
 

 

 لماذا يجب أن تكون االستجابة ألزمة كورونا متحسسة جندريًا؟

 علياء عواضة

 

 2010شباط  21" للمرة األولى في مدينة ووهان الصينية. في 19-ظهر فيروس "كوفيد 2019كانون األول /في ديسمبر

" قد بلغ 19-، أعلنت "منظمة الصحة العالمية" أن تفّشي مرض "كوفيد2020مارس/آذار  11حالة في لبنان وفي لّت أول ج  س  

 .مستوى الجائحة، أو الوباء العالمي. ودعت المنظمة الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشار الفيروس

اء في بلدانها وتجنب الخسائر البشرية التي تنتج عنه. بولة الحتواء الوحاال شّك أن جميع الدول استنفرت أجهزتها الطبية في م

 .ال سيما النساء ،األكثر ضعفًافة بة فورية تراعي الفئات المهمشة والمصن  ادنى شك، لم يكن هناك أي خطط استجأمن دون لكن 

 

 والبعيد؟فما هو التأثير الجندري لجائحة كورونا في لبنان بمداه اآلني، القريب 

 نسب غير مسبوقة لشكاوى العنف األسري في لبنان

تداعياتها على الصعد  أيًضا لألزمةفالتحديات الصحيّة التي تواجهها النساء خالل أزمة كورونا هي ليست التحديات الوحيدة، 

من العام في لبنان المديرية العامة لأل أعلنتوقد  على قيد الحياة. وبقائهنّ  التي تهدد وجودهنّ  اإلجتماعية واالقتصاديةو النفسية

من العام الماضي. العديد من النساء  نفسه مقارنة بالشهر 2020% خالل شهر آذار 100عن ارتفاع نسب العنف بمعّدل 

ات وهّن غير قادر مجبرات على البقاء في نفس المنزل مع معنفيهنّ  نهنّ اليوم في خطر التعرض للتعنيف والقتل أل والفتيات يعشنّ 

تحولت أخبار العنف ضد النساء إلى أجندة يومية، تفرض حيث جراءات الناتجة عن الحجر المنزلي، على تخّطي ذلك بسبب اإل

 "كفى"تخوفت منظمة و خرى يتم تعنيفها في الشارع وحرمانها من أطفالها.أو كهناسيدة طعن وفتاة هنا، علينا قراءة خبر قتل 

قبلة، في تقريرها الشهري عن حاالت العنف في لبنان حجر وزاد الوضع إذا طالت فترة ال من ارتفاع نسبة العنف في األسابيع الم 

 .ااإلقتصادي تدهورً 

المنظمات النسائية والنسوية في لبنان عملها التوعوي على كافة وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة لالبالغ عن  تكثّف من جهتها

تحاول فيه  ذيفي الوقت ال، ادور آمنة وغيره عبر تأمينالحماية  لىإضافة إخدمات التي تقّدمها وخاصة النفسية والقانوينة، ال

وفي المخافر عند  1745منية التجاوب قدر اإلمكان مع الشكاوى القانونية وخاصة على الخط الساخن الخاص بها القوى األ

منها االستماع  ،قلم مع الوضع الجديد واستنباط طرق جديدة الستصدار قرارت حمايةأالت القضاة بدورهميحاول تقديم الشكاوى. 

 . "الى شهادت السيدات المعنفات عبر تقنية "الفيديو كول

االستمرار بالحجر المنزلي يزيد من  هذه اإلجراءات متواضعة أمام الواقع وحاجاته، فمّما الشّك فيه أنّ  تبقىلألسف ولكن 

الجهود المبذولة لتفادي المزيد من العنف نتيجة األوضاع واألعباء المختلفة  رغم، الخطورة على حيوات النساء والفتيات في لبنان

تيات الفئات والتي تضع النساء والف ،وأبرزها فقدان الوظائف والوضع االقتصادي المنهار تماًما ،التي يفرضها الحجر المنزلي

 .أبناء أو أهل أو اخوة أو سواًء كانوا أزواًجا ،من قبل الرجال في العائلة األكثر تهميًشا في دائرة العنف المسلط عليهنّ 

 

  !بين االلتزامات المهنية والواجبات المنزلية...أعباء اضافية على النساء

جديًدا لدى النساء اللواتي ال يزلن  العمل من المنزل منحىً  أخذ مفهوم في الوقت الذي تّم فيه اعالن التعبئة العامة في لبنان،

و ألى جانب الثماني إمنزل. فالمهنية من ال كافة التزامتهنّ  أداء إلىفي نفس الوقت  يتحملن أغلب أعمال الرعاية ويضطررنّ 

وطبعًا االهتمام  ،عمال التنظيفأ، والقيام بلى تعليم أطفالهنّ إضطر النساء تسع ساعات من العمل خلف الكومبيوتر المحمول، ت  ال

عباًء أالوضع الحالي يشكل  ن  إوتقول النساء  .للمهام في ظل توزيع غير عادل أبًدا بكافة شؤون العائلة واالعتناء بكبار السنّ 



 

 

يدة تتمثّل بالتأقلم مع أمام تحديات جد ه أيًضا يضعهنّ وعلى نوعية األعمال التي يقمن بها، ولكن   نتاجيتهنّ إضافية تؤثر على إ

 .تهم/نو حتى تسليأطفال و لتدريس األألتنفيذ األعمال  سواءً  ،يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الجديدةوضع صعب 

فع ساسي في الوقت الذي ترتأكتحّد   مهات التواجد على مواقع التواصل االجتماعي وحماية فتياتهنّ كثر من السيدات واألوتطرح 

بهدف  ، سواءعلى هذه المواقع وقاتهنّ أنسب جرائم االبتزاز والعنف الجنسي بشكل كبير حيث تقضي النساء والفتيات معظم  هفي

 .التسلية او حتى التعلم أو العمل

 

  ؟خاصة الفئات المهمشة – وكيف سيتأثرن اقتصاديًا ؟"19-في التصّدي لجائحة "كوفيدالنساء ماذا عن مشاركة 

" وخاصة في القطاعات الصحية 19-لن خط الدفاع األول أمام جائحة "كوفيدالرغم من أن النساء في لبنان يشكّ على 

نه ولألسف أ   االّ  ،األكثر عرضة اللتقاط العدوى وهن  ، % في القطاع التمريضي79 حيث تبلغ نسبة النساء الخدماتيةو

أّن المنطقة العربية إلى  لها "االسكوا" في دراسة   أشارت حيث، ا من هذه االزمةاقتصاديً  اأيًضا األكثر تضررً  هنّ 

نتيجة جائحة كورونا، وأّن عدد النساء اللواتي سيفقدن هذه  2020مليون وظيفة على األقل في عام  1.7ستفقد 

ن حيث أوي قد يكون األكثر عرضة للخسائر، القطاع غير الرسم ألف. وأكدت االسكوا أن   700الـقارب الوظائف ي  

النساء سيتكبدن هذه الخسائر  من النساء العامالت في المنطقة العربية يعملن في هذا القطاع، فإنّ  ا٪ تقريبً 62نسبة 

ر الذي سيضعهّن الكثير منهّن بصرف مدخراتهّن على العائلة في الوقت الحالي، األم فيه في وقت تقوم بشكل غير متواز  

 عند انتهاء األزمة. في موقف ضعيف جًدا

من الغذائي للنساء والفتيات تصادي الصعب والمتمثل بانعدام األلى ذلك الخطر الكبير الذي سينتجه الوضع االقإيضاف  

أّن النساء والفتيات أكثر  خاصةً دائًما،  منصفغير توزيع الغذاء داخل األسرة " نّ أوما يتبعه من ضعف للمناعة اذ 

 .ا لالسكواوفقً  "،يجيات سلبية للتكيّفعرضة لتقليل كمية الغذاء وجودته وتبني استرات

ه العامالت ى الوضع الصعب الذي تعيشإلمن التطرق ، عن الوضع االقتصادي للنساء في لبنانعند الحديث ال بّد و

 مالتالعا وقد بدأت أزمةفي كثير من األحيان.  اللواتي يعشن في ظروف عمل غير الئقة وسيئةالمنزليات المهاجرات 

ة الدفع لم يعد بمقدور العائالت اللبناني حيثبنان وما يعرف بأزمة الدوالر، نهيار االقتصادي في لبالتوازي مع اإل

جائحة ثم جاءت  .ة أصاًل لالضئي رواتبهنّ من قيمة % 60أكثر من ما أدى إلى خسارة عدد كبير منهّن  ،بالعملة الصعبة

تعمل هذه العامالت المهاجرات ساعات غير مقبولة . وبينما عباء االقتصادية عليهنّ كورونا لتضيف المزيد من األ

وازدياد أعمال التنظيف  حيانًا، بسبب تواجد العائلة في المنزل طوال النهار والليل،أ الى عشرين ساعة يوميً إتصل 

عن عدم  ك، ناهي نهائيًاحتى أنه في بعض االحيان يكون من دون بدل مادي  ،مقابل مادي منصفمن دون  والرعاية

وخاصة عند رعاية أشخاص مرضى أو عند  زمة للعامالت لحماية أنفسهنّ الومات اللتوفر المعدات الوقائية والمع

 .يف بمواد حارقة أو قوية المفعولالتنظ

 

 " متحسسة جندريًا؟19ما مدى أهمية أن تكون االستجابة لجائحة "كوفيد 

" على كافة األصعدة، ولكنهّن في 19-ية المجتمع من تأثيرات جائحة "كوفيدالنساء في لبنان في الصفوف األمامية لحما تنواجد

وبالتالي على كافة الفرقاء في لبنان وخاصة الحكومة  .عتبرن من الفئات األكثر ضعفًا وتهميًشا خالل األزماتالوقت نفسه ي  

النفسية  أو ،نيةالقانوأو ية، عاالجتماأو تخفّف من آثار هذه األزمة على النساء سواء االقتصادية، استراتيجيات اللبنانية إقرار 

وقادرة على حماية النساء في  حث والوضع أن تكون متحسسة جندريًاعلى كافة االستراتجيات موضع الب ،وغيرها. بمعنى آخر

 هذه األوقات الصعبة:



 

 

وخاصة ضمن خلية األزمة حيث يوجد فقط  إمرأتين  في  ،ل صنع القرارفي مجا بدرجة أكبريجب إشراك النساء  -

ممثل عن القطاعات المعنية بشكل  12ابير واإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا من أصل داللجنة الوطنية لمتابعة الت

 مباشر.

خطتها لالستجابة ألزمة جائحة  ا منأساسيً  االنساء والفتيات جزءً العنف ضد  مواجهةيجب على الدولة  اللبنانية اعتبار  -

، والحرص نف وإيجاد طرق آمنة لهّن للتبليغالمعرضات للع اءاتها الحمائية للنساء والفتياتتكثيف إجرو "19-"كوفيد

 على استمرار العمل القضائي في حمايتهن ومالحقة حاالتهّن على الرغم من حالة التعبئة العامة السائدة في البالد.

بما فيها  ،ى الخدمات الصحية واالجتماعية واالقتصاديةإلعلى الدولة اللبنانية الحرص على وصول النساء والفتيات  -

 " واألمن الغذائي.19-الفحوصات الخاصة بجائحة "كوفيد

ومنع انتهاكات على وزارة العمل اللبنانية الحرص على حماية حقوق العامالت المنزليات األجنبيات المهاجرات  -

 عند الحاجة.تقديم الشكاوى وخاصة المتعلقة بدفع األجور، وتسهيل  قوقهّن،ح

 تتضمن معلومات حولتنظيم حمالت إعالمية جنبيات العاملة مع العامالت المزليات األعلى منظمات المجتمع المدني  -

 للحماية. اا ساخنً خطً تخصيص في العمل، و كيفية حماية أنفسهن من فيروس كورونا المستجد، وعن حقوقهنّ 

حاالت اإلصابة والوفاة بفيروس كورونا مفصلة حسب الجنس والعمر واإلعاقة، حول بيانات على الدولة اللبنانية تأمين  -

 .لذلك ارفة أفضل السبل للوقاية منه وفقً للتمكن من فهم أوسع لكيفية إنتشار الفيروس، ومع

صرف وتحويل موال لمساعدة األسر الفقيرة، أن تأخذ باالعتبار يجب على الحكومة في ظل عزمها على صرف أ -

 .معونات نقدية وتقديم خدمات ومساعدات مادية ومعنوية للنساء الالتي يرأسن أسرهن


