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زاد تفــّي فــروس كورونــا المســتجّد )كوفيــد-19( مــن خطــر 
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف مجيــع أحنــاء العالــم.1 
وبــرز هــذا الزتايــد بشــكٍل واضــح يف البلــدان الــي فرضــت 
ففــي  لبنــان.  مثــل  الفــروس  انتــار  لمنــع  صارمــًة  قيــودًا 
يــر نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم عــى  تقر
العــام،  مــن  األول  للربــع   )GBVIMS( االجتماعــي2  النــوع 
يادة نسبهتا 4٪ يف عنف الرشيك احلميم مقارنًة  أاشر إىل ز
بالفــرة الزمنيــة نفهســا يف عــام 2019 واخنفــاض بنســبة ٪8 
يف التبليــغ عــن هــذا العنــف يف آذار/ مــارس 2020 مقارنــًة 
بهشر كانون الثاين/ يناير 32020. وهذا التناقض بني ارتفاع 
هــذا النــوع المحــّدد مــن العنــف واخنفــاض اإلبــاغ اإلمجــايل 
ُيلقــي الضــوء عــى التحديــات الــي تواجههــا الناجيــات  مــن 
العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف وضــع كوفيــد-19. 
فخــال فــرة  التعبئــة العامــة، قــد يتصاعــد التوّتــر بهسولــة 
ويدفــع  منازلهــا.  يف  العائــات  حجــز  يتــم  إذ  األرسة  داخــل 
يــٍد  الوضــع االقتصــادي المــرّدي العديــد مــن األرس إىل مز
يــادة خطــر العنــف. ويف  مــن التوتــر والقلــق، ممــا يــؤدي إىل ز
يف  صعوبــة  مــن  والفتيــات  النــاء  تعــاين  نفســه،  الوقــت 
اإلبــاغ عــن حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي أو 
الوصــول إىل اخلدمــات المؤاتيــة بســبب القيــود المفروضــة 
االتصــال،  أجهــزة  إىل  المحــدود  والوصــول  التنّقــل،  عــى 
وغيــاب اخلصوصيــة، أو تواجــد مرتكــي العنــف داخــل األرسة 

نفهســا او المــزل نفســه .

بقيــت اجلهــات الفاعلــة يف جمــال اإلســتجابة للعنــف القائــم 
عى النوع االجتماعي يف لبنان، طوال فرة وباء كوفيد-19، 

متيقظــة لرصــد هــذه المخاطــر المزتايــدة واالســتجابة لهــا. 

 1.  رســالة األمــن العــام عــر الفيديــو حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وفاشــية كوفيد-91،
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  2. التقريــر الفصــي لنظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي )نيســان/ أبريــل

0202(، لبنــان

3. املرجع نفسه

ومــن أجــل إبقــاء خدمــات الوقايــة و االســتجابة مــن العنــف 
القائــم عــى النــوع االجتماعــي متاحــًة للنــاء والفتيــات أثناء 
عــى  القائــم  بالعنــف  المعــي  العمــل  يــق  فر قــام  اإلغــاق، 
النــوع االجتماعــي بتكييــف طــرق عملــه برسعــة مــع اخلدمــات 
عــن بعــد، والتأّكــد مــن متابعــة احلــاالت العاجلــة شــخصيًا. 
يــق العمــل المشــرك بــني الــوكاالت حــول العنــف  وقــام فر
يــز  تعز هبــدف  األثــر  بتقييــم  االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم 
وحتديــد  الفتيــات  و  النــاء  إلنقــاذ  الراهنــة  اجلهــود  هــذه 

الثغــرات والتحديــات الــي ميكــن للقطاعــات دعمهــا.

وتنــاوَل التقييــم ثاثــة جمــاالت رئيســية، واردة أدنــاه، لتوثيــق 
حجــم اثــر كوفيــد-19 عــى العنــف ضــد النــاء والفتيــات:

وخماطــر 	  الفــروس  عــن  والفتيــات  النــاء  تصــّورات 
العنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

اإلغــاق؛ أثنــاء 

مــدى التحديــات الــي تواجههــا النــاء والفتيــات يف 	 
احلصــول عــى خدمــات العنــف اجلنــي والعنــف القائــم 

عــى النــوع االجتماعــي؛ 

إمكانيــة الوصــول إىل اخلدمــات الرئيســية غــر المتعلقــة 	 
اإلغــاق  أثنــاء  النــوع االجتماعــي  عــى  القائــم  بالعنــف 
مثل الغذاء، والرعاية الصحية، ومســتلزمات النظافة، 
وســبل العيــش، وخدمــات الصحــة النفســية والدعــم 
النفي االجتماعي، والتحديات الي تواجهها الناء 

والفتيــات.

وتــم دعــم حتليــل هــذا التقييــم مبصــادر بيانــات ثانويــة أخــرى، 
بالعنــف  المتعلقــة  المعلومــات  إدارة  نظــام  يــر  تقار مثــل 
القائــم عــى النــوع االجتماعــي حــول التوجهــات، وتقييمــات 
االحتياجــات، ونتــاجئ رصــد احلمايــة للوصــول اىل فهــٍم اشمــل 

للوضــع.
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تم اعتماد هنج خمتلط األسلوب، جيمع بني التقنيات الكمية 
الطبقيــة  العينــات  أخــذ  تقنيــات  باســتخدام  والنوعيــة، 
لضمــان متثيــل وضــع النــاء والفتيــات عــر مواقــع خمتلفــة. 
وُأجــري التقييــم مــن خــال مقابــات فرديــة عــر الهاتــف. تــم 
حتديــد حجــم العينــة بنــاًء عــى هامــش خطــأ مــن 10٪. وتــم 
دجم االعتبــارات األخاقيــة بالكامــل يف عمليــة مجــع البيانــات 
عــدم  لمفهــوم  األاسســية  المبــادئ  احــرام  مــع  وإدارهتــا، 
الــرر والســامة واالمــان والثقــة وعــدم الكشــف عــن الهويــة 
وعــدم التميــز والتطــّوع عــى أاسس مبــادئ الموافقــة عــن 

علــم.

تــم مجــع البيانــات يف الفــرة مــا بــني 10 و24 نيــان 2020 
االجتماعيــات  العامــات  مــن  فــرق متخّصصــة  باســتخدام 
يعملــن  اللــوايت  االجتماعــي  النفــي  الدعــم  وأخصائيــات 
الدوليــة ومنظمــة  اإلنقــاذ  مــع منظمــة »إنرســوس« وجلنــة 
الدامناركــي  الاجئــني  وجملــس  »كــر«  ومنظمــة  »أبعــاد« 
مــع  العمــل  يف  واســعة  خــرة  لدهيــن  واللــوايت  لبنــان،  يف 
االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم  العنــف  مــن  الناجيــات 
ودعمهــّن. وقــد راعــت مجيــع العامــات االعتبــارات الثقافيــة 
عــى  القائــم  العنــف  لتقييــم  موّحــدة  إراشدات  واّتبعــن 
الزتمــت  ذلــك،  عــى  عــاوة  بعــد.  عــن  االجتماعــي  النــوع 
مجيــع المــاركات يف عمليــة مجــع البيانــات مبدونــة قواعــد 
الســلوك والمدونــة األخاقيــة لــكل منظمــة. وقــد كفــل ذلــك 

البيانــات. خــال عمليــة مجــع  الــرر  عــدم  مبــدأ  تطبيــق 

متــت مقابلــة مــا جمموعــه 562 شــخصًا يف مجيــع أحنــاء البــاد 
لهــّن  مّمــن ســبق  الفتيــات(،  مــن  النــاء و٪9  مــن   ٪91(
عــى  القائــم  العنــف  مــن  الوقايــة  خدمــات  إىل  الوصــول 
النــوع االجتماعــي يف لبنــان مــرة واحــدة عــى األقــل4 . هــذا 
واســُتخدمت أســئلة المقابلــة لتقييــم ثاثــة جمــاالت اهتمــام 

خمتلفــة تتعلــق بوضــع كوفيــد-19 عــى النحــو التــايل: 

عــى  احلصــول  وقنــوات  كوفيــد-19،  بفــروس  الوعــي   •
المعلومــات الرئيســية، وفائــدة معلومــات كوفيــد-19 الــي 

تاركهــا؛ تــم 

• تأثــر كوفيــد-19 عــى أمنــاط وخماطــر العنــف القائــم عــى 
االجتماعــي؛  النــوع 

عــى  القائــم  العنــف  مــن  الوقايــة  الوصــول إىل خدمــات   •
عــن  فضــًا  خدمــات،  مــن  وغرهــا  االجتماعــي  النــوع 

الصلــة. ذات  التحديــات 

4. سوريات )57٪(، لبنانيات )32٪( وجنسيات أخرى )٪2(.

المنهجية

جمع البيانات

اإلطار األخالقي

التقييــم  أهــداف  عــى  البيانــات  إطــاع جامعــي  وتــم  هــذا 
وجــرى تدريهبــم عــى كيفيــة إجــراء المقابــات عــر الهاتــف، 
مــع مراعــاة احلمايــة و حاســية موضــوع العنــف القائــم عــى 

النــوع االجتماعــي قبــل إجــراء المقابــات.

التطّوع والرسية وعدم الكشف عن الهوية

مــن  المــاِركات  اىل  الدعــوة  ُوّجهــت  المقابــات،  إلجــراء 
خــال نقــاط االتصــال اخلاصــة بــكل منظمــة مــن أجــل جتّنــب 
كــراه. وتــم إباغهــّن مبوضــوع المقابلــة  أي شــعور حمتمــل باإل
مســبقًا ومنحهــّن خيــار الماركــة أو عــدم الماركــة. وقــد 
تــّم مجــع البيانــات مــع احــرام المعايــر الدوليــة للثقــة وعــدم 
الكشــف عــن الهويــة، حيــث تــم تســجيل المعلومــات ذات 
عــى  تشــجيعهّن  يتــم  لــم  األســماء.  دون  مــن  فقــط  الصلــة 
العنــف  حــوادث  مــن  شــخيص  حــادث  أي  عــن  الكشــف 
المقابــات  خــال  االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم  العنــف 
مــع  منفصــل  بشــكٍل  فقــط  بذلــك  ُســمح  بــل  الهاتفيــة، 

احلــاالت. إدارة  عــن  المســؤولني 

الموافقة المسبقة

للماركــة  الموافقــة  شــفهيًا  والفتيــات  النــاء  أعَطــت 
يف  المقابــات  مجيــع  يــت  وُأجر تعليقاهتــّن.  عــى  واحلصــول 
التــارخي والوقــت المتفــق علهيمــا بــني القائــم بإجــراء المقابلــة 

والمــاِركات.

التحّقق من األدوات واالختبار التجرييب

بــدء  قبــل  الهاتفيــة  للمقابــات  يبيــة  يــت جلــات جتر ُأجر
الــواردة  الماحظــات  إدراج  أجــل  مــن  الفعليــة،  العمليــة 
مــن المــاِركات وفــرق مجــع البيانــات يف االســتبيان. ومــن 
َعقــدت  للنتــاجئ،  الفّعــال والمتجانــس  الفهــم  أجــل ضمــان 
فرقهــا  مــع  اجتماعــات  البيانــات  جبمــع  معنيــة  منظمــة  كل 
طــوال  المرتــدة  التعليقــات  ومناقشــة  لمراجعــة  الميدانيــة 

العمليــة.
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القيود في جمع البيانات
• كانــت إمكانيــة وصــول الفتيــات المراهقــات إىل الهواتــف 
مــن  متّكــَن  وعندمــا  حمــدودة.  األخــرى  االتصــال  وواسئــل 
ذلــك، لــم يكــن االتصــال يف الكثــر مــن األحيــان يف ماحــٍة 
خاصــة هبــّن مّمــا جعــل مــن الصعــب ضمــان الرسيــة واألمــان 
أثنــاء المقابلــة. وأدى ذلــك إىل الوصــول إىل عــدد أقــل مــن 
البالغــات  للنــاء  اإلمجــايل  بالعــدد  مقارنــًة  المراهقــات 

اللــوايت تــم الوصــول إلهيــّن.

• أجــرى جامعــو البيانــات مقابــات مــع النــاء والفتيــات 
تعــى  الــى  اآلمنــة  األماكن/الماحــات  إىل  جلــأَن  اللــوايت 
حبمايــة و متكــني النــاء والفتيــات مــرة واحــدة عــى األقــل 
تعكــس  ال  وبالتــايل  هبــّن.  خاصــة  هواتــف  أرقــام  ولدهيــّن 
النتــاجئ النــاء والفتيــات اللــوايت لــم يســبق لهــّن الوصــول 
يــر أيًضــا  إىل أماكــن آمنــة مــن قبــل. لذلــك، تضّمــن هــذا التقر
بيانــات تــم مجعهــا مــن مصــادر ثانويــة وتقييمــات أخــرى ذات 
يــت مؤخــرًا يف لبنــان مــن أجــل ســّد هــذا النقــص  صلــة ُأجر

واحلصــول عــى فهــٍم اشمــل للوضــع.
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النتائج الرئيسية
الوصول إىل معلومات كوفيد-19

أهنــّن  المقابــات  معهــّن  يــت  ُأجر مّمــن   ٪95 ذكــرت 
مــن  أنفهســّن  محايــة  كيفيــة  حــول  معلومــات  عــى  حصلــن 
العظمــى مهنــّن )٪97(  الغالبيــة  كوفيــد-19، حيــث رأت 
الرئيســية  القنــوات  أمــا  ووافيــة.  مفيــدة  المعلومــات  أن 
كوفيــد-19  حــول  المعلومــات  إىل  للوصــول  المســتخدمة 
يــون )63٪(، واسئــل التواصــل االجتماعــي  فكانــت التلفز
)53٪(، والتواصــل مــع العاملــني/ات يف اخلطــوط األماميــة 
)44٪(. وقد وردت نتاجئ مماثلة يف تقييمات أخرى أاشرت 
كمصــادر  االجتماعــي  التواصــل  وواسئــل  يــون  التلفز إىل 
أيــن  يعرفــن  أهنــّن   ٪85 وأجابــت   . رئيســية5  معلومــات 
وكيــف حيصلــن عــى اخلدمــات الصحيــة، إذا كــّن حباجــة إلهيــا.

 P ،araeG ،.K ،eertbarC  .5.، تخطيــط الســامة للتكنولوجيــا: تفاعــل النســاء والفتيــات النازحــات

 مــع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف لبنــان واعتبــارات الحــد مــن الــرر يف األوضــاع اإلنســانية.

;x-1300-810-81014s/6811.01/gro.iod//:sptth .)8102( 3:3 ،مجلــة العمــل اإلنســاين الــدويل 

nalP ;0202 lirpA ,)0202 hcraM 92-02( tropeR gnirotinoM noitcetorP ylkeeW RCHNU 

-nalp//:sptth ,0202 lirpA ,tnemssessA sdeeN larotceS-itluM 91-DIVOC ,lanoitanretnI

.tnemssessa-sdeen-larotces-itlum-91-divoc/snoitacilbup/gro  .lanoitanretni

وُتظهــر عمومــًا هــذه البيانــات أن الغالبيــة العظمــى مــن 
الماِركات قد حصلن عى معلومات حول كوفيد-19. 
وينعكــس هــذا بشــكل إجيــايب عــى اجلهــود الــي تبذلهــا 
احلكومــة واجلهــات الفاعلــة اإلنانيــة )خدمــات الوقايــة 
مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وغرهــا مــن 
المنظمــات  المــدين/  المجتمــع  ومنظمــات  خدمــات(، 
المجتمعيــة، وواسئــل اإلعــام لنــرش المعلومــات حــول 
كوفيــد-19. ومــع ذلــك، جتــدر اإلاشرة إىل أن 31٪ مّمــن 
قنــاة  اســتخدمَن  كوفيــد-19  حــول  معلومــات  تلّقــن 
ُيــرز احلاجــة إىل االعتمــاد  معلومــات واحــدة فقــط، ممــا 
تبــادل  يف  متعــددة  معلومــات  قنــوات  عــى  المســتمر 

المعلومــات.

 الرسم البياني 2: مدى الفائدة من المعلوماتالرسم البياني 1: الوعي بفيروس كوفيد-19

%3

%97

%5

%95
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 الرسم البياني 3: زيادة العنف الجنسي والعنف القائم على
النوع االجتماعي في األسرة/ المجتمع

 الرسم البياني 4: أنواع العنف األكثر بروزًا منذ اندالع فاشية
كوفيد-19

النــوع  عــى  القائــم  والعنــف  اجلنــي  العنــف  خطــر 
المجتمــع أو  األرسة  داخــل  االجتماعــي 

ُوّجــه ســؤاٌل اىل النــاء والفتيــات عمــا إذا كــّن قــد الحظــَن 
يــادة يف حــوادث العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي  أي ز
يف أرسهتــّن أو جمتمعهــّن. وتشــر النتــاجئ إىل أن 54٪ الحظــن 
ضــد  االعتــداء  أو  العنــف  أو  التحــّرش  يف  يــادة  ز بالفعــل 

يــات يف األرسة أو المجتمــع. نــاء وفتيــات أخر

أكــر أنــواع العنــف شــيوعًا الــي حلظهتــا المــاِركات كانــت 
 ،)٪55( اجلســدي  والعنــف   ،)٪79( النفــي  العنــف 
اجلنــي  العنــف  يليــه   ،)٪53( المــوارد  مــن  واحلرمــان 
الطــرد  أو  بالرحيــل  والهتديــد   ،)٪31( والتميــز   ،)٪32(
)15٪(6 وزواج األطفــال )4٪(. أمــا يف مــا يتعلــق بأماكــن 
يــادة يف العنــف حدثــت  العنــف، رّدت المــاِركات بــأن الز
مثــل  العامــة  واألماكــن   ،)٪85( المنــازل  يف  الغالــب  يف 
تلهيــا   ،)٪21( واألســواق   )٪39( واألحيــاء  الشــوارع 
واسئــل النقــل العــام )8٪(، وأجهــزة الــراف اآليل )٪6( 
أو  االجتماعــي  التواصــل  والمستشــفيات )4٪( وواسئــل 

.)٪1( الهاتــف  عــى 

ــات ــّن مقاب ــت معه ــن أجري ــورين الذي ــن الس ــج ب ــرّد الرائ ــرد كان ال ــل أو الط ــد بالرتحي  6. التهدي

ــن )٪2(. ــن اللبناني ــر م )31٪( أك
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التهديد بالترحيل 

التمييز

العنف الجنسي 

الحرمان من الموارد و الفرص

العنف الجسدي
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الشــعور بالســامة والوصــول إىل خدمــات الوقايــة مــن 
العنف اجلني والعنف القائم عى النوع االجتماعي

تأّثــر شــعور النــاء والفتيــات باألمــان بشــكٍل كبــر بفــروس 
يــت معهــّن المقابــات  كوفيــد-19. وذكــرت 51٪ مّمــن ُأجر
انــدالع كوفيــد-19 يف  منــذ  باألمــان  أقــل شــعورًا  كــّن  أهنــّن 
جمتمعاهتّن ومنازلهّن. وميكن تفسر هذا الشعور المنخفض 
باألمــان جزئًيــا نظــًرا ألن 54٪ مــن اللــوايت متــت مقابلهتــّن 
)الرســم  ومنازلهــّن  جمتمعاهتــّن  يف  العنــف  يــادة  ز الحظــَن 
يــادة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف  البيــاين 3 - ز
األرسة / المجتمــع(. وأاشرت النــاء والفتيــات أيضــًا إىل 
تزايد اخلوف عى مستقبلهّن وبقاهئّن بسبب تدهور البيئة 
االقتصادية. ومع تقليص فرص احلصول عى ســبل العيش 
يــؤدي  مّمــا  األرسة،  يف  التوتــر  يــزداد  قــد  الماليــة،  والمــوارد 
ٍمــن العنــف داخلهــا. وذكــرت النــاء والفتيــات  يــد  إىل مز
أيًضــا أهنــّن شــعرن بعــبء أكــر منــذ بــدء كوفيــد-19 بســبب 

الرعايــة ومســؤوليات األرسة.

ويف مــا يتعلــق مبعرفهتــّن خبدمــات الوقايــة مــن العنــف القائــم 
المــاِركات  مــن   ٪75 عرفــت  االجتماعــي،  النــوع  عــى 
مــكان وكيفيــة طلــب الماعــدة يف حالــة شــعورهّن بعــدم 
حيــث  ومــن  اإلغــاق.  أثنــاء  للعنــف  تعرضهــّن  أو  األمــان 
عــى  القائــم  العنــف  مــن  الوقايــة  خدمــات  إىل  الوصــول 
قــد جلــأن إىل  أهنــّن  النــوع االجتماعــي، ذكــرت 50٪ مهنــّن 
خدمــات الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 
منــذ انــدالع كوفيــد-19. ومــن بــني اللــوايت لــم يتمّكــن مــن 
الفــرة، أاشرت  الوصــول إىل هــذه اخلدمــات خــال هــذه 
10٪ مهنــّن إىل أهنــّن لــم يتمكــّن مــن الوصــول إىل اخلدمــات 
بينمــا لــم تكــن 38٪ حباجــة إىل خدمــات اإلســتجابة لعنــف 
ولــم  االجتماعــي،  النــوع  عــى  القائــم  والعنــف  اجلنــي 
حتــّدد البقيــة األســباب. تــم توثيــق نســبة عــدم القــدرة عــى 
الوصــول إىل خدمــات الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع 
االجتماعــي منــذ كوفيــد-19 يف الــدوري الصــادر عــن نظــام 
النــوع  عــى  القائــم  بالعنــف  المتعلقــة  المعلومــات  إدارة 
يــر اخنفاضــًا  االجتمــاع  GBVIMSللبنــان، حيــث حلــظ التقر
بنســبة 8 ٪ يف التبليــغ يف آذار/مــارس 2020 مقارنــة بهشــر 

.72020 الثاين/ينايــر  كانــون 

 7. التقريــر الفصــي لنظــام إدارة معلومــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي )نيســان/ أبريــل

)0202

ويف مــا يتعلــق بكيفيــة احلصــول عــى اخلدمــة ، أفــادت ٪94 
يــت معهــّن المقابــات أهنــّن تلقــني اخلدمــات عــن  مّمــن أجر
بعــد عــر الهاتــف، بينمــا حصلــت علهيــا 12٪ شــخصيًا8. 
وجتــدر اإلاشرة إىل أن 63٪ مّمــن تلّقــنَي خدمــات عــن ُبعــد 
«، وقالــت 86٪ أن اخلدمــات عــن ُبعــد  ذكــرن »مــا مــن حتــدٍّ
كانــت »مفيــدة« أو »أكــر فائــدة مــن« اخلدمــات الشــخصية9. 
ومــع ذلــك، أفــادت واحــدة مــن أصــل كل ثاثــة مــاِركات 
ُبعــد،  عــن  اخلدمــات  تلّقــي  يف  مــاكل  بوجــود   )٪33(
نظــرًا لمحدوديــة وصولهــّن إىل واسئــل االتصــال )٪16(، 
والشــعور بعــدم األمــان يف التحــدث عــر الهاتــف )٪15(، 
قبــل  مــن  االتصــال  واسئــل  إىل  الوصــول  مــن  وحرماهنــّن 

الــركاء أو أفــراد األرسة )٪2(.

ــر ــخصياً وع ــات ش ــن الخدم ــتفيدات تلق ــض املس ــن 001٪، ألن بع ــد ع ــة تزي ــبة اإلجاملي  8.  النس

ــف. الهات

 9. رمبــا تأثــرت هــذه النتيجــة بحقيقــة أن الذيــن أجــروا املقابــات كانــوا مــن العاملــن يف الخطــوط

ــا لــدى َمــن أجريــت  األماميــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي، وقــد يكــون بعضهــم معروفً

معهــّن املقابــات.
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التوجهات  لدى المصادر الثانوية
أفــادت أيضــًا بيانــات نظــام إدارة المعلومــات المتعلقــة بالعنــف القائــم عــى 
النــوع االجتماعــي الــي تــم مجعهــا للبنــان عــن تزايــد خطــر العنــف القائــم عــى 
النــوع االجتماعــي. وأاشرت هــذه البيانــات إىل أن التأثــر غــر المتناســب لـــ 
كوفيــد-19 كان عــى النــاء والفتيــات حيــث وصــل معــدل الناجيــات إىل 
يــادة بنســبة ٪5  أعــى حــّد لــه )99٪( يف آذار/مــارس 2020. كمــا حصلــت ز
يف االعتــداء اجلســدي يف آذار/مــارس 2020 مقارنــًة بهشــر كانــون الثاين/ينايــر 
يــادة بنســبة 3٪ يف العنــف الــذي يرتكبــه الــرشكاء احلميمــون أو  2020، وز
أفــراد األرسة اآلخــرون يف الربــع األول مــن عــام 2020 مقارنــًة بالربــع األول مــن 
عــام 2019. وتعــي هــذه الظواهــر تزايــد خماطــر العنــف المــزيل عــى النــاء 

والفتيــات.
خدمــات  إىل  الوصــول  ضعــف  مأسلــة  أخــرى  ثانويــة  مصــادر  أبــرزت  كمــا 
يــة الــي تقّدمهــا  يــر الهشر العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي. وفًقــا للتقار
المنظمــات الرشيكــة المعنيــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي إىل نظــام 
ActivityInfo المشــرك بــني الــوكاالت10، فقــد تأّثــر عــدد المســتفيدات 
مــن خدمــات الوقايــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي بشــكٍل كبــر 
منــذ الربــع األخــر مــن عــام 2019 بالقيــود المفروضــة عــى التنّقــل والتغــّرات 
يف األولويــات مــن قبــل النــاء والفتيــات يف احلــاالت االقتصاديــة الصعبــة 
فــروس  قّلــل  كمــا  اآلمنــة(.  الماحــات  إىل  الوصــول   -5 البيــاين  )الرســم 
كوفيــد-19 مــن وصــول المســتفيدات إىل خدمــات العنــف القائــم عــى النــوع 
كــر يف هشــر آذار/مــارس.  االجتماعــي، حيــث كان لإلغــاق التأثــر الفــوري األ
ومــع ذلــك، رّكــز مقدمــو خدمــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف 
بشــكٍل  والوطنيــة،  الدوليــة  احلكوميــة  غــر  المنظمــات  ذلــك  يف  مبــا  لبنــان، 
مزتايــد عــى حتليــل العوائــق والتحديــات الــي تواجههــا النــاء والفتيــات يف 
الوصــول إىل اخلدمــات احليويــة مــن أجــل االســتجابة حلــوادث العنــف القائــم 
عــى النــوع االجتماعــي. ويف نيــان بــدأ  الوصــول إىل اخلدمــات يزتايــد ، مّمــا 

عكــس هــذه اجلهــود.
ولوحظــت توجهــات مماثلــة يف بلــدان أخــرى حيــث ُفرضــت تدابــر حظــر مماثلــة 
 GBVIMS مــع وصــول حمــدود إىل واسئــل االتصــال. وفًقــا لتحليــل بيانــات
لألردن، أبلغت وكاالت إدارة احلاالت عن اخنفاض بنسبة 68٪ يف احلاالت 
شــباط 2020.  نفهســا يف  بالفــرة  مقارنــًة  آذار  مــن  األخريــن  األســبوعني  يف 
ويف إيطاليــا، أبلغــت المنظمــات النائيــة عــن اخنفــاض بنســبة 55 ٪ يف 
إغــاق  مــن  األّولــني  األســبوعني  خــال  الاخنــة  اخلطــوط  إىل  المكالمــات 
كوفيــد-1119. كمــا أفــادت جلنــة اإلنقــاذ الدوليــة أنــه ُســّجل اخنفــاٌض بنســبة 
50٪ يف عــدد النــاء والفتيــات اللــوايت أبلغــن عــن حــاالت العنــف القائــم 
عــى النــوع االجتماعــي يف بنغــادش واخنفــاض بنســبة 30٪ يف تزانيــا، ولــم 
يتــم توثيــق حــاالت العنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

اجلديــدة يف العــراق إال خــال األســبوع األخــر مــن هشــر نيــان12.

ــع ــى موق ــة ع ــي متاح ــا، وه ــا وتحليله ــا ورصده ــؤرشات وإدارته ــع امل ــي أداة لجم  ofnIytivitcA  .10 ه
gro.ofniytivitca.4v//:sptth

91-DIVOC األردن، تحليــل أويل التجاهــات العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي خــال SMIVBG .11 

، نيســان/أبريل 0202

/gro .eucser.www//:sptth :بيــان صحفــي متوافــر عــى املوقــع التــايل ،)CRI( 12. لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة
-citsemod-stnedicni-troper-elba-gnieb-nemow-esaerced-swohs-atad-wen/esaeler-sserp

kSFyKORj0xJ0znDflOHgCg2kt29Qxvkyr7VYreth7-Fk0RAwI=dilcfb?eligarf-ecneloiv

0eEwmoZLc_cF

الرسم البياني 5: الوصول الى المساحات اآلمنة
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آليات الدعم األخرى

الدعــم  تلّقــني  أهنــّن  المقابــات  معهــّن  يــت  ُأجر مّمــن   ٪57 أفــادت 
العاطفي أو احلماية من أرسهّن أو أفراد المجتمع، وقالت 97٪ مهنّن 
إن هــذا الدعــم كان مفيــًدا. ومــن بــني اللــوايت لــم يتلقــني أي دعــم مــن 
األرسة أو المجتمــع، قالــت 76٪ أهنــّن ســيطلنب دعــم مــزودي اخلدمــات 

يف حــال االحتياجــات العاجلــة.

الوصــول إىل اخلدمــات غــر المتعلقــة بالعنــف القائــم 
عــى النــوع االجتماعــي

أاشرت النتــاجئ إىل أن النــاء والفتيــات اللــوايت مّتــت مقابلهتــّن واجهــَن 
أيًضــا حتديــات يف الوصــول إىل اخلدمــات الرئيســية غــر المتعلقــة العنــف 
القائــم عــى النــوع االجتماعــي منــذ تفــي كوفيــد-19. وقالــت ٪51 
مهنــّن فقــط أهنــّن متّكــن مــن الوصــول إىل المــواد الغذائيــة و30٪ إىل 
اخلدمات الصحية، و20٪ إىل الفوط الصحية، و18٪ إىل مستلزمات 
النفــي  والدعــم  العقليــة  الصحــة  خدمــات  إىل  و٪3  النظافــة، 
االجتماعــي. وكانــت التحديــات الرئيســية للوصــول إىل هــذه اخلدمــات 
كوفيــد-19  بســبب  التنّقــل  مــن  واخلــوف   ،)٪67( المــال  نقــص  هــي 
والتوّتــر  الســوق )٪22(،  المنتجــات يف  اخلدمــات/  ونقــص   ،)٪35(
الرحيــل  أو  االعتقــال  مــن  واخلــوف   ،)٪16( الشــوارع  يف  والمضايقــة 
االنتقــال  يف  والصعوبــات  النقــل  تكاليــف  بســبب  والمافــة   ،)٪9(

خوًفــا مــن اإلصابــة بـــ كوفيــد-19 )٪7(.
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 الرسم البياني 6: وصول النساء والفتيات الى الخدمات غير
المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

 الرسم البياني 7: التحديات في الوصول الى الخدمات غير
المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي
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 الرسم البياني 7: التحديات في الوصول الى الخدمات غير
المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي

التوجهات  لدى المصادر الثانوية
الــذي أجرتــه مؤخــرًا منظمــة  وفًقــا لتقييــم احلاجــات المتعــددة القطاعــات 
اللــوايت متــت  الرعايــة  مــن مقّدمــات  أفــادت ٪63  إنرناشــيونال«،  »بــان 
مقابلهتّن بأهنّن ليس لدهيّن ما يكفي من طعام لألسبوعني التاليني، وذكرت 
ماليــة  مــوارد  لدهيــّن  ليــس  أنــه  والمراهقــات  الرعايــة  مقّدمــات  مــن   ٪60
يــق العمــل المعــي بالوقايــة  يــًا13. يف حــني أن فر لــرشاء الفــوط الصحيــة هشر
واالســتجابة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي قــد نّســق لتوفــر اللــوازم 
الصحيــة النائيــة للنــاء والفتيــات المســتضعفات يف ســّن اإلجنــاب بدعــم 
األمــم  ومفوضيــة  واليونيســيف،  للســكان،  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  مــن 
المتحــدة لشــؤون الاجئــني منــذ كوفيــد-19، فــإن هــذه النتــاجئ تشــر إىل أنــه 

يــد مــن المــوارد المخّصصــة لتضييــق هــذه الفجــوة. ســيلزم المز

يــر »بــان إنرناشــيونال« كذلــك إىل أن وصــول المراهقــات إىل  وأاشر تقر
التعليــم قــد تأثــر بشــكٍل كبــر حبالــة اإلغــاق يف لبنــان. ومــن بــني المراهقــات 
اللــوايت جــرت مقابلهتــّن، 70٪ فقــط مــن اللبنانيــات و28٪ مــن الســوريات 
متّكــن مــن الوصــول إىل التعليــم عــن بعــد بعــد اإلغــاق. ولوحــظ وجــود اجتــاه 
المراهقــني  مــن  فقــط   ٪65 يصــل  حيــث  المراهقــني  لــدى  أيًضــا  مابــه 
اللبنانيــني و15٪ مــن المراهقــني الســوريني إىل التعليــم عــن بعــد اإلغــاق، 
ممــا يثــر خمــاوف بــأن حــق األطفــال يف التعليــم والمخاطــر المحتملــة لــزواج 

األطفــال وعمــل األطفــال وأنــواع أخــرى مــن العنــف وســوء المعاملــة.

تــم حتديــد عوامــل الضغــط الرئيســية للمراهقــني )كل مــن الفتيــات والفتيــان( 
منــذ اإلغــاق عــى أهنــا »عــدم القــدرة عــى العــودة إىل المدرســة« )٪34(، 
يلهيا »عدم القدرة عى حضور األنشطة ومازمة المزل« )29٪( و »نقص 
الغــذاء« )29٪(. باإلضافــة إىل ذلــك، أفــاد مــا جمموعــه 18٪ مــن المراهقــني 
)75٪ مــن الفتيــات مقارنــة بـــ 25٪ مــن الفتيــان( بالتوتــر بســبب الواجبــات 
المزليــة، مبــا يف ذلــك مجــع الميــاه والطبــخ والتنظيــف14. وجتــدر اإلاشرة إىل أن 
المراهقــني الســوريني )الفتيــات والفتيــان( ذكــروا »نقــص الغــذاء« كعامــل 
ضغــط أكــر بنســبة 23٪ مــن المراهقــني اللبنانيــني، و«نقــص المــال لدفــع 

الفواتــر مثــل اإلجيــار والطعــام والكهربــاء« أكــر بنســبة ٪8.

13.  بان إنرتناشيونال لبنان، كوفيد-91 تقييم االحتياجات املتعددة القطاعات، نيسان/أبريل 0202
14.  املرجع نفسه
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الرسم البياني 8: وصول المراهقات الى التعليم
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مقّدمــو خدمــات الوقايــة واالســتجابة للعنــف  القائــم 
عــى النــوع االجتماعــي

وفًقــا  ُبعــد  عــن  احلــاالت  إدارة  خدمــات  جــودة  اســتمرارية  ضمــان   •
للمذكرة التوجهيية لفريق العمل حول إدارة احلاالت خال كوفيد-1519، 
ورصــد ومتابعــة احلواجــز والتحديــات الــي تواجههــا النــاء والفتيــات يف 

الوصــول إىل خدمــات إدارة احلــاالت.

• توفــر اإلرشاف الدقيــق واإلراشد للعاملني/للعامــات االجتماعيــني  
يــب الرسيــع عــى  مــن خــال االجتماعــات اإللكرونيــة المنتظمــة والتدر
األدوات واألاسليــب المكّيفــة، هبــدف تلبيــة احلــد األدىن مــن المعايــر 

أثنــاء االنتــار الرسيــع للفــروس.

العنــف   مــن  للناجني/للناجيــات  االتصــاالت  األولويــة لدعــم  إعطــاء   •
اإلضافيــة  الهاتــف  أرصــدة  خــال  مــن  االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم 
لهــم  للســماح  األمــر،  لــزم  إذا  المحمولــة  والهواتــف  اإلنرنــت  وحزمــة 

األخــرى. الوقايــة  وأنشــطة  بعــد  عــن  احلــاالت  إدارة  إىل  بالوصــول 

أيــام  طــوال  الاعــة  مــدار  عــى  الاخنــة  اخلطــوط  توفــر  ضمــان   •
األســبوع، وتزويــد العاملــني /العامــات االجتماعيــني ببطاقــات sim و/ 
أو هواتــف حممولــة و/ أو أرصــدة هواتــف إضافيــة لدعــم إدارة احلــاالت 
دون انقطــاع، دون احلاجــة إىل اســتخدام أرقــام الهاتــف اخلاصــة هبــم/ن.

• إعــام النــاء والفتيــات عــن االســتخدام اآلمــن للتكنولوجيــا وخماطــر 
والتنّمــر  اخلــط،  عــى  اإلنرنــت/  عــر  اجلنســيني  واالنهتــاك  االســتغال 
قنــوات  مــن  متنوعــة  جمموعــة  باســتخدام  اإلنرنــت،  عــر  والتحــرش 

االتصــال.

وراسئــل  اإللكرونيــة  المطبوعــة/  المنشــورات  نــرش  يف  االســتمرار   •
الفيديــو والراسئــل الصوتيــة حــول العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، 
قنــوات  اســتخدام  لــه16.  والتصــّدي  المــزيل  العنــف  منــع  ذلــك  مبــا يف 
االجتماعــي  التواصــل  وواسئــط  يــون  التلفز مثــل  الرئيســية  االتصــال 
وخدمــة الراسئــل القصــرة لــوزارة الصحــة العامــة ومــا إىل ذلــك، وتكييف 
طــرق التواصــل مــع احتياجــات العمــر واجلنــس واحلاجــات المحــّددة.

اىل  الوصــول  فهيــا  للناجني/للناجيــات  ميكــن  الــي  األماكــن  رصــد   •
  )  ATM( النقــدي  يــع  التوز )أماكــن  االنرنــت  خــارج  المعلومــات 
حــول  معلومــات  ونــرش  الصحيــة(  والمرافــق  والصيدليــات  واألســواق 
مــن  التأّكــد  مســتمر.  بشــكل  االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم  العنــف 
إباغهــم/  إباغهــن أن اخلدمــات ســتظل متاحــة خــال انتــار فــروس 

كوفيــد-19.

ــان: ــي يف لبن ــوع االجتامع ــى الن ــم ع ــف القائ ــي والعن ــف الجن ــي بالعن ــل املعن ــق العم  15.  فري

 إرشــادات إدارة حــاالت العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي أثنــاء التعبئــة العامة

ضــد فــروس الكورونــا.

 16.  أنتــج فريــق العمــل رســائل رئيســية عــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع

 االجتامعــي ومعلومــات الخــط الســاخن يف شــكل منشــورات، ونرشهــا مــن خــال حــزم التوزيــع مــن

ــان. ــة يف لبن ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــع مراك ــا يف جمي ــات ووضعه ــف القطاع مختل

التوصيات
• التواصــل مــع القيــادات النائيــة المجتمعيــة لبنــاء قدراهتــّن يف دعــم 
الناجيــات مــن العنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 
يــات المعّرضــات للخطــر، ال ســيما مــن أجــل  والنــاء والفتيــات األخر

التحديــد اآلمــن واإلحالــة خــال انتــار كوفيــد-19.

مقّدمــو خدمــات الغــذاء وســبل العيــش والماعــدة 
النقديــة

الماعــدات  لتمويــل  األولويــة  إعطــاء  اىل  الماحنــة  اجلهــات  دعــوة   •
الغذائيــة والنقديــة لتلبيــة احتياجــات النــاء والفتيــات المســتضعفات 
والفتيــات  والنــاء  العازبــات  األمهــات  ذلــك  يف  مبــا  وأرسهــّن، 

للخطــر. المعّرضــات 

• دعــم ســامة المــرأة يف نقــاط اخلدمــات، مبــا يف ذلــك أجهــزة الــراف 
بــني  المشــركة  الدامئــة  اللجنــة  لتوصيــات  وفًقــا  يــع  التوز ومراكــز  اآليل 
الــوكاالت بــأن احلــد مــن خماطــر العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي17.

• تطويــر اســراتيجيات مســهتدفة للتمكــني االقتصــادي للمــرأة هبــدف 
للنــاء  األولويــة  وإعطــاء  كوفيــد-19  لـــ  الســلي  األثــر  مــن  التخفيــف 
اللــوايت لدهيــّن نقــاط ضعــف مضاعفــة حــى يتمّكــن مــن التعــايف وتطويــر 

القــدرة عــى المجاهبــة.

مقدمو اخلدمات الصحية

• ضمــان إيصــال معلومــات كوفيــد-19 المحّدثــة مــن خــال قنــوات 
ذوي  لألشــخاص  التوعيــة  مــواد  تكييــف  المختلفــة.  المعلومــات 

. مهنــم  الفتيــات  و  النــاء  خاصــة  واألميــني  اخلاصــة  االحتياجــات 

اخلدمــات  إىل  الوصــول  يف  والفتيــات  النــاء  دعــم  يف  االســتمرار   •
يــة لاغتصــاب وخدمــات الصحــة  الصحيــة، مبــا يف ذلــك اإلدارة الرسير

واحلواجــز. الثغــرات  ورصــد  واإلجنابيــة،  اجلنســية 

• إعطــاء األولويــة لتمويــل وبرجمــة خدمــات الصحــة النفســية والدعــم 
اخلدمــات  هــذه  إىل  الوصــول  هسولــة  وضمــان  االجتماعــي  النفــي 
للنــاء والفتيــات، مــن خــال دعــم تكاليــف النقــل مــن/ إىل مقّدمــي 

اخلدمــات.

• دعــم خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتماعــي للرجــال 
مــن  احلــد  يف  والماعــدة  والغضــب  التوتــر  مــن  للتخفيــف  والفتيــان 

العنــف يف المنــازل والمجتمعــات.

 17. اللجنــة الدامئــة املشــرتكة بــن الــوكاالت )CSAI(، تحديــد وتخفيــف مخاطــر العنــف القائــم عــى

النــوع االجتامعــي ضمــن االســتجابة لفــروس الكورونــا، 6 نيســان/أبريل
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مقّدمــي خدمــات الميــاه والــرف الصحــي والنظافــة 
الصحيــة

• االســتمرار يف إدراج الفــوط الصحيــة يف حــزم النظافــة الموزعــة عــى 
النــاء والفتيــات يف ســن اإلجنــاب يف المناطــق الــي لــم يتــم تغطيهتــا 

الابقــة. يــع  التوز بعمليــات 

ومنتجــات  النظيفــة  الميــاه  إىل  والفتيــات  النــاء  وصــول  ضمــان   •
النظافــة مــن خــال تشــجيع ماركــة أكــر للمرشــدات االجتماعيــة يف 
يــز النظافــة الميدانيــة. جمــال الميــاه والــرف الصحــي والنظافــة يف تعز

• مجع المعلومات حول محاية وسامة الناء والفتيات اللوايت يصلن 
إىل مرافــق الميــاه والــرف الصحــي والنظافــة العامــة باســتخدام أداة 

مراقبــة المخيــم الصحــي يف قطــاع الميــاه والــرف الصحــي والنظافــة.

مزّودو خدمات التعليم

• تعميم منظور النوع االجتماعي/ العنف القائم عى النوع االجتماعي 
والدعــوة إىل حتســني وصــول المراهقــات إىل التعليــم أثنــاء المناقــات 
مــع وزارة الربيــة والتعليــم العــايل بــأن اســتجابة كوفيــد-19 والعــودة 

إىل خطــة احليــاة الطبيعيــة.

واالتصــال  للمترّسبــني،  اجلنــس  حســب  البيانــات  تصنيــف  ضمــان   •
بقطاعــات محايــة الطفــل والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي لتقييــم 
األطفــال،  وزواج  المــدريس،  والتــرّسب  اجلنــس،  عــى  كوفيــد-19  أثــر 

المراهقــات. الفتيــات  ضــد  والعنــف 

• تزويــد المعلمــني/ات جبلــات تعليميــة حــول كيفيــة تقديــم الدعــم 
حــول  أاسســية  راسئــل  ذلــك  يف  مبــا  لألطفــال،  االجتماعــي  النفــي 
العنــف اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، ومحايــة الطفــل، 
والصحــة اجلنســية واإلجنابيــة، بالنظــر إىل التأثــر النفــي الســلي للوضــع 

احلــايل عــى األطفــال والمخاطــر المحتملــة ذات الصلــة.

• تــارك الراسئــل الرئيســية المتعلقــة بالســامة عــى اإلنرنــت، مبــا 
يــق العمــل  يف ذلــك فيديــو محلــة الســامة عــر اإلنرنــت الــذي أنتجــه فر
االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم  للعنــف  واالســتجابة  بالوقايــة  المعــي 
ومعلومــات بــأن إحالــة حــاالت العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 
ومعلومــات اخلــط الاخــن مــع العاملــني/ات يف  اخلطــوط األماميــة يف 

قطــاع التعليــم غــر الرســمي.

اعتبارات اشملة

يــز الماركــة الفعالــة للنــاء والفتيــات يف مجيــع عمليــات صنــع  • تعز
القرار من خال المبادرات المجتمعية يف التصّدي لتفي كوفيد-19 
تعديــات  إلثــراء  المرتــدة  التغذيــة  بآليــات  االتصــال  قنــوات  وتزويــد 

الــراجم وتصميــم تدخــات كوفيــد-19.

التعامــل  كيفيــة  عــى  األولني/األوليــات  المســتجيبني/ات  يــب  تدر  •
مــع  االفصــاح عــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي وكيفيــة ضمــان 

التحديــد اآلمــان واإلحــاالت.

والفتيــات  النــاء  إىل  للوصــول  المعتمــدة  المقاربــات  يــز  تعز  •
الــي  المحــددة  التحديــات  معاجلــة  جيــب  كمــا  للخطــر.  المعّرضــات 
تواجههــا المجموعــات المعّرضــة خلطــر شــديد، مبــا يف ذلــك المثليــات 
والمثليــون ومزدوجــو الميــل اجلنــي ومغايــرو الهويــة اجلنانيــة وأحــرار 
الهويــة والميــول اجلنســية وحاملــو صفــات اجلنســني )LGBTQI( وذوي 

أكــر شــمواًل. بــراجم  تطويــر  مــن خــال  االحتياجــات اخلاصــة، 

• ضمــان قيــام الــرشكاء يف كل قطــاع بإنــاء آليــة واضحــة للشــكاوى 
والتغذيــة الراجعــة بــأن احلمايــة مــن االســتغال واالعتــداء اجلنســيني، 
يــب المســتجيبني/ات يف اخلطــوط األماميــة عــى مــارات اإلحالــة  وتدر
النــوع  عــى  القائــم  والعنــف  اجلنــي  واالعتــداء  باالســتغال  اخلاصــة 

االجتماعــي.

• مراجعــة الــراجم وتكييفهــا عــر القطاعــات لضمــان اســتجابات للعنــف 
اجلنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي واســتجابات لفــروس 
اإلنانيــة  الســياقات  يف  اجلنســني  بــني  الفــوارق  تراعــي  كوفيــد-19 

واإلمنائيــة.
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