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ــاء 4 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ما هو دليل الَجْيب؟

لقــد عملــت التدابــُر التــي أُعلِــن عنهــا خــال األســابيع األخــرة، بهــدف مكافحــة 

فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(، كالحجــر الصحــي والعــزل الــذايت مثــاً، 

عــىل إحــداث تغيــرات جذريــة يف حيــاة النــاس اليوميــة؛ فهــذه التَّغيــرات 

رضوريــٌة ملكافحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19( والقضــاء عليــه، 

ــة،  ــة العام ــق الصحي ــث القل ــة إىل بواع ــة. فباإلضاف ــا املحلي ــة مجتمعاتن ولحامي

وإىل األثــر االقتصــادي الكبــر لهــذه الجائحــة، فقــد أخــذ األردن يتوقَّــع حــدوث 

أثــر اجتامعــّي ســلبّي آخــٌذ يف التّفاقــم، يرتبــط بتفــّي هــذا الفــروس، ويقــرتُن 

ــر عــىل املجتمــع ككل. ــي تُؤثّ ــوع االجتامعــي الت ــاد الن بأبع

ومــن املمكــن كذلــك أن يتفاقــم العنــف القائــم عىل النــوع االجتامعــي، وخصوصاً 

العنــف األرسي، يف الفضاءات/املســاحات الخاصــة؛ مبعنــى العنــف داخــل البيوت؛ 

وذلــك بســبب طــول مــدة الحجــز والضغــوط املختلفــة، وبواعــث القلــق املرتتّبــة 

مــي الخدمــات الصحيــة  كلهــا عــىل جائحــة فــروس كورونــا. ومــع انشــغال ُمقدِّ

ــا  ــروس كورون ــة لف ــتجابة الوطني ــر االس ــذ تداب ــون بتنفي ــاذ القان ــاط إنف وضب

املســتجد )كوفيــد-19(، فقــد يواجــه أفــراد املجتمــع ارتفاعــات محتملــة يف 

مســتوى العنــف يف البيــوت، إىل جانــب التّحّديــات املتعلقــة بإمكانيــة الحصــول 

عــىل الخدمــات. 

لقــد قامــت إدارة حاميــة األرسة، منــذ تفــّي جائحــة فــروس كورونــا املســتجد 

)كوفيــد-19(، بتغيــر النهــج )األســلوب( الذي تتبعــه يف االســتجابة لتقارير العنف 

ــول، أصبحــت  ــون حظــر التّج ــذ قان ــوع االجتامعــي. فبعــد تنفي ــم عــىل الن القائ

ــى مكاملــات هاتفيــة مــن املســاء إليهن/إليهــم عــىل رقــم  إدارة حاميــة األرسة تتلقَّ

الطــوارئ املوّحــد )911(، ثـُـّم يُصــاُر بعــد ذلــك إىل تحويــل تلــك املكاملات/الحاالت 



5 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــارة املســاء  ــا، مــن النســاء والرجــال، لزي ــُل مرتباته ــة األرسة، فرُتَس إىل إدارة حامي

إليهن/إليهــم يف بيوتهــم، وتقــوم بإحالتهــم للحصــول عــىل الخدمــات الرضوريــة، 

ــوت  ــن )إىل بي ــكاٍن آم ــه الحاجــة إىل أي م ــا تتطلب ــم حســب م ــّم تنقله ــن ث وم

آبائهــم وأُمهاتهــم، أو إىل دور اإليــواء، أو إىل أحــد املراكــز اآلمنــة(.

لقــد طـُـوِّر دليــُل الَجْيــب هــذا لتقديــم يد العــون إىل مرتبــات إدارة حاميــة األرسة 

يف اســتجاباتهم لتقاريــر حــاالت العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، وال ســيّام 

توجيــه تلــك املرتّبــات يف تقديــم خدمــات الدعــم واملســاعدة أثنــاء تفــي جائحة 

كورونــا )كوفيــد-19(، حيثــام يُحتمــل أن تكــون تلــك الخدمــات قــد اســتُنِفذت، 

ُم عــن بُعــد، أو حيثــام تقتــي الحاجــة إيجــاد ُســبُل  أو تكــون محــدودًة، أو تُقــدَّ

ابتكاريــة لتقديــم الّدعــم للمســاء إليــه/ا 1.

ويوفّر دليل الجيب ملرتّبات إدارة حامية األرسة معلومات عاّم ييل:

ــوع  ــىل الن ــم ع ــف القائ ــاالت العن ــاع ح ــتجابة الرتف ــىل لاس ــة الُفض الطريق  •

االجتامعــي خــال تفــي جائحــة فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(�

الطريقــة الفضــىل لدعــم املســاء إليهن/إليهــم 2 مــن حــاالت العنــف القائــم   •

ــي� ــوع االجتامع ــىل الن ع

تدابــر االســتجابة التــي تتضّمــن األمــور التــي يجــب فعلهــا والتــي ال يجــب   •

ــا. فعله

متّت مواءمة الّنص بصفة رئيسة من املبادئ التوجيهية للعنف القائم عىل النوع االجتامعي، الصادرة عن   1

www.gbvguidelines.org. :اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت. انظر املوقع اإللكرتوين عىل شبكة اإلنرتنت

يف هذا السياق، يستخدم مصطلح املساء إليه/ا لوصف الشخص الذي يُقدم تقريراً )باغ( إىل مديرية األمن   2

العام عن إحدى حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي.



ــاء 6 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــاع النهــج املرتكــز عــىل  ــُل الجيــب املعايــر العامليــة يف إدامــة اتّب ويَســتَخدم دلي

ــات  ــات وخدم ــايس، واملعلوم ــم األس ــم الدع ــق تقدي ــن طري ــه/ا ،ع ــاء الي املس

ــة  ــام/ إدارة حامي ــن الع ــة األم ــون مديري ــن يُبلّغ ــع الذي ــراد املجتم ــة ألف اإلحال

ــات  ــدف آلي ــي. وته ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــاالت العن ــن ح األرسة ع

االســتجابة تلــك إىل توفــر الحاميــة الرضوريــة املســاء اليــه/ا ، وضــامن ســامتهم، 

والتمســك باملبــادئ األساســية املتعلقــة باحــرتام حقــوق ورغبــات املســاء اليــه/ا 

والرسيــة والخصوصيــة والحاميــة وعــدم التمييــز والنهــج التشــاريك املرتكــز عــىل 

ــه املســتنرة. ــه/ا وموافقت املســاء إلي

ومــن املحتمــل أن تعمــل الضغــوط ومشــاعر القلــق الناجمــة عــن هــذه الجائحــة 

ــوع االجتامعــي.  ــم عــىل الن ــف القائ ــة مــن العن ــم املســتويات الحالي عــىل تفاق

فأوامــر الدفــاع التــي تُطالــب النــاس بالبقــاء يف بيوتهــم ُيكــن أن تُســبّب القلــق 

ألولئــك الذيــن يعانــون، أو يشــعرون بالخطــر مــن تعرّضهــم ألي نــوٍع مــن أنــواع 

ــن/  ــي. إّن الصحــة النفســية للمســاء إليه ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــف القائ العن

إليهــم مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي تحظــى باألهميــة القصــوى.

وال يُقَصــُد مــن دليــل الَجْيــب تجــاوز إجــراءات مديرية األمــن العــام/ إدارة حامية 

األرسة االعتياديــة، بــل يُقَصــُد بــه اســتكامل عمليــة اإلجــراءات تلــك، التــي تتلقــى 

املســاء إليهن/إليهــم مبوجبهــا الدعــم واملســاعدة يف مجــال )اإلســعافات األوليــة(، 

والتــي قــد يحتاجــون إليهــا فــوراً يف الوصــول إىل الخدمــات املناســبة.

ــوع االجتامعــي  ــم عــىل الن ــف القائ ــواع العن ــك، ونظــراً ألنَّ أن ــة إىل ذل وباإلضاف

ــا عــىل  ــي ال تشــكل جريــة ومنه تتضمــن أفعــال العنــف غــر الجســدية أو الت

ــال، العنــف العاطفــي، أو العنــف النفــي، أو العنــف االجتامعــي أو  ســبيل املث

العنــف االقتصــادي، ونظــراً للظــروف املرتتبــة عــىل الحجــر الصحــي والعــزل الذايت 



7 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

أثنــاء تفــّي جائحــة فــروس كورونــا املُســتجد )كوفيــد-19(، فقــد تكــون مديريــة 

ــا املســاء  ــي تلجــأ إليه ــة األوىل الت ــة األرسة هــي الجه ــام/ إدارة حامي ــن الع األم

دٌة  إليهن/إليهــم . علــام بــأن العنــَف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي تجربــٌة ُمهــدِّ

للحيــاة، فــإن مديريــة األمــن العــام/ إدارة حامية األرسة تــؤدي دوراً مهــامً وموثوقاً 

بــه يف ربــط املســاء إليهن/إليهــم مــع الخدمــات املجتمعيــة واألمنيــة والصحيــة 

واإليوائيــة.

ــن امللحــق – أ املفاهيــم الرئيســية املتعلقــة بالعنــف القائــم عــىل النــوع  يتضمَّ

ــه ضــد املســاء إليهن/إليهــم . ــة عــىل ارتكاب االجتامعــي والعواقــب املرتتب

الرسائل الرئيسية

ــي يف  ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع ــف القائ ــوع العن ــن وق ــة م ــىل الوقاي ــُل ع العم

ــٌة. ــٌة عام ــألٌة أمني ــه مس ــة مواجهت ــع وأن عملي املجتم

ومــن أجــل العمــل عــىل الوقايــة مــن وقــع العنــف القائــم عــىل النــوع اإلجتامعي 

يف املجتمــع ومواجهتــه يف حــال حدوثــه فعــىل املســتجيبني لحــاالت العنــف بــذل 

كل الجهــود الازمــه للتعامــل مــع الباغــات بشــكل فــوري ومبهنيــة عاليــة وتوفــر 

الحاميــة واملســاعدة الرضوريــة مــع األخــذ بعني اإلعتبــار تطبيــق القوانــني املرعية 

ــخصية  ــة الش ــدات الوقائي ــداء املع ــدة وإرت ــة املوح ــل الوطني ــراءات العم وإج

الازمــة ملنــع اإلصابــة بعــدوى فــروس كورونــا.

                                                                                                                                                                                                



ــاء 8 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املعرفــة والّدرايــة والوعــي التــاّم بجميــع الخدمــات ذات العالقــة بالعنــف القائم 
عــىل النــوع االجتامعــي واملتوافــرة داخــل املجتمع.

قــد تشــمل هــذه الخدمــات دور اإليــواء، أو الدعــم النفــي، أو الخدمــات 
املجتمعيــة، أو الخدمــات الصحيــة. ونظــراً للبيئــة املُتغــّرة بوتــرة رسيعــة، فمــن 
املُحتمــل أْن يتغــّر أســلوب وشــكل خيــارات تقديــم الخدمــات املتعلقــة بالعنــف 
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، أو قــد ينخفــض مســتوى تقديــم هــذه الخدمــات 
و/ أو يتــم تنفيذهــا بشــكٍل مختلــف عــاّم كانــت عليــه يف ظــلِّ الظــروف العاديــة. 
ومــن األهميــة مبــكان التأكــد مــن أّن إدارة حاميــة األرسة ُمجهَّــزة مبــا يلــزم لتقديم 
معلومــات دقيقــة وحديثــة العهــد عــن الخدمــات املتوافــرة ذات العاقــة بالعنف 
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، وأن تكــون عــىل درايــة ووعــي بأوجــه القصــور 
الحاليــة يف خدمــات مكافحــة هــذا العنــف )كعــدم املبالغــة يف إعطــاء الوعــود، 

مثــاً(. وقــد تتّخــذ بعــض الخدمــات شــكل توفــر وإتاحــة الخطــوط الســاخنة.

 ومــن األهميــة مبــكان أن تبقــوا عــىل إطــاع بآخــر املســتجدات يف مجــال 
ــف  ــا العن ــم لضحاي ــّدم الدع ــي تق ــة الت ــة واملنظــامت املجتمعي ــات اإلحال خدم
ــك  ــن لتل ــف يك ــة كي ــن معرف ــذا يتضم ــي. وه ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع القائ
الخدمــات مســاعدة ضحايــا هــذا العنــف يف البيئــة التــي يتفــى فيهــا فــروس 
كورونــا املســتجد )كوفيــد-19(. إّن قُدراتكــم عــىل االســتجابة للتقاريــر والباغــات 
يف الوقــت املناســب وبطريقــة كفــؤة ســوف يعتمــد عــىل هــذه الدرايــة والوعــي.
                                                                                                                                                                                                

تذكُّر األدوار التي تؤدونها.
ــة األرسة،  ــام/ إدارة حامي ــن الع ــة األم ــات مديري ــن مرتّب ــل كّل يشء م ــم قب فأنت
ــال  ــيام يف ح ــون، وال س ــا القان ــص عليه ــي ين ــراءات الت ــذ اإلج ــون بتنفي ومطالب
ــك  يف  ــع ذل ــة م ــاوى يف األهمي ــن تتس ــي. ولك ــدي أو جن ــداء جس ــع اعت وق
تنفيــذ تطبيــق النهــج املرتكــز عــىل املســاء إليــه/ا و)اإلســعافات األوليــة( لتلبيــة 
االحتياجــات النفســية االجتامعيــة للمســاء إليهــن/ إليهــم، بطريقــة أكــر فّعاليــة.



9 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــاالت  ــىل ح ــبقة ع ــكام املُس ــدار األح ــن إص ــّررًة م ــًة، متح ــاً صاغي ــوا آذان فكون

العنــف. وقدمــوا معلومــات دقيقــة وعــىل أرض الواقــع بشــأن الخدمــات 

املتوافــرة. وأفســحوا للضحايــا املجــال لــي ينتقــوا خياراتهــم بأنفســهم. واعرفــوا 

ــا  ــن الضحاي ــوا اإلذن م ــره. واطلب ــر أم ــا ال تســتطيعون تدبّ ــا تســتطيعون وم م

قبــل توصيلهــم وربطهــم مــع أي شــخص آخــر. وال تجربوهــم، إذا رفضــوا القيــام 

بذلــك.

يوجــد مزيــد مــن املعلومــات حــول أفضــل مهــارات االتصــال للتحــدث مع املســاء 

إليهن/إليهــم مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي يف امللحق – ب.

االمتناع عن إصدار األحكام املُسبقة وعدم التمييز.

ــاواة  ــق املس ــاول تحقي ــة تتن ــوص قانوني ــود نص ــة وج ــني األردني ــن القوان تضم

لجميــع أفــراد املجتمــع. ومــن الواجــب حتــامً تقديــم الّدعــم غــر املســتند إىل 

األحــكام املُصــَدرة ُمســبقاً وغــر التمييــزي لألشــخاص الذيــن هــم بحاجــة إىل هــذا 

الّدعــم، بــرف النظــر عــن النــوع االجتامعــي، وهوية النــوع االجتامعــي، والحالة 

ــن،  ــة، والعمــر، والعــرق، والدي ــزواج(، ووضــع اإلعاق ــث ال ــة )مــن حي االجتامعي

ــة إىل  ــف. وباإلضاف ــه العن ــب في ــذي ارتُِك ــف، والوضــع ال ــب العن والجــاين ُمرتَِك

ذلــك، فــإن التّوجهــات التــي تتبّناهــا مرتبــات إدارة حاميــة األرسة تجــاه املســاء 

إليهن/إليهــم مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي يجــب أن تظــّل مهنيــة.

انظــر امللحــق – ج لاطــاع عــىل املواقــف واملعتقــدات الّشــائعة، وكيــف يكنــك 

إدراكهــا ومكافحتهــا.

                                                                                                                                                                                                



ــاء 10 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

والتمســك باملبــادئ األساســية املتعلقــة باحــرام حقــوق ورغبــات املســاء اليــه/ا 

والرسيــة والخصوصيــة والحاميــة وعــدم التمييــز والنهــج التشــاريك املرتكــز عــىل 

املســاء إليــه/ا وموافقتــه املســتنرية.

يهــدف هــذا النهــج املرتكــز عــىل املســاء اليــه/ اليهــا إىل متكــني املســاء اليــه/ اليهــا 

عــن طريــق إعطــاء األولويــة إىل إعــامل حقوقهــم، وتلبيــة احتياجاتهــم ورغباتهــم، 

ــة حصــول املســاء إليهــن/ ومعاملتهــم بكرامــة واحــرتام. ويتضمــن أيضــاً إمكاني

إليهــم عــىل الخدمــات املامئــة والجيــدة النوعيــة، ومنهــا الرعايــة الطبيــة، والدعم 

ــذه  ــن ه ــة. وتتضم ــاعدة القانوني ــن، واملس ــان / األم ــي، واألم ــي االجتامع النف

ــم  ــا ، ومتكينه ــه/ اليه ــىل املســاء الي ــة ع ــاء بالامئ ــب اإلنح ــك تجّن ــة كذل املقارب

مــن صنــع قراراتهــم بأنفســهم اســتناداً إىل املعلومــات املتوافــرة، وعــدم مامرســة 

الضغــوط عليهــم التخــاذ إجــراءاٍت معينــة، وتحقيــق املســاواة يف معاملــة املســاء 

اليهن/إليهــم. 

وبنــاًء عــىل ذلــك فــإنَّ دليــَل الجيــب يســتخدم إطــار اإلســعافات األوليــة النفســية 

ــر،  ــة )انّظ ــية األولي ــعافات النفس ــارص االس ــاعدة وعن ــر للمس ــبقها التّحض ويس

ــة  ــارات الرضوري ــة األرسة امله ــات إدارة حامي ــدم ملرتّب ــذي يُق ــط( ال اســتمع، ارب

ــف  ــد االســتجابة لحــاالت العن ــني بالصحــة النفســية عن ــوا مراعــني ومهتّم ليكون

ــب  ــة الجوان ــل مجتمع ــق. ومتث ــا التطبي ــي والحق ــوع االجتامع ــىل الن ــم ع القائ

ــذي يهــدف اىل إيجــاد  ــا وال ــه أو اليه ــج املرتكــز عــىل املســاء الي املرتبطــة بالنه

ــا  ــون فيه ــن ، ويعامل ــم او اليه ــاء اليه ــوق املس ــا حق ــرتم فيه ــة تُح ــة داعم بيئ

ــىل  ــه/ا ع ــاء إلي ــدرة املس ــز ق ــج يف تعزي ــذا النه ــاعد ه ــرتام , ويس ــة واح بكرام

التعــايف وتحديــد احتياجاتهــم والتعبــر عــن أمنياتهــم، إضافــًة إىل تعزيــز قدراتهــم 

ــاه يوضــح هــذا النهــج  ــة والشــكل أدن لصناعــة القــرار بشــأن التدخــات املمكن

ــل .  ــا بالتفصي وســيتم التطــرق اليهــا الحق



11 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

اربطاسمعانظر

الوقاية املُساءلةالح�ية(٣) التطبيق

الفهم تحديد املوارداالحرتامالتقييم(١) التحض�

(٢) مبادئ
االسعافات االولية

النهج املرتكز عىل
املُساء اليه أو اليها

ــال  ــن خ ــه م ــر الي ــب النظ ــا يج ــه أو اليه ــأء الي ــىل املس ــز ع ــج املرتك وأن النه

ــك :  ــح ذل ــايل يوض ــدول الت الج

ما ال ينبغي القيام به 

مقابل

ما يجب القيام به 

توجهات لوم الضحية، تعمل عىل: التعامل بكرامة واحرتام من أجل:

الشعور بالضعف أن يختار/ تختار

العار والوصمة  الخصوصية والرسية

التمييز عىل اساس النوع االجتامع، والعرق 

وغرها
عدم التمييز

يُؤمر/تُؤمر بفعل ما عليه فعله الوصول للمعلومة 

إهامل الشعور باألمان 

 

كــام أن هنــاك إعتبــارات خاصــة باملجموعــات العرضــة للخطــر مــن املســاء إليــه/ا 

والتــي يجــب أخذهــا بعــني االعتبــار عنــد تطبيــق هــذا النهــج والــذي يســاعد يف 

الوصــول اىل الغايــة املدركــة منــه، وتتضمــن:



ــاء 12 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

حامية حقوق وتأمني إحتياجات املساء إليه/ ا املعرضني  للخطر؛  •

تحديــد مواطــن الضعــف – كالعمــر واإلعاقــة والديــن – التــي تتقاطــع مــع   •

التمييــز القائــم عــىل النــوع اإلجتامعــي، وزيــادة التعــرض للعنــف القائــم عــىل 

النــوع اإلجتامعــي؛

ــوع  ــم عــىل الن ــف القائ ــات للعن ــن تعــرض هــذه املجموع الســعي للحــد م  •

اإلجتامعــي وأشــكال العنــف األخــرى؛

اإلقــرار بــأن هــذه املجموعــات تختلــف حســب البيئــة التــي يعيــش / تعيــش   •

فيهــا املســاء إليــه/ ا .

اســتخدام النهــج املرتكــز عــىل املســاء إليــه/ا  مــن خــال االســتعداد 
والتحضــر املســبق ومامرســة عنــارص إطــار اإلســعافات األوليــة النفســية والتطبيق

صك،  امــأ صفحــة املعلومات الخاصــة بالخدمــات الخاصة يف مجال عملــك وتخصُّ

واحفظهــا يف مــكان تكــون فيه متاحًة بســهولة.

أوالّ : الفهم - التحضري

االســتعداد للمســاعدة والتجهيــز، ويشــمل جمــع املعلومــات عــن حالــة العنــف 

القائــم عــىل النــوع االجتامعــي والحادثــة والوضــع الــذي تتواجــد فيــه ) املُســاء 

إليــه/ا (.  وكذلــك املعرفــة بالخدمــات واشــكال الدعــم املتوفــرة يف ظــل الظــروف 

ــن املخــاوف  ــات ع ــع املعلوم ــاء، وجم املرتبطــة بالحجــر الصحــي وانتشــار الوب

ــة االرسة  ــات إدارة حامي املرتبطــة باألمــن والســامة بحيــث يكــون لكــوادر مرتب

املعرفــة املســببة لذلــك  وخصوصــاً يف األوضاع التي تشــهد قيوداً شــديدًة ومفاجئًة 

ــل، أو حــاالت الحجــر الصحــي، فرمبــا ال تتوافــر ســوى نقــاط  عــىل الحركــة والتّنقُّ

ــادراً عــىل إجــراء تفاعــل مــع  ــه/ا ق ــا املســاء إلي ــة جــداً تكــون فيه دخــول قليل

شــخص آخــر غــر الجــاين )يف حاالت العنــف األرسي، عىل ســبيل املثــال ال الحر(.



13 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

اعملــوا عــىل مشــاركة األخصائيــني يف مجــال العنف القائــم عىل النــوع االجتامعي، 

ــرة  ــات املتواف ــد وحــر الخدم ــة لتحدي ــدين واملنظــامت املجتمعي ــع امل واملجتم

وآليــات الدعــم املوجــودة يف املــكان، وملعرفــة كيفيــة الكشــف عــن املعلومــات، 

وُســبُل الدعــم بطريقــة آمنــة مــن خــال نقــاط الدخــول تلــك، إضافــًة إىل معرفــة 

مــا إذا كان مــن املمكــن الكشــف عنهــا أصــاً.

ــي  ــاين /الت ــذي يع ــه/ا  وال ــاء الي ــع املُس ــا م ــم التواصــل فيه ــي يت ــة الت الطريق

تعــاين مــن محنــة مهمــة للغايــة فــإن التحــي بالهــدوء واظهــار التفهــم 

ميكــن ان يســاعد هــوالء االشــخاص للشــعور مبزيــد مــن األمــن والســالمة

فالتحضر يشمل: 

تعرّف عىل األزمة؛  •

تعرّف عىل الخدمات والدعم املتاح؛  •

ــح  ــاه يوض ــكل أدن ــن والســامة/ والش ــة باألم ــاوف املتعلق ــىل املخ ــرّف ع تع  •

كيفية االستعداد وابعاده.  

ويشمل املعرفة السابقة بجميع أشكال العنف القائم عىل النوع االجتعي، �ا يف ذلك العنف األُرسي 

ُ�كن أن يكون لها تعاريف جنائية-قانونية (لإلســـاءة الجســـدية / الجنســـية)، وأخرى سوسيولوجية 

(اجتعية) (لإلســـاءة النفســـية / العاطفية)، وأن هذه األشكال تتطلب اســـتجابات مختلفة، ولكنها 

متســـاوية يف األهمية. ويف حالة ارتكاب إساءة غ± جسدية عىل ســـبيل املثال، من املحتمل أن تحتاج 

الضحايا إىل مساعدة إدارة حية األرسة يف مغادرة البيت، والحصول عىل الخدمات. وتقع سالمة املساء 

اليه/ا األولوية رقم واحد. 

الفهم



ــاء 14 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

 � وتتضمن احرتام كرامة الضحايا يف جميع األوقات، �ا يف ذلك من خالل إجراء املقابالت الشـــخصية معهم، وتوف

اإلمكانية لحصولهم عىل الخدمات، واالستمرار يف إدارة الحاالت، واالسرتشاد يف ذلك �ا تريده الضحية وتحتاج إليه. 

والتّرصّف �هنية واحرتافية؛ �عنى: املراعاة، والتعاطف ولعـــب األدوار وإبداء االهت¤م. وتجنُّب إصدار األحكام، 

واالنحياز، واتّخاذ اإلجراءات غ� الرضورية. والنظر بحرص وعناية يف األثر املحتمل لجميع الجهود التي تُحافظ عىل 

املبادئ األساســـية املتعلقة باحرتام حقوق ورغبات املســـاء اليه/ا والرسية والخصوصية والح¤ية وعدم التمييز 

والنهج التشارÄ املرتكز عىل املساء عليه/ا وموافقته املستن�ة. حتى تنيشء بيئة داعمًة تضمن سالمتهم، و تضمن 

أن يُعاملوا بكرامة واحرتام.

االحرتام

طة النســـائية، يف جميع  التأكـــد من رفد جميع وحدات إدارة ح¤ية األرسة باملوارد واملرتّبات، ومنها مرتبات الرشُّ

األوقات، وذلك لÎ يتســـّنى التّعامُل مع جميع االستجابات لتقارير العنف القائم عىل النوع االجت¤عي يف الوقت 

املناســـب وبطريقة كفؤة. وض¤ن تبيلغ املجتمع، بصورة دورية منتظمة، بجميع أرقام الطوارئ الخاصة بخدمات 

ح¤ية األرسة، وبخدمات الطوارئ، وبالخطوط الّساخنة املتوافرة األُخرى. والتفاعل مع املجتمع املدÔ واملنظ¤ت 

املجتمعية بهدف دعم اسرتاتيجات ح¤ية األرسة وإجراءاتها. 

تحديد املوارد

ويشـــمل املعرفة بطرق عرض الخدمات بحسب الحاجة؛ عىل سبيل املثال، معرفة من يريد هذه الخدمات ومكان 

وجودها. وينبغي تحديث مسارات اإلحالة لÎ تُبÛّ أماكن وجود مرافق الرعاية الصحية األولية والثانوية التي من 

املحتمـــل أن تكون قادرة عىل اســـتيعاب حاالت العنف القائم عىل النوع االجت¤عـــي. وتقديم الدعم يف مجال 

"اإلســـعاف األويل" - العاطفي والنفيس إىل حÛ تســـليم الحالة إىل الخدمات املتخّصصة. والتأكد من النقل اآلمن 

 �للضحايا التي تحتاج إىل الحصول عىل خدمات اإليواء. وتقديم املشورة الطبية املتعلقة بالحجر الصحي وبالتداب

الصحية، وتداب� الســـالمة، لتطمÛ املســـاء إليه/ا التي من املحتمل أن تحتاج إىل مغادرة بيوتها (الحجر الصحي) 

(وهنا تتداخل مع مبادئ اإلسعافات النفسية األولية). 

الّتقييم



15 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــة االرسة  ــق إدارة حامي ــن طري ــات ع ــم الخدم ــة لتقدي ــام الهاتفي ــم االرق أه

ومرتباتهــا وأقســامها.

ضباط املعلوماتالخدمة املطلوبة
االرتباط

اخن  الخط السَّ
لكوفيد-19

111
24 ساعة 

يومياً

إدارة حامية األرسة / 
مديرية األمن العام

911

مركز اإلدارة/ قسم جنوب عامن/ وسط عامن:
065815824 /581582606

0780335359 /0777696740 /0790193193
شامل عامن: 515483906
رشق عامن: 077848782 

الرصيفة: 053755438
الزرقاء: 0778418785 

البلقاء: 053533681/ 053533682/ 
0778418786          

مادبا: 0778418787/ 053243901
املفرق: 026232264/ 0770997598

اربد: 027248043
غرب اربد: 026520467

جرش: 026350372
عجلون: 026440423

الكرك: 032386083/ 0778418788
الطفيلة: 032250341

معان: 032130667
العقبة: 032050317/ 052050318

مخيم الزعري: 0790186405
مخيم األزرق: 0770991273

24 ساعة 
يومياً



ــاء 16 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املعلوماتالخدمة املطلوبة

الصحة العقلية 
)النفسية(

الدعم النفيس 
االجتامعي

دور اإليواء
مالجىء

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة:
080022955 

جمعية معهد تضامن النساء األردين:
0797114598 /0797699415 /0797114929

الخط الساخن الخاص باملفوضية السامية لأمم املتحدة 
لشؤون الالجئني:

املفرق: 0791420249
مخيم الزعري: 0791420242

الخطوط الساخنة التحاد املرأة األردنية يف املحافظات:
عامن: 065675729

السلط: 053533996
عجلون: 026422114

الخالدية: 026256900
الوحدات: 064767107

حطني: 053611554
الزرقاء: 053970886
البقعة: 064728001
الكرك: 0798601031
دير عال: 053570079

الفحيص: 064721393
اربد: 027241342

الرمثا: 0796990721



17 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املعلوماتالخدمة املطلوبة

الصحة العقلية 
)النفسية(

الدعم النفيس 
االجتامعي

دور اإليواء
مالجىء

املستشارين النفسيني لجمعية النساء العربيات:
اربد: 0770745997/ 0770262863

املفرق: 0776328428/ 0776422674/ 0796715992/ 
0770569623          

الزرقاء: 0798131723 / 0798131628

منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض(:
عامن: 0778477217/ 0778489010/ 0778437060

الزرقاء: 0778442213/ 0778489057
املفرق: 0778489009/ 0778449340

اربد: 0778449338/ 0778489059/ 0778449337
الكرك: 0778449335/ 0778449339

مخيم الزعري: 0778489012/ 0778442249/ 0778484433
مخيم األزرق: 0778437067/ 0778437065/ 0778434297

الصحة

جمعية معهد تضامن النساء األردين:
0798105332

معهد العناية بصحة األرسة:
– الدعم الطبي:

0791491306 /0799530746

حامية الطفل
خدمات الشباب 

والّشابات واليافعني 
واليافعات 

معهد العناية بصحة األرسة:
– الدعم واإلرشاد النفيس:

/0795244674 /0776990930 /0796906909
0797037396 /0798812594 /0791136379 

– الدعم واإلرشاد إلعادة التأهيل:
0795682428 /0785630287



ــاء 18 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املعلوماتالخدمة املطلوبة

األمور القانونية 

جمعية معهد تضامن النساء األردين:
0796503137 /0798372953 

منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية )أرض(:
0777387221 

املفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون الالجئني:
0796742200 

جمعية النساء العربيات:
اربد: 0795980381

املفرق: 0795980381
الزرقاء: 0798491161

خدمات األشخاص 
ذوي اإلعاقة

الخط الساخن لأشخاص ذوي اإلعاقة:
0799625706 

أرقام املكاملات املرئية لأشخاص الصم:
من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عرصا:

0775923844 /0775923853
من الساعة 4 عرصا وحتى 12 ليال:

0775923854 /0779427954
من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 8 صباحا:

0779426781



19 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

لكننــي لســت متخصصــاً يف العنــف القائــم عــىل النــوع اإلجتامعي- مــاذا ميكنني 
أن أفعــل لتقديــم الرعاية؟

ثانياً : اإلسعافات النفسية األولية 

تعتــر االســعافات النفســية االوليــة اســتجابة انســانية داعمــة لشــخص آخــر يعاين 
ويحتــاج للدعــم، فعــىل مقــدم الخدمــة ومرتبــات إدارة حاميــة األرسة مراعــاة مــا 

يــيل :

احرتام السامة واألمن؛  •
تكييف العمل ليأخذ بعني االعتبار ثقافة الشخص؛  •

ادراك االستجابة لحاالت الطوارئ؛  •
ــام  ــة في ــامت الصحي ــاة التعلي ــس، ومراع ــاء بالنف االعتن  •

االجتامعــي. والتباعــد  والتعقيــم  بالوقايــة  يتعلــق 

ــة  ــات إدارة حامي ــوادر ومرتب ــة تســاعد يف ارشــاد ك فاالســعافات النفســية االولي
ــع  ــل م ــل والتعام ــة التدخ ــه/ا وكيفي ــاء الي ــر اىل املُس ــة النظ ــىل كيفي األرسة ع
ــي  ــل تف ــات يف ظ ــم واملعلوم ــم بالدع ــم وربطه ــة احتياجاته ــن ومعرف املتأثري

ــيل: ــام ي ــط( ك ــاء وتتضمــن )انظــر، اســمع، ارب الوب

1. التقييم: الّنظر
وتعنــي مســح رسيــع للموقــع ، فهــذه اللحظــة توفــر فرصــة لــي تكونــوا اكــر 

هــدوءاً وأمانــاً وان تفكــروا قبــل ان تترصفــوا. ويتضمــن ذلــك:
• التحقق من األمان عند التواجد لدى الحالة التي تعرضت للعنف؛

• التحقــق مــن األشــخاص الذيــن لديهــم احتياجــات طارئــة  قامئــة عــىل تعرضهــم 
للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي؛



ــاء 20 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــة  ــبب حال ــرة بس ــل خط ــرون ردات فع ــن يظه ــخاص الذي ــن األش ــق م • التحق

العنــف الــذي تعرضــوا لهــا، مثــل أعــراض جســدية، بــكاء، ارهــاق، خــوف، قلق، 

غضــب، عصبيــة، شــعور بالذنــب والعــار، حيــث تحتــاج إىل اهتــامم خــاص.

ما ينبغي فعله 

االستامع الحتياجات املساء إليهن/ إليهم.  •

طــرح الســؤال التــايل عــىل املســاء إليه/ا: كيــف لنــا أن ندعمكم بــأي احتياجات   •

عاجلــة أساســية أّوالً؟ مــن املحتمــل أن تحتــاج بعــض للمســاء إليهــن / إليهــم 

إىل رعايــة طبيــة فوريــة أو إىل املابــس.

طــرح الســؤال التــايل: هــل تشــعر / تشــعرين باالرتيــاح لــو تحدثــَت / تحدثِت   •

ــا كان شــخٌص آخــر يُرافــق  ــه اآلن؟ وإذا م ــن في إيّل يف هــذا املــكان املوجودي

ــه/  ــاء إلي ــن للمس ــع آم ــأن الوض ــرتاض ب ــدم االف ــي ع ــه/ا، فينبغ ــاء إلي املس

ــخص. ــك الشَّ ــك عــن تجاربهــم يف حضــور ذل ــوا إلي ــأن يتحّدث إليهاب

تقديــم الّدعــم العمــيل للمســاء إليهــن / إليهــم ، مثــل عــرض املــاء عليهــم، أو   •

عــرض مــكان خــاص يجلســون فيــه، أو منديــاً يســتخدمونه، ومــا إىل ذلــك.

ــكوى  ــم ش ــم يف تقدي ــأن حّقه ــم بش ــن / إليه ــاء إليه ــح للمس ــم النُّص تقدي  •

قضائيــة، أو عــرض مــا لديــك مــن توجيهــات إجرائيــة يف هــذا الوضــع.

ما ال ينبغي فعله 

تجاُهل شكوى العنف القائم عىل النوع االجتامعي.  •

فرض تلّقي الدعم والخدمات عىل املساء إليهن / إليهم بالقوة.  •

اإلفراط يف رّدة الفعل، البقاء هادئاً.  •

ــة.  ــة بالجري ــل املتعلّق ــم التفاصي ــا لتقدي ــه/ إليه ــاء إلي ــىل املس ــط ع الضغ  •

وتقديــم “اإلســعاف األويل” يعتــر إحــدى األولويــات. 



21 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

2. االحرام: االستامع

ــاء  ــم أوضــاع واحتياجــات املُس ــر اســايس للمســاعدة وتفه ــرب االســتامع أم يعت

ــعورهم أن  ــم، فش ــن مخاوفه ــؤالهم ع ــالل س ــن خ ــم م ــه إليه ــه/ا والتوج الي

هنــاك مــن يســتمع إليهــم يشــعرهم بالهــدوء. ويتــم ذلــك مــن خــال اســتخدام 

حواســكم:

أعينكم : بأن تظهروا للمساء إليه/ا بأنه شخص يحظى باالهتامم؛  •

آذانكم : بأن تنصتوا للمساء إليه/ا بأنك مستمع ملخاوفه/ا؛   •

أن تظهروا حسن الرعاية واالهتامم.   •

ما ينبغي فعله

التعامــل مــع املعلومــات بطريقــة تحافــظ عــىل رّسيتهــا، وتدبُّــر موضــوع إدارة   •

يــة. توقَّعــات املســاء إليــه/ إليهــا املتعلّقــة بالرّسّ

ــي الحــذر بشــأن دوركــم يف تقديــم “اإلســعاف األويل”، وكذلــك بصفتكــم  توخَّ  •

ــة األرسة.  ــات إدارة حامي مــن مرتّب

ث إليهم. االستامع إىل املساء إليهن/إليهم أكر من التّحدُّ  •

ــدى  ــم ل ــاح والدع ــىل االرتي ــث ع ــي تبع ــل الت ــارات والُجَم ــض العب ــول بع ق  •

ــا. ــه/ إليه ــاء إلي املس

طرح األسئلة بشأن العطف والّرعاية.  •

ما ال ينبغي فعله

إثــارة الّشــكوك بشــأن مــا يُخــرك / تُخــرك بــه املســاء إليهــن / إليهــم. وتدويــن 

جميــع الحقائــق، ولكــن تذكَّــر بــأّن دورك هــو االســتامع إىل املســاء إليهــن / إليهم 

وأخــذ املعلومــات منهــم مــن دون إصــدار األحــكام عليهــم، وتقديــم املعلومــات 

عــن الخدمــات املتوافــرة.



ــاء 22 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

بط 3. تحديد املوارد: الرَّ

ــاء  ــود الســابقة مــن خــالل مســاعدة املُس ــاج الجه ــرب نت ــط تعت ــة الرب إن عملي

ــاعدتهم  ــرة ومس ــات املتوف ــول اىل الخدم ــم والوص ــة احتياجاته ــه/ا يف تلبي الي

عــىل التغلــب عــىل مشــكالتهم وتقديــم املعلومــات وربــط األشــخاص مــن خــالل 

الدعــم االجتامعــي والنفــيس.

ما ينبغي فعله

•  احرتام حقوق املساء إليهن / إليهم. 

ــار  ــرة. وإخب ــم املتواف ــبُل الدع ــات وُس ــول الخدم ــات ح ــارك يف املعلوم التش  •

املســاء إليهــن / إليهــم بأنّهــم ليســوا بحاجــة إىل الحصــول عــىل تلــك الخدمات 

ــرة لهــم يف املســتقبل. ــا متواف ــوراً، وبأنّه ف

تقديــم طــرق طبيعيــة للتكيــف والتشــجيع، واســرتاتيجيات التكيــف االيجــايب؛   •

مثــل التحــدث مــع العائلــة، الراحــة، مامرســة األنشــطة التشــاركية.

طــرح الســؤال التــايل عــىل املســاء إليهــن / إليهــم: هــل لديكــم شــخص تــودُّون   •

أن يكــون معكــم لتقديــم الّدعــم إليكــم؟

طــرح الســؤال التــايل عــىل املســاء إليهــن / إليهــم: هــل تســمحون يل بطــرح   •

ــراء؟  ــاذ إج ــا، أو اتخ ــل يشء م ــم، أو فع ــئلة عليك األس

ما ال ينبغي فعله

إعطاء وعود زائفة، أو تزويد معلومات كاذبة.  •

ــاع  ــرأي الشــخيص بشــأن اتّب ــم النصيحــة )املشــورة ...( الشــخصية، أو ال تقدي  •

ــراءات. ــاذ اإلج ــل يف اتّخ ــار األفض املس

االفرتاض بأنّك تعرف ما هو األفضل للشخص املساء إليه/ا.  •

ــا/ ــه/ا أو رغباته ــاء إلي ــات املس ــأن احتياج ــات بش ــل االفرتاض ــز أو عم التّميي  •



23 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــزواج(، أو  ــث ال ــن حي ــة )م ــه االجتامعي ــره، أو حالت ــتناداً إىل عم ــه اس رغبات

ــُث  ــن حي ــه م ــة أو ُهويت ــه االجتامعي ــه أو طبقت ــه أو عرق ــه، أو ديانت إعاقت

ــك.  ــا إىل ذل ــاة(، وم ــاين )الجن ــة الج ــي أو هوي ــوع االجتامع الن

إطــاع أي شــخص آخــر مــن خــارج إدارة حاميــة األرُسة عــىل تفاصيــل تقريــر   •

ــك.  ــه ألغــراض التّحقيــق فحســب، ومــا إىل ذل البــاغ، واالكتفــاء بإطاعهــم علي

والجدول أدناه يبني توضيحا للخطوات الثالث :

تحقق من السامة.

ــية  ــات أساسـ ــم احتياجـ ــخاص لديهـ ــود أشـ ــن وجـ ــق مـ تحقـ

ــة. ملحـ

تحقـــق مـــن وجـــود اشـــخاص يبـــدون ردات فعـــل تعـــر عـــن 

التعـــرض ملحنـــه.

أُنظر

اقرتب من األشخاص الذين قد يحتاجون للدعم.

استفرس عن احتياجات الناس ومخاوفهم.

أصغ لألشخاص وساعدهم يف تهدئة أنفسهم.

إسمع

كيـــف يلبـــي النـــاس احتياجاتهـــم األساســـية؟ وكيـــف يصلـــون 

للخدمـــات؟

ساعد الناس يف تحمل املشاكل والتعامل معها.

وفّر املعلومات.

أقـــم االتصـــال بـــني األشـــخاص الذيـــن تســـاعدهم وبـــني أحبائهـــم 

أو ســـاعدهم عـــىل الوصـــول للدعـــم االجتامعـــي.

اربط



ــاء 24 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

تعليامت مخترصة قد تساعد يف االستجابة الرسيعة: 

قم/قومي باالصغاء للمساء اليه/ا عن قرب بتعاطف ودون 

إصدار أحكام. 
أصغ/ي 

قيم/ي واستجب/استجيبي إلحتياجات واهتاممات املساء 

اليه/ا املختلفة؛ العاطفية والجسدية واإلجتامعية والعملية 

)مثال: رعاية الطفل(. 

استفرس/ي عن 

اإلحتياجات 

واالهتاممات

وضح/ي له/ا أنك تفهمه/ا وتؤمن فيه/ا وطمئنه/ا بأنه ال 

يقع عليه/ا لوم.
تحقق/ي

ناقش/ي خطة لحامية نفسه/ا من أي رضر إضايف يف حال 

تجدد العنف.

عزز/ي 

السالمة

قدم/ي الدعم للمساء اليه/ا مبساعدته/ا يف الوصول 

للمعلومة والخدمات والدعم اإلجتامعي.
قدم/ي الدعم



25 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ثالثاّ: الّتطبيق

ــاء  ــات أثن ــع األوق ــاءلة يف جمي ــة واملس ــة، والحامي ــم الوقاي ــق مفاهي ــم تطبي يت

التعامــل مــع املســاء اليــه/ا بســبب تعرّضهــم للعنــف القائــم عــىل النــوع 

ــم  ــم الدعــم له ــا تقدي ــبُل ُيكــن مــن خاله ــوا دامئــاً عــن ُس االجتامعــي. فابحث

ــور. ــذه األم ــن ه ــر م ــفافية يف كل أم ــة الش ــامن مامرس ــم وض وحاميته

ويجــب أن تتســاوى املســاء إليهن/إليهــم يف تلّقــي معاملــة عادلــة بــرف النظــر 

ــية أو  ــن أو الجنس ــي أو الّدي ــوع االجتامع ــة الن ــة أو ُهوي ــر أو اإلعاق ــن العم ع

ــرى.   ــص أُخ العــرق أو أي خصائ

كن/كــوين مراعيــاً/ة ومتفّهــامً/ة لثاثــة مبادئ توجيهيــة3 يف اســتجابتك ومكافحتك 

العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي؛ وهــذه املبــادئ هي:

 الوقاية من العنف القائم عىل النوع االجت�عي عن

 طريق العمل مع املنظ�ت املحلية، واملجتمع

املد� وأصحاب املصلحة الرئيسي�

 الح�ية من العنف القائم عل النوع االجت�عي

 عن طريق تحديد وتقديم الخدمات إىل املساء

إليهن / إليهم

 املساءلة يف محاكمة الجناة الذي

 يرتكبون جرائم العنف القائم عىل

.النوع االجت�عي

متّت مواءمة النص لهذا السياق من وثيقة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بعنوان: اسرتاتيجية الوكالة بشأن   3

منع وقوع العنف ومواجهته عىل املستوى العاملي، ومن الوثيقة الصادرة عن الحكومة الكندية يف عام 2017، 

بعنوان: لقد حان الوقت: اسرتاتيجية كندا ملنع وقوع العنف القائم عىل النوع االجتامعي والتّصدي له.



ــاء 26 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املالحق

امللحق - أ

أنواع وعواقب العنف القائم عىل النوع االجتامعي

ماهو تعريف العنف القائم عىل النوع االجتامعي ؟

هــو مصطلــح عــام يشــمل أي عمــل مــؤذ يُرتكــب رغــامً عــن إرادة املــرء، ويقــوم 

عــىل التمييــز االجتامعــي بــني الذكــور واإلنــاث )النــوع اإلجتامعــي(. وهــو يشــمل 

األفعــال التــي تتضمــن أعــامالً تتســبب بــاألذى أو املعاناة الجســدية، أو الجنســية، 

أو النفســية، أو التهديــد بارتــكاب مثــل هــذه األعــامل، أو إكــراه الطــرف اآلخــر 

عليهــا، أو اي شــكل مــن أشــكال مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة.

ما هي أنواع العنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

العنــف الجنــيس: العنــف الناتــج عن نشــاط أو ســلوك جنــي، مبا فيه التحرشــات 

والتعليقــات الجنســية واإلغــواء الجنــي واإلكــراه عليــه، ويتضمــن أيضــا اإلســاءة 

الجنســية للطفــل كإجبــاره أو إغرائــه عــىل املشــاركة بنشــاطات جنســية بــرف 

النظــر أكان الطفــل مــدركا لذلــك أم مل يكــن، أو تشــجيعه عــىل مشــاهدة مــواد 

إباحيــة أو عــىل املشــاركة يف إنتاجهــا أو تســويقها أو نرشهــا، أو تشــجيعه عــىل 
التــرف بشــكل جنــي غــر الئــق.4

ــراد  ــد أف ــن أح ــع م ــل يق ــام بفع ــن القي ــاع ع ــل أو امتن ــف األرسي: أي فع العن

األرسة عــىل أي فــرد آخــر داخــل األرسة نفســها يــؤدي إىل وقــوع رضر مــادي أو 
ــوي.4 معن

ــس  ــة 2016 للمجل ــة الثاني ــف األرسي، الطبع ــن العن ــة األرسة م ــي لحامي ــار الوطن ــن اإلط ــدة م ــف معتم التعاري  4

http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/Final-print.pdf األرسة   لشــؤون  الوطنــي 



27 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

العنــف الجســدي: اســتخدام القــوة الجســدية أو التهديــد باســتخدامها، الــذي قد 

تنتــج عنــه إصابــة جســدية أو أذى جســدي، ومــن أمثلتــه الــرضب او الجــرح أو 

اللكــم أو العــض أو الحــرق بإلقــاء مــواد حارقــة أو كاويــة أو مشــوهة. ويشــمل 
أيضــا أي أفعــال أخــرى قــد تلحــق األذى املــادي بالجســد.4

العنــف العاطفــي والنفــيس: هــو العنــف الــذي ينتــج عنــه اضطــراب يف الســلوك 

ــر،  ــتم والتحق ــة والش ــل: اإلهان ــا، مث ــيا أو عاطفي ــا نفس ــبب أمل ــيل أو يس العق

والعــزل عــن األهــل واألصدقــاء والســخرية والتخويــف واملطالــب التعجيزيــة أو 
ــات.4 الحرمــان التعســفي للحقــوق والحري

العنــف االجتامعــي أو االقتصــادي: وهــذا يشــمل الُعنــف املرتكــب بطريقــة ال 

متــسُّ الجســد، وليســت ُمدرجــة يف متــون القوانــني والسياســات، وتحــرِم الّنســاء 

ــن  ــرى م ــر ...( األُخ ــة للتّأث ــة القابل ــتضعفة )الضعيف ــات املُس ــات، والفئ والفتي

ــكات  ــة، واملمتل ــات املالي ــدات، والخدم ــل والعائ ــىل الدخ ــول ع ــة الحص إمكاني

ــة عــىل  ــاة. وتشــمل األمثل م يف الحي ــدُّ ــق التّق ــة، ألجــل تحقي والفــرص االجتامعي

ذلــك: )1( التّمييــز و/أو الحرمــان مــن الفــرص، أو الخدمــات أو املــوارد. )2( 

الحرمــان مــن الحصــول عــىل التعليــم، أو املســاعدات الصحيــة أو فــرص التّشــغيل 

ــن أن  ــة. ويك ــوق امللكي ــن حق ــان م ــر، و/أو )3( الحرم ــوع األج ــل( املدف )العم

يَرتِكــُب هــذا الّنــوع مــن العنــف كلٌّ مــن أفــراد العائــات، وأفــراد املجتمعــات 

ــام واملؤسســات واملنظــامت. ــة واملجتمــع الع املحلي

املوافقــة املســتنرية: ينبغــي أخــذ املوافقــة املســتنرة لتقديــم الخدمــات للمســاء 

إليــه/ا حســب الترشيعــات والقوانــني واألنظمــة الوطنيــة النافــذة والتأكــد مــن 
املوافقــة املســتنرة.4



ــاء 28 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ما هي عواقب ارتكاب العنف القائم عىل النوع االجتامعي؟

يُؤثـّـر العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي تأثــراً خطــراً ومبــارشاً عــىل صحــة 

املســاء إليهــن / إليهــم الجســدية وصحتهــم الجنســية وصحتهم النفســية، ويُســهم 

يف حــدوث مخاطــر أكــر عــىل املشــكات الصحيــة يف املســتقبل. فالعنــف القائــم 

عــىل النــوع االجتامعــي يُعتــر تجربــًة ُمهــّددًة للحيــاة، ومــن املحتمــل أن تشــتمل 

عواقبــه التــي ُيكــن حدوثهــا عــىل مــا يــيل:



29 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

العواقب االجتامعيةالصحة النفسيةالصحة الجسدية

لوم الضحيةاالكتئاب والحزنإصابة جسدية

وصمة العارالخوف والقلقإعاقة

ــة ــراض املنقول ــدوى باألم  ع

ــروس ــا ف ــا فيه ــياً، مب  جنس

ــة ــة البرشي ــص املناع نق

لوم الذات، الذنب والعار
 الرفض أو العزلة من قبل

 األرُسة و / أو املجتمع

 اإلجهاض غر اآلمن، إسقاط

الجنني

 تجنُّب أماكن ما أو أوضاع

 معيّنة أو عزلة

 تجّنب أماكن أو أوضاع

معيّنة أو عزلة

 أمراض الجهاز الهضمي مثل

الناسور
ارتفاع مستوى الفقرالغضب

مشكلة يف الرتكيز أو التّذكُراألمل املزمن
 خطورة التعرّض للسقوط

ضحيًة من جديد

 اضطرابات يف النوم ويف

تناول الطعام
املوت / جرائم القتلإيذاء الذات

األفكار / األفعال االنتحاريةالوفاة، وتشمل االنتحار



ــاء 30 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

امللحق -ب

مهارات التواصل املُركَّز عىل املساء إليه/ا

لغة الجسد
لغــُة الجســد هــي الرســائل التــي نُرســلها باســتخدام وجوهنــا واألعضــاء األُخــرى 

مــن أجســامنا. وهــذه تشــمل الوضعيــة )الهيئــة( التــي نتّخذهــا يف الجلــوس مــع 

األشــخاص اآلخريــن / ويف أي مــكان نجلــس فيــه – البيئــة التــي نُنشــئها للجلــوس. 

مــن خــال اســتخدام أســلوب SOLER، التــي متثــل األحــرف األوىل مــن كلامتهــا 

وضعيــات الجلــوس لدعــم املســاء إليــه/ا عــىل النحــو اآليت: 

Square to the Speaker - االهتــامم باملســاء إليــه/ا بحيــث يكــون الحديــث   •

ــل املســاء  ــس ُمقاِب ــا نجل ــي أنن ــذا يعن ــه/ا : ه ــع املســاء مع ــاً لوجــه م وجه

ــه. ــه/ا، يف مواجهتها/مواجهت إلي

ــاحة  ــه/ا - املس ــاء إلي ــع املس ــة م ــة منفتح ــاذ وضعي Open Posture- اتخ  •

املفتوحــة مــع املســاء إليــه/ا: هــذا يعنــي بأننــا ال نضــع أي يشء بيننــا وبــني 

ــك  ــي بين ــاحة الت ــرى. املس ــام أُخ ــب وال أجس ــه/ا - ال طاولة/مكت ــاء إلي املس

ــة. ــه/ا مفتوح ــاء إلي ــني املس وب

Lean a Little Toward - االنحنــاء تجــاه املســاء إليــه/ا :هــذا يعنــي بأننــا   •

ننحنــي يف الجســم نحــو املســاء عندمــا نتحــدث معــه/ا. وهــذا يُســاعد املســاء 

ــا  ــه/ا، وأنن ــه املســاء إلي ــه / يقول ــون مبــا تقول ــا مهتّم ــة أنن ــه/ا عــىل معرف إلي

ــه.  نريــد أن نبقــى معها/معــه ونســتمع إليها/إلي

ــا  ــه/ا: هــذا يعنــي أنن Eye contact - االتصــال عــرب العيــون مــع املســاء إلي  •

ــات  ــع األوق ــه/ا يف جمي ــع املســاء إلي ــون م ــظ عــىل التواصــل عــر العي نحاف

ــا.  ــس تحديق ــع ولي ــل متقط ــون التواص ــث يك بحي



31 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــة  ــا نظــّل جالســني يف وضعي ــي أنن Relax- االســرخاء يف الجلــوس: هــذا يعن  •

ــع  ــث م ــد الحدي ــل عن ــار التملم ــدم اظه ــع ع ــاً م ــى هادئ ــاح أي أن تبق ارتي

ــل ...( عــىل الكــريس  املُســاء اليــه/ا. وهــذه الوضعيــة ال تعنــي أن نرتخــي )نرتهَّ

)بطريقــة تنــمُّ عــن اإلهــامل للمســاء إليــه/ا وعــدم االكــرتاث بــه/ا ...(، كــام ال 

ــس أو ُمتصلِّــب يف أماكننــا. إننــا  تعنــي أننــا نُريــد أن نجلــس عــىل نحــو متيبِّ

نريــد أن نكــون مرتاحــني لــي نجعــل املســاء إليــه/ا تشعر/يشــعر باالرتيــاح 

واالســرتخاء أيضــاً.

الرسائل اللفظية
الرســائل اللفظيــة هــي كلُّ مــا يصــدر عّنــا مــن أقــوال، أو هــي محتــوى املحادثــة 

ث بهــا ااملســاء إليها/يتحــدث  مــع املســاء إليــه/ا. ويعتــر اتّبــاع الوتــرة التــي تتحــدَّ

بهــا املســاء إليــه، واســتخدام اللغــة نفســها والرّشوحــات نفســها التــي تســتخدمها 

املســاء إليــه/ا، عنــارص مهّمــة لضــامن أن يشــعر باألمــان واالرتيــاح وهــي تُطلعنــا/

ــم بــأن نلتــزم الّصمــت،  ــا عــىل تجربتــه. ومــن الجيــد أيضــاً أن نتعلّ وهــو يُطلعن

وبــأن مننــح املســاء إليــه/ا الوقــت الــازم للتفكــر، ومعالجــة مــا يخالجها/يخالجــه 

مــن عواطــف.

مهارات االستامع )اإلنصات( باهتامم
اســتخدام أســئلة مفتوحــة اإلجابــة لــي تفهــم بصــورة حقيقيــة الطريقــة التــي   •

تفكــر/ يفكــر بهــا املســاء إليــه/ا ومشــاعره/ا.

إعــادة صياغــة مــا تقوله/يقولــه املســاء إليــه/ا ثــم تلخيــص مــا تقوله/يقولــه   •

)“اسمحي/اســمح يل أن أتأكــد منــك إن كُنــت أفهــم عــىل الوجــه الصحيــح مــا 

أخربتنــي بــه حتــى اآلن”(.

الّتعبــري عــن املحتــوى و/أو املشــاعر )“يبــدو أنَّــِك كنــت خائفًة جــداً يف اللحظة   •

التــي رصخ فيهــا ورفــع قبضــة يــده ليرضبــك ...”(. التعبــر عــن الطريقــة التي 



ــاء 32 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

ــه/ا  ــه/ا تشــعر وتفكــر بهــا لــي تــرى كــام يــرى املســاء إلي كانــت املســاء إلي

صــورة هــذا املوقــف يف املــرآة، مــع مســاعدة املســاء إليــه/ا لــي يــروا وضعهــم 

وخياراتهــم بطريقــة أكــر وضوحــاً، ثــّم العمــل عــىل مســاعدتهم عــىل الرّتكيــز. 

املصادقة عىل البالغ واعتبارها طبيعية
ــه املســاء  ــم ونقــّر مبــا تشــعر ب ــه هــو أن نتفّه إّن أفضــَل يشء نســتطيع فعل  •

ــٌر طبيعــي  ــم أم ــا حــدث له ــأن م ــرون ب ــم يعت ــم ، وأن نجعله ــن / إليه إليه

يحــدث معهــم ولهــم، كغرهــم مــن األشــخاص اآلخريــن. عــىل ســبيل املثــال، 

إذا مــا بــدأ/ت املســاء إليــه/ا بالبــكاء، فبوســعنا أن نقــول لهــم: “معكــم ولكــم 

الحــّق كّل الحــق يف أن تكونــوا منزعجــني مــام حــدث لكــم وأنتــم تشــعرون 

بالحــزن بســببه. وال بــأس يف أن تنخرطــوا يف البــكاء يف هــذا املوقــف. إننــي 

ــا تكــون جاهــزاً /  ــد عندم ســأكون معكــم، وبوســعنا أن نتحــدث مــن جدي

تكونــني جاهــزًة ملُعــاودة الحديــث معــي.”

ألننــا نريــد للمســاء إليهن/إليهــم بــأن تنتابهــم مشــاعر أفضــل، فلرمبــا تُرشــُدنا   •

ــروا  ِفطرُتنــا إىل أن نُخرهــم بــأاّل يُظِهــروا عواطفهــم )انفعاالتهــم ...(، أو يُّصغِّ

مــن حجــم التجربــة التــي مــرَّوا بهــا، كأن نقــول لهــم العبــارات التاليــة، عــىل 

ســبيل املثــال: “ال تكونــوا خائفــني”، “ال تنخرطــوا يف البــكاء”، “ال تبــدو التجربة 

ــرام”،  ــا ي ــوء”، و “كلُّ يشء ســيكون عــىل م ــْدر مــن السُّ ــا عــىل هــذا الَق بأنّه

ــمُّ عــن  ــأّن ترّفاتهــم تن ــأن يعرفــوا ب ــد للمســاء إليهــن/ إليهــم ب ــا نري ولكنن

ردة فعــل طبيعيــة عــىل حــادث غــري طبيعــي. إن هــذا ليجعلنــا نشــعر بعــدم 

االرتيــاح – أي أن نضطّــَر إىل الجلــوس مــع شــخص منخــرط يف البــكاء، أو 

ينتابــه الغضــب، أو يشــعر باالكتئــاب – ولكــن بصفتنــا أشــخاص نقــوم بــدور 

املُســاعد الحقيقــي لهــم يف هــذا املوقــف، فــإن ذلــك يعنــي أن نســمح لهــم 

بــأن يشــعروا مبــا يحتاجــون إىل أن يشــعروا بــه. 



33 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

وبــدالً عــن إخبــار املســاء إليهن/إليهــم بــأاّل يُطلقــوا العنــان ملشــاعرهم، يجــب   •
علينــا أن نُصــادق عــىل صحــة مشــاعرهم، وأن نجعلهــم يعتــربون بــأن هــذه 

املشــاعر طبيعيــة.

إّن الُجَمــل التــي تُعــّر عــن تضميــد وشــفاء الجــراح هــي األشــياء التــي يســتطيع 
ــي  ــة الت ــروي قصــة التجرب ــارشًة بعــد أن ت ــا مب ــا للمســاء إليه املســاعدون قوله

مــرّت بهــا:
قك فيام تقولني“. ”أنا أُصدِّ  •

”هذا ليس نتيجة خطأ قمت أنت بارتكابه“.  •
”أنت شجاعة جداً إلقدامك عىل التحدث إيل.”  •

الرسائل السلوكية
ــي  ــّم أن نُعط ــن امله ــال؛ وم ــن أفع ــه م ــا نفعل ــي كلُّ م ــلوكية ه ــائل الس الرس

املعلومــات، وأال نقــّدم الّنصيحــة )املشــورة ...(.

ــه يجــب  ــد بأنّ ــا مبــا تعتق ــر شــخصاً م ــي أن تُخ إســداُء املشــورة )النُّصــح( يعن
أن يفعلــه، وبالطريقــة التــي تعتقــد أنــه يجــب أن يتّبعهــا يف فعلــه. ويف حــاالت 
العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، يُعتــر إســداء املشــورة أمــراً غــر مفيــد 
يف مســاعدة املســاء إليــه/ا، نظــراً ألنــك ال تعــرُف إن كنــت أم مل تكــن تُســدي إىل 
م املســاعدة  املســاء إليــه/ا املشــورة الصحيحــة. وبصفتــك شــخٌص ُمســاعد )تُقــدِّ
للمســاء إليــه/ا(، يجــب أن متتنــع بصــورة مطلقــة عن إســداء النصيحة )املشــورة(. 

إعطــاء املعلومــات يعنــي أن تــرشح الحقائــق لشــخص مــا لــي يســتطيع اتخــاذ 
قــرار مســتنر بشــأن مــا ينبغــي لــه أن يفعلــه هــو بنفســه. ويف حــاالت العنــف 
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، يعتــر إعطــاء املعلومــات أمــراً مفيــداً ألنــه ُيّكــن 
املســاء إليــه/ا مــن الســيطرة والتّحكــم يف الخيــارات املتاحــة لهــا / لــه، ويُظهــر 

احرتامــك آلراء املســاء إليــه/ا وللقــرارات التــي يتخذونهــا. 



ــاء 34 ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

امللحق -ج

املواقف واملُعتقدات املُركّزة عىل املساء إليه/ا

ال تُعتــر املســاء إليهن/إليهــم مســؤولني عــىل اإلطــاق عــن تجربــة العنــف التــي 

يعيشــونها )يــرُّون بهــا أو يتعرّضــون لهــا(. فاســتخدام العنــف عــادة مــا يكــون 

الخيــار الــذي يســتخدمه الجنــاة. وهــذا معتقــد جوهــري لضــامن ســامة املســاء 

إليهــن/ إليهــم وتعافيهــم مــن العنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، ولضــامن 

تجّنــب التّســبُّب بإلحــاق املزيــد مــن األذى بهــم.

فجميعنــا نــأيت إىل هــذا العمــل ونحــن نعتنــق معتقداتنــا ومواقفنــا )توجهاتنــا(، 

ولرمبــا يكــون بعــض هــذه املواقــف مؤذيــاً للمســاء إليهن/إليهــم دون أن نعرفهــا 

نحــن. ومــن املهــّم أن نـُـدرك ونعــرتف مبواقفنــا، وأن نبــدأ يف االعــرتاض عــىل هــذه 

املواقــف وتحّديهــا. 

ــة،  ــات املحلي ــن املجتمع ــر م ــائعاً يف الكث ــراً ش ــاغ أم ــب الب ــوم صاح ــدُّ ل ويَُع

وهــو يشء يتعــنّي علينــا جميعــاً أن نســعى جاهديــن إىل تجنُّبــه، ونتصــّدى لــه يف 

عملنــا مــع املســاء إليهن/إليهــم. وتنطــوي املواقــف املرتكّــزة عــىل املســاء إليــه/ا 

عــىل وضــع املصالــح الفضــىل للمســاء إليهن/إليهــم يف املقــام األول، األمــر الــذي 

يضمــن بــأن يســتند العمــل جميعــه عــىل مــا يريدونــه ويحتاجــون إيــه، ِعوضــاً 

عــن إبــداء رأينــا عــاّم تريــده و / أو تحتــاج إليــه املســاء إليــه/ا.



35 ــاء  ــوع االجتامعــي أثن ــم عــى الن ــف القائ ــة االســتجابة  لحــاالت العن كيفي
ــد-19( ــا املســتجد )كوفي ــروس كورون تفــي جائحــة ف

املواقف واملعتقدات 
الّسلبية

املواقف واملعتقدات الداعمة

 إذا اغتُِصبـــت املـــرأة أو
ـــرّف ـــي تت ـــاة الت  الفت
ـــة، ـــر مامئ ـــة غ  بطريق
 فإنهـــا تتحّمـــل خطـــأ
ـــاب. ـــا لاغتص تعرُّضه

ــتخدم ــاين لـــي يسـ ــذه الجـ ــار يتّخـ ــو خيـ ــاب هـ  االغتصـ
ـــه ـــداً خطـــأً ترتكب ـــر أب  ســـلطته عـــىل شـــخص آخـــر. وال يُعت
ــوع ــىل النـ ــم عـ ــف القائـ ــال العنـ ــا. فأفعـ ــاء إليهـ  املسـ
ـــق الجـــاين. ـــر دامئـــاً أخطـــاًء تقـــع عـــىل عات  االجتامعـــي تعت

ـــاء ـــتطع املس  إذا مل يس
 إليـــه/ا اإلجابـــة عـــن
ـــرح ـــي تُط ـــئلة الت  األس
ــراء ــاء إجـ ــا أثنـ  عليهـ
معهـــا،  املقابلـــة 
 فإنهـــا تُعتـــر هـــي
 التـــي رتَّبـــت لوقـــوع

 الحـــادث.

ـــدية إىل ـــية والجس ـــل النفس ـــة ردود الفع ـــؤّدي صدم ـــد ت  ق
ـــة ـــىل اإلجاب ـــادر ع ـــر ق ـــكاً وغ ـــه/ا مرتب ـــاء إلي ـــل املس  جع

ـــه. ـــرّض ل ـــذي تع ـــدث ال ـــة بالح ـــئلة املتعلّق ـــن األس  ع

 املـــرأة تدفـــع زوجهـــا
 إىل ارتـــكاب العنـــف
بســـبب  معهـــا 

.  ســـلوكها

 العنـــف هـــو أحـــد الخيـــارات التـــي يختارهـــا الجـــاين وال
يُســـتخَدم أبـــداً لتريـــر اســـتعامله يف العاقـــات بـــني النـــاس.

ـــذي يجـــر  الشـــخص ال
 شـــخصاً آخـــر عـــىل
الجنـــس  مامرســـة 
 معـــه، هـــو مجـــرّد
 شـــخص ال يســـتطيع
عـــىل  الســـيطرة 
الجنســـية.  رغبتـــه 

والغضـــب الّســـلطة  تحفزهـــم  املغتصبـــني   معظـــم 
ـــال ـــس. الرج ـــة الجن ـــة، يف مامرس ـــس الّرغب ـــيطرة، ولي  والس
ـــتثارة الجنســـية. ومعظـــم ـــىل االس  يســـتطيعون الســـيطرة ع
ـــا ُمقّدمـــاً – ويكـــون الرجـــل ـــط له  حـــاالت االغتصـــاب يُخطّ
 مســـيطراً عـــىل نفســـه أثنـــاء ارتكابـــه فعـــل االغتصـــاب.
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 العنـــف األرسي هـــو
ـــب ـــيل، ويج ـــأٌن عائ  ش
التعامـــل يتـــّم   أن 
حـــدود يف   معـــه 

 العائلـــة.

ـــر أحـــد الهمـــوم )الهواجـــس ـــف األرسي يجـــب أن يُعت  العن
 أو بواعـــث القلـــق( بشـــأن ســـامة وصحـــة أي مجتمـــع
ـــدان. ـــن البل ـــر م ـــر جريـــة يف الكث ـــات، ويعت ـــن املجتمع  م
 فـــآالف النســـاء يُقتلـــن ســـنوياً بســـبب العنـــف األرسي.
 وتحتـــاج املســـاء إليهـــن/ إليهـــم مـــن التعـــرض للعنـــف

 األرسي إىل الدعـــم مـــن املجتمـــع.

الرجـــال  معظـــم 
 يرضبـــون زوجاتهـــم
أن بعـــد   فقـــط 
ــروا ــد عاقـ ــوا قـ  يكونـ
 الخمـــور أو تعاطـــوا

ملخـــدرات.  ا

 يكـــن للمخـــدرات واملرشوبـــات الكحوليـــة أن تكـــون
 عامـــاً ُمســـاهامً يف وقـــوع العنـــف القائـــم عـــىل النـــوع
ـــف ـــتعامل العن ـــار الس ـــإن الخي ـــك، ف ـــع ذل ـــي؛ وم  االجتامع
ــبب ــو السـ ــاين هـ ــل الجـ ــن قبـ ــيطرة مـ ــلطة والسـ  والسـ
ـــي. ـــوع االجتامع ـــىل الن ـــم ع ـــف القائ ـــوع العن ـــد لوق الوحي
 وال يقـــوم جميـــع الرجـــال الذيـــن يُعاقـــرون الخمـــور أو
ـــال ـــذ الرج ـــم. ويتّخ ـــرضب زوجاته ـــدرات ب ـــون املخ  يتعاط
 الذيـــن يعاقـــرون الخمـــور ويتعاطـــون املخـــدرات القـــرارات
ـــح بأنهـــم ـــذي يوّض ـــون بالفعـــل، األمـــر ال ـــن يرضب  بشـــأن َم

ـــه. ـــف علي ـــون العن ـــن يارس ـــارون م  يخت

 تُغتَصـــُب املـــرأة إذا
 ارتـــدت مابـــس غـــر
)املابـــس  مناســـبة 
إذا أو   الخطـــأ(، 
ــن ــت إىل األماكـ  ذهبـ
املناســـبة  غـــر 
الخطـــأ(.  )األماكـــن 

ــدون ــايت يعتقـ ــا الـ ــن الضحايـ ــون عـ ــون يبحثـ  املغتصبـ
ــس ــن مابـ ــايت يرتديـ ــس الـ ــتضعفات، وليـ ــّن ُمسـ  بأنهـ
 بطريقـــة خاّصـــة مـــا. وال "يســـتحق" أي شـــخص، مهـــام كان

ــلوكه، أن يُغتصـــب.  سـ

 يف أغلـــب األحيـــان،
 تكـــذب املـــرأة فتقـــول
/ تُغتََصـــب   بأنهـــا 
ــاب. ــرّض لاغتصـ  تتعـ

ـــأن نســـبًة منخفضـــة جـــداً مـــن ـــة، ب  تُظهـــر األبحـــاُث العاملي
ـــا ـــة(، َمثَلُه ـــر صحيح ـــة )غ ـــر زائف ـــاب تُعت ـــر االغتص  تقاري
ـــذا ـــرى. وه ـــرة األخ ـــم الخط ـــر الجرائ ـــُل تقاري ـــك َمثَ  يف ذل

ـــرى. ـــرة األُخ ـــف الخط ـــم العن ـــال جرائ ـــل ح ـــا ُياث  م
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االغتصـــاب  يحـــدث 
الخـــارج، يف   فقـــط 
ــا تكـــون ــاً، عندمـ  ليـ
وحدهـــا.  الضحيـــة 

ــاً ــه يحـــدث فعـ ــاب، بـــل إنّـ  يكـــن أن يحـــدث االغتصـ
 يف أي وقـــت ويف أي مـــكان. ويقـــع الكثـــُر مـــن حـــاالت
 االغتصـــاب يف وضـــح النهـــار، ويف منـــازل الضحايـــا؛ عـــىل
ــن ــة ُيكـ ــاء ذوات اإلعاقـ ــات والنسـ ــال الفتيـ ــبيل املثـ  سـ
ــازل. ــل املنـ ــدات داخـ ــن وحيـ ــا يرُتكـ ــن عندمـ  أن يُغتصـ
 وباإلضافـــة إىل ذلـــك، فـــإن النســـاء والفتيـــات غالبـــاً مـــا
ــم، ــال زوج األم، العـ ــبيل املثـ ــىل سـ ــاة )عـ ــن الجنـ  يَعرفـ
ـــوادث ـــع ح ـــان تق ـــب األحي ـــم ...(. ويف أغل ـــال، وغره  الخ

ــزل. ــاب يف املنـ  االغتصـ

 إذا مل تقـــم املُغتصبـــة
الجـــاين"،  "مبقاومـــة 
تعتـــر ال   فإنهـــا 
ــت ــد تعرّضـ ــا قـ  بأنهـ
حّقـــاً.  لاغتصـــاب 

ـــاة. وأي ـــّدد الحي ـــل يُه ـــىل فع ـــاً ع  االغتصـــاب ينطـــوي ضمن
ـــاً ـــر عم ـــداء يعت ـــن االعت ـــو م ـــخص لينج ـــه الش  يشء يفعل
ـــة ـــدم املواجه ـــار ع ـــل خي ـــذا العم ـــمل ه ـــد يش ـــاً، وق  مامئ

ـــوف. ـــية الخ ـــاجرة ...( خش  )املُش

 إذا مل تُظهـــر املســـاء
ـــات  إليهـــا وجـــود إصاب
ـــن ـــة ع ـــدية ناتج  جس
ــا ال ــاب، فإنهـ  االغتصـ
ـــت. ـــد اغتُصب تكـــون ق

 مـــن املحتمـــل أال تُظهـــر )تُبـــدي، تَعـــرض ...( املـــرأة أي
 عامـــات جســـدية تـــدّل عـــىل االعتـــداء الجنـــي.

 عـــادًة مـــا يحـــدث
الجنـــي  االعتـــداء 

الغربـــاء. بـــني 

 مبوجـــب بعـــض التقديـــرات، فـــإّن أكـــر مـــن نســـبة %80
ـــب ـــم؛ فاملغتص ـــون ُمغتصبيه ـــاب يعرف ـــا االغتص ـــن ضحاي  م
 رمبـــا يكـــون أحـــد األقـــارب، أو أحـــد األصدقـــاء، أو أحـــد

ـــن. ـــارف اآلخري ـــد املع ـــل، أو أح ـــاق العم  رف
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ـــة ـــات يف مامرس  العام
ألغـــراض  الجنـــس 
 تجاريـــة، ال ُيكـــن أن

يكـــنَّ مغتصبـــات.

ـــرن ـــة يعت ـــراض تجاري ـــس ألغ ـــة الجن ـــات يف مامرس  العام
 حتّـــى أكـــر تعرُّضـــاً لاغتصـــاب لألشـــكال األُخـــرى مـــن

 العنـــف، مـــن غرهـــّن مـــن النســـاء األخريـــات.

تُفّكـــر أال   يجـــب 
 املســـاء إليهـــا أكـــر
يف ينبغـــي   مـــام 
الـــذي  العنـــف 
ـــه، ويجـــب  تعرّضـــت ل
ـــدث ـــا ح ـــى م  "أن تن

 لهـــا".

ـــة ـــن تجرب ـــّدث ع ـــا بالتّح ـــمح له ـــي ال يُس ـــا الت  املســـاء إليه
ـــر ـــر بكث ـــًة أك ـــه صعوب ـــا تواج ـــت له ـــي تعرّض ـــف الت  العن
ـــع ـــىل جمي ـــرض ع ـــب أن تُع ـــف. ويج ـــن العن ـــايف م  يف التع
ـــداء مـــع  املســـاء إليهن/إليهـــم الفرصـــة للتحـــدث عـــن االعت
ـــة شـــخصية وثيقـــة، ـــن تجمعهـــم بهـــم عاق  األشـــخاص الذي

ـــم. ـــة يف التحـــّدث إليه ـــم رغب ـــت لديه ـــا كان  إذا م






