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Preliminary Analysis of Gender Based Violence trends during COVID 19
GBV IMS Taskforce Jordan, 14th of April 2020

In 2019 88% of perpetrators of GBV cases reported to case management agencies were husbands 1. Many of
these women are now trapped in their homes with their abusers since the beginning of movement restrictions
measures to contain the COVID-19 epidemic. Preliminary trend analysis in the first two weeks of the lockdown
measures in Jordan, show that GBV case management agencies reported a

68% decrease of cases

compared to before the crisis2. The drop in reported cases does not mean there are fewer incidents of GBV.
On the contrary, women's organisations and specialised GBV agencies confirm that women are facing
increased risk of domestic violence but they are also facing additional and specific barriers to seeking help.
With services mostly available online, women are not always able to call because of the proximity with the
perpetrator. For refugees living in camps sharing the same caravan with limited space make privacy an issue,
moreover women in the camps often do not own a private mobile and use the one of the husband. Those that
do call are usually in life threatening situations as violence increases over time and because of the additional
stressors that the curfew has created. Main forms of GBV reported in this period are emotional and physical
abuse by intimate partner (husband in this context), online sexual harassment and cases of sexual exploitation
were also reported. Women are calling hotlines to request support for their family and children's basic needs,
putting their family wellbeing first before their own. Moreover, building trust on the phone takes longer than in
person, women shared concerns of being separated from the children in those difficult times. Hotlines for
referrals and helplines continue to provide counselling, coordinating with the Family Protection Department for
safety and shelter options available. Case management agencies and women organizations are exploring
other ways for women to safely seek help. The GBV IMS taskforce members recognize that another obstacle
to seek help is the lack of knowledge of services available and hotlines especially at the onset of the crisis, the
taskforce is working on different ways to address the issue.
This brief preliminary analysis conducted by the 8 members of the GBV IMS taskforce on data obtained with
consent of the survivor, will be updated in order to monitor the trends over the time following the evolution of
service delivery and circumstances of the national measures to prevent the risks of COVID 19.

GBV IMS Annual Report 2019
Last two weeks of March are compared with the same weeks in February. To note this is not a trend unique to Jordan in Italy women
organizations reported a 55% drop in calls to the hotline during first 2 weeks of COVID-19 lockdown
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التحليل األولي التجاهات العنف المبني على النوع االجتماعي خالل كوفيد COVID-19)( ١٩-
فريق عمل نظام إدارة المعلومات الخاص بالعنف المبني على النوع االجتماعي ( )GBV IMSفي األردن ١٤ .نيسان ٢٠٢٠

في عام  ،٢٠١٩شكل األزواج ما نسبته  ٪٨٨من مرتكبي حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي ال ُمبلغ عنها لوكاالت إدارة الحاالت.
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العديد من هؤالء النساء محاصرات اآلن في منازلهم مع المسيئين منذ بداية تدابير تقييد الحركة الحتواء وباء كوفيد.)COVID-19( ١٩-
يُظهر التحليل المبدئي لالتجاهات في األسبوعين األولين من إجراءات اإلغالق في األردن أن وكاالت إدارة حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي
قد أبلغت عن انخفاض بنسبة  ٦٨%في الحاالت المبلغ عنها المتعلقة بهذا النوع من العنف مقارنة بما قبل األزمة .4وال يعني هذا االنخفاض أن عدد
حوادث ا لعنف المبني على النوع االجتماعي أقل ،بل على العكس من ذلك ،حيث تؤكد المنظمات النسوية والوكاالت المتخصصة في التصدي للعنف
خطرا متزايدًا للتعرض إلى العنف المنزلي ،لكنهن يواجهن أيضًا عوائق إضافية تحد من طلب
المبني على النوع االجتماعي أن النساء يواجهن
ً
المساعدة .وبالرغم من توفر الخدمات في الغالب عبر اإلنترنت إال أن النساء ال يتمكن دائ ًما من االتصال بسبب القرب من مرتكبي العنف .
أما بالنسبة لالجئات الالتي يعشن في المخيمات؛ فإن مسألة الخصوصية تعد مشكلة ،ففي داخل الوحدة السكنية الواحدة يقطن مجموعة من
ً
صا بهن مما يدفعهن إلى استخدام
األفراد داخل مساحة محدودة .عالوة على ذلك؛ فإن النساء في المخيمات ال يمتلكن في أغلب األحيان هاتفًا
محموال خا ً
هاتف الزوج.
أولئك اللواتي يتصلن بخطوط المساعدة عادة ما يكن في مواقف مهددة للحياة ،حيث يزداد العنف بمرور الوقت وبسبب الضغوط اإلضافية التي
أحدثها حظر التجوال .واألشكال الرئيسية للعنف المبني على النوع االجتماعي التي تم اإلبالغ عنها في هذه الفترة هي االساءة النفسية/العاطفية و
االعتداء الجسدي من قبل الزوج  ،كما تم اإلبالغ عن التحرش الجنسي عبر اإلنترنت وحاالت االستغالل الجنسي .كما تقوم النساء في ظل الظروف
الراهنة باالتصال بالخطوط الساخنة لطلب الدعم الحتياجات أسرهن وأطفالهن األساسية ،حيث يقدمن رفاه أسرهن على أنفسهن .إضافة إلى ذلك فإن
بناء الثقة على الهاتف يستغرق وقتًا أطول مما هو عليه شخصيًا ،وقد شاركت النساء مخاوفهن من االنفصال عن أطفالهن في تلك األوقات الصعبة .لذلك
تواصل الخطوط الساخنة لإلحاالت وخطوط المساعدة بتقديم المشورة والتنسيق مع إدارة حماية األسرة للحصول على خيارات السالمة المتاحة
والمأوى .كما تقوم وكاالت إدارة الحاالت والمنظمات النسوية باستكشاف طرق أخرى لتتمكن النساء من طلب المساعدة بشكل آمن .حيث يدرك أعضاء
فرقة العمل المعنية بنظام إدارة المعلومات الخاص بالعنف المبني على النوع االجتماعي ( )GBV IMSأن هناك تحديات أخرى تحول دون طلب
المساعدة كنقص المعرفة بالخدمات المتاحة والخطوط الساخنة خاصة في بداية األزمة إضافة إلى إيجاد طرق مختلفة لمعالجة هذه المشكلة.
سيتم تحديث هذا التحليل التمهيدي الموجز الذي أجراه األعضاء الثمانية في فريق العمل المعني بالعنف المبني على النوع االجتماعي بشأن
البيانات التي يتم الحصول عليها بموافقة الناجيين من أجل مراقبة االتجاهات بمرور الوقت وتطور تقديم الخدمات وظروف اإلجراءات الوطنية للحد من
مخاطر كوفيد .(COVID 19) ١٩-

 3التقرير السنوي لنظام إدارة المعلومات الخاص بالعنف المبني على النوع االجتماعي لعام ٢٠١٩
 4تمت مقارنة األسبوعين األخيرين من آذار مع األسابيع نفسها من شهر شباط ،مع مالحظة أن هذا ليس اتجاها ً متفرداً لألردن ،ففي إيطاليا أفادت المنظمات النسائية عن انخفاض بنسبة %٥٥
في المكالمات الواردة إلى الخط الساخن خالل األسبوعين األولين من اإلغالق بسبب كوفيد ١٩ (COVID-19).-

