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نشرة حول قضايا النوع اإلجتماعي في لبنان 
في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد- 19(
33  حزيران/يونيو حزيران/يونيو 20202020 | العدد رقم 33

المحور: الوصول إلى العدالة والعنف القائم على النوع االجتماعي )التنبيه الثاني في هذا الشأن (
مصدر الصورة @منظمة الصحة العالمية في لبنان

يتشارك كلٌّ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( 
وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، في إصدار نشرات دورية خاصة بلبنان بشأن قضايا النوع اإلجتماعي وأزمة وباء 
فيروس كورونا طوال فترة األزمة الصحية العامة الحالية، وما يليها من أزمة اقتصادية1. تهدف هذه اإلصدارات إلى ما يلي: )أ( تقديم مالحظات 
من المستجيبين في الخطوط األمامية حول قضايا المساواة بين الجنسين في لبنان، )ب( جمع البيانات الثانوية المتاحة حول هذه القضايا في 
نقطة مرجعية واحدة، )ج( توحيد التوجيهات واألدوات الخاصة بالبرامج المتصلة بقضايا النوع اإلجتماعي، )د( وتقديم توصيات لدعم إستجابة 

تكون أكثر إنصافًا بين الجنسين. 

يركز هذا العدد من “نشرة حول قضايا النوع اإلجتماعي في لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد” على الوصول إلى العدالة وعلى 
العنف القائم على النوع  اإلجتماعي، وقد ُأعد بالشراكة مع مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم 

على النوع اإلجتماعي في لبنان.

نظرة عامة حول الموضوع
تشير النتائج المستخلصة من التقييمات والبحوث التي أجريت في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2020 إلى أن اإلغالق العام الذي أدى إليه تفشي 
فيروس كورونا المستجد أسهم في زيادة أشكال العنف القائم على النوع  اإلجتماعي2 المختلفة، وال سيما الذي تعاني منه النساء والفتيات.3 
ذلك ان فترات العزل الطويلة، وانعدام األمن  في الدخل، والقيود الموضوعة على الوصول إلى الخدمات الطبية واإلجتماعية أوجدت  مناخًا 
الستمرار العنف ضد النساء والفتيات باإلضافة إلى ظهور أشكال جديدة من العنف.4 لوحظ على هذا النحو تزايد في حوادث المضايقة والتمييز 
واإلعتداءات اللفظية والجسدية واإلقتصادية التي عانت منها، بدرجة خاصة، الفئات الضعيفة، مثل العاملين والعامالت في الخدمة المنزلية  

تجمع سلسلة اإلصدارات هذه بين مصادر حكومية وبين أخرى صادرة عن الجهات العاملة في المساعدة اإلنسانية، وذلك لتقديم لمحة شاملة عن قضايا العنف   1
الصحية، وغير ذلك من  الخدمات  اإلنسانية، ومقدمي  المساعدات  العاملين في  لبنان  األزمة في  إن جميع شركاء خطة  لبنان.  النوع اإلجتماعي في  القائم على 
الكيانات، مدعوون إلى االستفادة من االتجاهات والتحليالت التي تتضمنها هذه السلسلة من النشرات حول قضايا النوع اإلجتماعي في ظل تفشي فيروس كورونا 

.Claire.wilson@unwomen.org المستجد. يرجى اإلتصال بـ
النوع اإلجتماعي طائفة واسعة من أنماط العنف، مثل اإلعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي واإلقتصادي و/أو النفسي، وعنف  القائم على  قد يشمل العنف   2

الشريك الحميم، واإلستغالل الجنسي، بما في ذلك ممارسة الجنس بالمقايضة أو للبقاء على قيد الحياة.
ويشمل ذلك المواطنين اللبنانيين واألجانب والالجئين والمهاجرين والمشردين وذوي األوضاع القانونية األخرى.  3

 UN Women and .تشير بيانات االنتشار إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثالث نساء متزوجات في لبنان قد أبلغن عن تعرضهن لعنف قائم على  النوع اإلجتماعي  4
 Promundo, “Understanding Masculinities: Results from the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES) Lebanon,” 2017, page

.75, https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IMAGES_Leb_Report_Final_Web_Dec13.pdf

mailto:Claire.wilson%40unwomen.org?subject=
https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IMAGES_Leb_Report_Final_Web_Dec13.pdf.
https://imagesmena.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IMAGES_Leb_Report_Final_Web_Dec13.pdf.
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ومجتمع الميم وفئة الشباب6،5. ومع تزايد اعتماد الخدمات الموجهة للتصدي للعنف القائم على النوع اإلجتماعي على المنصات والهواتف 
النساء والفتيات عن مصادر موثوقة للمعلومات  إبعاد بعض  إلى  التكنولوجيا  النوع اإلجتماعي في  القائمة على  الفجوة  ا  أّدت  اإللكترونية، 
والخدمات، ما أدى إلى تحّديات إضافية في مسألة اإلبالغ7. في المقابل، تستمر الجهود التي يبذلها المعنيون على المستوى المحلي والدولي 
والحكومي وعلى مستوى المجتمع المدني من أجل التكيف مع التطورات بغية دعم الناجين واألشخاص المعرضين للخطر، وفي استحداث 

طرق مبتكرة لتحقيق العدالة. 

القضايا التي يجب االنتباه إليها

تزايد في عدد حاالت العنف القائم على  النوع االجتماعي المسجلة وفي خطورتها  )من كانون الثاني/يناير . 	
2020 إلى أيار/مايو 2020( 

تشير تقارير نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي  )GBVIMS(8 إلى زيادة في أشكال عدة من العنف القائم 	   
على النوع اإلجتماعي  خالل الربع األول من عام 2020 مقارنة بالفترة عينها من عام 2019. ومنذ اتخاذ تدابير اإلغالق للحد من تفشي 

فيروس كورونا المستجد، الحظ نظام الرصد الدولي للعنف القائم على النوع اإلجتماعي ما يلي9: 

عنف غير متناسب ضد النساء والفتيات )99 في المائة من الناجيات(	   

زيادة بنسبة 3 في المائة في العنف الذي يرتكبه شريك حميم أو أحد أفراد األسرة منذ بدء التعبئة العامة )69 في المائة(. وقد ارتكب 	   
أكثر من نصف أعمال العنف شركاء حاليون أو سابقون.

زيادة بنسبة 5 في المائة في حوادث اإلعتداء  الجسدي	   

زيادة بنسبة 9 في المائة في الحوادث التي وقعت في منزل الناجين )65 في المائة(	   

خلص التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع  اإلجتماعي )والتي 	   
أجرت مسحًا شمل 562 امرأة وفتاة في جميع أنحاء لبنان( إلى نتيجة مفادها أن  54 في المائة من المجيبات الحظن زيادة في المضايقات 

أو العنف أو اإلساءة ضد نساء وفتيات أخريات ضمن أسرهن أو مجتمعاتهن المحلية.

أشارت 57 في المائة من النساء والفتيات اللواتي شملهن المسح  إلى أنهن يشعرن باألمان بدرجة أقل في مجتمعاتهن المحلية منذ بداية 	   
تفشي فيروس كورونا المستجد، وأبلغت 44 في المائة بأنهن أقل أمانًا في منازلهن.10 

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة أبعاد، بالشراكة مع IPSOS، نتائج مماثلة. أشارت  الدراسة إلى أن 37 في المائة من النساء والفتيات 	   
اللواتي شملتهن الدراسة، والبالغ عددهن 250 امرأة وفتاة، أبلغن عن شعورهن بدرجة أقل باألمان منذ  التعبئة العامة الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا المستجد في لبنان. كما الحظ 10 في المائة من الرجال والنساء، من مجموع يبلغ 500 شخص، زيادة في المضايقات/

العنف/اإلعتداء ضد النساء والفتيات منذ تفشي الفيروس في لبنان.11

العدد 	    وهو ضعف  مكالمة   938 بالمنظمة  الخاص  الساخن  الخط  مكالمات  عدد  بلغ  /مايو،  أيار  وخالل شهر  أنه  “كفى”  منظمة  تفيد 
المسجل في نيسان /أبريل وأربع مرات العدد المسجل في آذار/مارس، أي منذ بداية  التعبئة العامة. ويمّثل هذا اإلرتفاع زيادة بنسبة 40 
في المئة في الحاالت الجديدة التي تلقت خدمات “كفى” بين شهري آذار/مارس ونيسان /ابريل 2020 بما في ذلك جرائم قتل اإلناث5.  

●تلقى الخط الساخن لقوى األمن الداخلي )1745( 151 مكالمة في نيسان/أبريل 2020، مقارنة بـ 97 مكالمة في آذار/مارس 12.2020	   

●تلقى خط المساعدة الذي خصصته مؤسسة “أبعاد” لتلقي المكالمات على مدار الساعة، 1198 مكالمة بين كانون الثاني/يناير 2020 	   
و11 أيار/مايو 2020، مقارنة  بـ1193 مكالمة في عام 2019 بأكمله.13

●في جميع أنحاء البلد، كان هناك عشرات القضايا البارزة  والمزعومة المتعلقة بالعنف القائم على النوع  اإلجتماعي التي أدت إلى قتل  	   
النساء والفتيات. ففي 4 أيار/مايو، أطلق جندي في الجيش اللبناني النار على صديقته ثم على نفسه في أحد األسواق، في محطة وقود 

.https://www.kafa.org.lb/ar/node/410 ،2020 كفى، ”وقع كورونا على عامالت المنازل في لبنان: من العزل الى الحجر“، 1 أيار/مايو  5
Emily Lewis, “Coronavirus: Lebanons LGBT+ community is locked down and unprotected,” Al-Araby, April 17, 2020,  https://english.alaraby.  6

.co.uk/english/indepth/2020/4/17/coronavirus-lebanons-lgbt-community-is-locked-down-and-unprotected
رنا عون، ” تأثير فيروس كورونا المستجد ”COVID-19 ”على عامالت المنازل المهاجرات في الشرق األوسط“، مكتب المساعدة المعني بالعنف القائم على النوع   7
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20 ،الطوارىء اإلجتماعي خالل 

.Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf
ن نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي األشخاص الذين يقّدمون الخدمات للناجين من هذا العنف من جمع البيانات المتعلقة  يمكِّ  8

.http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Overview-of-the-GBVIMS2.pdf :بحوادث العنف المبلغ عنها وتخزينها وتحليلها وتبادلها بفعالية وأمان
.GBVIMS thematic report: Quarter 1 2020  9

Inter-agency SGBV Taskforce, “Joint Assessment: Impact of COVID-19 on Women and Girls in Lebanon,” May 2020, https://arabstates.  10
unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid19-on-sgbv-in-lebanon.

ABAAD Resource Centre for Gender Equality. https://www.abaadmena.org.  11
األرقام هي بحسب البيانات التي جمعتها ”الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية“ من قوى األمن الداخلي.  12

.https://www.abaadmena.org ،تقرير صادر عن مركز الموارد للمساواة بين الجنسين التابع لمؤسسة أبعاد  13

https://www.kafa.org.lb/ar/node/410
 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/17/coronavirus-lebanons-lgbt-community-is-locked-down-and-unprotected.
 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/17/coronavirus-lebanons-lgbt-community-is-locked-down-and-unprotected.
 https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2020/4/17/coronavirus-lebanons-lgbt-community-is-locked-down-and-unprotected.
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf  
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf  
http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Overview-of-the-GBVIMS2.pdf
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid19-on-sgbv-in-lebanon
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-covid19-on-sgbv-in-lebanon
https://www.abaadmena.org
https://www.abaadmena.org
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في الفنار، ما أسفر عن مقتلهما.14 وفي اليوم عينه في بعلبك، سمم أب ابنته ألنها حاولت الهرب من المنزل من أجل الزواج دون الحصول 
على موافقته.15

النوع  . 2 القائم على  العنف  المستجد، قد تظهر أشكال من  وباء فيروس كورونا  العامة بسبب  التعبئة  خالل 
اإلجتماعي تكون مهّمشة وال تحظى بالدرجة الكافية من النقاش 

يؤدي اإلنتشار الهائل لالتصاالت التكنولوجية إلى بروز أنواع جديدة من العنف القائم على النوع اإلجتماعي في جميع أنحاء العالم، وتشمل 	   
التمييز والتنّمر عبر اإلنترنت والمطاردة اإللكترونية واإلبتزاز، وخطاب الكراهية16. سجلت قوى األمن  الداخلي زيادة بنسبة 184 في المائة 
في جرائم التحّرش الجنسي واإلبتزاز بسبب التنّمر عبر اإلنترنت خالل اإلغالق الناجم عن تفشي الوباء17. ويبين التوزيع بحسب الفئة العمرية 
للناجين)ات( أن 41 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 12 و26 سنة، مقارنة بنسبة 27 في المائة منهم تبلغ أعمارهم 26 سنة أو أكثر18. 

ف بأنه إساءة المعاملة التي تفضي إلى ضرر اقتصادي للفرد، وذلك عبر تقييد 	    يمكن أيضًا تسجيل تزايد في العنف اإلقتصادي، الذي ُيعرَّ
إمكانية  الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل أو غير ذلك19. ومن بين النساء والفتيات اللواتي أبلغن عن تعرضهن للعنف 
القائم على النوع  اإلجتماعي، أبلغت 53 في المائة عن حرمانهن من الموارد على أساس  النوع اإلجتماعي. وسجلت “كفى” أيضًا 98 حالة 

من العنف اإلقتصادي بين شهري آذار /مارس وأيار /مايو 202020.

شهدت الخطوط الساخنة لمنظمة حلم، المعنية بقضايا مجتمع الميم، زيادة في المكالمات التي تبلغ عن وقوع حوادث عنف ضد هذه 	   
الفئة من السكان. وتجدر المالحظة بأن المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تجّرم  مجتمع الميم. وقد أدى انقطاع الدعم الروتيني 
المتوفر لهم بسبب تدابير البقاء في المنزل إلى مخاطر كبيرة على سالمتهم. وقد يشمل العنف القائم على النوع  اإلجتماعي والذي 
يستهدف  مجتمع الميم تحديدًا االغتصاب “التصحيحي”، الزواج المغاير القسري، الفحوص الشرجية، الحرمان من الحصول على الهرمونات، 

والعالج بالتحويل. أبلغ عدد من أفراد مجتمع الميم عن مثل هذه االنتهاكات التي قد تؤدي إلى مخاطر اإلنتحار6. 

ال يمكن للعاملين في المنازل وهم من المهاجرين عمومًا )ومعظمهن من النساء(، وال سيما الذين انتهت عقود عملهم أو فصلهم أرباب 	   
عملهم بسبب األزمة االقتصادية، أن يحصلوا أجورهم غير المدفوعة وال أن يغادروا البلد نتيجة إغالق الحدود الذي تال جائحة فيروس كورونا 
المستجد. وهم يواجهون مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع  االجتماعي، بما في ذلك العمل لساعات طويلة، الحرمان من أيام 

الراحة أو االتصال بعائلتهم ، بل وحتى الحرمان من الغذاء21.

اإلغالق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد: تحديات العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة لها، . 	
وتقديم الخدمات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

وفقًا لبيانات نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع  االجتماعي، أبلغت وكاالت إدارة الحاالت، في شباط/فبراير 2019 	   
22، عن انخفاض بنسبة 8 في المائة  في حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي  الذي يتم اإلبالغ عنها في لبنان 

خالل الربع األول من السنة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية )8(.22 إال أن هذه األرقام ال تعني أن حوادث العنف القائم على النوع  
اإلجتماعي ال  تحصل. يعتقد خبراء العنف الجنسي والعنف القائم على النوع  االجتماعي أن هذا االنخفاض يعكس الحواجز التي تحول دون 
الرعاية، مثل تقاسم المنزل نفسه مع العديد من أفراد األسرة، بمن فيهم الجناة، وعدم القدرة على تحمل التكاليف  اإلبالغ والتماس 

المتصلة بتكنولوجيا االتصاالت )أي حزم اإلنترنت( )8(. 

بالعنف 	    المعنية  الوكاالت  بين  المشتركة  العمل  المشترك لمجموعة  التقييم  إليها  التي توصل  النتائج  التحديات، تظهر  الرغم من  على 
الجنسي والقائم على النوع  االجتماعي أن 75 في المائة من المجيبين)ات( الذين)اللواتي( شملهم)ن( المسح في الشهر الماضي، والبالغ 
عددهم)ن( 562 شخصًا، يعرفون)ن( أين ومتى يمكنهم)ن( الحصول على خدمات السالمة، وقد تمكن 50 في المائة منهم)ن( من الحصول 
على خدمات في قطاعات متعددة،  كما تمكن 71 في المائة منهم )ن( من الحصول على خدمات إدارة حاالت العنف القائم على النوع 

االجتماعي، في حين حصل 22 في المائة على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ اإلنسانية.9

العربية، https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2020/05/05/لبناني-يظهر-في-فيديو-وهو-يقتل-صديقته-بالرصاص-ثم-ينتحر-#  14
شريكة ولكن، 4 أيار/مايو https://www.sharikawalaken.media/2020/05/04 ،2020/أب-يسمم-ابنته-ويقتلها-في-بعلبك/.  15

Technology facilitated gender-based violence,” ICRW, 2018. 16
Lebanon Inter Security Forces, May 2020, https://twitter.com/LebISF/status/1257215652995182592.  17

فاطمة زين الدين، ”الشاشة ما بتحمي: أرقام صادمة حول العنف اإللكتروني ضّد النساء والفتيات وناجيات يرفعن الصوت، شريكة ولكن، 8 أيار/مايو 2020.  18
 .https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1096 ،المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين  19

Edge Effect, “Impacts of COVID-19 on LGBT People,” 2020, https://www.edgeeffect.org/wp-content/uploads/2020/04/LGBTIQ-COVID19_  20
.EdgeEffect_30Apr.pdf

Anti-Racism Movement, “Including Non-Lebanese in Your Covid-19 Response Plans is Not an Option, it’s a necessity,” April 6, 2020, https://  21
www.armlebanon.org/content/including-non-lebanese-your-covid-19-response-plans%C2%A0-not-option-it’s-necessity

Preliminary Analysis of Gender-Based Violence trends during Covid 19,” GBV IMS Taskforce Jordan, April 14, 2020, https://reliefweb.int/re-  22
.port/jordan/preliminary-analysis-gender-based-violence-trends-during-covid-19-gbv-ims-taskforce

https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2020/05/05/لبناني-يظهر-في-فيديو-وهو-يقتل-صديقته-بالرصاص-ثم-ينتحر-#
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2020/05/05/لبناني-يظهر-في-فيديو-وهو-يقتل-صديقته-بالرصاص-ثم-ينتحر-#
https://www.sharikawalaken.media/2020/05/04/أب-يسمم-ابنته-ويقتلها-في-بعلبك/
https://www.sharikawalaken.media/2020/05/04/أب-يسمم-ابنته-ويقتلها-في-بعلبك/
https://twitter.com/LebISF/status/1257215652995182592
 https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1096. 
 https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1096. 
https://www.edgeeffect.org/wp-content/uploads/2020/04/LGBTIQ-COVID19_EdgeEffect_30Apr.pdf
https://www.edgeeffect.org/wp-content/uploads/2020/04/LGBTIQ-COVID19_EdgeEffect_30Apr.pdf
 https://www.armlebanon.org/content/including-non-lebanese-your-covid-19-response-plans%C2%A0-not-option-it’s-necessity
 https://www.armlebanon.org/content/including-non-lebanese-your-covid-19-response-plans%C2%A0-not-option-it’s-necessity
https://reliefweb.int/report/jordan/preliminary-analysis-gender-based-violence-trends-during-covid-19-gbv-ims-taskforce.
https://reliefweb.int/report/jordan/preliminary-analysis-gender-based-violence-trends-during-covid-19-gbv-ims-taskforce.
https://reliefweb.int/report/jordan/preliminary-analysis-gender-based-violence-trends-during-covid-19-gbv-ims-taskforce.
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تفيد منظمة الخطة الدولية بأن ما يصل إلى 83 في المائة من  المشاركات  في مسح أجري مؤخرًا أفدن بأن الخوف من 	   
لحياة  أنها خدمة حاسمة ومنقذة  واإلنجابية، مع  الجنسية  الصحة  على خدمات  كورونا هو سبب عدم حصولهن  فيروس 

الناجيات من العنف القائم على النوع  االجتماعي.23

خالل فترة االستجابة  للوباء، أفادت النساء بأنهن، كعامالت في مجال المعونة والرعاية الصحية في الخطوط األمامية، 	   
يواجهن مخاطر متزايدة تشمل زيادة التعرض للعدوى، وعنف الشريك الحميم، والتحرش واالستغالل واالعتداء الجنسي، 
والعار والوصم من المجتمع المحلي، وذلك بسبب “ما يتصوره الناس حول حالتهن المرضية أو ارتباطهن بأفراد مصابين 

بفيروس كورونا المستجد”.24

ال يزال الخط الساخن الوطني للعنف المنزلي )1745( غير متاح لبعض الناجيات، ألنه غير مجاني. وقد طلبت الهيئة الوطنية 	   
لشؤون المرأة اللبنانية من وزارة االتصاالت وقوى األمن الداخلي العمل معًا لجعل الخط الساخن مجانيًا، وهي تتابع هذا 

الطلب مع المؤسسات المعنية. 

إتخذ العنف القائم على النوع  االجتماعي صورًا جديدة مؤقتة، بديلة وعن بعد، ما يؤكد على أهمية توفير الخدمات المتعلقة 	   
بالتصدي لهذا العنف خالل هذه الفترة التي تتوفر فيها إمكانية محدودة للوصول إلى المساعدة. ووفقًا لتقييم األثر الذي 
أجرته مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع  االجتماعي، أفادت نسبة 
86 في المائة من الذين)اللواتي( حصلوا)ن( على خدمات تتعلق بالعنف القائم على النوع  االجتماعي بأن الخدمات عن ُبعد 

“مفيدة” أو “أكثر فائدة” من الخدمات الشخصية، ما يشير إلى إمكانيات لتقديم خدمات عالية الجودة عن بعد)9(. 

واستجابة لزيادة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي أثناء التعبئة العامة، عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 	   
اجتماعًا مع وزارة الشؤون االجتماعية ومقدمي الخدمات  في قضايا العنف القائم على النوع  اإلجتماعي لتقييم االحتياجات 
العاجلة وتعزيز حماية النساء والفتيات. وخالل هذا االجتماع، أبلغت رئاسة مجلس الوزراء المشاركين بأن المحافظات )جبل 

لبنان وبيروت والبقاع( مستعدة لتوفير مباٍن يمكن استخدامها كمالجئ إذا لزم األمر.

تعديل سبل وصول الناجين )ات((  إلى العدالة القضائية خالل التعبئة العامة . 	

اعتمدت المحاكم في جميع أنحاء العالم، وكذلك في لبنان، طرقًا مبتكرة لمعالجة قضايا العنف القائم على النوع  اإلجتماعي، 
وال سيما العنف األسري، وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا لإلستماع إلى القضايا عن بعد. وعند االنتقال إلى المنصات 
اإللكترونية، برزت مشكلة  تتمّثل بقدرة النساء والفتيات على الوصول إلى التكنولوجيا وعلى استخدامها بأمان. وبناء على طلب 
تقدمت به “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” من وزارة العدل في ِشأن تيسير وصول الناجيات إلى القضاء خالل تدابير  

التعبئة العامة،  ُأقّرت السياسات التالية:

صدر التعميم رقم 2020/68 في 16 أبريل/نيسان لتحسين إجراءات المالحقة القضائية في قضايا العنف األسري خالل فترة 	   
التعبئة العامة. وبموجب هذه اإلجراءات، ُطلب من الشرطة القضائية أن تفتح سجالت فورية لجميع حاالت العنف األسري،  
ومن بينها تلك التي ليس ثمة شهود في خصوصها؛ ويمكن للضحايا أن يقدمن شهاداتهن عن طريق مكالمة فيديو، كما 

يمكن للموظفين القضائيين أن يأخذوا إفادات الضحايا عن بعد.25

يرمي التعميم رقم 2020/77، الصادر عن رئيس مجلس القضاء األعلى في 21 نيسان/أبريل، إلى إضفاء طابع رسمي على 	   
اآللية اإللكترونية المستخدمة لقبول الشكاوى العاجلة المقدمة إلى القضاة عن طريق البريد اإللكتروني، وللبت في هذه 
الشكاوى. ولهذا الغرض، ُنشرت عناوين البريد اإللكتروني للمحاكم التي تعالج قضايا العنف األسري لزيادة فرص وصول 

الناجين إلى العدالة.

من 	    وأقاربها،  وأطفالها  ناجية  لحماية  أبريل/نيسان،   23 في  األسري  العنف  على  ردًا  اإلنترنت  على  حماية  أمر  أول  ●صدر 
الجاني.26

Plan International Lebanon, “Covid-19 Needs Assessment,” April 2020, https://plan-international.org/publications/covid-  23
19-multi-sectoral-needs-assessment. CARE and IRC, “Global Rapid Gender Analysis for Covid 19,” April 2020, https://www.

 .care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf
CARE and IRC, “Global Rapid Gender Analysis for Covid 19,” April 2020, https://www.care-international.org/files/files/Global_  24

RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf. تعميم للقاضي عويدات حول قضايا العنف األسري، وكالة األنباء الوطنية، 16 نيسان/أبريل 2
تعميم للقاضي عويدات حول قضايا العنف األسري، الوكالة الوطنية لإلعالم، 16 نيسان/أبريل 2020.  25
.https://twitter.com/KAFALebanon/status/1253375487054921736  ،كفى، 23 نيسان/أبريل  26

https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf.  
https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf.  
https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf.  
https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf
https://www.care-international.org/files/files/Global_RGA_COVID_RDM_3_31_20_FINAL.pdf
https://twitter.com/KAFALebanon/status/1253375487054921736
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توصيات:

الحكومة اللبنانية 

جعل الخط الساخن التابع لقوى األمن الداخلي والخاص بالعنف األسري -1745- مجانيًا لجميع المتصلين.	   

ضمان زيادة استمرار قدرة أفراد الشرطة ) من كال الجنسين( على االستجابة لحاالت العنف األسري وكذلك لحاالت استغالل 	   
العاملين)ات( في المنازل على مدار 24 ساعة في اليوم. إشراك شرطة البلدية في التخفيف، وعلى نحو استباقي، من حدة 
حوادث العنف األسري والحد منها على صعيد المجتمع المحلي، وكذلك تيسير اإلحاالت و/أو اإلبالغ لقوى األمن الداخلي.

مواصلة تعزيز وتوسيع نطاق الترتيبات الالزمة لتمكين  الناجيات  من العنف المنزلي )و يشمل ذلك  العامالت في الخدمة 	   
المنزلية( من حضور إجراءات المحاكم عن طريق عقد جلسات عن بعد.

مواصلة ضمان حرية التنقل لموظفي منظمات المجتمع المدني الذين يقدمون الخدمات  في مجال العنف القائم على 	   
النوع  اإلجتماعي  واعتبار هذه الخدمات من ضمن الخدمات الصحية.

دعم االنفتاح التدريجي لتقديم خدمات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع  اإلجتماعي وجهًا لوجه بما يتماشى مع 	   
التوجيهات الصحية العالمية والقرارات الحكومية العامة. 

لخطر 	    المعرضين)ات(  إلى  الخدمات  تقديم  اإلجتماعية في  الشؤون  لوزارة  التابعة  اإلنمائية  الخدمات  مراكز  دعم  مواصلة 
العنف والناجين)ات( منه، وكذلك إلى الفئات السكانية الضعيفة األخرى.

النساء وسائر أفراد األسرة من العنف األسري، رقم 2014/293 لتوفير حماية أفضل للنساء 	    اعتماد تعديل قانون حماية 
الناجيات من العنف وأطفالهن.

اعتماد مرسوم تنظيمي إلنشاء صندوق خاص لمساعدة الناجيات من العنف.	   

المستجيبون من مقدمي الخدمات اإلنسانية والتنسيق

مواصلة دعم وتأمين التمويل الكافي للبرامج التي تسعى إلى تأمين الحماية من العنف القائم على النوع  اإلجتماعي )مثل 	   
توسيع نطاق إدارة الحاالت عن ُبعد وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي في حاالت الطوارئ اإلنسانية، واإلسراع  في 
بنى  بعد )ضمن  عن  الخدمات  إلى  الوصول  تتيح  التي  والهاتف  اإلنترنت  اإلستعابية، وشراء خدمات  المالجئ  قدرة  زيادة 

تنسيق الشؤون اإلنسانية القائمة في لبنان(.

تأمين التمويل الكافي للبرامج المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي. 	   

إعطاء األولوية للمساعدات النقدية والعينية الطارئة للناجين)ات( من العنف القائم على النوع  االجتماعي.	   

النوع  	    على  القائم  بالعنف  المعنية  المتخصصة  وغير  المتخصصة  الفاعلة  )الجهات  للموظفين)ات(  بعد  عن  تدريب  إجراء 
االجتماعي( حول منع االستغالل واالعتداء الجنسيين خالل فترة انتشار األوبئة.

المشاركة في الدورات التدريبية المقبلة المشتركة بين الوكاالت الهادفة إلى التعرف على حاالت العنف القائم على النوع  	   
اإلجتماعي وعلى إحالتها، لتعميم مراعاة قضايا العنف القائم على النوع  االجتماعي في جميع إستجابات القطاع اإلنساني. 

مقدمو خدمات الرعاية الصحية والتصدي للعنف القائم على النوع  اإلجتماعي

تعزيز وتوفير مرافق الصحة العقلية والمالجئ المجهزة الستقبال حاالت الصحة العقلية للنساء المستضعفات/الناجيات من 	   
المنازل  العامالت في   بوجه خاص مع  حاجة سائدة  )وهي  إليها  الوصول  اإلجتماعي وتسهيل  النوع   القائم على  العنف 

المهاجرات(.

االستمرار  في إتاحة الرعاية المنقذة للحياة والدعم الطبي للناجيات من العنف القائم على النوع  االجتماعي، بما في ذلك 	   
خدمات اإلدارة السريرية لضحايا اإلغتصاب.

نشر المعلومات وتعميم التوعية بالموارد المتعلقة بخدمات التصدي للعنف القائم على النوع  االجتماعي المتاحة في جميع 	   
أنحاء البلد.

ضمان حصول جميع األشخاص، بغض النظر عن سنهم)ن( وقدراتهم)ن( الصحية البدنية والعقلية وجنسيتهم)ن( ووضعهم)ن( 	   
النوع   على  القائم  للعنف  التصدي  خدمات  على  الجنسي،  وميلهم)ن(  واالقتصادية  االجتماعية  وخلفيتهم)ن(  القانوني 

االجتماعي.

تعزيز االتصال عن بعد بالنساء ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الجنسي من خالل نشر المعلومات عن الخدمات المتاحة.	   
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منشورات وموارد ذات صلة في لبنان:

أبعاد، “اإلجراءات اإلحترازية خالل جلسات إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي خالل فترة تفشي جائحة  كورونا”:	   

   	   https://www.youtube.com/watch?v=xN-XZZnk0Z0ABAAD :فيديو باللغة العربية

   	https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1585917393.pdf :الملصق

أبعاد، “تعامل مع غضبك بطريقة صحية: بعض النصائح إلى الرجال خالل فترة الحجر الصحي من فيروس كورونا المستجد”:	   

   	https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1585917393.pdf :باللغة اإلنجليزية

   	 https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1590047103.pdf :باللغة العربية

األوسط”، مكتب 	    الشرق  المهاجرات في  المنازل  عامالت  “على   19-COVID“ المستجد  كورونا  فيروس  تأثير   “ عون،  رنا 
https://gbvaor.net/sites/default/ الطوارئ،  خالل  اإلجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المعني  المساعدة 
files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20

Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf

   	GBVIMS, Lebanon GBV IMS Thematic Report, Quarter 1 2020L

الرابط 	   

   	 Inter-agency SGBV Taskforce, ”Joint Assessment: Impact of COVID-19 on Women and Girls in
Lebanon,“ May 2020: https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/

 .impact-of-covid19-on-sgbv-in-lebanon

   	https://www.kafa.org.lb/ ،2020 كفى، “وقع كورونا على عامالت المنازل في لبنان: من العزل الى الحجر”، 1 أيار/مايو
.ar/node/410

   	Safe Distributions: Guidelines for Reducing Protection Risks in In-kind Distributions, May 2020, https://
www.dropbox.com/sh/6jpsm21d11xwjb2/AAAaIJLYX_HKsTvfrQpxSxvFa?dl=0&preview=Final+Safe+

Distributions+Guidance.pdf.

مصدر الصورة @هيئة األمم المتحدة للمرأة/كريستوفر هرويج

https://www.youtube.com/watch?v=xN-XZZnk0Z0ABAAD
https://www.abaadmena.org/documents/ebook.1585917393.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf 
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf 
https://gbvaor.net/sites/default/files/2020-05/COVID-19%20and%20Impact%20on%20Vulnerable%20Female%20Migrant%20Domestic%20Workers_Final_ARABIC.pdf 
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