الحارض واملستقبل
املساواة بني الجنسني والسالم واألمن
يف عرص الكورونا

 .1املقدمة
املعلومات األساسية واألهداف
متت هذه الرشاكة بني منظمة “حركة النوع االجتامعي من أجل السالم واألمن ( ”)GAPSو“الحركة القانونية العاملية ( ”)LAWو“مركز املوارد للمساواة
بني الجنسني يف لبنان (أبعاد)” بهدف جمع بيانات يف بلدان متعددة حول آثار وباء كورونا املستجد (كوفيد )19-عىل املساواة بني الجنسني والسالم
واألمن .وتعتزم منظمة  GAPSورشيكتاها نرش  10أوراق قطْرية قامئة عىل األدلة بشأن اآلثار القصرية والطويلة األجل لوباء كورونا املستجد من منظور
النوع االجتامعي وأيضاً ورقة شاملة متعددة األقطار قامئة عىل األدلة .والغرض من ذلك هو تقييم آثار وباء كورونا املستجد واألوبئة املستقبلية عىل النوع
االجتامعي والسالم واألمن ورفع توصيات بشأن اإلجراءات الوطنية والدولية لالستجابة لها.
منهجية البحث
تستند التوصيات الواردة يف هذا التقرير القطْري الخاص بلبنان عىل أدلة مستخلصة من مقابالت أجرتها منظمة “أبعاد” مع مقدمي معلومات رئيسيني من
منظامت معنية بحقوق املرأة ومنظامت دولية يف لبنان .وقد اقترصت املشاركة يف املقابالت عىل قيادات نسائية أو عضوات أو عامالت من املجتمع املدين
املحيل ومنظامت دولية ومعاهد متخصصة بالبحوث والسياسات ومجموعات من النساء العامالت .ومن الجدير بالذكر أن هؤالء املشاركات إما يعملن
مبارش ًة مع مجموعات مختلفة من النساء والفتيات املترضرات من وباء كورونا يف لبنان ،أو يقمن بتمثيلهن من خالل منظامتهن وبرامجهن .إىل ذلك،
يقدمن من خالل مشاركتهن رؤية متعددة الجوانب من منظور النوع االجتامعي آلثار وباء كورونا يف لبنان .وقد استُخدمت هذه الرؤية ،باالقرتان مع دراسة
مكتبية لبحث قطْري ،إلعداد مثاين توصيات خاصة بكل بلد بشأن االستجابة آلثار وباء كورونا عىل النوع االجتامعي والسالم واألمن .وأخريا ً وليس آخرا ً ،تعرب
منظامت “ ”LAWو“أبعاد” و“ ”GAPSعن شكرها وتقديرها للمنظامت واألفراد الذين شاركوا يف املقابالت وساعدوا يف إعداد هذا التقرير .علامً أنه ولدواع
أمنية مل تُذكر يف هذا التقرير أسامء املنظامت املشاركة ،إال أن الرشكاء يف املرشوع ممتنون لوقتهم ومعرفتهم وخربتهم.
السياق يف لبنان
يواجه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية أدت إىل اإلجحاف والبطالة والترشد وزادت من انعدام األمن الغذايئ .ولذلك انطلقت يف ترشين األول/أكتوبر
 2019مظاهرات حاشدة لالحتجاج عىل سوء اإلدارة املتواصل والفساد املسترشي وحالة الجمود السيايس التي تسود البالد بسبب طبقة سياسية مستحكمة.
وجاء ذلك مصحوباً بهبوط حاد يف العملة وتدهور يف الوضع االقتصادي .ويف أيار/مايو  ،2020قُ ّدرت نسبة الرازحني تحت خط الفقر بنحو  55يف املئة من
إجاميل السكان ،أي ضعف النسبة التي ُسجلت قبل عام .هذا وقد ارتفعت أسعار السلع االستهالكية ارتفاعاً جنونياً وأصبحت بالتايل السلع األساسية بعيدا ً
عن متناول الكثري من اللبنانيني وأيضاً الالجئني السوريني والفلسطينيني .ومن الجدير بالذكر أن لبنان يستضيف ما يقد ّر مبليون وخمسمئة ألف الجئ سوري
وحواىل  192ألف الجئ فلسطيني.
إال أن األمر مل يتوقف عند ذلك الحد ،فقد تفاقمت هذه الصعوبات مع تفيش وباء كورونا املستجد وتدابري الحجر املتخذة الحتوائه .ويف هذا اإلطار ،يشري
برنامج الغذاء العاملي إىل أن نسبة النساء السوريات اللوايت فقدن عملهن بسبب وباء كورونا املستجد بلغت  61يف املئة مقابل  46يف املئة من الرجال
السوريني .كام كانت النساء اللبنانيات أكرث عرض ًة من الرجال اللبنانيني لتزايد التوترات والحوادث العنيفة بسبب الوضع االقتصادي .هذا وقد شهد الخط
الساخن الخاص بالحامية الذي أنشأته منظمة “ ”LAWزياد ًة يف االتصاالت بنسبة  1,425يف املئة يف الفرتة املمتدة بني نيسان/أبريل  2020وأيلول/سبتمرب
 .2020وعىل الجانب اآلخر ،يستضيف لبنان  250ألف عامل منزيل أجنبي ،أغلبيتهم من النساء .ويف تقييم رسيع لالحتياجات أجرته حركة مناهضة العنرصية
تبي أن نسبة العامالت املنزليات األجنبيات يف لبنان اللوايت خرسن عملهن بلغت  40يف املئة بعد تفيش وباء كورونا و 58يف
( )ARMيف نيسان/أبريل ّ ،2020
املئة منذ بداية األزمة االقتصادية يف العام .2019
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سلّط انفجار مرفأ بريوت يف  4آب/أغسطس  2020الضوء عىل تهميش النساء والفتيات .فقد ازداد خطر العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي
ضد النساء والفتيات بسبب االنفجار .ووفقاً لتقييم رسيع أجرته هيئة األمم املتحدة للمرأة ووكالة التعاون الفني والتنمية ( )ACTEDإثر االنفجار ،تبني أن
امل َسنات واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة واألشخاص ذوي اإلعاقة واألرس التي يعيلها كبار الس ّن هم األكرث احتياجاً إىل املساعدة يف مجال الحامية
بعد االنفجار .كام ركّز استطالع آخر عىل كيفية تعزيز دور النساء والفتيات كمقدمات رعاية لألرسة بعد االنفجار ،ال سيام وأن أفراد أرسهن باتوا اآلن عىل
األرجح يف عداد املصابني أو العاجزين أو املكروبني.
وحتى قبل تفيش وباء كورونا ومرفأ بريوت ،كانت جذور الالمساواة بني الجنسني متعمقة ومتجذرة يف تربة لبنان ،وهذا يعني أن أي أزمة ستزيد الطني بلّة
وترفع من ح ّدة املخاطر والحساسيات التي تواجها النساء والفتيات .والالفت أن لبنان يحتل املركز  145من أصل  153يف مؤرش الفجوة بني الجنسني العاملية
تصنيف املنتدى االقتصادي العاملي واملركز  139يف املشاركة االقتصادية للمرأة .ومن جهة أخرى ،يفتقر النظام القانوين اللبناين إىل أحكام تحمي النساء
والفتيات من االغتصاب الزوجي ،بينام ال يزال الزواج املبكر سائدا ً ال سيام وسط الالجئني السوريني حيث يسجل نسبة مرتفعة تصل إىل  40.5يف املئة من
فئات عمرية محددة ،وفقاً الستطالع أجرته منظمة اليونيسف .هذا وقد أشارت إحدى املشاركات يف املقابالت الجارية لهذه الدراسة إىل أن الزواج املبكر
ارتفع بسبب األزمة االقتصادية .وكذلك تستثني قوانني العمل اللبنانية العامالت/العامل املنزليات/ين األجنبيات/األجانب من أحكامها الخاصة بالحامية.
فيستعيض العامالت/ون األجنبيات/األجانب عنها بعقد عمل من نوع آخر للحصول عىل اإلقامة وحقوقهم ،وهو ما يعرف بنظام الكفالة .ويف سياق آخر ،تتم
االستعانة باملادة  534من قانون العقوبات اللبناين ملقاضاة األشخاص من مجتمع امليم بتهمة “إقامة عالقات جنسية شاذة” .ويف املحصلة ،تشكل هذه بعض
املجاالت التي تدافع عنها قيادات املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية.
ولهذا ال ميكن النظر إىل وباء كورونا مبعزل عن هذا اإلطار املعقد من الصعوبات والتحديات الذي يشكل هو جزءا ً منه.
أهم االستنتاجات املستخلصة من املشاورات
•
•
•
•
•
•
•

غياب التمثيل النسايئ عن مناصب وعمليات صنع القرار ،ما يؤدي إىل عدم مراعاة النوع االجتامعي عند االستجابة لوباء كورونا وكذلك عدم تلبية
احتياجات مختلف املجتمعات بجميع جوانبها .وعىل الرغم من استنفار جامعات مثل عامالت املنازل األجنبيات للتعبري عن احتياجاتهم ،إال أن ذلك مل
ِ
يفض إىل متثيلهن يف عملية صنع القرارات.
تقدم النساء واملراهقات يف املجتمع املدين واملنظامت املجتمعية تقييم احتياجات مرا ٍع للنوع االجتامعي والحتياجات املجتمع ،ولكن قد يغفلهن (بل
غالباً ما يغفلهن) التمويل اإلمنايئ الدويل.
عىل الرغم من ارتفاع معدل العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي خالل فرتات اإلغالق ،إال أن االستجابة اإلنسانية الطارئة لألزمة
االقتصادية وانفجار مرفأ بريوت قد أدت إىل إرجاء الحديث عن الالمساواة بني الجنسني .كام انخفض الشعور باألمان لدى النساء والفتيات والالجئات
واملهاجرات واألشخاص مغايري الهوية الجنسية يف األماكن العامة بسبب زيادة الهيمنة العسكرية لالستجابة لالنفجار وفرض اإلغالق.
تتعرقل حامية الفئات املستضعفة مثل النساء والفتيات وعامالت املنازل األجنبيات والالجئات ومجتمع امليم يف املنزل ويف األماكن العامة ويف أماكن
العمل بسبب الثغرات التي تعرتي الترشيعات القامئة ،فضالً عن التمييز الذي ُيارس ضد هذه الفئات .باتت نقاط الضعف هذه أكرث وضوحاً خالل تفيش
وباء كورونا.
تؤدي األعراف االجتامعية والثقافية ،التي تزداد حدتها ج ّراء انعدام الوصول إىل املعلومات الجيدة ،إىل تعزيز التفاوتات بني الجنسني وتفاقم اآلثار
الناجمة عن وباء كورونا املستجد عىل صحة النساء والفتيات وسالمتهن وقدرتهن عىل طلب الحامية.
تواجه النساء والفتيات تحديات يف الحصول عىل خدمات النظافة والرصف الصحي والصحة اإلنجابية عىل وقع ارتفاع أسعار هذه املنتجات والخدمات
عقب األزمة االقتصادية .ومبا أن املوارد املتوفرة يف نظام الرعاية الصحية ُمنصبّة عىل مواجهة وباء كورونا ،ال يتم إنفاق سوى القليل جدا ً لتلبية احتياجات
الصحة الجنسية واإلنجابية.
تضعضعت شبكات الدعم وشبكات األمان بسبب القيود املفروضة عىل التنقل وانقطاع عمليات املنظامت املجتمعية واملنظامت غري الحكومية ،ولذلك
يتم تقديم العديد من الخدمات عرب اإلنرتنت .ولكن هذا يعني أن النساء والفتيات غري القادرات عىل الوصول إىل اإلنرتنت أو حضور الجلسات عرب
اإلنرتنت ألسباب عديدة ال يستطعن االستفادة من هذه الخدمات .كانت العامالت األجنبيات والالجئات أيضاً ضحايا انخفاض الحامية االجتامعية.

ولهذا اعتربت أغلبية املشاركات يف املقابالت أن االستجابة لوباء كورونا حتى اآلن غري مراعية للنوع االجتامعي وغري شاملة ل ُنهج طويلة األجل واسرتاتيجية
لتلبية احتياجات مختلف املجتمعات وإنهاء عدم املساواة بني الجنسني والعنف ضد النساء و الفتيات.
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 .2التوصيات
 2.1متويل منظامت حقوق املرأة واملجتمع املدين :من الرضوري أن تقوم املنظامت املانحة بإدراج التحديات التي يطرحها وباء كورونا يف عملها يف مجال
يتعي عىل الجهات املانحة زيادة التمويل من أجل تزويد منظامت املجتمع املدين ،ال س ّيام منظامت حقوق املرأة،
املساواة بني الجنسني .وبالتايل ّ
باملرونة لتتمكن من توسيع نطاق عملها والتهيؤ للتصدي للتحديات املحلية من منظور النوع االجتامعي؛ عىل أن يكون التمويل مستداماً وطويل
األجل واسرتاتيجياً و ُمنص ّباً نحو منظامت معنية بحقوق املرأة خارج بريوت ومنظامت صغرية غري معروفة جدا ً من قبل املجتمع الدويل.
 2.2خطة عمل وطنية للخدمات الصحية املتعلقة بالنوع االجتامعي :ال ب ّد للخطط الوطنية الخاصة باالستجابة لوباء كورونا من أن تأخذ يف الحسبان
احتياجات املجتمعات املهمشة وتخصص املوارد الالزمة لتأمني خدمات صحية تشمل الرعاية الصحية األولية والفحوصات املجانية أو املدعومة لوباء
كورونا وحقوق رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية .كام يجب عىل الحكومة واملجتمع الدويل بحث إمكانية نرش وحدات متنقلة لتلبية االحتياجات عىل
صعيد املجتمع ،وتحديدا ً احتياجات النساء والفتيات املهمشات .وبالتايل ينبغي لخطط العمل أن تعهد إىل الجهات املحلية ومنظامت حقوق املرأة
ومنظامت املجتمع املدين املتمحورة حول املرأة مبهمة تحديد احتياجات املجتمع إليجاد حلول مستدامة وذات طابع مؤسيس ملعالجة القضايا املتعلقة
باملساواة بني الجنسني .ويجب أيضاً أن تشمل الخطة حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية واالحتياجات األساسية للنساء والفتيات.
 2.3مشاركة هادفة للنساء والفتيات :يُع ّد متثيل النساء والفتيات ،ال س ّيام أولئك املنتميات إىل مجتمعات مهمشة ،أمرا ً بالغ األهمية لتحديد احتياجات
املجتمع وطرح منظور النوع االجتامعي عند إعداد خطط العمل والحمالت ،تحديدا ً أثناء االستجابة لألوبئة واألزمات .ويجب عىل املجتمع الدويل
واملنظامت املانحة الضغط من أجل إدماج هادف للنساء والفتيات يف تقييم العمل اإلنساين والتخطيط له وتنفيذه .وال ب ّد من متثيل املرأة يف عمليات
التشاور وأدوار صنع القرار وحمالت التوعية مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية واملحلية.
 2.4منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية منه واالستجابة له :يجب عىل الحكومة اللبنانية تعزيز تدابري االستجابة املؤسسية ملنع العنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية املجتمعات املهمشة واالستجابة بصورة فعالة .كام يجب أن تشمل إجراءات املستجيبني األوائل
ويتعي أيضاً
توفري الدعم النفيس واالجتامعي واملأوى واألماكن اآلمنة والخطوط الساخنة لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي والناجني منه.
ّ
عىل الحكومة اللبنانية التنسيق مع املنظامت املحلية لتشكيل فرق دعم للناجني .واألهم من ذلك ،يجدر بالتدابري املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف
القائم عىل النوع االجتامعي أن تشمل النساء والفتيات يف املجتمعات املترضرة .كام يجب ضامن استمرارية عمل آليات العدالة خالل حاالت الطوارئ
لتمكني الضحايا والناجني من اإلبالغ عن حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي.
 2.5معلومات رضورية عن وباء كورونا املستجد واملجتمعات املهمشة والوصول إىل التكنولوجيا :يجب عىل الحكومة اللبنانية اتخاذ الخطوات التالية
لضامن حصول املجتمعات املهمشة عىل معلومات رضورية بشأن وباء كورونا املستجد واألوضاع الصحية املستقبلية وحاالت أخرى طارئة )1 :نرش
معلومات رضورية بشأن وباء كورونا املستجد ومرافق الفحص والوصول إىل العدالة والخدمات األساسية من خالل بيانات مؤكدة عىل منصات وسائل
التواصل االجتامعي؛  )2تجهيز منظامت املجتمع املدين الشعبية لنرش معلومات من منظور النوع االجتامعي للمجتمعات املهمشة حول الوصول إىل
الخدمات الصحية والعدالة؛  )3اتخاذ التدابري املناسبة ملنع نرش معلومات مضللة ومساءلة األشخاص الذين ينرشون معلومات مضللة؛  )4عىل املجتمع
الدويل ومنظامت املجتمع املدين التعاون مع الحكومة اللبنانية وتزويدها بالدعم التقني والضغط من أجل إعداد املعلومات الرضورية ونرشها بشكل
مناذج تحت عنوان “اعرف حقوقك”؛  )5عىل الحكومة اللبنانية أيضاً ضامن توفر خدمات إنرتنت جيدة بأسعار معقولة لجميع املجتمعات ليتمكنوا
من الوصول إىل الخدمات األساسية.
 2.6قوانني عمل وتوظيف تكميلية والوصول إىل العدالة :يجب عىل املجتمع الدويل الضغط من أجل سياسات وقائية تحمي حقوق النساء والفتيات
ومجتمع امليم .ويجب عىل الحكومة اللبنانية تخصيص املوارد لتحسني الوصول إىل العدالة للمجتمعات املهمشة ،مبا يف ذلك العامالت األجنبيات
والالجئات .ويجدر بقوانني الطوارئ وصنع السياسات أن تشتمل عىل منظور النوع االجتامعي وأن تحمي النساء والفتيات من إساءة املعاملة
واالستغالل يف املنزل ويف مكان العمل .كام يجب اتخاذ تدابري لتأمني حقوق العامالت غري الرسميات وحاميتهن من السياسات التمييزية وإلغاء نظام
الكفالة.
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 2.7تغيري املعايري االجتامعية ونهج النوع االجتامعي التحوييل ،مبا يف ذلك الوعي العام :خصصت املنظامت الدولية املوارد من خالل تقديم املساعدة
النقدية ومسلتزمات النظافة الشخصية والكرامة .ومع ذلك ،يجب عىل الحكومة اللبنانية أن تتصدى مسبقاً لألعراف االجتامعية والثقافية التي تؤثر
سلباً يف النساء والفتيات واألشخاص غري املطابقني للنوع االجتامعي النمطي ،مثالً يف الوصول إىل احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية
املجانية .يجب بذل هذه الجهود بطريقة مستدامة وطويلة األجل من خالل برامج توعوية عامة وتوعية األطراف املعنية الرئيسية بالنوع االجتامعي و
من خالل إجراء تغيريات عىل السياسات.
 2.8نهج شامل ومنسق ومسؤول :يجب مراقبة الفعالية يف تنفيذ خطط العمل الوطنية وتدخل املجتمع الدويل ووضعها يف متناول الناس إلبداء تعليقاتهم.
ومن شأن هذا أن ميكّن املجتمعات املستهدفة واألشخاص املترضرين من اإلبالغ عن الثغرات التي تعرتي الخدمات وعن انتهاكات الحقوق .وباإلضافة
إىل ذلك ،قد تساهم التعليقات وآليات املساءلة يف س ّد الفجوة يف املعلومات واملعارف حول آثار وباء كورونا املستجد عىل مختلف املجتمعات.
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 .3التوصيات واألدلة
 3.1متويل منظامت حقوق املرأة واملجتمع املدين:
يتعي عىل الجهات
من الرضوري أن تقوم املنظامت املانحة بإدراج التحديات التي يطرحها وباء كورونا يف عملها يف مجال املساواة بني الجنسني .وبالتايل ّ
املانحة زيادة التمويل من أجل تزويد منظامت املجتمع املدين ،ال سيّام منظامت حقوق املرأة ،باملرونة لتتمكن من توسيع نطاق عملها والتهيؤ للتصدي
للتحديات املحلية من منظور النوع االجتامعي؛ عىل أن يكون التمويل مستداماً وطويل األجل واسرتاتيجياً و ُمنص ّباً نحو منظامت معنية بحقوق املرأة خارج
بريوت ومنظامت صغرية غري معروفة جدا ً من ِقبل املجتمع الدويل.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية.
األدلة
أشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل أن املنظامت املانحة تقدم مساعدة أساسية تتمحور حول التوعية بتأثري وباء كورونا .إال أن ذلك أرجأ الحديث عن
املساواة بني الجنسني .ومن الجدير بالذكر أن تدهور الوضع االقتصادي وانفجار مرفأ بريوت دفعا منظامت املجتمع املدين إىل الرتكيز عىل االستجابة الفورية
لحاالت الطوارئ غري الشاملة ملنظور النوع االجتامعي .كام الحظ األشخاص الذين متت مقابلتهم أن املنظامت املحلية الكائنة خارج بريوت تسعى جاهد ًة
لتأمني التمويل .وقد أوصوا بإنشاء متويل طويل األجل ومستدام ومتساهل يف متطلبات إعداد التقارير مع األخذ يف االعتبار هيكلية املنظامت وقدراتها.
وكانت املنظامت يف لبنان قد دعت الجهات الفاعلة الدولية إىل متويل منظامت املجتمع املدين املتمحورة حول املرأة ،ال سيام منظامت حقوق املرأة ،مبا أنها
تقف يف خط املواجهة يف االستجابة للحاالت اإلنسانية كمقدمي خدمات وقادات مجتمع ومدافعني رشسني وبناة سالم مهرة وقوى دافعة للتقدم باستمرار.
وباإلضافة إىل ذلك ،تزاول النساء والفتيات العامالت يف القطاع غري الرسمي يف املقام األول أعامل تقديم الرعاية وه ّن األكرث ترضرا ً من الوباء .إال أن مواردهن
االقتصادية محدودة مام يعيق وصولهن إىل موارد الصحة الجسدية والنفسية الرضورية .لذلك يجب عىل الجهات الفاعلة الوطنية والدولية تخصيص األموال
وتوزيعها لتلبية تلك االحتياجات األساسية يف األماكن امل ُدنية والريفية يف لبنان ،ال سيام حيث تعيش املجتمعات املهمشة .وبالتايل إن أنجع وسيلة للقيام
بذلك هي من خالل الرشاكة مع املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة .كام يعد التمويل الفوري بالغ األهمية لتبقى النساء والفتيات عىل اطالع باملعلومات
األساسية املتعلقة بالوباء والتدابري املؤسسية املتوفرة لهن.
 3.2خطة عمل وطنية للخدمات الصحية املتعلقة بالنوع االجتامعي
ال ب ّد للخطط الوطنية الخاصة باالستجابة لوباء كورونا من أن تأخذ يف الحسبان احتياجات املجتمعات املهمشة وتخصص املوارد الالزمة لتأمني خدمات صحية
تشمل الرعاية الصحية األولية والفحوصات املجانية أو املدعومة لوباء كورونا وحقوق رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية .كام يجب عىل الحكومة واملجتمع
الدويل بحث إمكانية نرش وحدات متنقلة لتلبية االحتياجات عىل صعيد املجتمع ،وتحديدا ً احتياجات النساء والفتيات املهمشات .وبالتايل ينبغي لخطط
العمل أن تعهد إىل الجهات املحلية ومنظامت حقوق املرأة ومنظامت املجتمع املدين املتمحورة حول املرأة مبهمة تحديد احتياجات املجتمع إليجاد حلول
مستدامة وذات طابع مؤسيس ملعالجة القضايا املتعلقة باملساواة بني الجنسني .ويجب أيضاً أن تشمل الخطة حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية واالحتياجات
األساسية للنساء والفتيات.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
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األدلة
أفاد األشخاص الذين متت مقابلتهم بأن عامالت املنازل األجنبيات والالجئات واملسنات واألرامل من النساء والنساء اللوايت لديهن أطفال واألشخاص غري
املطابقني للنوع االجتامعي النمطي هم األكرث ترضرا ً من وباء كورونا .ومع ذلك فهم يفتقرون إىل املوارد املالية للوصول إىل الخدمات الصحية األساسية
وفحوصات كورونا .كام تفتقر الالجئات السوريات من نساء وفتيات وعامالت املنازل األجنبيات واملسنات واألشخاص غري املطابقني للنوع االجتامعي النمطي
إىل القدرة عىل التنقل للوصول إىل الدعم الطبي.
أفاد أيضاً األشخاص الذين متت مقابلتهم بأن الطاقم التمرييض الذي يتألف مبعظمه من النساء كان معرضاً بشدة لخطر الفريوس .كام كانوا يعملون لساعات
طويلة يف ظروف خطرية .ولذلك يجب عىل الحكومة الوطنية منح األولوية لسالمة وصحة العاملني األساسيني الذين يؤدون مهاماً إضافية يف مجال تقديم
الرعاية ،ال س ّيام لألشخاص الضعفاء.
وقد يؤدي تهميش االحتياجات الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات إىل مضاعفات خطرة عىل حياتهن .ويف هذا اإلطار ،أوصت منظامت املجتمع املدين ،مبا
يف ذلك فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلنجابية يف األزمات ،بتنفيذ مجموعة الخدمات األولية الدنيا للصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ
يتعي عىل الحكومة الوطنية والجهات الفاعلة الدولية تقديم متويل مستدام لضامن تلبية مثل هذه الخدمات واالحتياجات األساسية.
تنفيذا ً كامالً .وبالتايل ّ
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب توعية الجهات الفاعلة ذات الصلة ومقدمي الخدمات باالحتياجات الخاصة باملجتمع.
 3.3مشاركة هادفة للنساء والفتيات
يُع ّد متثيل النساء والفتيات ،ال س ّيام أولئك املنتميات إىل مجتمعات مهمشة ،أمرا ً بالغ األهمية لتحديد احتياجات املجتمع وطرح منظور النوع االجتامعي
عند إعداد خطط العمل والحمالت ،تحديدا ً أثناء االستجابة لألوبئة واألزمات .ويجب عىل املجتمع الدويل واملنظامت املانحة الضغط من أجل إدماج هادف
للنساء والفتيات يف تقييم العمل اإلنساين والتخطيط له وتنفيذه .وال ب ّد من متثيل املرأة يف عمليات التشاور وأدوار صنع القرار وحمالت التوعية مع الجهات
الفاعلة الوطنية والدولية واملحلية.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
أشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل غياب النساء والفتيات واألشخاص مغايري الهوية الجنسية عن مناصب وعمليات صنع القرارات ،األمر الذي يؤدي
إىل اتخاذ تدابري غري مراعية للنوع االجتامعي تهمل احتياجاتهن .ورأوا أن األعامل الرامية إىل دمج املرأة يف عمليات القيادة توقفت متاماً خالل فرتة تفيش
الوباء .فمن شأن إدماج األشخاص املتامثلني للمجموعة املستهدفة من السياسات والربامج أن يساعد يف صنع سياسات فعالة واالرتقاء مبستوى التنفيذ مبا يلبي
حقوق هذه املجموعات واحتياجاتها وخرباتها .وعىل سبيل املثال ،سلط األشخاص الذين متت مقابلتهم الضوء عىل عدم متثيل العامالت األجنبيات والالجئات
يف مناصب صنع القرارات لدى الجهات الفاعلة املحلية بالرغم من أنهن نجحن بتنظيم أنفسهن ضمن مجتمعاتهن.
وأشارت منظامت حقوق املرأة إىل غياب التمثيل النسايئ عن أدوار وعمليات صنع القرارات .وأوصت بأنه ميكن لعمليات صنع القرارات أن تكون أكرث شموالً
للنوع االجتامعي ،وذلك من خالل عقد اجتامعات محلية بلغات محلية والحرص عىل إطالع منظامت املجتمع املدين عىل االجتامعات عرب تعميم معلومات
رئيسية عىل شبكات منظامت املجتمع املدين املرتابطة جيدا ً عىل صعيد املجتمع .كام يجدر بالتمثيل أن يشمل أفرادا ً من مجتمع امليم والجئات ومراهقات
وعامالت أجنبيات وأشخاصاً من ذوي اإلعاقة.
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 3.4منع العنف القائم عىل النوع االجتامعي والحامية منه واالستجابة له
يجب عىل الحكومة اللبنانية تعزيز تدابري االستجابة املؤسسية ملنع العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وحامية املجتمعات املهمشة
واالستجابة بصورة فعالة .كام يجب أن تشمل إجراءات املستجيبني األوائل توفري الدعم النفيس واالجتامعي واملأوى واألماكن اآلمنة والخطوط الساخنة
ويتعي أيضاً عىل الحكومة اللبنانية التنسيق مع املنظامت املحلية لتشكيل فرق دعم للناجني.
لضحايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي والناجني منه.
ّ
واألهم من ذلك ،يجدر بالتدابري املتعلقة بالعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي أن تشمل النساء والفتيات يف املجتمعات املترضرة .كام يجب
ضامن استمرارية عمل آليات العدالة خالل حاالت الطوارئ لتمكني الضحايا والناجني من اإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع
االجتامعي.
يجب عىل املجتمع الدويل الضغط ليك تنشئ الحكومة خدمات إلكرتونية آمنة لإلبالغ عن حوادث العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي حيث
ميكن اإلبالغ عن أي حالة من حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي إىل السلطات املعنية.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
أشار املشاركون إىل ارتفاع عدد حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي املبلّغ عنها لقوى األمن الداخيل خالل فرتة الوباء .فقد أدت
الهيمنة العسكرية ج ّراء التعبئة العامة أيضاً إىل انعدام األمن يف أوساط النساء والفتيات ومجتمعات األشخاص مغايري الهوية الجنسية بسبب ازدياد حوادث
التحرش الجنيس يف األماكن العامة .ويعجز الضحايا والناجون عن اإلبالغ عن الحوادث إىل آليات العدالة ألن الجناة هم يف الغالب من أفراد الجيش .كام أن
أفراد مجتمع األشخاص مغايري الهوية الجنسية أكرث عرضة لالعتقال واالستجواب نتيجة الوجود املتزايد لعنارص الجيش يف الشوارع الذين يقومون بشكل
روتيني بالتحقق من بطاقات الهوية.
إىل ذلك ،تدعم منظامت املجتمع املدين الناجني من العنف من خالل إنشاء مآ ٍو تعمل كأماكن آمنة .وكانت عامالت املنازل األجنبيات والالجئات السوريات
أكرث عرضة للعنف بعد تفيش الوباء مبا أنهن ميضني وقتاً أطول يف الحجر مع أصحاب عملهن .وبالتايل سيكون إنشاء فرق دعم للمجتمعات املهمشة مبثابة
مسارات إحالة للناجني من العنف القائم عىل النوع االجتامعي الذين قد ال يُل ّمون متاماً بأساليب الوصول إىل آليات العدالة والدعم النفيس واالجتامعي.
ويف هذا اإلطار ،أفاد األشخاص الذين متت مقابلتهم بأن عامالت املنازل األجنبيات ُحرمن من أجورهن وتعرضن إلساءات جسدية أو معنوية أو جنسية،
ويف بعض الحاالت تخىل أصحاب العمل عنهن .ولكن ال يتم اإلبالغ عن هذه الحاالت وهي غري موثقة ألن الناجيات يفتقرن إىل املوارد والقدرة عىل التنقل
للوصول إىل خدمات الدولة .وقد أوىص األشخاص الذين متت مقابلتهم بإلغاء نظام الكفالة 1ملعالجة القضايا املتعددة املتعلقة بعامالت املنازل األجنبيات.
وأوضحوا أيضاً أن أفراد مجتمع امليم ،ال سيام مجتمع األشخاص مغايري الهوية الجنسية ،ال ميكنهم الوصول إىل الخدمات األساسية ألنهم ميكثون مع عائالتهم.

 1نظام “الكفالة” هو النظام الذي يتم مبوجبه توظيف عامالت املنازل األجنبيات يف لبنان .يستثني نظام الكفالة عامالت املنازل األجنبيات من قانون العمل اللبناين .ويف املقابل ،تصبح
إقامتهم القانونية مرتبطة بعالقتهم التعاقدية مع صاحب العمل (أو الكفيل) .ومبوجب هذا النظام ،ال ميكن لعامالت املنازل األجنبيات دخول البالد أو تغيري الوظيفة أو مغادرة البالد
من دون موافقة الكفيل .ويقوم الكفالء إجامالً بتصدير جواز سفر العاملة األجنبية ووثائقها ويتحكم بها .تفقد العامالت األجنبيات وضعهن كمهاجرات إذا انتهت عالقة العمل ،األمر
الذي يعرضهن لخطر االحتجاز والرتحيل .يؤدي هذا اإلطار من التحكم املفرط والقوة غري املتكافئة إىل خلق بيئة مهيأة النتهاكات حقوق اإلنسان وأشكال متعددة من اإلساءة ،مبا يف ذلك
اإلساءات الجسدية والجنسية والنفسية.
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 3.5معلومات رضورية عن وباء كورونا املستجد واملجتمعات املهمشة والوصول إىل التكنولوجيا
يجب عىل الحكومة اللبنانية اتخاذ الخطوات التالية لضامن حصول املجتمعات املهمشة عىل معلومات رضورية بشأن وباء كورونا املستجد واألوضاع الصحية
املستقبلية وحاالت أخرى طارئة:
)1
)2
)3
)4
)5

نرش معلومات رضورية بشأن وباء كورونا املستجد ومرافق الفحص والوصول إىل العدالة والخدمات األساسية من خالل بيانات مؤكدة عىل منصات
وسائل التواصل االجتامعي؛
تجهيز منظامت املجتمع املدين الشعبية لنرش معلومات من منظور النوع االجتامعي للمجتمعات املهمشة حول الوصول إىل الخدمات الصحية والعدالة؛
اتخاذ التدابري املناسبة ملنع نرش معلومات مضللة ومساءلة األشخاص الذين ينرشون معلومات مضللة؛
عىل املجتمع الدويل ومنظامت املجتمع املدين التعاون مع الحكومة اللبنانية وتزويدها بالدعم التقني والضغط من أجل إعداد املعلومات الرضورية
ونرشها بشكل مناذج تحت عنوان «اعرف حقوقك»؛
عىل الحكومة اللبنانية أيضاً ضامن توفّر خدمات إنرتنت جيدة بأسعار معقولة لجميع املجتمعات ليتمكنوا من الوصول إىل الخدمات األساسية.

توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
كان معظم األشخاص الذين متت مقابلتهم غافلني عن األوبئة فيام مىض بسبب نقص املعلومات ووصمة العار املرتبطة ببعض الحاالت الصحية مثل فريوس
نقص املناعة البرشية .إال أن هذا ال يتسبب يف نقص املعلومات حول الفريوس فحسب ،بل يدفع أيضاً إىل انتشار املعلومات الخاطئة .فعىل سبيل املثال ،أفاد
األشخاص الذين متت مقابلتهم بأنه غالباً ما يُنظر إىل الالجئات السوريات عىل أنهن مصابات بوباء كورونا ،ما يعني أنهن يواجهن متييزا ً إضافياً .يزيد هذا من
املخاطر التي تواجهها أصالً املجتمعات الضعيفة .وتنترش هذه املعلومات غري الدقيقة عىل نطاق واسع عىل وسائل التواصل االجتامعي ،علامً أنها تلحق أرضارا ً
بالغة باملجتمعات واألفراد املستهدفني وكذلك باملحاوالت الرامية إىل الحد من انتشار الفريوس.
هذا وقد أدت األعراف االجتامعية أيضاً إىل تفاقم التحديات التي تواجهها النساء والفتيات يف الوصول إىل التكنولوجيا ويف اإلساءة اإللكرتونية .فقد ساهمت
األعراف االجتامعية يف تقليل فرص النساء والفتيات يف تعلم كيفية تصفح الخدمات اإللكرتونية بسبب التكلفة وألن الوصول إىل التكنولوجيا ال يحظى
باألولوية عىل مستوى األرسة .أما اإلساءة اإللكرتونية فقد ازدادت بشكل كبري ،ما أثر بشكل متفاوت عىل النساء والفتيات إذ يتعرضن للتهديد والتشهري .كام
تواجه النساء والفتيات قيودا ً مالية للوصول إىل خدمة إنرتنت عالية الجودة .ولذلك يجب أن تتحىل الحكومة اللبنانية باإلرادة السياسية لضامن حصول كافة
املجتمعات عىل الخدمات األساسية ،مبا يف ذلك االتصال الثابت باإلنرتنت الذي يعد أمرا ً رضورياً خالل فرتة الوباء.
ويف اإلطار نفسه ،تستخدم منظامت حقوق املرأة ،منها “املنظمة اإلنسانية للمرأة الفلسطينية ( ”)PWHOومنظمة “النساء اآلن من أجل التنمية” ،منصات
وسائل التواصل االجتامعي االفرتاضية لسد فجوة املعلومات يف أوساط املجتمعات األكرث ضعفاً .فتستخدم منظمة “ ”PWHOمنصات وسائل تواصل
اجتامعي افرتاضية للوصول إىل األشخاص الذين يعيشون يف مخيامت الالجئني وتزويدهم باملعلومات الرضورية حول وباء كورونا .كام تقوم املنظامت الشعبية
بطرق كل األبواب وزيارة كافة املساكن لضامن حصول املجتمعات املهمشة عىل املعلومات الصحية يف الوقت املناسب ومستلزمات النظافة وفحوصات درجة
الحرارة ملراقبة أعراض وباء كورونا .كام حولت منظمة “نساء اآلن من أجل التنمية” خدمات التمكني والحامية إىل برامج افرتاضية ،تناولت فيها أيضاً آثار
الوباء عىل الصحة النفسية .يجب دعم هذه املنظامت لضامن استمراريتها يف تأدية عملها األسايس والفعال.
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 3.6قوانني عمل وتوظيف تكميلية والوصول إىل العدالة
يجب عىل املجتمع الدويل الضغط من أجل سياسات وقائية تحمي حقوق النساء والفتيات ومجتمع امليم .ويجب عىل الحكومة اللبنانية تخصيص املوارد
لتحسني الوصول إىل العدالة للمجتمعات املهمشة ،مبا يف ذلك العامالت األجنبيات والالجئات .ويجدر بقوانني الطوارئ وصنع السياسات أن تشتمل عىل
منظور النوع االجتامعي وأن تحمي النساء والفتيات من إساءة املعاملة واالستغالل يف املنزل ويف مكان العمل .كام يجب اتخاذ تدابري لتأمني حقوق العامالت
غري الرسميات وحاميتهن من السياسات التمييزية وإلغاء نظام الكفالة.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
سلط األشخاص الذين متت مقابلتهم الضوء عىل رضورة أن يقوم املجتمع الدويل بالضغط من أجل صنع سياسات شاملة للنوع االجتامعي تأخذ بعني االعتبار
احتياجات املجتمعات املهمشة ،مبا يف ذلك العامالت غري الرسميات وعامالت املنازل األجنبيات .ال تتوفر يف لبنان ترشيعات مالمئة تحمي مبا يكفي الحق يف
حياة كرمية وحقوق العمل للعامالت غري الرسميات وعامالت املنازل األجنبيات .وأوضح األشخاص الذين متت مقابلتهم أن االفتقار إىل ترشيعات وسياسات
حامية تشمل النساء غري اللبنانيات يضع الالجئات السوريات عىل الهامش ويعيق وصولهن إىل العدالة .هذا وقد أدت تدابري التعبئة العامة إىل انعدام السبل
أمام الناجيات من إساءة املعاملة والعنف للوصول إىل آليات العدالة.
وأشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل أن النساء العامالت يف القطاع غري الرسمي تأثرن بشدة إذ فقدن عملهن ومل يحظني بأي نوع من الحامية .وأوصوا
بالتايل بأن تعمل الحكومة اللبنانية مع أصحاب العمل الحاليني ليضعوا سياسات حامية للنساء ،ال سيام يف القطاعات غري الرسمية ،لضامن توفر سياسات
وإجراءات توظيف واستبقاء وترقية غري متييزية.
ويف هذا اإلطار ،أفادت منظمة “املساواة اآلن” بوجود أدلة مامثلة لتلك التي قدمها األشخاص الذين متت مقابلتهم يف ما يتعلق بتدهور ظروف املعيشة
والعمل لعامالت املنازل األجنبيات .وأوصت املنظمة املسؤولني يف الحكومة اللبنانية بإدخال تدابري حامية جديدة للعامل لحامية حقوق عامالت املنازل
األجنبيات متتثل للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان والعمل .وينسجم هذا مع توصية منظمة “الحركة القانونية العاملية” بتعديل قانون العمل اللبناين لتوفري
الحامية لعامالت املنازل األجنبيات ،مبا يف ذلك الحقوق القانونية يف الحد األدىن لألجور واإلجازة السنوية وساعات العمل والضامن االجتامعي.
وقال األشخاص الذين متت مقابلتهم إن أفراد مجتمع امليم معرضون أيضاً للخطر بسبب زيادة الهيمنة العسكرية .فقيام الرشطة املسلحة بشكل روتيني
بالتحقق من بطاقات الهوية يف الشوارع يزيد من خطر االستجواب واملالحقة القضائية ،ما يؤثر بالتايل عىل فرصهم يف العمل والتوظيف.
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 3.7تغيري املعايري االجتامعية ونهج النوع االجتامعي التحوييل ،مبا يف ذلك الوعي العام
خصصت املنظامت الدولية املوارد من خالل تقديم املساعدة النقدية ومسلتزمات النظافة الشخصية والكرامة .ومع ذلك ،يجب عىل الحكومة اللبنانية أن
تتصدى مسبقاً لألعراف االجتامعية والثقافية التي تؤثر سلباً يف النساء والفتيات واألشخاص غري املطابقني للنوع االجتامعي النمطي ،مثالً يف الوصول إىل
احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية املجانية .يجب بذل هذه الجهود بطريقة مستدامة وطويلة األجل من خالل برامج توعوية عامة وتوعية
األطراف املعنية الرئيسية بالنوع االجتامعي و من خالل إجراء تغيريات عىل السياسات.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
أشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل أن التفاوت بني الجنسني واألعراف القامئة قد ازدادت ترسخاً خالل الوباء لجهة دور النساء والفتيات يف األرسة ومهمة
تقديم الرعاية والتعرض للعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي وانعدام الوصول إىل الخدمات الصحية .وأضافوا أن األعراف ووصمة العار
والقيود املالية منعت النساء من السعي إىل الحصول عىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ،مبا يف ذلك وسائل منع الحمل .ووفق ما ورد يف استطالع أجرته
منظمة “الخطة الدولية” ( ،)Plan Internationalأفادت غالبية الفتيات املراهقات بأنهن ال يستطعن الوصول شخصياً إىل منتجات الدورة الشهرية و/أو
املوارد املالية لرشاء منتجات الدورة الشهرية .كام ذكر األشخاص الذين متت مقابلتهم أن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية مل تكن متوفرة ملجتمع امليم
سوى يف بريوت.
وتزداد التفاوتات ترسخاً بسبب آثار االنهيار االقتصادي وانفجار ميناء بريوت والتعبئة العامة ،األمر الذي يعزز املعايري الخاصة بالنوع االجتامعي .وقد الحظ
األشخاص الذين متت مقابلتهم أن ذلك أدى إىل فقدان العمل واالعتامد مالياً عىل الزوج وإىل مسؤوليات إضافية تتعلق بتعليم أطفالهن .ولكن يختلف التأثري
باختالف الوضع االجتامعي واالقتصادي ،ففي حالة عامالت املنازل األجنبيات ،توقف أصحاب العمل عن دفع األجور لهن ،ويف بعض الحاالت ،تخلوا عنهن.
وبالنتيجة أصبحت بعض املعايري االجتامعية أكرث رسوخاً.
وأشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل أن التفاوتات القامئة بني الجنسني ازدادت تجذرا ً يف فرتة إغالق البالد .وقد أدى ذلك إىل زيادة التوقعات بشأن أدوار
النساء والفتيات يف األرسة ومهام تقديم الرعاية .ورأى األشخاص الذين متت مقابلتهم أن وضع النساء والفتيات يزداد سوءا ً يوماً بعد يوم .وأوصوا بالتايل
برضورة بثّ الوعي يف أوساط الجهات الفاعلة املحلية واألطراف املعنية باملشاكل الناشئة عن الالمساواة بني الجنسني وتأثري وباء كورونا.
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 3.8نهج شامل ومنسق ومسؤول
يجب مراقبة الفعالية يف تنفيذ خطط العمل الوطنية وتدخل املجتمع الدويل ووضعها يف متناول الناس إلبداء تعليقاتهم .ومن شأن هذا أن ميكّن املجتمعات
املستهدفة واألشخاص املترضرين من اإلبالغ عن الثغرات التي تعرتي الخدمات وعن انتهاكات الحقوق .وباإلضافة إىل ذلك ،قد تساهم التعليقات وآليات
املساءلة يف س ّد الفجوة يف املعلومات واملعارف حول آثار وباء كورونا املستجد عىل مختلف املجتمعات.
توصية إىل :املؤسسات متعددة األطراف ،الجهات املانحة ،الحكومات الوطنية واملحلية ،املنظامت غري الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين.
األدلة
يلزم توفري تقييامت مستمرة وشاملة ،يتم بنا ًء عليها تطوير خطط االستجابة ،للمجتمع الدويل والحكومة إلعطاء األولوية للخدمات األساسية مبا يتوافق مع
الرتكيبة السكانية املختلفة مع األخذ يف االعتبار النوع االجتامعي .وإىل جانب ذلك ،تضمن آليات استقاء اآلراء أيضاً حصول املساءلة وتشكل منصة لتقييم
ما إذا كان يتم تلبية احتياجات املجتمع ،وقياس الثغرات ،والتحقق من فعالية خطط العمل الوطنية والخدمات اإلنسانية .وهذا من شأنه أيضاً أن يساعد
املنظامت الشعبية ومنظامت املنارصة يف التواصل مع املنظامت املانحة للحصول عىل متويل يصل إىل املجتمع.
وأشار األشخاص الذين متت مقابلتهم إىل وجود فجوة يف املعلومات الخاصة بتأثري وباء كورونا ،ال سيام يف ما يتعلق بالنساء والفتيات املثقالت بأعامل تقديم
الرعاية والضحايا والناجيات من العنف املنزيل .وأضافوا أن املجتمع الدويل ساهم يف زيادة الوعي بشأن آثار وباء كورونا عىل النوع االجتامعي .ومع ذلك،
فقد أدى غياب مشاركة النساء والفتيات عن صنع السياسات إىل خلق فجوة يف املعلومات.
ومن هنا تربز الحاجة امللحة إىل جمع بيانات مفصلة عىل أساس العمر والجنس والوضع الوظيفي ومسؤوليات تقديم الرعاية لتقييم تأثري الوباء املقرتن
باألزمة االقتصادية الوطنية وانفجار بريوت .يجدر بهذه التقييامت أن تشمل تجارب الفئات املهمشة من أجل التحقق من خطط االستجابة املناسبة لتلبية
احتياجات السكان .من شأن التقييامت الفعالة للسياسات الحكومية الحالية والقادمة وألعامل اإلغاثة التي تجريها منظامت املجتمع املدين أن توفر املزيد من
األدلة لجعل خطط االستجابة أكرث شموالً.
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 .4الﴩكاء
الحركة القانونية العاملية ) (LAWهي منظمة مستقلة غري ربحية تتكون من شبكة ومجمع من املحامني واملستشارين البارزين يف مجال حقوق اإلنسان.
تقدم  LAWمساعدة قانونية مبتكرة لألشخاص األقل متثيالً يف املناطق الهشّ ة واملترضرة بالرصاع .تقف  LAWيف خط املواجهة يف الحرب للقضاء عىل
الالمساواة بني الجنسني والعنف ضد النساء والفتيات يف لبنان ،مقدم ًة املساعدة القانونية والتمثيل القانوين والتوعية آلالف النساء والفتيات املستضعفات.
أبعاد – مركﺰ املوارد للمساواة بني الجنسني هي منظمة معتمدة من املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة تهدف إىل تحقيق املساواة بني الجنسني
بوصفها رشطاً أساسياً للتنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتتألف من ناشطني ومحامني واستشاريني
واختصاصيني اجتامعيني وباحثني .تشكل “أبعاد” جهة فاعلة رائدة يف مجال املساواة بني الجنسني يف املنطقة ،ولذلك تتخذها الكيانات املحلية واإلقليمية
والدولية التي تعزز املساواة بني الجنسني وبناء السالم والتنمية املستدامة كمرجع ورشيك موثوق به.
حركة النوع االجتامعي من أجل السﻼم واألمن ) (GAPSهي شبكة املجتمع املدين الربيطانية للمرأة والسالم واألمن .تنتسب منظمتنا إىل املنظامت غري
الحكومية املعنية مبجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم .تأسست منظمتنا بهدف تعزيز أجندة املرأة والسالم واألمن ،مبا يف ذلك
قرار مجلس األمن لألمم املتحدة رقم  .1325تشجع  GAPSحكومة اململكة املتحدة عىل تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه النساء والفتيات يف مناطق النزاع يف
جميع أنحاء العامل وتخضعها للمساءلة يف هذا الصدد.
هذا تقرير مستقل أُ ِع ّد بتكليف ومتويل من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية .ويجدر بالذكر أن هذه املادة ممولة من “املعونة املقدمة من اململكة
تعرب بالرضورة عن سياسات حكومة اململكة املتحدة.
املتحدة” عن طريق الحكومة الربيطانية ،إال أن اآلراء املطروحة ال ّ
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