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نشرة حول قضايا النوع اإلجتماعي في لبنان 
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19(
1010  شباط/ فبراير شباط/ فبراير 20212021 | العدد رقم 55

المحور: التداعيات القائمة على النوع االجتماعي الناجمة عن  االقفال التام على الصعيد الوطني في 2021
مصدر الصورة @ هيئة األمم المتحدة للمرأة / كريستوفر هيرويج

اللبنانية، وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  يتشارك كّل من 
لبنان  خطة  لدعم  والحماية  الوكاالت  بين  المشترك  العامل  والفريق  العالمية،  الصحة  ومنظمة  للسكان،  المتحدة  األمم  للمرأة(، وصندوق 
لالستجابة لألزمة،  وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي في نشرات دورية خاصة بلبنان  حول النوع 
االجتماعي وأزمة وباء فيروس كورونا طوال فترة األزمة الصحية العامة. واألزمة االقتصادية التي تلتها.1 وتهدف هذه  النشرات إلى )أ( تقديم 
مالحظات من المستجيبين والمستجيبات في الخطوط األمامية  حول قضايا المساواة بين الجنسين، )ب( جمع البيانات الثانوية المتاحة حول 
هذه القضايا في نقطة مرجعية واحدة، ج(  دمج اإلرشادات واألدوات البرامجية المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي، و)د( تقديم توصيات لدعم 
استجابة أكثر إنصافًا للجنسين،2 نشرة “قضايا النوع االجتماعي” هي الخامسة في السلسلة  وهي تركز على التأثير على النوع االجتماعي لالقفال 

التام على الصعيد الوطني في لبنان في 2021، محددًا المشاكل والبيانات بين 7 كانون الثاني/يناير و3 شباط/فبراير 3.2021   

السياق:

في بداية العام الجديد، وجد لبنان نظام الرعاية الصحية الوطني على حافة االنهيار، بمتوسط 5000 حالة كوفيد-19 يوميًا. واستجابة لذلك، 
أقرت الحكومة  اللبنانية أول إقفال تام على الصعيد وطني على مدار 24 ساعة، للفترة التي تتراوح من 7 إلى 25 كانون الثاني/يناير، والتي مدد 
الحقًا حتى 21 شباط/فبراير. وسمح بالتنقل فقط للعماالألساسيين وأولئك الذين يريدون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الصلة؛ 
وعلى أن تتم الموافقة على جميع حركات التنقل من قبل وزارة الداخلية من خالل تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة.4 واعتبارًا من 3 شباط/

فبراير، ظل معدل الحاالت اإليجابية الوطنية 20 في المائة، وهو ما يمثل أربعة أضعاف عتبة منظمة الصحة العالمية لما يعتبر معداًل “مرتفعًا 
جدًا”.5  وفي حين أنه من الممكن أنيحد االقفال الوطني من الوفيات الناجمة عن الفيروس و ينقذ أنظمة الرعاية الصحية، إال أنه يؤدي أيضًا 
إلى زيادة الوضع سوءًا من حيث المساواة بين الجنسين: غالبًا ما يصبح عمل المرأة في مجال الرعاية غير المدفوع أو المنخفض األجر غالبًا  
مستمرًا على مدار الساعة، وتزداد مخاطر العنف األسري، كما تتأثر الفئات األكثر تهميشًا بشدة  بسبب االقفال االقصادي. خالل األسبوع األخير 
من كانون الثاني/يناير، اندلعت احتجاجات تتحدى إجراءات   االقفال في طرابلس، وامتدت إلى المناطق األكثر فقرًا  في عكار وصيدا وبيروت. 
وقد تظاهر الرجال والنساء من جميع األعمار، مع حضور قوي للفئة الشابة، ضد التدهور المستمر للظروف المعيشية الذي تفاقم بسبب حظر 
التجول لمدة 24 ساعة في اليوم، مما أدى إلى قطع سبل العيش اليومية للعديد من الفقراء  في ضواحي المدن والريف. وفي 27 كانون الثاني/

يجمع هذا العدد من سلسلة نشرات قضايا النوع االجتماعي االتجاهات من مصادر متعددة )الحكومة والشركاء في مجال العمل اإلنساني( في محاولة لتقديم لمحة عن األثرالقائم على النوع االجتماعي لكوفيد-19. ويجري   1
تشجيع جميع الشركاء في مجال المساعدة اإلنسانية ومقدمي الخدمات الصحية والكيانات األخرى على تغذية االتجاهات والتحليالت لسلسلة نشرة قضايا النوع االجتماعي لكوفيد-19. للمزيد من المعلومات، يرجى 

.Elasmarf@who.int أو Claire.wilson@unwomen.org :التواصل مع
أجريت 14 مقابلة مع مستجيبين ومستجيبات رئيسيين من جهات فاعلة في المجال اإلنساني والرعاية الصحية، بما في ذلك نقابة الممرضات والممرضين، والمستشفيات في بيروت وبشري، والمنظمة الدولية للهجرة،   2
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة كير الدولية، وجمعية أبناء صيدا، وجمعية حلم، ومنظمة مكافحة الجوع، والحركة المناهضة للعنصرية، وغيرها. وقد تم استعراض أكثر من 

60 مقالة إخبارية في وسائط اإلعالم المحلية والوطنية خالل فترة اإلقفال.
 .https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/gender-alert-on-covid-19-lebanon :سلسلة  النشرات حول قضايا النوع االجتماعي في ظل تفشي كوفيد-19، لبنان  3

.https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew ،منصة وزارة الداخلية للتسجيل للتنقل خالل فترة اإلغالق  4
توصي منظمة الصحة العالمية الحكومات بالحفاظ على معدل إيجابية ال يتجاوز 5 في المائة لمدة أسبوعين على األقل قبل النظر في إعادة فتح البالد أو تخفيف تدابير  اإلقفال.    5
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يناير، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة التلقيح الوطنية لكوفيد-19 التي تنص على أن اللقاح سيتم توفيره مجانًا من قبل وزارة الصحة اللبنانية، 
وعلى أنه سيتم إدراج جميع األفراد المقيمين في لبنان )بغض النظر عن جنسيتهم( في حملة التطعيم.          

ولم يكن لإلغالق )حتى اآلن( أي تأثير  يرتبط مباشرةبالنوع االجتماعي في ما يتعلق بمعدالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19 
والوفيات الناجمة عنه: ال تزال معدالت الوفيات أعلى بين الذكور، في حين ما زالت معدالت اإلصابة بين العاملين في مجال 

الرعاية الصحية أعلى بين اإلناث.7،6 

المسائل المثيرة للقلق8

تكافح النساء والفئات المهمشة من أجل الحصول على الغذاء والمياه اآلمنة   . 1

المستويين        على  كوفيد-19  تأثير  بسبب  الغذائي  األمن  انعدام  من  أعلى  معدالت  يواجهن  والفتيات  النساء  أن  العالمية  األدلة  تظهر  
االجتماعي واالقتصادي الذي يحدثه والنتائج المماثلة التي يتردد صداها في جميع أنحاء لبنان.9 في بداية الجائحة، وجدت نتائج دراسة 
استقصائية أجرتها منظمة “كير” أن 85 في المائة من النساء اللواتي شملهن االستطالع يأكلن حصصًا غذائية أصغر، مقارنة بـ57 في 
المائة فقط من الرجال.10 ويمكن أن تكون لذلك عواقب وخيمة على نمو الفتيات وكذلك على النساء الحوامل والمرضعات. وبحسب 
تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان )VASYR( لعام 2020، كانت لألسر السورية الالجئة التي تعيلها نساء معدالت 
استهالك أقل وكانت هذه األسر أكثر عرضة النعدام األمن الغذائي. وأفاد 7 في المائة من جميع األسر المعيشية بتقييد استهالك الغذاء 

ويتم حساب الفترة الزمنية للتحليل الجنساني لإلغالق بين 14 كانون الثاني/يناير )أي 7 أيام بعد اليوم األول من اإلغالق للنظر في متوسط فترة الحضانة لكوفيد-19( و31 كانون الثاني/يناير.  6
https://www2.unwomen.org/-/media/field٪20office٪20arab٪20states/attachments/publications/2020/07/ كوفيد-19:  في  الجنسين  بين  واالختالف  الجنس  حول  المعلومات  من  للمزيد   7

ga٪20lebanon٪20no4/gender٪20alert٪20on٪20covidlebanon٪20issue٪204.pdf?la=en&vs=4317
التحليل القائم على النوع االجتماعي لخطة التلقيح ضد كوفيد-19 الخاصة بوزارة الصحة العامة.  8

 .https://www.care-international.org/files/files/LeftOutandLeftBehind.pdf ،2020 آب/أغسطس ،Left Out and Left Behind ،منظمة كير  9
./https://www.careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-lebanon-may-2020 ،2020 أيار/مايو ،Rapid Gender Analysis: Lebanon ،كير  10

البيانات  القائمة عل النوع االجتماعي  | من شباط/فبراير 2020 حتى 31 كانون الثاني/يناير 2021 

•●العاملون والعامالت المصابون والمصابات • اإلصابات:  305،121• الوفيات: 2،924
في مجال الرعاية الصحية:  2،486

•●النساء الحوامل المصابات: 675 امرأة 

48 في 
المائة من 

النساء 

54 في 
المائة من 

النساء 

37 في 
المائة من 

النساء 

63 في 
المائة من 

الرجال

52 في 
المائة من 

الرجال

46 في 
المائة من 

الرجال

البيانات  القائمة عل النوع االجتماعي  | 14-31 كانون الثاني/يناير 2021 )اإلغالق( 

•●العاملون والعامالت المصابون والمصابات • اإلصابات:  62،975• الوفيات: 873
في مجال الرعاية الصحية:  157

•●النساء الحوامل المصابات: 20 امرأة 

50 في 
المائة من 

النساء 

55 في 
المائة من 

النساء 

40 في 
المائة من 

النساء 

60 في 
المائة من 

الرجال

50 في 
المائة من 

الرجال

45 في 
المائة من 

الرجال
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https://www.care-international.org/files/files/LeftOutandLeftBehind.pdf
https://www.careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-lebanon-may-2020/
https://www.careevaluations.org/evaluation/care-rapid-gender-analysis-lebanon-may-2020/
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لإلناث على وجه التحديد.11 وقد أبلغت النساء عن آلية التكيف المتمثلة في جعل األطفال ينامون في وقت مبكر من أجل إنقاص أو تخطي 
عدد وجبات الطعام.12

الغذاء.13 وفي        األطفال على  إمكانية حصول  زيادة  أجل  يتناولنه من  الذي  الطعام  يقللن من كمية  المسنات  أن  اإلغالق  ولوحظ خالل 
طرابلس، ورد أن رجاًل سلم ابنته ألفراد الجيش ألنه لم يعد قادرًا على إطعامها.14  

ولم تتمكن منظمات أهلية عدة تعمل  إلحقاق حقوق الفئات المهمشة )المهاجرون والمهاجرات  ومجتمع الميم عين+( من االستجابة       
الحتياجات األمن الغذائي المتزايدة بين هذه المجتمعات، حيث كافحت المنظمات للحصول على التصاريح الالزمة لتوزيعها. وعادة ما تمأل  
هذه المنظمات  عينها الفجوة في المساعدة اإلنسانية المقدمة إلى الفئات المهمشة التي ال تخضع لمعايير المساعدة الغذائية، على 

نطاق أوسع.

وقد ساهم عدم القدرة على الحصول على الغذاء كما يشار إليه باالحتجاجات المناهضة لالقفال؛ وعلى غرار االحتجاجات السابقة على       
بارزات في المظاهرات، حيث عملن على قطع الطرقات، ونظمن المظاهرات وشاركن فيها  النساء فاعالت  لمستوى  الوطني، كانت 

بنشاط.16،15   

على . 	 يعتمدن  والناجيات  توقف،  دون  االجتماعي مستمرة  النوع  على  والقائم  الجنسي  العنف  عن  التقارير 
الخطوط الساخنة للعنف القائم على النوع  اإلجتماعي لطلب المساعدة المالية العاجلة  

شملهم        الذين  لبنان  في  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  مقدمي  من  المائة  في   53 قدر 
االستطالع أن عدد  المتصالت على خطوطهن الساخنة كان أعلى أو أعلى بكثير خالل فترة  اإلقفال، مقارنة بعدد المكالمات في الربع 
األخير من العام 2020؛ واعتقد العاملون في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي أن ذلك يستند إلى حد كبير إلى 

الحجر المنزلي المطول والظروف االقتصادية المتدهورة التي تفاقم ضغوط المعتدين )غالبًا أفراد األسرة الذكور(.17

وخالل األسابيع الـثالثة األولى من اإلغالق، أفاد معظم مقدمي خدمات العنف الجنسي والجنساني )53 في المائة( أن الطلبات األساسية       
من المتصلين )اإلناث بشكل كبير( على خطوطهم الساخنة كانت طلبات للمساعدة النقدية واالحتياجات األساسية؛ وذكر ثلث مقدمي 
الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني )29 في المائة( أن الدعم النفسي واالجتماعي والمشورة كانا أكثر ما تم اإلبالغ عنه، وذكر 

عدد أقل )11 في المائة( أن أهم الطلبات كانت الوصول إلى خيارات السالمة، بما في ذلك المالجئ.

قد يكون انخفاض حجم المكالمات للخط الساخن للعنف المنزلي بسبب زيادة صعوبة الوصول إلى رصيد الهاتف بسبب القدرة على تحمل       
التكاليف وإمكانية التنقل إلى المتاجر .      

 أبلغت قوى األمن الداخلي عن “زيادة واضحة وكبيرة في حوادث العنف األسري” أثناء اإلقفال، ومع ذلك ، ظل متوسط عدد المتصلين       
والمتصالت شهرًيا على الخط الساخن للعنف األسري 1745 في كانون الثاني/يناير )116 مكالمة( مماثاًل للربع الماضي من عام 2020 
)109 مكالمات(؛ أقل من متوسط عدد المكالمات مقارنة بالربعين الثاني والثالث من عام 2020 )141 و 155 مكالمة على التوالي(.18 
وقد يكون انخفاض حجم المكالمات للخط الساخن للعنف األسري بسبب زيادة صعوبة الحصول على رصيد هاتفي بسبب القدرة على 

تحمل التكاليف والقدرة على التنقل إلى المتاجر.  

وتفيد النساء والفتيات الناجيات بأنهن يواجهن صعوبة في التعبير عن احتياجاتهن أو تلقي الدعم النفسي عن بعد ألن الهواتف المحمولة       
التي يستخدمنها غالبًا ما ال تكون هواتفهن الخاصة، أو ال يجدن الخصوصية والمساحة والوقت داخل األسرة المعيشية المشتركة.19

ويعني العنف األسري أثناء  اإلقفال أن أفراد األسرة هم أكثر عرضة  من سواهم لمشاهدة  أعمال العنف، مما يخلق معدالت أعلى من       
الصدمات الثانوية.20 ويعد أولئك الذين يشاهدون العنف أكثر عرضة لإلصابة بالقلق واالكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وأكثر عرضة 

ألن يصبحوا ضحايا لالعتداء أو حتى من جناته/ مسببيه. 

اللبنانية خالل فترة         النوع االجتماعي تنشر في وسائل اإلعالم  القائم على  اليومية عن حاالت العنف الجنسي  والعنف  التقارير  ظلت  
اإلقفال، في ما يتعلق بإساءة استخدام اإلنترنت واالبتزاز والعنف األسري  المؤدي الى القتل،واالغتصاب، وعنفالشريك الحميم.23،22،21 

11  اليونيسيف، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، برنامج األغذية العالمي، تقييم جوانب الضعف لدى الالجئين السوريين في لبنان )VASYR(، 2020، تحليل جنساني أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة.
تقييم مؤشر المرونة الجنسانية لهيئة األمم المتحدة للمرأة، النتائج األولية من جمع البيانات في كانون األول/ديسمبر 2020.  12

مقابلة مع مستجيبين رئيسيين، منظمة دولية غير حكومية في لبنان، 29 كانون الثاني/يناير 2021.  13
.https://www.beirut.com/l/61401 .2021 كانون الثاني/يناير Beirut.com، “Tripoli Man hands over daughter to Army because he can’t feed her”، 27  14

https://www.un.org.lb/library/assets/UN٪20Women_Lebanon٪27s٪202019٪20Protests-042358. ،2019 كانون األول/ديسمبر ،Gendering Lebanon’s 2019 Protest ،هيئة األمم المتحدة للمرأة  15
.pdf

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/527125 ،2021 النهار“ ”نساء يقطعن أوتوستراد المنية احتجاجًا على تردي الوضع المعيشي“، 30 كانون الثاني/يناير”  16
ولقد أجرت فرقة العمل المعنية بالعنف الجنسي والجنساني دراسة استقصائية سريعة لمقدمي الخدمات من أجل فهم أثر اإلغالق على العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي؛ وأجاب 38 مستجيبًا   17

من مقدمي الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني استنادًا إلى البيانات واالتجاهات في الفترة التي تتراوح من 7 إلى 25 كانون الثاني/يناير.
بيانات قوى األمن الداخلي 2021.  18

دراسة استقصائية سريعة لفرقة العمل المعنية بالعنف الجنسي والجنساني أثناء اإلغالق.  19
هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان، ”العنف ضد المرأة في ظل تفشي كوفيد-Violence Against Women in the time of COVID“19-د19، 2020.  20

https://www.yasour.org/2018/ar/news/details/news-62535  21، في 9 كانون الثاني/يناير 2021. 
https://www.sharikawalaken.media/2021/01/30/٪d8٪b2٪d9٪8a٪d9٪86٪d8٪a9-٪d9٪83٪d9٪86٪d8٪ac٪d9٪88-٪d8٪b6٪d8٪ad٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d9٪82٪d8٪aa٪d9٪84-  22

 ،٪d8٪ac٪d8٪af٪d9٪8a٪d8٪af٪d8٪a9-٪d9٪81٪d9٪8a-٪d9٪84٪d8٪a8٪d9٪86٪d8٪a7٪d9٪86/?fbclid=IwAR2akc5eG9VVPjT25CDZZ3nyzkY7DR2IIQJD8ILCbOfL0zxfjmMQc5ww6l8
في 30 كانون الثاني/يناير 2021.

h t tps : / /www.sha r i k awa l aken .med i a /2021 /01 /14 /٪d9٪81٪d9٪8a -٪d8٪a8٪d8٪aa٪d8٪ba٪d8٪b1٪d9٪8a٪d9٪86-٪d9٪81٪d8٪aa٪d8٪a7٪d8٪a9 -  23
d8٪b3٪d9٪88٪d8٪b1٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d8٪aa٪d8٪aa٪d8٪b9٪d8٪b1٪d8٪b6-٪d9٪84٪d9٪84٪d8٪a7٪d8٪ba٪d8٪aa٪d8٪b5٪d8٪a7٪d8٪a8/ ، 14٪ كانون الثاني/يناير 2021. 

https://www.beirut.com/l/61401
https://www.un.org.lb/library/assets/UN٪20Women_Lebanon٪27s٪202019٪20Protests-042358.pdf
https://www.un.org.lb/library/assets/UN٪20Women_Lebanon٪27s٪202019٪20Protests-042358.pdf
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/527125
https://www.yasour.org/2018/ar/news/details/news-62535
https://www.sharikawalaken.media/2021/01/30/٪d8٪b2٪d9٪8a٪d9٪86٪d8٪a9-٪d9٪83٪d9٪86٪d8٪ac٪d9٪88-٪d8٪b6٪d8٪ad٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d9٪82٪d8٪aa٪d9٪84-٪d8٪ac٪d8٪af٪d9٪8a٪d8٪af٪d8٪a9-٪d9٪81٪d9٪8a-٪d9٪84٪d8٪a8٪d9٪86٪d8٪a7٪d9٪86/?fbclid=IwAR2akc5eG9VVPjT25CDZZ3nyzkY7DR2I
https://www.sharikawalaken.media/2021/01/30/٪d8٪b2٪d9٪8a٪d9٪86٪d8٪a9-٪d9٪83٪d9٪86٪d8٪ac٪d9٪88-٪d8٪b6٪d8٪ad٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d9٪82٪d8٪aa٪d9٪84-٪d8٪ac٪d8٪af٪d9٪8a٪d8٪af٪d8٪a9-٪d9٪81٪d9٪8a-٪d9٪84٪d8٪a8٪d9٪86٪d8٪a7٪d9٪86/?fbclid=IwAR2akc5eG9VVPjT25CDZZ3nyzkY7DR2I
https://www.sharikawalaken.media/2021/01/14/٪d9٪81٪d9٪8a-٪d8٪a8٪d8٪aa٪d8٪ba٪d8٪b1٪d9٪8a٪d9٪86-٪d9٪81٪d8٪aa٪d8٪a7٪d8٪a9-٪d8٪b3٪d9٪88٪d8٪b1٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d8٪aa٪d8٪aa٪d8٪b9٪d8٪b1٪d8٪b6-٪d9٪84٪d9٪84٪d8٪a7٪d8٪ba٪d8٪aa٪d8٪b5٪d8٪a7٪d8٪a8/
https://www.sharikawalaken.media/2021/01/14/٪d9٪81٪d9٪8a-٪d8٪a8٪d8٪aa٪d8٪ba٪d8٪b1٪d9٪8a٪d9٪86-٪d9٪81٪d8٪aa٪d8٪a7٪d8٪a9-٪d8٪b3٪d9٪88٪d8٪b1٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d8٪aa٪d8٪aa٪d8٪b9٪d8٪b1٪d8٪b6-٪d9٪84٪d9٪84٪d8٪a7٪d8٪ba٪d8٪aa٪d8٪b5٪d8٪a7٪d8٪a8/


4

وفي قضية قاتلة في اآلونة األخيرة، كانت الضحية قد رفعت بالفعل دعوى عنف أسري لدى السلطات المختصة.24 وُقتلت خنقًا في ما 
يصفه البعض بفعل إجرامي متعمد.25 

وأفاد األفراد غير المطابقين للنوع االجتماعي، بمن فيهم النساء والرجال العابرات و العابرين، عن قلق ومخاوف من التحرش والعنف من       
عين+   الميم  مجتمع  أفراد  أفاد  المتدهورة،  االقتصادية  األوضاع  االقفالوبسبب  يفرضه  التي  التفتيش  ونقاط  األمنية  الدوريات  زيادة 
بعودتهم للعيش مع أفراد األسرة أو الشركاء المسيئين أو الذين يعانون من رهاب المثلية أو رهاب العابرات و العابرين، مما يزيد من 

تعرضهم للعنف.26

من المرجح أن تكون الفجوات  الرقمية القائمة على النوع االجتماعي قد حدت من إمكانية حصول النساء . 	
والفتيات المهمشات على المعلومات والخدمات الحيوية كما حّدت من قدرتهن على التنقل

من المرجح أن النساء والفتيات، والسيما المهاجرات والالجئات والمسنات،  أقل قدرة للحصول على هواتف محمولة شخصية، ولتمكّن       
من تعبئة رصيد الهواتف واإلنترنت. ومن أجل التسجيل للحصول على تصريح رسمي لمغادرة المنزل أثناء  اإلقفال أو االتصال بالخطوط 
الساخنة أو التسجيل للحصول على اللقاح، يجب أن يكون  الفرد قادرًا على الوصول إلى هاتف محمول شخصي وأن يكون ملمًا رقميًا.27   

وغالبًا ما يمنع الكفالء المسيئون في نظام الكفالة عامالت المنازل المهاجرات من استخدام الهواتف )فال يسمحون لهن باقتناء هاتف ،       
أجرته  تقييم  وفي  المنزلي.28  المجال  خارج  اتصال  أي  عن  ويعزلونهم  اإلنترنت(،  إلى  الوصول  يعطلون  أو  الهاتف،  على  يستحوذون  أو 
المنظمة الدولية للهجرة مؤخرًا، أفاد أن 42 في المائة فقط من المهاجرات اللواتي شملهن االستقصاء )من عينة من 297 مهاجراة( بأنه 

لديهن معلومات عن الخدمات المتاحة لهن.29

المنزلي، ومساعدة اجتماعية مراعية  . 	 النساء  ضعف اقتصادي، ورعاية غير مدفوعة ، وارتفاع جنوني لعمل 
للنوع االجتماعي لم تظهر بعد

في دراسة استقصائية أجرتها منظمة “كير” الدولية خالل فترة  اإلقفال في كانون الثاني/يناير 2021، أفاد ما يقدر بـ80 في المائة من       
النساء اللواتي شملتهن الدراسة )عينة من 189( أن أسرهن فقدت جميع مصادر الدخل.30 

وقد أدت فترة   اإلقفال على مدار 24 ساعة إلى تفاقم عبء الرعاية على المرأة: التعليم المنزلي، واألعمال المنزلية على مدار الساعة،       
والعمل عن بعد، والعناية بأفراد األسرة المصابين بكوفيد-19 في المنزل؛ وتعتبر هذه الفترة صعبة بشكل خاص على األمهات العازبات 

في جميع أنحاء لبنان.31 

https://www.sharikawalaken.media/2021/01/30/٪d8٪b2٪d9٪8a٪d9٪86٪d8٪a9-٪d9٪83٪d9٪86٪d8٪ac٪d9٪88-٪d8٪b6٪d8٪ad٪d9٪8a٪d8٪a9-٪d9٪82٪d8٪aa٪d9٪84-  24
 ،٪d8٪ac٪d8٪af٪d9٪8a٪d8٪af٪d8٪a9-٪d9٪81٪d9٪8a-٪d9٪84٪d8٪a8٪d9٪86٪d8٪a7٪d9٪86/?fbclid=IwAR2akc5eG9VVPjT25CDZZ3nyzkY7DR2IIQJD8ILCbOfL0zxfjmMQc5ww6l8

في 30 كانون الثاني/يناير 2021.
https://www.lorientlejour.com/article/1250381/zeina-kanjo-nouvelle-victime-de-la-violence-conjugale.html  25، في 2 شباط/فبراير 2021

مقابالت مع مستجيبين رئيسيين مع منظمة حلم، 20 كانون الثاني/يناير 2020 ومركز مارسا، 21 كانون الثاني/يناير 2021.  26
.https://covid.pcm.gov.lb/impactmobile/curfew ،منصة وزارة الداخلية للتسجيل للتنقل خالل فترة  االقفال  27

28  مقابلة مع مستجيبين رئيسيين مع ARM، في 28 يناير/كانون الثاني 2021.
https://dtm.iom.int/reports/ ،2020 تقييم المنظمة الدولية للهجرة للقابلية للتضرر، من أيار/مايو حتى تموز/يوليو  29

.lebanon٪E2٪80٪94-migrant-worker-vulnerability-baseline-assessment-report-may-july-2020
منظمة كير الدولية، كانون الثاني/يناير 2021، تقييم قادم.  30

https://khateera.com/article/98-٪D8٪A3٪D9٪85٪D9٪87٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D8٪B9٪D8٪A7٪D8٪B2٪D8٪A8٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D9٪81٪D9٪8A-٪D9٪85٪D9  31
٪88٪D8٪A7٪D8٪AC٪D9٪87٪D8٪A9-٪D8٪A3٪D8٪B2٪D9٪85٪D8٪A7٪D8٪AA-2020-٪D9٪86٪D8٪AD٪D8٪A7٪D8٪B1٪D8٪A8-

D9٪88٪D8٪AD٪D8٪AF٪D9٪86٪D8٪A7، 26٪ كانون الثاني/يناير. 
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https://khateera.com/article/98-٪D8٪A3٪D9٪85٪D9٪87٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D8٪B9٪D8٪A7٪D8٪B2٪D8٪A8٪D8٪A7٪D8٪AA-٪D9٪81٪D9٪8A-٪D9٪85٪D9٪88٪D8٪A7٪D8٪AC٪D9٪87٪D8٪A9-٪D8٪A3٪D8٪B2٪D9٪85٪D8٪A7٪D8٪AA-2020-٪D9٪86٪D8٪AD٪D8٪A7٪D8٪B1٪D8٪A8-٪D9٪88٪D8٪AD٪D8٪AF٪D9٪86٪D8٪A7
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ولقد أدى اإلغالق الوطني للحضانات ومرافق رعاية األطفال إلى اعتماد العمال األساسيين في االستجابة لكوفيد-19، وال سيما النساء       
في قطاع الرعاية الصحية، على األقارب أو الشبكات المجتمعية، لعدم امتالكهن خيارات أخرى لرعاية أطفالهن.    

وخالل فترة اإلقفال، أبلغ شركاء قطاع الحماية في الميدان عن زيادة مخاطر االستغالل المرتبطة بعجز األسر على سداد الديون، فضاًل عن       
زيادة الطلبات من األسر للحصول على الحفاضات أو الغذاء البديل عن حليب األم أو الحليب أو منتجات النظافة الصحية  أثناء فترة الحيض/

الدورة الشهرية ، وهي مواد غالبًا ما ال يعطيها أرباب األسرة الذكور األولوية في سياق من النقص الشديد في دخل األسرة المعيشية.

الت والمتزوجات من أشخاص غير لبنانيين من المساعدات االجتماعية التي تقودها الحكومة        ولقد تم حذف المواطنات اللبنانيات المؤهَّ
بسبب قوانين الجنسية في البالد التي ال تمنح المرأة حقوق المواطنة الكاملة. وفي نيسان/أبريل 2020، تواصلت “الهيئة الوطنية لشؤون 
المرأة اللبنانية” مع مكتب رئيس الوزراء للدفاع   ودعت  إلى حصول جميع النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب ومن أي جنسية على 

المساعدات الحكومية.  

توفير        من  للمساعدة(  اإللكترونية  )الطريقة  اإللكترونية  البطاقات  يستخدمون  ال  الذين  اإلنسانية  الخدمات  مقدمي  بعض  يتمكن  ولم 
الحماية النقدية للناجين والناجيات، والسيما للمتلقين/ات الذين/اللواتي يفضلون/لن تلقي المساعدة خارج المنزل بسبب شواغل تتعلق 

بالحماية.  

تمثيل المرأة في اللجنة الوطنية للقاحات ضد كوفيد-19: 		

تطور قضايا المساواة بين الجنسين في قطاع الصحة. 	

تزايد        عن  عين+(  الميم  ومجتمع  )المهاجرات  المهمشة  المجتمعات  من  النساء  أبلغت  كاهله،  المثقل  الصحية  الرعاية  نظام  في ضوء 
شعورهن بانعدام األمان في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية - سواء تعلق ذلك بالـكوفيد-19 أو غيره، بسبب التجارب السابقة 
الحرمان أو فقدان األولوية. ووفقًا للمصادر  بالعار، ونقص المستندات، والتحرش، وغير ذلك من المخاوف بشأن  أو  الشعور  للتمييز 
األولية والثانوية التي شملتها الدراسة االستقصائية  عند كتابة هذا التقرير، لم تكن هناك تقارير محددة عن تمييز واضح قائم على  النوع 
االجتماعي أو على أساس الجنسّية بالنسبة لمرضى كوفيد-19 الذين يصلون إلى عدد محدود جدًا من األسّرة في المستشفيات.                              

ويتسمر الممرضون والممرضات )80 في المائة منهن من النساء في لبنان( باإلبالغ عن إرهاقهم/هن على نحو ال يصدق، حيث تعمل       
المستشفيات بأقصى طاقتها أو تكاد تصل إلى هذه المرحلة.  فيعمل الممرضون والممرضات لساعات أطول وعلى نحو متزايد، وغالبًا 

لعدة أيام في كل مرة، مع أجور أدنى ومخاطر أعلى للتعرض وللعدوى من كوفيد-33.19     

ويتم إرسال الحوامل اللواتي يلدن أثناء الجائحة إلى أقسام مخصصة لكوفيد-19 في مستشفيات محددة )بداًل من األطباء المقررين   إلجراء        
الوالدات سابقُا( كتدبير للحد من انتقال الفيروس.34 وتوفيت امرأة بسبب كوفيد-19 أثناء الوالدة في فترة  اإلقفال.35 

وقد تم تحديد الطاقم التعليمي  )وهي قوة عاملة غالبيتها من اإلناث( ليتم منحهم اللقاح في المرحلة الثالثة )من أصل 4 مراحل(، بعد       
فئة “األفراد الرئيسيون للحفاظ على األداء األساسي للمجتمع”.36 وسيؤثر التأخير في منح اللقاح للعاملين والعامالت في مجال التعليم 

على نحو غير متناسب، على النساء واألطفال، الذين يتحملون/من العبء األكبر إلقفال المدارس.  

بين        والالجئات، السيما  الالجئين  بين  العقلية  الصحة  حالة  تدهور مقلق في  عن  الحماية  أبلغ شركاء   ،2021 الثاني/يناير  كانون  وفي   ●

النساء والفئات المهمشة األخرى، ويرتبط ذلك بزيادة اإلرهاق العاطفي والقلق واالكتئاب التي تتفاقم بسبب اإلغالق.

مقابالت مع مستجيبين رئيسيين وقد أجريت مع ممرضتين في 29 كانون الثاني/يناير و1 شباط/فبراير 2021.  32
مقابلة مع مستجيبين رئيسيين أجريت مع ممرض)ة(، في 29 كانون الثاني/يناير 2021.  33
مقابلة مع مستجيبين رئيسيين أجريت مع ممرض)ة(، في 29 كانون الثاني/يناير 2021.  34

https://www.sharikawalaken.media/2021/02/02/٪d8٪a7٪d9٪84٪d8٪b4٪d8٪a7٪d8٪a8٪d8٪a9-٪d9٪86٪d8٪af٪d9٪89-٪d8٪ad٪d9٪85٪d8٪af٪d8٪a7٪d9٪86-  35
d9٪88٪d8٪b6٪d8٪b9٪d8٪aa-٪d9٪85٪d9٪88٪d9٪84٪d9٪88٪d8٪af٪d8٪aa٪d9٪87٪d8٪a7-٪d9٪88٪d9٪81٪d8٪a7٪d8٪b1٪d9٪82٪d8٪aa٪/، في 2 شباط/فبراير 2021

36  في العام 2019، كان ما يقدر بنحو 89 في المائة من معلمي التعليم االبتدائي من النساء، https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCHR.FE.ZS. وفي العام 2016، كان ما يقدر بنحو 68 في المائة 
.https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.TCHR.FE.ZS?end=2019&start=1970 ،من معلمي التعليم الثانوي من النساء

14 امرأة 

13 رجاًل  

6 غير محددين  

https://www.sharikawalaken.media/2021/02/02/٪d8٪a7٪d9٪84٪d8٪b4٪d8٪a7٪d8٪a8٪d8٪a9-٪d9٪86٪d8٪af٪d9٪89-٪d8٪ad٪d9٪85٪d8٪af٪d8٪a7٪d9٪86-٪d9٪88٪d8٪b6٪d8٪b9٪d8٪aa-٪d9٪85٪d9٪88٪d9٪84٪d9٪88٪d8٪af٪d8٪aa٪d9٪87٪d8٪a7-٪d9٪88٪d9٪81٪d8٪a7٪d8٪b1٪d9٪82٪d8٪aa/
https://www.sharikawalaken.media/2021/02/02/٪d8٪a7٪d9٪84٪d8٪b4٪d8٪a7٪d8٪a8٪d8٪a9-٪d9٪86٪d8٪af٪d9٪89-٪d8٪ad٪d9٪85٪d8٪af٪d8٪a7٪d9٪86-٪d9٪88٪d8٪b6٪d8٪b9٪d8٪aa-٪d9٪85٪d9٪88٪d9٪84٪d9٪88٪d8٪af٪d8٪aa٪d9٪87٪d8٪a7-٪d9٪88٪d9٪81٪d8٪a7٪d8٪b1٪d9٪82٪d8٪aa/
https://www.sharikawalaken.media/2021/02/02/٪d8٪a7٪d9٪84٪d8٪b4٪d8٪a7٪d8٪a8٪d8٪a9-٪d9٪86٪d8٪af٪d9٪89-٪d8٪ad٪d9٪85٪d8٪af٪d8٪a7٪d9٪86-٪d9٪88٪d8٪b6٪d8٪b9٪d8٪aa-٪d9٪85٪d9٪88٪d9٪84٪d9٪88٪d8٪af٪d8٪aa٪d9٪87٪d8٪a7-٪d9٪88٪d9٪81٪d8٪a7٪d8٪b1٪d9٪82٪d8٪aa/
https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCHR.FE.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.TCHR.FE.ZS?end=2019&start=1970.
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.TCHR.FE.ZS?end=2019&start=1970.


6

توصيات:

الحكومة اللبنانية 

في مجال المساعدة االجتماعية 

توسيع نطاق المساعدة االجتماعية المقدمة إلى الفئات األكثر ضعفًا التي تأثرت من جراء  اإلقفال، على الفور.االستمرار في     
إعطاء األسر المؤهلة والمؤلفة من النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب فرصة أن يتم النظر فيها في ما يتعلق بالمساعدات 

المالية بناء على طلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.  

في مجال الحماية

جعل الخط الساخن للعنف  األسري التابع لقوى األمن الداخلي - 1745 -  مجانًي لجميع المتصلين والمتصالت بناء على طلب     
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

●تعزيز قدرة الكيانات الحكومية على التمكن من مقاضاة الجناة وصون كرامة  الناجيات وحقوقهن.      

في مجال رعاية األطفال 

السماح بأن تكون خدمات رعاية األطفال مفتوحة ومتاحة للعامالت والعاملين األساسيين دون خيارات رعاية أخرى، وتحديدًا     
للعاملين والعامالت في مجال الرعاية الصحية في االستجابة لفيروس كوفيد19-.  

في مجال اللقاحات 

قد ال      أو  رقميًا  ملمين  يكونون  ال  قد  الذين  لألفراد  للقاحات  التسجيل  لعملية  المناسبة  البدائل  و/أو  الدعم  تقديم  ضمان 
يستطيعون الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية أو غير القادرين على الوصول إلى منصة التسجيل ألسباب أخرى. 

اتخاذ تدابير فعالة لضمان التوزيع العادل والمنصف للقاحات على الجميع، بما في ذلك المجتمعات المحلية المستضعفة، مع     
العادل  التوزيع  يتم ضمان  لم  إذا  إال  تتفاقم  لن  الجنسين  بين  المساواة  على  الوباء  أحدثها  التي  الضارة  اآلثار  بأن  االعتراف 

للقاحات.

تعيين المعلمين والمعلمات كعمال أساسيين وإعطاء األولوية لحصولهم على اللقاح.     

الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني: مقدمو الخدمات والجهات المانحة

في مجال الحماية

االستجابة لمستويات العنف المتصاعدة من خالل التوسع الفوري في التدخل لتقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على     
النوع االجتماعي وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، وزيادة القدرة االستيعابية للمالجئ بصورة عاجلة )مع 

تركيز على إدراج مجتمع الميم+(

المتنوع      التأثير  الخاصة  لفهم  النوع االجتماعي والعمر  واالحتياجات  البيانات المصنفة بحسب  االستمرار في جمع وتحليل 
لإلقفال على الفئات المهمشة.

زيادة الموارد والتمويل لدعم صحة المهاجرين والمهاجرات ومالجئهم/ن واحتياجاتهم/ن األساسية. توفير التمويل الالزم إلجالء     
أو ترحيل المهاجرات والمهاجرين الذين/اللواتي يغادرون/رن في ظروف الفقر المدقع ويرغبون/بن في العودة إلى أوطانهم/ن.      

في مجال الوصول إلى الخدمات

تعميم توفير اإلنترنت وبطاقات تشريج الهواتف للمستفيدين والمستفيدات في إطار المساعدة اإلنسانية لتمكين الوصول     
إلى الخدمات عن بعد، والسيما للنساء والفتيات. 

التركيز على      التعليم وسبل العيش، مع  الرقمية في قطاع  البرمجة المتعلقة باإللمام بالتكنولوجيا والمهارات  توسيع نطاق 
النساء والفتيات لمنع الفجوات الرقمية  القائمة على النواع االجتماعي والحد منها أثناء الجائحة وبعدها. 

ضمان توفر الدعم والخدمات الشخصية لحاالت العنف القائم على النوع االجتماعي الملحة  ومرتفعة الخطورة حتى أثناء تدابير     
اإلقفال.

رصد وتخفيف مخاطر التمييز  القائم على النوع االجتماعي والعنصري في المستشفيات مع  بلوغ طاقتها وتزايد أعبائها.    


