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I 1 مقدمة 

نية تخوض النساااااااء والفتيات في أدلن بلدان العالم صااااااراعات مختلفة على عدة مسااااااتويات، تبدأ من الب

رار. ولكن ال دوائر صنع القن عالمتصلبة للمجتمع األبوي وصوالً إلى القوانين التمييزية وإقصاء النساء 

ت أو ما زالت تمر  بصااااراعات مساااال حة تنتهي هذه الصااااراعات هنا، ففي بلدان مثل سااااوريا ولبنان، مر 

المدنيين  عنها انقسااامات طائفية وعرقية، وأزمات اقتصااادية وإنسااانية متمثلة بلجوء ونزون م يين تنتج

بح النساء وتصأمراً في داية الصعوبة والتعقيد.  أدلبهم من النساء واألطفال، يصبح نضال هؤالء النساء

لمجتمعية القانونية التي تخضاااع لتهديدات دائمة من القو  ا من أجل حقوقهن   لنضاااالعالقات بين مطرقة ا

ة واألمان األساااسااية في الحيا المحاربة من أجل حقوقهن   قو  السااياسااية ائقصااائية، وسااندانالمحافظة وال

 والكرامة وتأمين لقمة العيش.

 ل في ظل كل ما سااابق، عملت ومازالت تعمل المنظمات النساااوية المحلية في كل من ساااوريا ولبنان، خ

ير ثابت. األزمة ائنساااانية الساااورية، على االساااتجابة لهذا الواقع بموارد محلية بسااايطة مع دعم دولي د

مات الحالتين مازالت هذه المنظفي ولكن  .في أماكن، وأخفقت في أماكن أخر  نجحت هذه االساااااااتجابة

ن التغيير تعمل ب  كلل وال ملل، من أجل تمكين ودعم النساء لمواجهة هذا الواقع، ولكن بشكل بطيء، أل

  .من جهة أخر  ، وإلى جهود متضافرة محلية ودوليةمن جهة البنيوي العميق يحتاج إلى وقت طويل

قع أشااد ليصاابح هذا الوا 19دولي، تأتي أزمة كوفيد  أوم، وبشااكل مفاج ، وبدون أي اسااتعداد محلي اليو

ألثقال اإلى الحيز العام بأدوار جندرية جديدة، ردم كل ن أن خرجصاااااااعوبة وتعقيداً. فما لبثت النسااااااااء 

 اٍف.كدون دعم بو قاٍس الخاص بشكل  حيزهن  ، حتى عدن أدراجهن  محجوراٍت في واألعباء التي تحملنها

I 2 إشكالية الدراسة 

نا ، تبرز لديةالمستجد 19صوص في ظل أزمة كوفيد في ظل كل هذه الظروف المتعاقبة، وعلى وجه الخ

 األسئلة التالية:

ت في منطقة البقاع األوساااط على على النسااااء والفتيا دير متناسااانبشاااكل  19كيف أثرت أزمة كوفيد  -

 األصعدة االقتصادية والنفسية واالجتماعية؟

كيف سااااتكون اسااااتجابة منظمة النساااااء اآلن من أجل التنمية لهذه األزمة أكثر قيادةً ورسااااوخاً، في ظل  -

على االساااااااتجابة ة مة اللبنانيالحدود، وعدم قدرة الحكو فرض الحكومات قيوداً على حركة األجانن عبر

 دير الحكومية؟دون االستعانة بالقطاعات المناسبة لألزمة 
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I 3 ةمنهجية الدراس 

I 3.1 الدراسة أهمية 

بشاااااكل مفاج  وساااااريع واجتاحت كل دول العالم، وظهرت لثارها بشاااااكل مفاج   19أتت جائحة كوفيد 

نا وتحديد النساء والفتيات اللواتي نعمل معهن، مما جعلنا أمام فكرة تعديل أنشطت خصوصاً علىوسريع، 

ير دلهذا الوضاااااع الطارل. وعليه وجدنا ضااااارورة إجراء دراساااااة لتحديد هذه اآلثار  الملحةاساااااتجابتنا 

ملبية نطقية وتكون اسااتجابتنا محتى  ،وتحديد االحتياجات المسااتجدة لهن   ،النساااء والفتياتعلى  المتناساابة

 الفعلية.لتلك االحتياجات 

I 3.2 الدراسة أهداف 

في منطقة  على النساااء والفتيات 19تحديد اآلثار االقتصااادية والنفسااية واالجتماعية ألزمة كوفيد  -1

 البقاع األوسط.

 وسط.تحديد شكل ونوعية االستجابة ال زمة الحتياجات النساء والفتيات في منطقة البقاع األ -2

I 3.3 الدراسة منهج 

صاافاً واعتمدت الدراسااة على المنهج الوصاافي التحليلي الذي يدرس الظاهرة كما هي في الواقع ويصاافها 

 تحليلياً علمياً.

 

I 3.4 الدراسة تقنية 

مغلقة و في أدلبهانت أسااائلة مفتوحة من قبل فريقنا، تضااام   أديرتاعتمدت الدراساااة على إجراء مقاب ت 

 .في البعض اآلخر

 .هنانموذج المقابلة موجود 

https://docs.google.com/a/women-now.org/forms/d/1su84M83yYrAgh4k03llI7wQ4VGcGtlb5uHXvbVtUmRE/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/a/women-now.org/forms/d/1su84M83yYrAgh4k03llI7wQ4VGcGtlb5uHXvbVtUmRE/edit?usp=drivesdk
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I 3.5 الدراسة عينة 

ساااايدة وفتاة يسااااكن  في منطقة البقاع األوسااااط، أي في أماكن عمل منظمة  55تألفت عينة الدراسااااة من  

( خصااائص عينة الدراسااة، حاولنا أن تكون 4، 3، 2، 1النساااء اآلن من أجل التنمية. توضااح األشااكال  

 .شاملة نوعاً ماالعينة متنوعة قدر ائمكان حتى نحصل على إجابات 

 

I 3.6 الدراسة إعداد مراحل 

 تم تنفيذ جلسة مناقشة لموضوع الدراسة مع فريق العمل القائم على تحضيرها. -

 .طرحها في المقابلةتم تنفيذ جلسة عصف ذهني ألهم األسئلة التي يمكن  -

تااام تنفياااذ جلساااة لتحدياااد أهااام األسااائلة التاااي تعطاااي النتاااائج المطلوباااة مااان المقابلاااة والتاااي دطااات  -

 واالقتصادي، مع صيادتها وترتيبها بالتسلسل المنطقي. الجانن النفسي واالجتماعي

 تم عقد اجتماع مع فريق الحماية لشرن الهدف من المقابلة وللية تطبيقها. -

للوصاااول إلاااى معلوماااات أكثااار دقاااة ومصاااداقية ماااع  ،فردياااة عبااار الهااااتفمقابلاااة  55إجاااراء تااام  -

 .دقيقة 90و  40المشاركات في الدراسة، وتراوحت مدة المقابلة بين 

 تحليل نتائج المقاب ت وإعداد الدراسة.تم  -

9%

55%

13%

16%

7%

مستوى التعليم

أمي

أساسي

ثانوي

جامعي

دراسات عليا

4شكل 

56%
15%

13%

9%

7%

الحالة االجتماعية

متزوجة

عازبة

زوجة مفقود

أرملة

منفصلة

3شكل 

5%
26%

58%

11%

الفئة العمريّة

18إلى 16من 

29إلى 19من 

50إلى 30من 

50فوق 

2شكل   80%

17% 3%

الجنسية

سورية

لبنانية

لبنانية سورية

1شكل   
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I 4 في البقاع األوسط من مواجهة إلى أخر والفتيات : النساء  القسم األول 

للبنانية منذ أن لجأ الساااوريون والساااوريات إلى لبنان هاربين من الحرن الطاحنة في بلدهم، والسااالطات ا

سااط العام منذ أوا ،ال يخلو أبداً من التمييزتجد صااعوبة في إدارة وجودهم على أرضااها، وأخذ ذلك شااك ً 

ع ذلك بالتزامن م وأتى .لرسااامي التمييزي ضاااد وجود ال جئينتصااااعدت وتيرة الخطان ا حينما 2017

ها الب د، تدهور أوضاع ال جئين السوريين في لبنان بشكل مرتبط بالصعوبات االقتصادية التي تعاني من

 بائضافة إلى انخفاض المساعدات ائداثية التي يحصلون عليها من قبل الجهات المانحة.

من  ن  ه. أدلن هؤالء النساااااء تشااااكل النساااااء واألطفال النساااابة األكبر من ال جئين السااااوريين في لبنان

مجتمعهن  الساااااااوري، ولكن الوضاااااااع  كبيرٍ  يشااااااابه إلى حدٍ  ، جئن إلى مجتمع جديدمعي ت ألسااااااارهن  ال

قديم.  ماً عن وضاااااااعهن  االجتماعي ال ما يه مختلف ت لذي جئن ف ل، معي دون ئنج فاألكثريةاالجتماعي ا

جئين مية لألمم المتحدة لشااؤون ال فحساان تقرير المفوضااية السااا .واضااطررن إلى العمل ئعالة أساارهن  

 ، فإن أسرة من كل أربع عائ ت سورية الجئة في مصر واألردن والعراق2014الذي صدر في تموز 

 ولبنان ترأسها امرأة تخوض بمفردها كفاحاً من أجل البقاء على قيد الحياة.

قامة الحصاااااول على إ في لبنان، تبدأ من صاااااعوبات تعاني هؤالء النسااااااء من تحديات كبيرة في إقامتهن  

لهن ك جئات يجع الوصاااول إلى العدالة والحماية، خصاااوصااااً أن  وضاااعهن   تعذ ربعها من توما ي شااارعية

صاااول لكل أشاااكال العنف بما فيها العنف الجنساااي وائتجار بالبشااار. كما يعد و كبيرٍ  بشاااكلٍ  معرضااااتٍ 

ى ندرة فرص إضاااافةً إل ،ال جئات إلى الخدمات الطبية والتعليمية والساااكن اآلمن والمناسااان تحدياً كبيراً 

مييز العمل، وفي حال توفر العمل يكون ضاامن ظروف وشااروط دير إنسااانية، وتسااتكمل تلك المعاناة بالت

إلى  منها، خصااوصاااً عندما تكون لليات الوصااول ال تسااتطيع ال جئات حماية أنفسااهن   التيلعنصاارية وا

 . وجوههن  في  موصدةالعدالة 

إلى العودة بأسااااارع وقت إلى  ساااااوء األوضااااااع التي تعيش فيها ال جئات والتي تدفعهن  وردم المقابل، ب

نة ف، إال  أن  الظروف المناسااابة للعودة ال زالت دير بلدهن   ومع  ي ساااورية ال سااايما بالنسااابة للنسااااء.مؤم 

ارتفاع حدة الخطان اللبناني الحكومي الساااااااائد والذي اتجه مؤخراً نحو تنظيم عودة هؤالء ال جئين إلى 

زداد األمر امناطق "لمنة" في سااورية، خاصااة بعد إع ن مناطق خفض التصااعيد إثر مفاوضااات أسااتانا، 

على وجه الخصاااوص المخاوف من العودة القسااارية تظهر ساااوريات، وصاااعوبة وتعقيداً على ال جئات ال

ضااهم إلى خطر االنخراط في العمليات العسااكرية التي ما زالت  لذكور عائ تهن  إلى سااورية، مما ساايعر 

 جارية في الب د.
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شرين األول   البنك، وتفاقم األزمة االقتصادية لدرجة حذ ر فيها 2019مع اندالع االنتفاضة اللبنانية في ت

َسن الفقر في  2019الدولي في تشرين الثاني  ، اضطرت الكثير بالمئة 50إلى حوالى  لبنانمن ازدياد نِ

حاجة ملحة إلى بمن النساااااء من المجتمعين المضاااايف وال ج  إلى ترك أعمالهن  الصااااغيرة، وأصاااابحن 

 الدعم بكافة أشكاله.

كل عام زادت األمور صاااعوبة وتعقيداً. وكان لها أثراً واضاااحاً على المجتمع بشااا 19ولكن جائحة كوفيد 

ر ، خصوصاً في المجتمعات التي تعيش تحت خط الفقودير متناسن وعلى النساء والفتيات بشكل خاص

 .ث ثة أشكال منها في دراستنا هذه طرحنامثل لبنان، ولهذا األثر عدة أشكال 

I 4.1 االقتصادي األثر 

لحكومة ابها إجراءات متشااااااااددة أكثر من قبل  تبداية إجراءات التعبئة العامة في لبنان، والتي لحقمع 

ائ ت عاللبنانية كان لخرها حظر جزئي للتجوال، دون إرفاق هذه ائجراءات بأي دعم اقتصااادي، فقدت 

لنساء في من ا لمئةبا 40كاملة مصادر رزقها اليومي، وبد  هذا واضحاً في نتائج دراستنا هذه، فحوالي 

اً لتردي تعد مؤشاااراً خطير . هذه النسااابة19بن جائحة كوفيد مؤخراً بسااا لهن  اعمأفقدن  العينة المدروساااة

 رهن  ألساا معي تٍ  منهن   بالمئة 40 في منطقة الدراسااة، خصااوصاااً أناألوضاااع االقتصااادية لهذه األساار 

، ساااابق الصااااغيرة فيمال اعماأل ههذعلى حصاااالن كن  قد  وبالكاد ائعالة.شاااااركن في ي منهن   بالمئة 20و

 نظراً لصااعوبة توفر فرص العمل في البقاع وبشااكل خاص للسااوريات في ظل وجود قانون عمل تمييزي

 نعتعكس النساابة السااابقة أيضاااً سااهولة فصاال النساااء ول ال جئين ضاامن قطاعات محددة. يحصاار عم

على  عويضاااااهن  تعن بعد، أو  للتنفيذ قابلة أقل ومهامٍ  بأجورٍ  لمحافظة عليهن  الصاااااغيرة بدالً من ا أعمالهن  

 .ر قابل للتطبيقديأقل تقدير إن كان العمل عن بعد 

أو درفة  بيت باستئجار يقوم النساء فيها العينةنفس من  بالمئة 94 مع نسبة ،النسبة السابقة مقارنةوعند 

من ف .داية الصعوبةأصبح في  في هذه الحالة يشيالمعوالوضع االقتصادي  أن   يتضحسكن، أو خيمة لل

 معي ت الصاااااغيرة، ومن جهة أخر  نسااااابة كبيرة منهن   هؤالء النسااااااء على ترك أعمالهن   تجهة أجبر

 شهرياً. كنهن  امس أجرةدفع  ويتوجن عليهن   ألسرهن  

أجابنا  ،االقتصاديعلى المستو  ير هذه األزمة عليهن  تأثمد  عن ر بشكل مباش مبحوثاتولد  سؤالنا ال

ليرة اللبنانية ر سااعر صاارف الهذ التأثر لغ ء األسااعار الجنوني وتغي   ينَ ، وعزبـااااااااا نعم منهن   بالمئة 96

مريكي في السااااوق السااااوداء، وأيضاااااً إلى التوقف عن العمل وانخفاض الدخل في حال مقابل الدوالر األ

 وجوده.

https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/44808/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
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نا نشهد تلك ، وقد بدأ١٩شد عنفاً من كارثة الكوفيد هذا الوضع االقتصادي قد يؤدي إلى كوارث إنسانية أ

طقة أقدم أحد ال جئين السااااوريين على إحراق نفسااااه في من 2020شااااباط  5الكوارث فع ً، ففي تاريخ 

 ، بساااااابن عدم قدرته على مواجهة األوضاااااااعفي اليوم نفسااااااهالبقاع األوسااااااط وتوفي على أثر الحادثة 

بل النسااااء ه األزمة. ولكن اتباع هذه الخطوة، ردم خطورتها، من قالمأسااااوية التي تعيشاااها عائلته في هذ

أو  بعد موتهن  و النسااااء في هذه الحالة لتحميفي مجتمع أبوي أمٌر دير قابل للتفكير أصااا ً، فغالباً ما يتم 

على  فعل،لكتراث لألسبان الحقيقية وراء هذ ادون اال ،أعباًء إضافية مرتبطة بما يسمى الشرف نجاتهن  

 يحدث مع الرجال.عكس ما 

ألهلية اهذا الوضاااااااع يزداد ساااااااوءاً عند اتباع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات  أن  في  وال شاااااااك  

ألساار اومنظمات المجتمع المدني سااياسااات تمييزية دير حساااسااة للنزاع عند تقديم الدعم ائداثي لبعض 

فيما ريين ال جئين السااو تخص  جراءات تمييزية ئديرها. وأيضاااً عند تطبيق الساالطات المعنية  اً عندون

 ،ليهمالمساااااعدات إ تعرقل عملية وصااااول عقباتإجراءات الحجر المنزلي ائلزامي، مترافقة مع يتعلق ب

 مما يشكل حصاراً على مخيمات ال جئين وأماكن تواجدهم.

 

I 4.2 وتزايد العنف القائم على النوع االجتماعي النفسي األثر 

نساااااء إن  لهذا الوضااااع المتردي أثٌر نفساااايس على األساااارة حتماً، وينعكس بشااااكل ملحوظ ومباشاااار على ال

اعف غالباً ما تكون هذه الفئات أكثر عرضااااة للعنف الذي يتضااااف .واألطفال وذوي االحتياجات الخاصااااة

اع بارتف ، يفيد2020نيسااااان  6خ ل األزمات. وفي هذا السااااياق نشاااارت صااااحيفة النهار مقاالً بتاريخ 

حالة في شااااهر لذار  88إلى  2019حالة في شااااهر لذار  44حاالت العنف الممارس على النساااااء، من 

ي. بحساان االتصاااالت التي وردت على الخط الساااخن لقو  األمن الداخل بالمئة 100، أي بنساابة 2020

د دة إلى أح، وصاالت طفلة سااورية، تبل  من العمر خمس ساانوات، جثة هامنفسااه تاريخ نشاار المقالوفي 

 مستشفيات طرابلس، بعد تعرضها للضرن المبرن من قبل والدها.

 40بت أجاف ،19خ ل أزمة كوفيد  عن تزايد العنف الممارس عليهن   مبحوثاتلنا الأساا في نفس السااياق،

عض البو يهن  بعضه علمورس نعم، وتراوحت أشكاله بين تعنيف نفسي ولفظي وجسدي، ـاااا ب بالمئة منهن  

،أطفالعلى  اآلخر  كما أخبرننا.من األطفال وبشكل خاص على الفتيات  هن 
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ا جعله بسبن تواجده الدائم في المنزل ممفي الفترة األخيرة، جداً  اضطربت" ع قتي مع زوجي 

تعنيف ي، وطااالنإلى تعنيف لفظي ومعنوي هااذا   د  أويتاادخاال بعملي المنزلي اليومي،  يراقاان

 .إحد  النساء في عينة الدراسة " د.ن" نا خبر، تبناتي"طال جسدي 

ل خ  وأخبرتنا النسااااء المنفصااا ت في العينة المدروساااة عن تضااااعف أشاااكال العنف االجتماعي عليهن  

 لك إلىذويُنسااان سااابن ، لهواتفهن   اساااتخدامهن  على و هذه األزمة، فازدادت القيود المطبقة على حركتهن  

 .مع الخارج بالتنقل والتواصلديان العذر ، وبالتالي عن أعمالهن   توقفهن  

 "لطالما تعرضات للتعنيف الجسادي من قبل أخي، وفي ظل أزمة الكورونا تضااعف هذا التعنيف

ساابن عنه ب ، وأنا عاجزة عن االسااتق لةفي المنزل وضااربه ألوالدي الث ث بساابن مكوثه الدائم

 .إحد  النساء في عينة الدراسة " م.ت" نا خبرت، "وضعي المادي المتردي

ف خوفاً من للعنف اليومي دون ائب غ عن هذا العن والجدير بالذكر هنا، أن الكثير من النسااااء يتعرضااان  

 شااااااحاالقتصااااااادي بالرجل في ظل  بساااااابن ارتباطهن  ربما ، أو من وصاااااامة المجتمع، أو أطفالهن   انفقد

قيقي إجراءات الدعم الحكومي المناسااااان للمعن فات. وأعداد االتصااااااالت ال تعكس بالضااااارورة العدد الح

، في داية الصاااااااعوبة لحاالت العنف، ألن االتصاااااااال وطلن المسااااااااعدة بوجود المعن ف في المنزل أمرٌ 

 خيمة قماشية.عبارة عن خصوصاً عندما يكون المنزل صغيراً أو مشتركاً، أو 

لنسااااء مشااااركة ا ضاانخفالنسااااء اآلن من أجل التنمية  الحماية في منظمة فريق الحظ، ذاته لساااياقافي 

سي االجتماعي الجماعي وإدارة الحاال ت الفردية، والفتيات في منطقة البقاع األوسط في برامج الدعم النف

من عام  والثانيبالمئة بين الربعين األول  56التي تتضاااامن تقديم الشااااكاو  والتبلي  عن العنف، بنساااابة 

2020. 

ي م فوبحساان التقرير الشااهري لمنظمة كفى لشااهر لذار، فإن االتصاااالت التي كانت ترد إلى مركز الدع

دت منذ من االتصاالت التي ور بالمئة 70لذار، إذ أن  13انخفضت منذ  البقاع من قبل الجئات سوريات

 بالمئة 45ت ولبنانيا بالمئة 55ر السااابقة هي كانت النساابة في األشااه بينماهذا التاريخ كانت من لبنانيات 

 سوريات.

ها حصاااار أحالت منظمة كفى انخفاض نسااابة االتصااااالت من الساااوريات إلى ع جائحة وامل متعد دة، أهم 

تداد الحصااااااااار على مخيبللناس وإلزامهم  19كوفيد  مات ال جئين البقاء في منازلهم أو خيمهم، واشااااااا

لحاجيات األسااااساااية أو مساااموحاً الخروج من المخيمات حتى لشاااراء ا لم يعدحيث  ،الساااوريين في البقاع

 الخدمات التي كانت تقد مها المنظمات للعائ ت أصبحت شبه معدومة.في حين أن   لسحن المال.
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ذ أن  إفي ظل  هذا الوضع، يصعن التبلي  عن حاالت العنف ويستحيل الخروج من المسكن لتقديم شكو . 

ل على كانا يمنعان ال جئات من تقديم شااااكاو  في السااااابق بساااابن تعذ ر الحصااااو الخوف والترد د اللذين

 يات اآلن هي إيجاد سقف ومأكل.واألولفإقامة، أصبحا مضاعفين. 

ً لهذ ، بعضاااااها يأخذ أشاااااكال اضاااااطرابات نفساااااية وبعضاااااها يتحول ا الوضاااااع المتردي لثار نفساااااية حتما

بوجود صااااااعوبات في الشااااااعور  دندروسااااااة أفالعظمى من العينة الم الضااااااطرابات جساااااادية، فالغالبية

منها الوضاااااااع  ،ذلك ألسااااااابان متعددةمبحوثات ذه األزمة، وعزت الباالساااااااتقرار واالطمئنان في ظل ه

الخوف  ، ومنهااالقتصااادي المتردي والحجر المنزلي وما رافقه من أشااكال متعددة للعنف المطبق عليهن  

ساارة عند زل لألوعدم القدرة على تملك من ،ء السااورياتمن المسااتقبل المرتبط بالعودة القساارية عند النسااا

ة حبه من وصااااامة اجتماعيطومنها أيضااااااً الخوف من ائصاااااابة بالفايروس وما يصااااا .النسااااااء اللبنانيات

كس على ال جئات وال جئين الساوريين بشاكل خاص. تنع مييزومن تللمصاابين والمصاابات بشاكل عام، 

مختلفة  تظهر من خ ل عوارض صاااحية ونفسااايةو أخبرننا، بحوثات كمابعض الم علىهذه الصاااعوبات 

 كاالنقطاع عن الطعام، والكوابيس، والعزلة والعصبية.

ي هذه فبالتوتر والخوف والعصااااابية  أيضااااااً أخبرننا بارتفاع معدالت شاااااعورهن   والغالبية العظمى منهن  

بالخوف من الخروج من المنزل وم بان ربطن معظمها  بة أطفالهن الفترة، ويعود ذلك ألسااااااا ن إصااااااااا

 طفالهن  أعلى مسااتقبل  خشاايةبالأيضاااً وربطها البعض  .آلثار االقتصااادية والنفسااية للحجروبا ،بالفايروس

، عند دالبيتهن   قلة النوم والكوابيسب مبحوثاتالدراساااااااي. وتظهر عوارض هذه المشااااااااعر بحسااااااان ال

ع موالعصااابية عند التعامل  لصااارا ا، وببانقطاع الدورة الشاااهرية دون سااابن فيزيولوجي عند بعضاااهن  و

 هن  عند البعض اآلخر.أطفال

م في ض بين لالارعاألهذه  تراون، تنعمـااا ب هذه الفترة أخبرننا معظمهن   جسدية في أعراضوعن ظهور 

 الرأس والمعدة والتهان األعصااااان عند البعض، وبين ضاااايق تنفس وتساااااقط للشااااعر وفقدان للوزن عند

 البعض اآلخر.

لمتوقع، خصوصاً أن هذه األزمة قد تطول أكثر من ا ،مؤشر خطير لوضع النساء والفتياتهذا الواقع هو 

لقيود اجدر ائشارة هنا إلى صعوبة وصول النساء والفتيات إلى مراكز الدعم النفسي والصحي بسبن تو

التي ة ليالسااااالطات المحقبل من  القيود هذه كانت ساااااواء  في الفترة األخيرة.تحركاتهن  على  تي ازدادتال

ن مالخروج  ، خصاااوصااااً النسااااء العام ت اللواتي فقدن عذرأسااارهن   قبل من تجوال، أولل اً حظر تطبق

.المنزل للعمل بعد فصلهن  عن   أعمالهن 
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I 4.3 االجتماعي األثر 

ً اجتماعية خاصاااة بالنسااااء والفتيات،  لهذه األزمة أيضااااً لثارٌ  آلثار ا معظم هذه في ظل ارتباط خصاااوصاااا

لمهام المنزلية ابازدياد  مبحوثاتأخبرتنا الغالبية العظمى من ال ،في هذا الساااااااياق. بالبنية األبوية للمجتمع

لرجال في عدم مشاركة انظراً لخ ل هذه الفترة،  "إناثـاااااااا "كالفيزيولوجي  واألسرية المرتبطة بواقعهن  

المهام  حال مشااااااركة أحد أفراد األسااااارة بهذه. وفي منها تدريس األطفال حتى ،هذه المهام على ائط ق

من المشاركة  رذكوع المجتمع األبوي األطفال التكون المشاركة من قبل الفتيات من األطفال، فغالباً ما يمن

 بأعمال المنزل ويستهزل بهم في حال مارسوا أدواراً اجتماعية دير نمطية. 

، 19 كوفيد متزايد على النسااااء والفتيات خ ل أزمةال عنفوال ةر النفساااياثدنا اآلرصااافي الفقرة الساااابقة 

م فيها تتقاطع مع اآلثار االجتماعية أيضاااااااً، خصااااااوصاااااااً في المجتمعات التي تنعد لكن معظم هذه اآلثار

ً يظهر هذا  .الحدود بين الحيزين الخاص والعامالخصااوصااية وتت شااى فيها  وء وفي في مخيمات اللج جليا

لنساااااء التجمعات السااااكنية المت صااااقة، فكثير من المشاااااكل األساااارية مرتبطة بنظرة الجيران والمجتمع ل

 ني نفسه. كانت ضمن التجمع السك حتى وإن ،تحركاتهن  المطبقة على والفتيات، وبالتالي تتضاعف القيود 

 عن تعرضااهن   مبحوثاتنا بعض الت، أخبرتاالسااتغ ل الجنسااي المرتبط بتقديم المساااعدا أما بخصااوص

 انعتهن  ، وعند ممالستغ ل جنسي مباشر من قبل بعض رجال البلديات مقابل تقديم مساعدات إداثية لهن  

باً ما يتم . ودالتطالهن  ، ونشر إشاعات مسيئة اجتماعياً يقوم هؤالء الرجال بمنع وصول المساعدات لهن  

قديم تم في الساالطة بين شاارطي بلدية ينظ   التفاوترعة فائقة بساابن عات اجتماعياً بسااتصااديق هذه ائشااا

 مساعدة. الالمساعدات وبين امرأة بسيطة تتلقى 

ساابن بعن انقطاع فرصااها بالحصااول على مساااعدة إداثية خ ل هذه األزمة أيضاااً إحد  النساااء أخبرتنا 

وبساابن ، المسااؤول عنه الشاااويشلتحرش الجنسااي من قبل ثر تعرضااها لإاضااطرارها لترك المخيم على 

ها بساابن خروج ى المساااعدةم فرصااها بالحصااول علتنعدواآلن، لتقديم المساااعدة لها دون مقابل. رفضااه 

 ا.خارجه ال المخيمات داخل توزعمعظم المساعدات التي تقدمها المنظمات ائنسانية فمن المخيم، 

جابات إلنوع االجتماعي، فكما الحظنا من ال يمكن قراءة هذا الواقع االجتماعي بدون قراءة حساااااااسااااااة ل

ى المجتمع ونفساااية علاجتماعية والنسااااء والفتيات في العينة المدروساااة، كان لهذه األزمة لثار اقتصاااادية 

طة على النساااء والفتيات ألساابان مرتب خاص ودير متناساانهذه اآلثار بشااكل  تنعكسبشااكل عام، ولكن 

 وبالبنية األبوية للمجتمع. التمييزيةبالقوانين المحلية 
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I 5 استجابة منظمة النساء اآلن من أجل التنمية القسم الثاني : 

لتمييز اتؤمن منظمة النسااااااااء اآلن من أجل التنمية بأن الحياة اليومية المعاشاااااااة هي األكثر كشااااااافاً عن 

ياق حياتهن   لة التي تواجها النساااااااااء والفتيات في سااااااا كثر من أاليومية، ونؤمن بهذه المقاربة  وال عدا

ي العدالة فالعدالة بالنسااااااابة للنسااااااااء ه .نين والتشاااااااريعات الدولية والمحليةالتعاريف المعتمدة في القوا

ن كافة م ، وحمايتهن  على وسااائل العيش األولية، والتعليم ألطفالهن   االقتصااادية بشااكل يضاامن حصااولهن  

انت كللعدالة. وتصااااابح هذه المقاربة أكثر وضاااااوحاً في حال  تهن  أشاااااكال العنف المحتملة، هذه هي رؤي

 المرأة هي المعيل األساااااااسااااااي لألساااااارة في ظل ديان الرجل أو في حال وجوده دون عمل. هذا الواقع

شاااااكال إلى تحديد أ أود  بنااليومي المعاش رصااااادنا أجزاًء منه في القسااااام األول من الدراساااااة، والذي 

 متعاقبة.لمحاولة دعم النساء والفتيات بشكل أفضل في ظل هذه األزمات ال االستجابة المحلية ال زمة

 

I 5.1 األساسية للنساء والفتيات في عينة الدراسة االحتياجات 

عن وجود  بالمئة 70عن الوضع الصحي لألسرة، فأبلغتنا حوالي الدراسة عينة سألنا النساء والفتيات في 

، وبين م بالساااانوإرضاااااع وتقد   هذه االحتياجات بين حملٍ توزعت  .ألساااارهن   احتياجات صااااحية خاصااااة

 ،الضغط والسكري والربو والصرع، وبين أمراض مزمنة كعند البعض إصابات حرن وإعاقات جسدية

 عند البعض اآلخر. سرطان الثدي والفشل الكلويكحياة بالوأمراض مهددة 

لساااانوات ة التي انخفضاااات كثيراً خ ل اهذه االحتياجات تتطلن وصااااوالً فعاالً ومجانياً للخدمات الصااااحي

والتي  .لبنان م ل جئين السوريين فيقد  ثر القرار الدولي بخفض المساعدات التي تُ إاألخيرة الماضية على 

 خ ل فترة حظر التجوال، بالتزامن مع فرض قيود على حركة المنظمات الصااااااحية فيأيضاااااااً تعرقلت 

 أماكن االحتياج في فترة التعبئة العامة.

 د أخبرتنافقت المحتاجة، والجدير بائشااارة هنا إلى قدرة المعلومات الصااحية ال زمة على الوصااول للفئا

ا من المعلومات متوفرة ويحصاااااالن عليه أي أن   .عن وصااااااول هذه المعلومات إليهن  بكاملهن  مبحوثات ال

ت الداعمة ولكن اآلليا ووسااائل ائع م المحلية ووسااائل التواصاال االجتماعي، نسااانيةالمنظمات ائخ ل 

 .المطلون شكلاللومات دير متوفرة بوالوقائية المرتبطة بهذه المع
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ء اقي النسااااالصاااحية للوقاية، أما ب بالمئة فقط من العينة تساااتخدم المعقمات 38فعلى سااابيل المثال حوالي 

أسبان أهمها  ذلك لعدةيعود  .كالكلور والصابون والخل والليمونفيلجأن إلى استخدام مواد منزلية للتعقيم 

نشااير هنا إلى و  عنها كما أخبرننا.بدالً شااراء المواد الغذائية ل األساار د ء مواد التعقيم الصااحية وتفضاايل

ً  هذه إمكانية فقدان مواد التعقيم المنزلية  .لكذفي حال تفاقم الوضع االقتصادي أكثر من  ،أيضا

ل األزمة االحتياجات اآلنية التي يحتجنها في ظ وفي نهاية المقاب ت ساااااااألنا النسااااااااء والفتيات عن أهم

لشهري حصول على ائيجار اإلى النت بشكل أساسي الحاجة الراهنة، فتشابهت ائجابات بمعظمها وتضم  

طفال من مسااتلزمات األ وعلى من جهة، المواد الغذائية والم بس ومواد التعقيم واألدويةوعلى  ،للمسااكن

 من جهة أخر . النظافة النسائية من فوط ومعقماتحفاضات وحلين ومستلزمات 

تبط رمحصاااول على دخل ثابت لل بحاجتهن   هن  ألمد، أجابت نسااابة كبيرة منوعن أهم االحتياجات طويلة ا

 أن أوحاجة لوجود الرجل في األسااارة، أي الحاجة لوجود ال ت ها .مساااتقر على فرص عمل بحصاااولهن  

 وجود اللواتي يرأسااان أساااراً ابات من النسااااء الكانت هذه ائج في إعالة األسااارة. يشااااركهن   أ  أو زوج

 من ذوات المفقودين في الحرن السورية.كان  ، وأدلبهن  للرجال فيها

بينما ، هو حل مسااتدام ألساارهن   دول إعادة التوطين إحد إلى الساافر خارج لبنان رأين أن  بعض النساااء 

دائمة من مفوضااااية األمم المتحدة لشااااؤون  اتعلى مساااااعد اسااااتئناف حصااااولهن  أن  بعض اآلخر رأ  ال

 .بدوره قد يكون ح ً مساعداً  ال جئين بعد انقطاعها عن أسرهن  

هو حل  سااراً،قعنها  بعد انقطاعهن   ،عودة إلى مقاعد الدراسااةلرأين أن افالمدروسااة أما الفتيات في العينة 

. على ال جئين  نيةها اشااتراط الدولة اللبناأبرز ،إلى عدة أسااباناالنقطاع  هذايعود و مسااتدام بالنساابة لهن 

سوريين  ستحواذهم ال سوريا لتكملة تعليمهم الرسمي في لبنانا مكن موهذا دير  ،على أوراق رسمية من 

 بانتبرز أس ،هذه األوراق تحصيلاستطاعوا في حال و .ب دهم مستمرة فيالتي ما زالت بسبن الحرن 

أو  ،دراستهن  األسرة على تحمل مصاريف مثل عدم قدرة ، عليمإلى التالفتيات  دون وصولأخر  تحول 

 اطبسااابن اشاااترفي لبنان،  ال جئين إلى العدالةدالن ول في ظل تعثر وصااا ،من التحرش يهن  الخوف عل

 شرعية عند التبلي  عن أي انتهاك قد يطالهم. اتإقاماستحواذهم على  السلطات
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ة رصااااادناه في القسااااام األول من الدراساااااة من احتياجات نفسااااايهذه االحتياجات المادية والصاااااحية وما 

من أجل التعامل  إلى تضافر الجهود المحلية والدولية يحتاجواقعاً متردياً  لنا تركت ،واقتصادية واجتماعية

ساء والفتيات وإتاحة ال بهدف سد معظم هذه االحتياجات أو ،معه مل على للع فرص لهن  مساعدة ودعم الن

لتطعيم اإذا لم يتم اكتشااااااف قد تطول أكثر من المتوقع،  19أزمة كوفيد  أن   ال سااااايما .سااااادها بأنفساااااهن  

 في المستقبل القرين.المناسن 

لنسااوية اوالمنظمات  ،يأخذنا هذا الواقع إلى ضاارورة تعزيز دور المنظمات ائنسااانية المحلية بشااكل عام

عدم وعبر الحدود، عمال ائنساااانيين قيوداً على حركة ال دول العالمفي ظل فرض  ،المحلية بشاااكل خاص

. كما وميةالساااتعانة بالقطاعات دير الحكعلى االساااتجابة المناسااابة لألزمة دون ا المحلية الحكوماتقدرة 

 19وفيد إلى ضاارورة تحديث هذه المنظمات لبرامجها وأنشااطتها بشااكل يتماشااى مع واقع أزمة ك يأخذنا

صااااااااد األهم للمنظمات النساااااااوية المحلية الفاعلة في الميدان، من خ ل ر رالمساااااااتجد. لكن يبقى الدو

 ها.بالخاصة  االستجابةأسالين  على النساء والفتيات، وتطوير زماتلأل دير المتناسبةاالنتهاكات واآلثار 

I 5.2 االستجابة طةالتوصيات وخ 

فتيات عن بتقديم برامجها للنسااااء والاساااتمرت منظمة النسااااء اآلن من أجل التنمية  19خ ل أزمة كوفيد 

لذي يتضمن ا الحظنا في برنامج التمكينقد قدر ائمكان. و هن  منصات الكترونية مناسبة لباستخدام  ،بعد

لثاني من بالمئة بين الربعين األول وا 23دورات تمكين معرفية ومهنية، انخفاض نسبة المشاركة حوالي 

حواسااين في لت مشاااركالعدم امت ك أدلن ال الحاسااون ويعود ذلك، خصااوصاااً في تدريبات 2020عام 

تحديداً في ومما يجعل عملية التطبيق العملي للمهارات عملية صاعبة. أما في برنامج المشااركة  ،منازلهن  

ألول ابالمئة بين الربعين  25مشاااروع القيادات النساااائية المجتمعية، انخفضااات نسااابة المشااااركة حوالي 

 . 2020 والثاني من عام

ترنت ننسااااااااء والفتيات على الوصاااااااول إلى ائبقدرة ال ال تبدو نسااااااان االنخفاض هذه كبيرة جداً مقارنةً 

ناسااابة مبقدرتهن على اساااتخدام مسااااحة مكانية  واساااتخدام هواتف وبرامج تعليمية محددة، أيضااااً مقارنةً 

 . للتعلم عن بعد ضمن أماكن سكنهن  

ت الفردية أما في برنامج الحماية والذي يتضااامن برامج الدعم النفساااي االجتماعي الجماعي وإدارة الحاال

ذلك  يعودو، 2020بالمئة بين الربعين األول والثاني من عام  56فقد انخفضااات نسااابة المشااااركة بنسااابة 

 ول من الدراسة. القسم األ ألسبان عديدة ذكرناها مسبقاً في
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اسااااتجابتها  حسااااينمية بعض الخطط لتوضااااعت منظمة النساااااء اآلن من أجل التن في ظل كل ما ساااابق،

 قدراتحساااان التمويل والفي مرحلة الحقة بتنفيذ البعض اآلخر بعضااااها، وسااااتقوم بدأت بتنفيذ  ،المحلية

اعلة توصاااااايات عامة يمكن اتباعها من قبل جميع الجهات الفهذه  تترك دراسااااااتنا. بغض النظر، المتاحة

 ذات الصلة:

ياااااااادة وتطاااااااوير بااااااارامج التوعيااااااااة الصاااااااحية لتوضااااااايح أهميااااااااة وللياااااااة التعقااااااايم والوقايااااااااة ز -

 الصحيحة.

السااااااااتمرار بتقااااااااديم جلسااااااااات الاااااااادعم النفسااااااااي االجتماااااااااعي الخاصااااااااة بتخفيااااااااف الضااااااااغوط ا -

 النفسية والقلق وبعض استراتيجيات ضبطها.

ن إحااااااااالت ساااااااتمرار باساااااااتقبال االستشاااااااارات الفردياااااااة وإدارة الحالاااااااة وماااااااا يرافقهاااااااا مااااااااال -

 للمنظمات الشريكة.

عزيااااااز التشاااااابيك والتنساااااايق مااااااع المنظمااااااات والساااااالطات المحليااااااة وجميااااااع القااااااو  الفاعلااااااة ت -

 في المنطقة، بشكل يضمن تكامل أشكال الدعم المقدم وتنظيم توزيعه.

عزياااااااز وتطاااااااوير نظاااااااام ائحالاااااااة ماااااااع المنظماااااااات المحلياااااااة والدولياااااااة التاااااااي تقااااااادم حماياااااااة ت -

 والفتيات.فورية للنساء 

 اً بشااااااكل يتضاااااامن محاااااااورهواتااااااف وون ليصاااااابح مناسااااااباً للتطااااااوير ماااااانهج تاااااادريبات الحاساااااا -

 لكتروني.اية النساء والفتيات من العنف ائعن األمن الرقمي مما يساهم في حم

حويااااااال قسااااااام مااااااان المصااااااااريف ديااااااار المساااااااتخدمة، بالتنسااااااايق ماااااااع المنظماااااااات المانحاااااااة، ت -

 وصحية ضرورية.لمشاريع صغيرة أو لمساعدات مادية 

صااااااااناعة مااااااااواد وألعااااااااان منزليااااااااة فااااااااي الفتيااااااااات واسااااااااتثمار وتمكااااااااين مهااااااااارات النساااااااااء  -

 ومشاركتها مع منظمات داعمة للطفل.

ثر الضااغط دراسااة أك توضااح اآلثار دير المتناساابة لألزمات على النساااء والفتيات، نوعية إنتاج أبحاث -

كن يم. مع تصاااميم اساااتجابة عملية مناسااابة لها 19النفساااي على النسااااء المعي ت في ظل جائحة كوفيد 

يتطلن هذا توفير فرص عمل  ،حساااااان الحاجات المشااااااتركة والملحة للبحثاختيار أكثر من موضااااااوع 

 ودوائر وصولها. ةلى تطوير وتوسيع فرق عمل المنظمعية للنساء والفتيات مما يؤدي إتطو  
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بتنفيذ  ، عن طريق إشااااراكهن  منهن   صاااااً الخارجات عن التعليمتصااااميم برنامج خاص للفتيات وخصااااو -

ريق فأنشطة دعم نفسي اجتماعي، كتنفيذ أنشطة لألطفال ضمن التجمعات السكنية تحت إشراف ومتابعة 

 الحماية لد  منظمة النساااااء اآلن بشااااكل يضاااامن بناء قدرات بعض الفتيات وتأمين مدخول شااااهري لهن  

 عبارة عن بدل تطوع.

حقق هذه المشاااريع دعماً اقتصااادياً  ت. مقابل تعويض مادي يومي لهن  تصااميم مشاااريع صااغيرة للنساااء  -

لها بساابن  وتخفف بدورها من الضااغوطات النفسااية التي يتعرضاان أيضاااً.اء، وتمكيناً معرفياً ومهنياً للنساا

طة كل نقف. يتم توزيع المشااااااااريع الصاااااااغيرة بأكثر من نقطة تجمع ساااااااكنية، األزمات المتعاقبة عليهن  

، ، على ساابيل المثال ال الحصاار، نقطة لمواد تنظيف19بصااناعة مادة الزمة لجائحة كوفيد متخصااصااة 

 ونقطة للمعقمات، ونقطة لصناعة الكمامات، إلخ.

درين مجموعة من النساااااء اللواتي تدربن مساااابقاً مع منظمة النساااااء اآلن، وخصااااوصاااااً في برنامج ت -

ونظام  ى النوع االجتماعيضااااااااايا العنف القائم علق حول أخر قانونية و تدريباتٍ ت النسااااااااائية، القيادا

لحاالت  يضمن قدرتنا على الوصول المباشرمما  بحسن التوزع الجغرافياختيار النساء ب وذلك ،ائحالة

 العنف في أماكن التجمعات السكنية، والتعامل معها وإحالتها داخلياً وخارجياً.
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