع وذل وم
ن والجنــاة،  ي الشــوارع، ومنــازل الناجــ�ي

، �ن )الأردن( كانــت تُرتكــب، بشــكل رئيــ�ي
ن ومزدوجــي الميــل  ي الغالــب، ضمــن ســياق مجتمــع المثليــات والمثليــ�ي

�ن
ن وأحــرار الهويــة  الجنــ�ي ومغايــري الهويــة الجنســية وحامــىي صفــات الجنســ�ي

.+LGBTIQA ــرى ــية الأخ ــات الجنس ــراد الفئ ــية وأف الجنس

عاطل عن العمل
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020100 80 60 40



16

ول يُجــرّم القانــون العاقــات الجنســية المثليــة، ولكــن ل تــزال هنــاك مخاطــر 
مرتبطــة بالكشــف عــن عــدم المتثــال للهويــة الجنســانية )هويــة النــوع 

. الجتماعــي( و / أو التوجــه الجنــ�ي

حديقة عامة

مكان العمل

غ� ذلك

ل الناجي/ة � م��

شارع


ل الجا�� � م��

 بلد اللجوء
ساءة الجنسية للذكور  � �مكان ارتكاب ا�

40 35 30 25 20 15 10 5 0

39.29%

32.14%

10.71%

10.71%

3.57%

3.57%

لمجموعــات  مناقشــات  البيانــات  جمــع  منظمــات  إحــدى  عقــدت  وقــد 
ــر  ــى المخاط ن ع ــري ك ــع الرت ــر 2022 م ي / يناي

ــا�ن ــون الث ي كان
ــزة �ن الحــوارات المرّك

ــون  ــا المتحّول ي يواجهه
ــ�ت ــي، ال ــوع الجتماع ي عــى الن

ــ�ن ــف المب الرئيســية للعن
والمتحــّولت جنســياً والمثليــون. وأبلــغ المتحولــون / المتحــولت جنســياً عــن 
ــوع  ــاس الن ــى أس ــة ع ــبب الهوي ــاد بس ن والضطه ــري ــاً للتمي ــم جميع تعرضه
الجتماعــي )الهويــة الجنســية أو الهويــة الجنســانية(، مــن قبــل أفــراد المجتمــع 
المحــىي وعــى مســتوى الأ�ة المعيشــية. ويعتــرب حصولهــم / حصولهــن عــى 
ــر  ــة توف ــار إىل بيئ ــار والفتق ــة الع ــبب وصم ــة بس ــدوداً للغاي ــات مح الخدم
ي مجــال التعليــم والخدمــات العامــة والنفــاذ إىل 

ام، ل ســيما �ن الأمــان والحــرت
ي مجــال الجنــس 

ك العمــل �ن ســوق العمــل والفــرص المــدرّة للدخــل، ممــا يــرت
ــوع مــن الدخــل. ــاح لهــم / لهــن لكســب ن ــد مت ــار وحي كخي

ــون جنســياً  ــم مثلي ــون أنفســهم عــى أنه ــن يعرّف ــاد الأشــخاص الذي ــد أف وق
ون عــى “إخفــاء” توجهاتهــم الجنســية ولديهــم “حيــاة مزدوجــة”،  بأنهــم مجــرب
وهــم ل يقــدرون عــى أن يكونــوا أنفســهم عانيــًة إل ضمــن مجتمــع المثليــات 
ن ومزدوجــي الميــل الجنــ�ي ومغايــري الهويــة الجنســية وحامــىي  والمثليــ�ي
ن وأحــرار الهويــة الجنســية وأفــراد الفئــات الجنســية الأخــرى  صفــات الجنســ�ي

.+LGBTIQA
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التوصيةاالستنتاج الرئيسي

ــات  ــى( الخدم ــوا ع ــوا إىل )حصل ــات وصل ن والناجي ــ�ي ــة الناج أغلبي
ــوع الحــادث ــرش مــن شــهر مــن وق بعــد أك

ي طلــب المســاعدة. 
ي تحــول دون طلــب المســاعدة والتأخــر �ن

دراســة العقبــات الــ�ت
ــات  ــر خدم ــن توف ــات ع ــرش المعلوم ــرة لن ــة المبتك ــج المجتمعي ُه ــز النُّ ــة تعزي مواصل
ي عــى النــوع الجتماعــي، ذات طابــع ّ�ي ورؤوف إنســانياً، 

إدارة حــالت العنــف المبــ�ن
ــاب. ــوادث الغتص ــن ح ــات م ن والناجي ــ�ي ــة للناج ــري الريري ــات التداب وخدم

ي تبّلــغ 
ي عــى النــوع الجتماعــي، الــ�ت

تســتمر حــوادث العنــف المبــ�ن
ي النخفــاض مقارنــًة بالســنوات الســابقة 

عنهــا الفتيــات، �ن
وجــات  ن تطويــر نُُهــج مبتكــرة للوصــول إىل الفتيــات اليافعــات )المراهقــات( والشــابات المرت
ي عــى النــوع الجتماعــي. وتعزيــز 

وتســهيل حصولهــن عــى خدمــات العنــف المبــ�ن
ي مجــال حمايــة الطفــل للتخفيــف 

كة مــع الجهــات الفاعلــة �ن التعــاون والمبــادرات المشــرت
ي عــى النــوع الجتماعــي ضــد الأطفــال، بمــن فيهــم الفتيــات 

مــن مخاطــر العنــف المبــ�ن
/ الفتيــان اليافعــات واليافعــون )المراهقــات والمراهقــون(، وخاصــة ضــد زواج الأطفــال 

. ســاءة الجنســية والســتغال الجنــ�ي والإ
ــف  ــة لحــوادث العن ــح مســار الإحال ــوكالت لتوضي ن ال ــ�ي كة ب ــم ورشــة عمــل مشــرت تنظي

ــوع الجتماعــي  ي عــى الن
ــ�ن المب

ن  ــ�ي ــل الناج ــن قب ــت م ــا كان ــغ عنه ــوادث المبل ــن الح ــط م %2.7 فق
عاقــة. وتماشــياً مــع التجــاه الســائد  والناجيــات، ذوي وذوات الإ
ــن الأشــخاص ذوي  ــرب م ــغ عــدد أك ــد أبل ي الســنوات الســابقة، فق

�ن
ي تعرضــوا لهــا، مقارنــًة 

الــ�ت عاقــة الجســدية عــن الحــوادث  الإ
عاقــة العقليــة. بالأشــخاص ذوي الإ

ــاء  ــة وبن ــادة التوعي ــة لزي عاق ــخاص ذوي الإ ــع الأش ــة م ــات العامل ــع المنظم ــل م العم
ــع  ــل م ــوع الجتماعــي للتعام ي عــى الن

ــ�ن ــف المب ــج العن ــات برام ــي خدم ــدرات مقدم ق
ــة. ــة الذهني عاق ــة الإ ــة، وخاص عاق ــن ذوي وذوات الإ ــات م ن والناجي ــ�ي الناج

يشــّكل العتــداء الجنــ�ي والغتصــاب بعضــاً مــن أشــّد أشــكال 
ي عــى النــوع الجتماعــي، المصحوبــة بعواقــب تهــّدد 

العنــف المبــ�ن
ــداء الجنــ�ي والغتصــاب( أكــرش  ــا )العت ــك فإنهم ــاة، ومــع ذل الحي

ــا ينبغــي. ــا كم ــاغ عنه ب ــم الإ ي ل يت
ــ�ت ــف ال أشــكال العن

العمل عى مواجهة وصمة العار عى مختلف المستويات: 
ي القانــون واســتعراض )مراجعــة( 

الدعــوة إىل اســتعراض )مراجعــة( تعريــف الغتصــاب �ن
لزامــي.  بــاغ الإ الإ

ن عــى مســتوى  - العمــل مــع مقدمــي الخدمــات عــى النَّهــج المرتكــز عــى الناجــ�ي
ن الحصــول عــى الخدمــات وبنــاء الثقــة بهــا.  ، وتحســ�ي المجتمــع المحــىي

طــة مــن أكــرش  ل تــزال خدمــات الأجهــزة الأمنيــة / أجهــزة الرش
الخدمــات انخفاضــاً بالمقارنــة مــع جميــع الخدمــات، حيــث أعــرب 
طــة،  الناجــون عــن مخاوفهــم مــن النتقــام إذا طلبــوا مســاعدة الرش
فضــا عــن الخــوف مــن وصمــة العــار بســبب الفتقــار إىل الريــة، 
ن ضمــن إطــار الأطــراف  وعــدم اتبــاع نهــج يرتكــز عــى الناجــ�ي
لقــاء باللــوم عــى الضحايــا، والطلــب  ي إنفــاذ القانــون )الإ

الفاعلــة �ن
ات الحكــم  مــن الجنــاة التوقيــع عــى تعهــدات بــدلً مــن قضــاء فــرت

ــجون(.  ي الس
ــجن �ن بالس

لزامــي عــى ســلوكات طلــب المســاعدة، والعمــل  بــاغ الإ نــرش ورقــة بحثيــة حــول تأثــري الإ
. اســتعراض  ن مــع وكالت إنفــاذ القانــون عــى تطبيــق النهــج الُمرتكــز  عــى الناجــ�ي
اف عــى  �ش ومراجعــة نهــج التدريــب، والعمــل المتعّلــق بالمواقــف، والمواقــف ونهــج الإ

التدريــب. 

التوصيات5
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ي 
�ن ى  الكــرب الفجــوة  تعكــس  العيــش  ســبل  تــزال خدمــات  ل 

ن  ــر الخدمــات، مــع عــدم قــدرة أكــرش مــن %58 مــن الناجــ�ي تواف
والناجيــات عــى الحصــول عــى خدمــات ســبل العيــش، بســبب 

ــات.  ــذه الخدم ــر ه ــدم تواف ع

ي عى 
ن والناجيات من العنف المب�ن ي تستهدف الناج�ي

تعزيز فرص كسب العيش ال�ت
امج  النوع الجتماعي، والمرتبطة بإدارة الحالت من خال مذكرات التفاهم أو الرب

كة.  المشرت

ي كثــري 
ترجــع أســباب انخفــاض الإحــالت إىل الخدمــات الصحيــة، �ن

طــة  لزامــي للرش ط التبليــغ الإ مــن الأحيــان، إىل الخــوف مــن �ش
)وهــو إجــراء صــارم، بشــكل خــاص، بالنســبة إىل الكــوادر الطبيــة 

ــن(. ــة مــع مقّدمــي الخدمــات الآخري ــة مقارن الأردني

باغ  ل تزال هناك حاجة إىل الحصول عى المنا�ة وكسب التأييد لَقْر متطلبات الإ
ن من الأطفال فقط، فضا عن الحصول عى المنا�ة وكسب  لزامي عى الناج�ي الإ

التأييد من الأطراف الفاعلة الصحية لضمان الحصول عى الرعاية الصحية المجانية 
ي عى النوع الجتماعي )بالنسبة إىل بواعث 

ن والناجيات من العنف المب�ن لجميع الناج�ي
ي عى النوع الجتماعي(.

القلق المتعلقة بالعنف المب�ن

ي إدارة حالت العنف زيادة عدد التدخات المبنية عى المساعدة النقدية.
تعزيز آليات الرصد بشأن تأثري المساعدات النقدية عى الحماية �ن

ي عى النوع الجتماعي، ووضع مذكرة توجيهية قطاعية تفصيلية لمواءمة هذا 
المب�ن

النهج. 

ن صفــراً )عــدم وجــود  ل تــزال الإحــالت مــن المــدارس والمعلمــ�ي
ي عــى 

ي العــام المــا�ن
أي إحــالت(، وذلــك يتماثــل مــع الإحــالت �ن

الرغــم مــن إعــادة فتــح المــدارس، ومــن أّن الأمــور تأخــذ مجراهــا 
ي العــودة إىل وضعهــا الطبيعــي. 

الآن �ن

ي 
بية والتعليم لأجل تعزيز الوقاية من العنف المب�ن العمل مع قطاع التعليم ووزارة الرت

عى النوع الجتماعي والستجابة له )مكافحته(. 

وجــات أكــرش مــن أي وقــت مــصن  ن تأكيــد اســتضعاف النســاء المرت
مــع وصــول  والأرامــل،  المطلقــات   / المنفصــات  وخاصــة   ،

ــات.  وج ن ــري المرت ــاء غ ــن النس ــط م ــات إىل %9 فق الخدم

تصميم برامج حسب الحاجة والطلب، عى أساس الحالة الزوجية، وزيادة جهود 
التوعية ورصد الوصول إىل الجميع، بهدف عدم ترك أحد خلف الركب. 





أُِعدَّ هذا التَّقرير بالتَّنسيق والتَّعاون مع المنظمات التالية:


