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مقدمة

ي 
ــط سياســاِت الحكومــات �ض ض مــن قلــِق النــاس ومــن تخبُّ ، وزاد عــدُم اليقــ�ي ض تراَفــَق انتشــار كورونــا مــع القلــق وعــدم اليقــ�ي

وس. مواجهــة الفــ�ي

ــة وســائل الحمايــة  ــه كعــدوى، وفعاليَّ وس، وطبيعــَة تكوينــه، وعواِرِضــه، وطريقــَة انتقاِل ض َمنشــأ الفــ�ي شــمل عــدُم اليقــ�ي

ــة للعــوارض  صابــات واالأســباب الِفعليَّ ــد مــن االإ منــه، مثــل الكمامــات والقفــازات. وطــال التشــكيُك أداة االختبــار نفســه للتأكُّ

أو للوفيــات.

ــاس، وأنَّ الهــدَف منــه الســيطرُة  ــة النَّ َّ وبأنــه قــد يشــكِّل خطــًرا عــىل ِصحَّ وبــدأت االأصــواُت تعلــو بشــأن اللقــاح الــذي يُحــ�ض

ــا عــىل  ات كورون ــ�ي ض تأث ــ�ي ــط ب ــه أفعالهــم. وجــرى الرب ي أجســادهم تراقــُب وتوجِّ
يحــٍة �ض عــىل حياِتهــم مــن خــالِل زرع �ش

ي 
. وطــال النقــاش أيًضــا بعــض االأدويــة الــىت ــ�ي ي يُقــال إنَّــه يصيــُب الجهــاَز التنفُّ

ات تطبيــق الـــ 5G الــىت ــة البــرش وتأثــ�ي ِصحَّ

راحــت تُســتخدم لمعالجــِة العــوارض.

ي مواجهــِة الوبــاِء، 
ي اعتمَدتهــا الحكومــاُت �ض

ِد المقاَربــاِت الــىت ي تعــدُّ
ِهــا �ض ي أن جميــَع هــذه العوامــل أســهمت مــع غ�ي

ال شــكَّ �ض

ٍة مــن تطبيِقهــا. ي تعديــِل بعــِض الحكومــاِت مــن مقاَرباتهــا بعــد فــ�ت
ي تناقضهــا أحيانـًـا. كذلــك �ض

بــل �ض

ــة  ــة، وإن كانــت باالإجمــال قــد ســعت التِّبــاع إرشــاداِت منظَّمــِة الصحَّ لــم تشــذَّ البلــداُن العربيــُة عــن االتِّجاهــات العالميَّ

ــق تمويَلــه لهــا.  ِّ الــذي علَّ كي ي لــم تنــُج مــن االنتقــاداِت، وخاصــًة مــن الجانــِب االأمــ�ي
ــة، الــىت العالميَّ

ــة هــي مــُ� وتونــس ولبنــان. وقــد  ي اعتمَدتهــا ثالثــُة بلــداٍن عربيَّ
تعــِرض وتحلِّــل االأوراُق المعروضــُة أدنــاه، المقاربــاِت الــىت

اِت االأزَمــة  فــت بشــكٍل خــاصٍّ عنــد تأثــ�ي ي نتَجــت عــن انتشــار وبــاِء كورونــا وتوقَّ
ســعت االأوراُق الثــالُث إىل عــرْض االأزمــِة الــىت

ــك كيــف كانــت  ات وكذل ــ�ي ــت الحكومــاُت مــع هــذه التأث ــِة الّصشــحيَّة والَمعيشــيَّة، وكيــف تعامل عــىل النِّســاء مــن الناحي

ــة  ــة. وتخُلــص االأوراُق الثــالث إىل عــرض كيفيَّ ِّ مــن االإجــراءاِت الحكوميَّ ي
قابــاِت والمجتمــِع المــد�ض مواقــُف الحركــِة النســائيَّة والنِّ

تفعيــِل المقاربــاِت المســتخَدمة وتحســيِنها.

ــاِت  َ ممــا طــاَل النِّســاء بإصاباِتــه. والبــارُز أيًضــا أن المســؤوالِت الحكوميَّ
ــا، أن كورونــا طــاَل الرجــاَل أكــ�ش ــا وإعالميًّ البــارُز عالميًّ

ــا  ــس لدين ــف لي ــن لالأس ــدان. لك ــن البل ــمٍّ م ــدٍد مه ي ع
ــا �ض ــِة كورون ي مواجه

ــاِل �ض ض الرج ــؤول�ي ــن المس ــَل م ــنَّ أفع ــاء ُك النِّس

. ض
ْ إحصــاءاٌت دقيقــٌة حــول الموضوعــ�ي

. مــن حيــث االســم »كورونــا« يوحــي  هــذا يدعونــا إىل التســاؤل حــوَل »جنــس« كورونــا، ولــو مــن بــاِب الفضــوِل الِجنــدريِّ

ي الواقــع 
ــر. �ض وس مذكَّ نَّ الفــ�ي

ــر الأ ى فكورونــا مذكَّ ــا مــن حيــث المســمَّ ي نهايــة الكلمــة. أمَّ
بأنــه مؤنَّــث بســبِب هــذه الـ«نــا« �ض

 . ــة عنــَد البــرش اوِج بــل مــن خــالِل قضــِم الخاليــا الحيَّ ض ــا يتكاثــُر مــن خــالل الــ�ت إن كورونــا ال جنــَس لــه، فهــو ليــس كائًنــا حيًّ

ــب تقــاِرُب الموضــوَع، كلُّ واحــدٍة عــىل طريقتهــا. فرغــم أن الهــدَف واحــٌد، وهــو  ي هــذا الكتيِّ
االأوراُق الثــالُث المعروضــُة �ض

اح توصيــات مــن أجــل إدارٍة أفضــل، فإننــا  ي جــرَت بهــا إدارُة أزمــِة انتشــار الوبــاء وصــواًل إىل اقــ�ت
ــِة الــىت عــرُض وتحليــُل الكيفيَّ

ي تتناَســُب أكــ�ش مــع واقــِع بلــده.
ٍ لتقســيِم موضوِعــه بالطريقــِة الــىت لنــا تــرَك الُحريَّــة لــكلِّ خبــ�ي فضَّ

ُّ الــذي حتَّمــه  مــن المهــمِّ قــراءُة النصــوص الثالثــة والنظــُر إىل كلِّ نــصٍّ كوحــدٍة مســتقلٍَّة ومتكاِملــٍة، لديهــا منطُقهــا الداخــىلي

ِّ لــكلِّ نــصٍّ والــذي بدونــه ال يمكــُن فهــُم السياَســاِت  ــه للمنطــِق الداخــىلي ُح التنبُّ
ِ مــع واقعــه. وبالتــاىلي نقــ�ت تفاعــُل الخبــ�ي

َحــة بخصوصيتهــا. المعروضــِة والتوصَيــات المق�ت

ــا، القطــاَع الصحــي،  ــِة كورون ي مواجه
ــِة �ض ــد شــملت: إجــراءات الحكوم دٍة، وق ــاٍت متعــدِّ ــُة مــ� إىل موضوع تطرَّقــت ورق
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ازيَّــة، تخفيــف االإجــراءات، الدعــم االقتصــادي، أصحــاب المعاشــات، دعــم العمالــة غــ�ي المنظَّمــة، العمالــة  إجــراءات اح�ت

ــة، النقابــات،  هليَّ
ســات االأ ــم، القطــاع الخــاص، العنــف ضــدَّ المــرأة، الجمعيــات والمؤسَّ ي القطــاِع غــ�ي المنظَّ

النِّســائية �ض

االآثــار الســلبية عــىل القطــاع االقتصــادي والتوصَيــات.

وس، حمايــة  ي القطــاِع الصحــيِّ مــن خطــِر العــدوى بالفــ�ي
ورقــة تونــس تناولــت العناويــن االآتيــة: حمايــَة النِّســاء العاِمــالت �ض

وس، تأثُّــر النِّســاء  صابــة بالفــ�ي ي القطاعــاِت الحيويَّــة الُمســتثناِة مــن الحْجــِر الصحــيِّ العــام مــن خطــر االإ
النِّســاء العامــالت �ض

ــة، العمــل عــن بُعــد، تفاُقــم العنــِف  ض الخــاص وغــ�ي المنظَّــم باالأزمــة االقتصاديَّــة الناِتجــة عــن االأزَمــِة الوبائيَّ
ْ ي القطاعــ�ي

�ض

ِّ خــالل الحجــِر الصحــيِّ الشــاِمل، تدابــ�ي لحمايــِة المهاجــراِت مــن تداعيــات الجائحــة، والتوصَيــات. ىلي
ض المــ�ض

ي 
ي لبنــان، -2 المشــهد االجتماعــي – المعيــ�ش

وس �ض : -1 انتشــار كورونــا والتعامــل مــع الفــ�ي ي
ورقــُة لبنــان اتَّبعــت التقســيم االآ�ت

ي إطــار كلٍّ مــن االأقســام 
ــا عــىل النِّســاء. و�ض ــات كورون ي للنســاء العامــالت، -3 مــن أجــل سياســٍة لمواجهــة تداعي

ــو�ض والقان

ــاص،  ــام والخ ض الع
ْ ــ�ي ــة، دور القطاع ــِف الحكوم ر موق ــوُّ : تط ــواىلي ــىل الت ــة ع ــات التالي ــُة الموضوع ــت الورق ــالث عالج الث

ي للنِّســاء، العمــل الهــشُّ 
ــة عــن المشــهِد االجتماعــي المعيــ�ش ــة إحصائيَّ إســهاماٌت ومواقــف لمواجهــة الوبــاء، ُمعطيــات عامَّ

يــَع والعنــَف  حــات أو توصَيــات تطــاُل الترش ي العمــل، مق�ت
يــع وحقــوق النِّســاء �ض ي االجتماعــي االأول، الترش بصفِتــه التحــدِّ

قابــات. ي النِّ
وتفعيــل مشــاَركة النِّســاء �ض

ي الحالــة اللبنانيــة. 
ورقتــا تونــس ومــ� أغــىض بالُمعطيــات حــول انعــكاِس االأزمــة عــىل واقــِع النِّســاء الفتقــار المعلومــات �ض

م توصَيــات أو  ي النِّقابــات. االأوراق الثــالث تُقــدِّ
يعــيِّ للنســاِء ومشــاَركِتهن �ض ي الواقــِع الترش

َ �ض
ــع أكــ�ش لكــنَّ ورقــة لبنــان تتوسَّ

ــة. ة: الحكومــات، والنِّقابــات، والهيئــات المدنيَّ حــات لالأطــراِف الثالثــة االأساســيَّ مق�ت

ــف  ــىل مواق ــالع ع ــد االطِّ ــن المفي ــالث، م ــدان الث ي البل
ــف �ض ــراءات والمواق ــف االإج ــم مختل ــىل تقيي ــارئ ع ــاعدة الق لمس

ض  ــ�ي ض الجهت ــ�ي ــك أن هات ــة؛ ذل اِت الجائح ــ�ي ــة لتأث ــل الدولي ــة العم ــِة منظَّم ــىل مقارب ــك ع ــة، وكذل ــة الدوليَّ قابي ــة النِّ الحرك

ي ســلوكهما. فالهــدُف البعيــُد المــدى لهــذه االأوراق 
شــاد بهمــا �ض تــان االأساســيتان بالنســبة إىل النِّقابــات لالس�ت همــا المرجعيَّ

ي مجــاِل مواجهــِة االأزمــات ذات 
ي مجــال مواجهــة كورونــا فحســب، بــل أيًضــا وبشــكٍل عــام، �ض

هــو إفــادُة النِّقابــات، ليــس �ض

ــة. ــاِت االجتماعيَّ االنعكاس

ي طالتهــا 
ي مختلــف البلــدان الــىت

ورَة الوصــوِل إىل »عقــد اجتماعــي جديــد« �ض قابــاِت كان �ض ِّ للنِّ وىلي المطلــُب االأول لالتِّحــاد الــدَّ

ي اليــوم الُمطالبــة بعقــٍد اجتماعــيٍّ جديــٍد بعــد أن تراجعــت 
ــة. وتــأ�ت الجائحــة، تماًمــا كمــا كان يحصــُل إثــر الحــروِب العالميَّ

ي أقرَّتهــا بعــد الحــرِب 
مانــات الــىت ــة، عــن مختلــِف الضَّ اليَّ ٍ مــن السياســات النيولي�ب الــدوُل خــالَل العقــوِد الماضيــة، وبتأثــ�ي

ــة الثانيــة. العالميَّ

ن أرضيًة صلبًة لحمايِة العمِل، تشمُل فيما تشمُل:  وعىل هذا العقِد االجتماعيِّ الجديِد أن يتضمَّ

ت عليها اتفاقياُت منظَّمِة العمِل الدوليَّة. • الحقوق االأساسيَّة كما نصَّ
ا أد�ض مناسًبا لالأجر. • حدًّ

ا أقىص لساعاِت العمل. • حدًّ

ة.  حة والسالمة المهنيَّ ي مجاِل الصِّ
• ضماناٍت �ض

• إجازات َمرضيَّة مدفوعَة االأجر.

• ضمانات وتعويضات لنهاية الخدمة.

اِت الَبطالة. ي ف�ت
• دخاًل �ض

ة. ِ المناخي والتحوُّالت التكنولوجيَّ ًة بالتغي�ي َ خاصَّ • تداب�ي
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ال خاصٍّ بالمشاركة االقتصاديَّة للنِّساء. • جدوَل أعمَّ

ا عاداًل. يبيًّ
• نظاًما �ض

ي مجــاِل الصحــة والرعايــة 
ــة �ض دت مواقــَف خاصــًة بالنِّســاء الذيــن يشــكِّلَن مــا يقــارَب الـــ %70 مــن العَمالــة العالميَّ كمــا حــدَّ

ــاِء  ــِر الوب ــون لمخاط ــا العامل ــرَّض فيهم ــان تع ــا قطاع ــات، وهم ــاع الخدم ي قط
ض �ض ــ�ي ــن العامل ــة، و%58.60 م االجتماعيَّ

ــُن لهــنَّ االأجــَر المتســاوي  والنعكاســاِته عــىل العمــِل والبطالــة. وبالتــاىلي يجــُب تحديــُد أجنــدٍة خاصــٍة بالعاِمــالت النِّســاء، تؤمِّ

ِّ الــذي تزايــد بســبِب الحجــر. ىلي
ض والضمانــاِت الالزمــَة، إضافــًة إىل حمايِتهــن مــن الُعنــِف المــ�ض

اُمهــا وتطبيُقهــا عنــد العــودِة إىل العمــِل،  ِّ للنِّقابــات الئحــٌة مــن القضايــا يجــب اح�ت وقــد صــَدرت مؤخــًرا عــن االتِّحــاِد الــدوىلي

اعــات،  ض ــة لحــلِّ ال�ض ــال، ضمــان اســتخدام الحــوار االجتماعــي والُمفاوضــة االجتماعيَّ هــا: تنظيــُم العــودة المرحليــة للعمَّ وأهمُّ

ــة  ــِق االإجــراءات الوقائيَّ ــة تطبي ســات لمراقب ي المؤسَّ
ي العمــل �ض

ــ�ش ــُف عمــِل مفتِّ ــة، تكثي ــة والنقابيَّ اليَّ اُم الحقــوِق العمَّ احــ�ت

ض بفعــِل  اُم الحيــاة الشــخصيَّة وعــدم تعرُِّضهــا للتميــ�ي ي أماكــن العمــل، احــ�ت
ــة �ض ــالمة المهنيَّ ُ الصحــِة والسَّ ض والحقــوق، تأمــ�ي

ض مســتلزماِت  ، تأمــ�ي ض ِ عرضــًة لــالأذى مــن الَعــدوى مــن مثــِل المســنِّ�ي
ــال االأكــ�ش الفحوصــات ونتائِجهــا، حمايــة خاصــة للعمَّ

ــال. ِة للعمَّ ُ المســانَدِة النفســيَّ ض العمــل عــن بُعــد، تأمــ�ي

ــدٌة،  َخــذة مــن الحكومــاِت جيِّ َ الحمائيــة المتَّ ي 107 دوٍل، أفــاد %21 مــن النقابــاِت أنَّ التدابــ�ي
ي اســتقصاء شــمل 148 نقابــَة �ض

�ض

ئًة. وها ســيِّ وهــا مقبولــًة و%24 اعت�ب مقابــل %54 اعت�ب

ــة رقــم 205 الصــادرة ســنة 2017  ــة للتعاِطــي مــع االأزمــات هــي التوصَيــُة الدوليَّ ــُة لمنظمــِة العمــل الدوليَّ ــُة القانونيَّ المرجعيَّ

»بشــأن العمالــِة والعَمــِل الالئــِق مــن أجــل الســالِم والُقــدرة عــىل الصمــود«.

 ٌّ ي
اتيجيَّة »منظوٌر جنســا�ض ي هــذه االســ�ت

ًة متكاملــًة لمواجهــِة االأزمــات، تحــِرص عــىل أن يكــوَن �ض اتيجيَّ وإذ تعــِرُض التوصيــَة اســ�ت

ي كافــة أنشــطة الوقايــة مــن االأزمــات وتصميــم االســتجابات كمواجهِتهــا وتنفيِذهــا ورصدهــا وتقييمهــا«.
�ض

ــة  ــا ورق نته ي تضمَّ
ــىت ــي ال ــة، فه ــل الدولي ــة العم ــا منظَّم حته ي اق�ت

ــىت ــا، ال ــة بجائحــة كورون ــُة االأحــدث والخاصَّ ــا المقارب أمَّ

ــة واالقتصاديَّــة للجائحــة. وتقــوُم المقاربــة عــىل أربعــة  اِت االجتماعيَّ ي مايــو 2020، حــول مواجهــِة التأثــ�ي
طــار، الصــادرة �ض االإ

ال  كاِت والوظائــف والمداخيــل، -3كيفيــة حمايــِة العمَّ ِ االقتصــاد واالســتخدام، -2 كيفيــة دعــِم الــرش
ض ــة تحفــ�ي أعمــدة: -1 كيفيَّ

ورة إيجــاِد الحلــوِل مــن خــالل الحــواِر االجتماعــي. ي أماكــن العمــل، -4 �ض
�ض

ــة.  ورِة إيجــاِد سياســات قطاعيَّ ــٍة وعنــد �ض ــٍة وماليَّ يبيَّ
َ �ض ــُف الورقــُة عنــد تدابــ�ي ض االقتصــاد واالســتخدام تتوقَّ ي مجــال تحفــ�ي

�ض

 َ ــ�ي ــاءات، وإىل تداب عف ِّ واالإ ــاىلي ــِم الم ع ــوِء إىل الدَّ ــُة باللج ــُح الورق ــل، تنص ــِف والمداخي كات والوظائ َّ ــرش ــِم ال ــاِل دع ي مج
�ض

 َ ــ�ي ي مــكاِن العمــل، وجــب اللجــوُء إىل تداب
ــال �ض ــة العمَّ ي مجــال حماي

ــة. �ض ــِة االجتماعيَّ ــِم الحماي ــة وتعمي لالحتفــاِظ بالعمال

ض  ــ�ي ــتبعاد، تأم ض واالس ــ�ي ــن التمي ــَة م ــل، الوقاي ــم العم ــادة تنظي ــة وإع ــة العام ــَة والصح ــَة المهنيَّ ــالمَة والصح ــال: السَّ تط

ــِة، الحكومــة  ي مجــال الحــوار االجتماعــي، فالمطلــوُب تقويــُة إمكانيــاِت الجهــاِت الَمعنيَّ
ــا �ض ــة والعائليــة. أمَّ االإجــازات الَمرضيَّ

ــال وأصحــاب العمــل، دعــم مؤسســات وآليــات الحــوار االجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة، تنظيــم حــوار  ومنظمــات العمَّ

ــة وحــول ظــروِف العمــِل واالســتخدام. ــة واالقتصاديَّ ومفاوضــات حــول السياســات االجتماعيَّ

ي 
طــار العــام هــذا الــىت ي ذهنــه االإ

ي قراءتــه لــالأوراِق الثــالث حــول مــ� وتونــس ولبنــان، مــن المفيــِد للقــارِئ أن يُبقــي �ض
�ض

ــة االقتصاديَّــة لكورونــا. وذلــك مــن أجــل مســاعدته عــىل  ــة لمقاربــِة االنعكاســات االجتماعيَّ وضعتــه منظَّمــُة العمــِل الدوليَّ

ــة. ي البلــداِن المعنيَّ
بعــِة �ض ــة السياســاِت المتَّ تقديــر أهميَّ
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تداعيــات فيــروس »كورونــا المســتجد كوفيــد 19« 

علــى العمالــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي

أعداد  منى عزت 
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دٍة، منهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، لــم  ٌ عــىل أصعــدٍة متعــدِّ وِس "كورونــا المســتجدِّ كوفيــد- 19" لــه تأثــ�ي إنَّ انتشــاَر فــ�ي

ــَد  ــل. فق ــا العم ــة ومنه ــاالٍت مختلف ــدُّ إىل مج ــل تمت ــب، ب ــة فحس اِر الصحيَّ ــىل االأ�ض وس ع ــ�ي ــذا الف ــاُت ه ــْ� تداعي تقت

ي هــذا الشــأن القطــاُع غــ�ي المنظَّــم، كمــا قــام 
ًرا �ض ُّ

ُ القطاعــاِت تــ�ض
العديــُد مــن العمــال والعامــالت فــرَص عملهــم، وأكــ�ش

صابــة  ُ القطاعــات تعرًُّضــا لالإ
ي الِقطــاع الخــاصِّ بتخفيــِض العمالــة وخْفــض االأجــور، أمــا أكــ�ش

كاِت �ض َّ بعــَض أصحــاِب الــرش

ي القطــاع الصحــي وخاصــة االأطبــاء والتمريــض.
وس كورونــا فهــم العاملــون والعامــالت �ض بفــ�ي

ــَع  ــاِت الُمتوقَّ ــرت القطاع ــِة، ذك ــة االقتصادي ــِط والتنمي ــرِة التخطي ــعيد، وزي ــة الس ــورة هال ٍة للدكت ــميَّ ــاٍت رس ي ت�يح
و�ض

ــالأُ�،  ــة ل ــة الخاص ليَّ
ض ــة الم�ض ــراد الخدم ــة، وأف قام ــذاء واالإ ــات الغ ــي )خْدم ــا، وه وس الكورون ــ�ي ي ف ِّ ــ�ش ــِة تف ــر بأزم أن تتأثَّ

ل البطالــة،  حــة أنَّــه فيمــا يخــصُّ معــدَّ فيــه(، ُموضِّ ــة، وتجــارة الُجملــة والتَّجزئــة، الســياحة وقطــاع ال�ت والصناعــة التحويليَّ

ي حــاِل انتهــاء االأزْمــة بنهايــة العــاِم الَمــاىلي 
ل البَطالــة إىل %8.5 بنهايــة عــام 2020/ 2021 �ض مــن الُمســتهَدف خْفــُض معــدَّ

ــة)1(. الت البطال ــر بالســلِب عــىل معــدَّ ــع أن تؤثِّ ــة، فمــن المتوقَّ ي حــاِل اســتمراِر االأزَم
ــْن �ض ، ولك الحــاىلي

إجراءات الحكومة من أجل مواجهة فيروس كورونا 
ــة  ــراءات الالِزم ــاذ االإج ــة باتِّخ ــت وزارُة الصحَّ ــ�، قام ي م

ــد- 19" �ض ــتجد كوفي ــا المس وس "كورون ــ�ي ــور ف ــِة ظه ــذ بداي من
ــاٍت،  ي ــك مــن خــالل فيديوهــاٍت ومطوَّ ــِع العــْدوى، وذل ــِة ومن ــة بطــُرق الوقاي ــة الصحيَّ ، والتوعَي ض ــ�ي ــل مــع الُمصاب للتعاُم
ــة  ات الخاصَّ َصابــاِت، وكلِّ المســتجدَّ ــا حــول أعــداِد االإ ْ البيانــاِت يوميًّ ــة مــ�"، ونــرش والخطــوط الســاخنة وتطبيــق "صحَّ
ــات، ومــع تزايــد االأعــداِد قامــت الدولــُة الم�يَّــُة باتِّخــاذ عــدٍد مــن االإجــراءات اســتَندت عــىل نهــِج  بنَســب الشــفاء والوفيَّ
ــارس  ي 14 م

ــراٍر �ض ــَدر أوُل ق ــأن ص ــذا الش ي ه
ــة. و�ض صاب ــرِص االإ ــِل ف ــل تقلي ــن أج ــِم م اُح ض ــِل ال�ت ، وتقلي ــيِّ ــِد االجتماع التباُع

ي الجامعــاِت والمــدارِس، ويجــرى 
ض �ض ة أســبوع�ي كتــور مصطفــى مدبــوىلي بتعليــِق الدراســة لمــدَّ 2020 مــن رئيــِس الــوزراء الدُّ

ــياِق ذاِتــه أصــدرت وزارُة التَّضاُمــِن االجتماعــيِّ قــراًرا بتعليــِق العمــل  ي السِّ
ــطور، و�ض َّ كتابــة هــذه السُّ تمديــُد هــذا القــراِر حــىت

ض ويجــري تمديــد هــذا القــرار حــىت كتابــة هــذه الســطور مــن أجــل حمايــة االأطفــال.
ْ ة أســبوع�ي بالحضانــات لمــدَّ

َ يوًمــا يتــمُّ تجديدهــا حــىت 
ة خمســَة عــرش ي منتصــِف مــارس 2020 عــدًدا مــن القــراراِت لمــدَّ

اتَّخــذت الحكومــُة الم�يَّــُة �ض
ــة  ــراض الُمزِمن ــِة الأصحــاِب االأم ِ الحماي ــ�ي ــيِّ وتوف ــِد االجتماع ــن خــالل التباُع وِس م ــ�ي ــن انتشــاِر الف االآن، بغــرَِض الحــدِّ م
ولــة مــن وزاراٍت وأجهــزٍة  داريِّ للدَّ صابــِة فأصــدرْت قــراراِت تنظيــِم العمــِل داخــَل وحــداِت الجهــاِز االإ وهــم أكــ�ش عرضــًة لالإ
كاِت قطــاع االأعمــال العــام، ووفًقــا  كاِت القطــاِع العــام و�ش ــٍة و�ش ــٍة وهيئــاٍت عامَّ ومصالــَح حكوميــٍة ووحــداِت إدارٍة محليَّ
ي القطــاِع الحكومــيِّ %16.4 مــن 

ــِة واالإحصــاء لعــام 2018 أنَّ نســبَة الرِّجــاِل �ض ــات الجهــاِز المركــزيِّ للتعبئــِة العامَّ الإحصائيَّ
ــاىلي فنســبٌة  ض مــن النِّســاء، وبالتَّ ــا النِّســاء فـــ%37.9 مــن إجمــاىلي نســبة المشــتِغل�ي ض مــن الرِّجــال، أمَّ إجمــاىلي نســبة المشــتِغل�ي
ي يُمكــن أن يتــمَّ 

ي الوظائــِف الــىت
ض �ض ي ســوِق العمــل مســتفيدٌة مــن هــذه القــرارات)2(، فســمحت للعاملــ�ي

ٌة مــن النِّســاء �ض كبــ�ي
ــامَّ وظائفهــم  ض مه ي الموظَّفــ�ي

ــا�ت ى ب ــؤدِّ ــل، وي ــرِّ العَم ِل دون الوجــود بمق ض ــن المــ�ض ــا م ض به ــ�ي ــامِّ وظائِفهــم المكلَّف أداُء مه
ــة بــكلِّ جهــٍة، ومــا تصــدرُه مــن ضوابــَط  ره الســلطة المختصَّ ا، وذلــك وفًقــا لمــا تقــدِّ ــا أو أســبوعيًّ بالتنــاوِب فيمــا بينهــم يوميًّ

ــِة بانتظــاٍم واضطــراد. ِ المرافــِق العامَّ ي هــذا الشــأِن بمــا يضمــُن ُحســَن ســ�ي
�ض

ــل:  ــٍة )مث ــكلِّ جه ــة ب ــلطُة المختصَّ دهــا السُّ ي تحدِّ
ــىت ــِة ال ــِق الحيويَّ ــون بالمراف َ مــن هــذا القــراِر الموظَّفــون العامل ــتثىض يُس

ــة  ــلطُة المختصَّ ــم السُّ ــاء(، وتنظِّ ــاه، الــ�ف الصحــي، الكهرب ــات المي ســعاف، المستشــفيات، خدم ــات النقــل، االإ ِخْدم
ازيَّــِة المتطلَّبــُة  ُ االح�ت قــًة للصالــِح العــام، وتُراَعــى التدابــ�ي ي تراهــا محقِّ

بــكلِّ جهــٍة العمــَل بهــذه المرافــِق طبًقــا للقواعــِد الــىت
ض الأحــكاِم هــذا القــرار للتَّدريــِب أو لحضــوِر  ، كمــا يُحَظــُر إيفــاُد جميــِع الخاضعــ�ي وس كورونــا المســتجدِّ للتعامــِل مــع فــ�ي
ض  ــُة الســاريَُة كافــًة، وحــظءر ســفِر جميــِع الخاِضعــ�ي امــُج التدريبيَّ ة َ�يــان هــذا القــرار، وتُعلَّــق ال�ب ورَِش العمــِل، طــوال مــدَّ
ي 

ة َ�يــان هــذا القــرار، إالَّ �ض ي مهــامِّ عمــٍل أو لحضــوِر تدريــٍب أو ورَش عمــٍل خــارَج البــالد، طــوال مــدَّ
الأحــكاِم هــذا القــرار �ض

1( لمزيٍد من المعلومات: 
- الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء عىل صفحات التواصل االجتماعي فيس بوك 26 مارس 2020.

.https://www.facebook.com/egypt.mohp الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان -
2( بحث القوى العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإحصاء، 2018.

https://www.facebook.com/egypt.mohp


حة
صف

11 فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

ــُة بــكلِّ جهــٍة، وذلــك َوفًقــا لمقتضيــات حاجــِة العمــِل والصالــح العــام)3(. ــلطُة الُمختصَّ رهــا السُّ ي تقدِّ
ورِة الــىت َّ حــاالِت الــ�ض

غــط، أمــراض الــُكىل، أمــراض الكبــد،  ــكر، الضَّ ــر الحمايــَة الأصحــاِب االأمــراِض الُمزْمَنــة )السُّ كمــا اتَّخــذت الحكومــُة قــراًرا يوفِّ
ــِة بــكلِّ جهــٍة تقديــُر مــدى احتيــاِج  ــلطِة المختصَّ ًة ويكــون للسُّ أمــراض القلــب، االأورام( فمنحتهــم الحكومــُة إجــازًة اســتثنائيَّ
ة  ــدَّ ي العمــِل لبعــض أو كلِّ م

ــث يســتمرُّون �ض ــق عليهــم هــذا القــرار، بحي ــِة ممــن ينطب ــِف القياديَّ العمــل لشــاغىلي الوظائ
�يــان هــذا القــرار تبًعــا لحالتهــم الصحيــة.

ــدى  ــن إح ــدُر م ــٍر يص ــب تقري ة بموج ــدَّ ــذات الم ًة ل ــتثنائيَّ ــازًة اس ــة إج ــراض المزمن ِ االأم ــ�ي ــاُب بغ ــُف الُمص ــُح الموظَّ يُمن
ي 

ــُف المخاِلــُط لُمصــاٍب بمــرٍض ُمعــٍد إجــازة للمــدة الــىت ــة باســتحقاِقه هــذه االإجــازة، ويُمنــُح الموظَّ المستشــفيات الحكوميَّ
ٍة لمــدِة خمســة  ــُف العائــُد مــن خــارج البــالد فيحصــُل عــىل إجــازٍة اســتثنائيَّ ــا الموظَّ ــُة، أمَّ ــة المختصَّ دهــا الجهــُة الطبيَّ تُحدِّ

وس)4(.  ي يتــمُّ فيهــا احتضــاُن الجســِد للفــ�ي
ــا تبــدأ مــن تاريــخ عودتــه للبــالد وهــي المــدة الــىت ة يوًم عــرش

ــن  ــب ضم ــر، وال تُحس ــَة االأج ــراِر مدفوع ــذا الق ــب ه ــة بموج ــتثنائية الممنوح ــازاُت االس ــون االإج ــُة أْن تك ــرَّت الحكوم أق
ــت عليــه بشــأِن  ََمــت الحكومــُة بمــا نصَّ ض ــة، وال�ت ــف الماليَّ ات الموظِّ رة قانونًــا أو تؤثِّــر عــىل أيٍّ مــن ُمســتحقَّ االإجــازاِت المقــرَّ

ي هــذا الشــأن)5(.
ــن وزارة الصحــة والســكَّان �ض ي تصــُدر م

ــىت رشــادات ال ــا لالإ ــِل وفًق ــارِّ العم ــِم مق ــِة وتعقي ِ ونظاف ــ�ي تطه

ي 
تــه ُفمنحــت الموظفــُة الحامــُل أو الــىت قامــت الحكومــُة بمراعــاة مبــدأ "مصَلحــة الطفــِل الُفضــىَل" والمحافظــة عــىل صحَّ

ِة خمســة عــرش يوًمــا يتــمُّ تجديدهــا  ًة لمــدَّ ة ســنًة ميالديــة إجــازًة اســتثنائيَّ ي عــرش
ترعــى طفــاًل أو أكــ�ش يقــلُّ عمــره عــن اثنــىت

حــىت االآن. وتماشــًيا مــع هــذا القــرار أعلــن الخــطُّ الســاخُن للمجلــِس القومــيِّ للمــرأِة أنَّــه يســتقبُل شــكوى العامــالت بالقطــاِع 
ــَة صعوبــاٍت فيمــا يخــصُّ تنفيــَذ هــذا القــرار، واســتمرَّت جهــوُد المجلــِس القومــيِّ للمــرأة بطــُرٍق  العــام ممــن يواِجهــَن أيَّ
ي الحمــِل 

ي مرحلــىت
صــة للنِّســاء �ض ــة المتخصِّ ــة، والتوعي ــِح الُمهمَّ ــًدا مــن النصائ م عدي ــٍة تقــدِّ ــَة توعي دٍة، فأطلــق حمل متعــدِّ

اِت الحمــل؛  ــِة أثنــاَء فــ�ت لــن عــدَم الذهــاِب إىل المستشــفيات للقيــام بالُمتابعــاِت الطبيَّ والرَّضاعــِة، خاصــًة وأن النِّســاء يفضِّ
ي 

وس �ض صابــة بالفــ�ي ــٍة ســابقٍة واالأكــ�ش عرضــًة لالإ صابــِة، كذلــك االأشــخاص المصابــون بحــاالٍت َمرضيَّ خوًفــا مــن التعــرُِّض لالإ
حالــة العــدوى)6(.

القطاع الصحي
ــبة  ــا، فنس وس كورون ــ�ي ــِة بف صاب ــا لالإ ــاِت تعرًُّض ُ القطاع

ــ�ش ــو أك ــاء، وه ــن النِّس ٌة م ــ�ي ــبٌة كب ــيِّ نس ــاِع الصح ي القط
ــُل �ض يعم

ــِم  ــن طاق ــة، و%73.1 م ي وزارة الصح
ــن �ض ي يعمل

ــال�أ ــِض ال ــن التمري ض و%91.1 م ــ�ي ي ــاء البرش طبَّ
ــن االأ ــات %42.4 م الطبيب

ــدر  ي ص
ــىت ــازات ال ــن االإج َ م ــتثىض ــاُع ُمس ــذا القط ــي، وه ــاِع الصح ــة بالقط ــِق العالجيَّ ــفيات والمراف ي المستش

ــض �ض التمري
ض  ــ�ي ــًة ب ــاًء مضاَعف ي هــذا القطــاع أعب

ي النِّســاء �ض
ــًة، فتعــا�ض ــب العمــُل ســاعاٍت طويل ــوزراء، ويتطلَّ ــِس ال بهــا قــراٌر مــن مجل

ي الوقــت نفســه تبــذل جهــًدا بشــأن أدواِرهــا 
ي العمــل ممــا هــو معتــاد عليــه، و�ض

أنَّهــا تضطــر إىل البقــاء ســاعاٍت أطــول �ض
ــِن  ــَدل المه ــادِة ب ــراًرا بزي ــة ق ــُس الجمهوري ــدر رئي ــيِّ أص ــاِع الصح ــِة للقط ول ــِم الدَّ ــاِر دع ي إط

ــة، و�ض ــؤولياِتها العائليَّ ومس
ــة)7(. ــن الطبي ــاِء المه ــَر الأعض ــدوِق مخاط ــاء صن ــبة %75 وإنش ــة بنس الطبيَّ

إجراءات احترازية
ازية؛  ي االأســبوع االأخــ�ي مــن شــهر مــارس، إىل اتِّخــاذ مزيــٍد مــن القــرارات االح�ت

صابــات لجــأت الحكومــُة، �ض مــع تزايـُـِد أعــداِد االإ

3( لمزيٍد من التفاصيل: 
- قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، 16 مارس 2020.

https://www.facebook.com/egypt.mohp الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان عىل صفحات التواصل االجتماعي -
4( المصدر نفسه.
5( المصدر نفسه.

ا نيــوز ومنصــة إيجيبــت  ، وبرعايــة قنــاة إكســ�ت ي
نمــا�أ يطاليــة للتعــاون االإ ــة العالميــة، وبدعــٍم مــن الوكالــة االإ اكــة مــع صنــدوِق االأمــم المتَّحــدة للســكَّان، ومنظَّمــة الصحَّ َّ 6( أطلــَق المجلــُس القومــيُّ للمــرأِة بالتَّعــاون مــع وزارة الصحــة والســكان، وبالرش

يــة. ض نجل�ي ــات التواصــل االجتماعــي لمجموعــة إيجيبــت تــوداي باللغــة االإ ا نيــوز، ومنصَّ وس كورونــا المســتجد، تُعــرَض عــىل قنــاة إكســ�ت تــوداي، فــ�ي
امج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة، المجلس القومي للمرأة. 7( التقرير االأول: رصد السياسات وال�ب

https://www.facebook.com/egypt.mohp
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فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء12
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

ــا  ــ�ي إليه ي أُش
ــىت ــرارات الســابقة، ال ــاء عــىل الق بق ــع االإ ــا، م وس كورون ــ�ي ي ف ِّ ي ظــلِّ تفــ�ش

ض �ض ــ�ي ــِة أرواِح المواطن بهــدِف حماي
:)8(

ي
أعــاله، واســتمرَّت هــذه االإجــراءات حــىت كتابــِة هــذه الســطور وهــى عــىل النحــو االآ�ت

ــيِّ العــامِّ والخــاصِّ لعــدٍد  ــِل الجماع ــِع وســائِل النق ــاُف جمي ــة، وإيق ــرق العامَّ ــِع الطُّ َ عــىل جمي ض ــ�ي ــِة المواطن حظــُر حرك
ي عــدِد الســاعات، وإغــالُق جميــِع المحــالِّ التجاريَّــة 

، وتــمَّ التــدرُّج �ض مــن الســاعات تبــدأ مســاًء وتُرفــُع صبــاَح اليــوِم التــاىلي
ــِق الكامــِل يومــي الجمعــة  ــا، مــع الغْل ــلِع مــن الخامســِة مســاًء إىل السادســة صباًح ــِع السَّ والحرفيــة بمــا فيهــا محــالُت بي
والســبت ماعــدا المخابــَز والصيدليــات والمحــالت الموجــودة خــارج المراكــز التجاريــة، وإغــالُق جميــِع المقاهــي والمطاعــم 
م أنشــطًة ترفيهيــة، كمــا تُغلــق جميــُع المطاعــم عــىل أن يقتــَ� العمــُل بهــا عــىل خدمــِة  والنــوادي الليليــة وكل مــا يقــدِّ
ــة والشــعبية ومراكــز الشــباب وصــاالت االألعــاب بالجمهوريــة كافــة.  توصيــِل الطَّلبــات للمنــازِل، وغْلــق كلِّ النــوادي الرياضيَّ
كــة وثابتــٍة مــن أجــل ضبــِط  ــِة بتنظيــِم دوريَّــاٍت متحرِّ وتعاملــت الحكومــُة بحــزٍم مــع هــذه القــرارات وقامــت وزارُة الداخليَّ
ــتمرار  ــع اس ، م ض ــ�ي ض العقوبت ــ�ي ــدى هات ــ�ي أو بإح ــه م ــة آالف جني ــة أربع ــِس أو الغرام ــِة الحْب ــِق عقوب ض وتطبي ــ�ي المخاِلف
مهــا الــوزاراُت  ي تقدِّ

ي جميــِع المطــارات الم�يــة، وتعليــُق تقديــِم جميــِع الِخدمــات الــىت
ِّ �ض ان الــدوىلي تعليــِق حركــِة الطــ�ي

ــِق  ــاء عــىل تعلي بق ــُب الصحــة فقــط، مــع االإ ــتثىض مكات ــِح، وتُس ــاريِّ والتصاري ــهر العق ــل الشَّ ض مث ــ�ي والمحافظــاُت للمواطن
ــة. وني لك�ت ــات االإ راســة بالجامعــاِت والمــدارِس، واســتخدام الوســائل والمنصَّ الدِّ

تخفيف اإلجراءات
 ِّ ي

ــز�أ ــِر الج ــراءاِت الحْظ ــِف إج ــُة إىل تخفي ــت الحكوم ــاله اتَّجه ــا أع ــاِر إليه ــراءاِت الُمش ــِق االإج ــن تطبي ــهٍر م ــروِر ش ــد م بع
ــب  ــاري، وحس ــل الج ــق 24 أبري ــان المواف ــهر رمض ي ش

ــوم �ض ــع أول ي ــا م ــُل به ــدأ العم ي ب
ــىت ــرارات ال ــض الق ــِل بع بتعدي

ــم  ــىل احتياجاته ض للحصــوِل ع ــ�ي ــاَم المواطن ــُح المجــاِل أم ــن هــذه االإجــراءات فت ــوزراء فالغــرُض م ــس ال ت�يحــات رئي
ي ُســِمح لهــا بالعمــِل طــوال أيــام االأســبوع بمــا فيهــا يومــا 

االأساســيَّة دون أن يحــدَث تزاُحــٌم عــىل المحــالِّ التجاريــة، الــىت
كات القطــاع  ولــِة و�ش ي أجهــزِة الدَّ

ض �ض ي تخفيــِض أعــداد العاملــ�ي
الجمعــة والســبت، حــىت الخامســة مســاًء، مــع االســتمرار �ض

ــِف الضغــط عــىل المرافــق. ض لتخفي العــام وقطــاع االأعمــال لمــدة أســبوع�ي

ــٍة الأنشــطِة بعــِض الجهــاِت منهــا الشــهر العقــاريُّ وخدمــات ترخيــص المرَكبــات الجديــدة،  كمــا اتُِّخــذ قــراٌر بعــودٍة جزئي
والســماُح بجلســاِت إعــالِم الوراثــة، مــع إمكانيــة فتــح جلســات قضائيــة أخــرى، واســتمرار عمــل خدمــة توصيــل الطلبــات 
ــبوع.  ــدار االأس ــىل م ــك ع ــوِس، وذل ــه دون الجل ــىل طلباِت ــول ع ــم للحص ــه إىل المطع ــُل بنفس ــَب العمي ــة أن يذه وإمكاني

وحســب ت�يحــاِت رئيــِس مجلــس الــوزراء، ســوف تســتمرُّ هــذه االإجــراءات حــىت آخــر رمضــان)9(.

ي رفــِع الحْظــِر وإجــراءاِت فتــِح المحــالِّ وبعــض أماكــِن تقديــِم الِخْدمــات، كمــا 
وقامــت الحكومــة بعــد رمضــان بالتــدرُّج �ض

قامــت الحكومــُة مــن أول يوليــو بتخفيــف االإجــراءاِت عــىل المنشــآِت المختلفــِة والمحــالِّ التجاريَّــِة، ورفــِع ســاعات الحْظــر، 
ي ســياِق أنَّ الحكومــَة منــذ بدايــِة االأزمــِة تتحــرَّك َوْفًقــا لنهــٍج 

وعــودة الــدوام الكامــِل للعمــِل، ويمكــن فهــُم هــذه االإجــراءات �ض
ي الوقــت 

اُحــِم مــن أجــِل تقليــِل فــرِص نقــِل العــْدوى، و�ض ض أعلنــت عنــه وهــو اتِّبــاُع طريقــِة التباُعــِد االجتماعــيِّ وتقليــُل ال�ت
ي القطــاع الخــاص كانــت مــع اســتمرار 

ي قطاعــاٍت مختلفــٍة. وبينمــا النســبُة الغالبــُة �ض
ِ العمــِل �ض نفســه المحافظــُة عــىل ســ�ي

اٍت طويلــًة ومنهــا القطــاع غــ�ي المنظَّــم الــذي ترتفــُع  ــف عــن العمــل فــ�ت ــل قطاعــاٍت التوقُّ العمــل، فضــاًل عــن عــدِم تحمُّ
ي هــذا القطــاع دون حمايــة اجتماعيــة، وال يتحملــون 

ة مــن العمالــة �ض ، والنســبة الكبــ�ي فيــه أعــداد النِّســاء، وهــو قطــاٌع هــشٌّ
ض االحتياجــات االأساســية الأ�هــم. ًا لقدرتهــم عــىل تأمــ�ي

ــف عــن العمــِل بعــض االأيــاِم؛ الأن هــذا يمثِّــل تهديــًدا مبــا�ش التوقُّ

ــن  ــاًل ع ــاله، فض ــا أع ــار إليه ــراءاُت المش ــا االإج ــٍة، منه ــتوياٍت مختلف ــىل مس ــُة ع ــت الدول ك ــبق تحرَّ ــا س ــىل م ــا ع وتأسيًس
ــض  ــدي وبع ــِم النق ــروِض والدع ي الق

ــهيالٍت �ض ــِم تس ــالل تقدي ــن خ ــة م ــة واجتماعيَّ ــاٌد اقتصاديَّ ــا أبع ــرى له ــراءاٍت أخ إج
8( للمزيد من التفاصيل: 

- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 24 مارس 2020 
- الجريدة الرسمية العدد 12 مكرر )ب( 24 مارس 2020.

 https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/posts 9( الصفحة الرسمية لمجلِس الوزراء عىل صفحات التواصل االجتماعي
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التســهيالِت للمســتثمرين ودعــم الصناعــات والفئــات االأْوىل بالرعايــِة، ومنهــا أصحــاُب المعاشــات والقطــاُع غــ�ي المنظَّــم، 
: ي

وجــاءت االإجــراءات عــىل النحــو االآ�ت

الدعم االقتصادي 
ــة المســتثمرين  ــِز ثق ــة وتعزي ــار االقتصادي ــواء االآث ــن أجــل احت ــُة م ــُة الم�يَّ ــا الدول ــت به ي قام

ــىت ــالُت ال دت التدخُّ تعــدَّ
 :10

ي
ــو االآ�ت ــىل النح ــ�ي ع ــاد الم ــات االقتص ي إمكاني

ي و�ض
ــىض ــوق الوط ــة بالسُّ كات العامل ــرش ــع ال ــال وجمي ــع االأعم ومجتم

ٍ أو رســوٍم لمــدة ســتة أشــهر،  - أطلــق البنــُك المركــزيُّ مبــادرَة تأجيــِل ســداد أقســاط القــروض بــدون غرامــاِت تأخــ�ي
 : ي

كات عــىل النحــو االآ�ت ض أفــراد )رجــال ونســاء( و�ش ض مواطنــ�ي ض مســتفيد مــا بــ�ي وبلــغ عــدُد المســتفيدين أكــ�ش مــن 5 ماليــ�ي
كــة.  كاِت والجهــات االعتباريــة نحــو 74 ألًفــا و879 �ش ض و940 ألــف شــخص، فيمــا بلــغ عــدُد الــرش 4 ماليــ�ي

ــه بفائــدة 10%  ــار جني ناعــة بقيمــة 100 ملي ــادرًة لدعــم الصِّ ي مب
ي ديســم�ب المــا�ض

ــُك المركــزيُّ المــ�يُّ �ض - أطــق البن
راعــة، بجانب  ي خْفــض الفائــدة إىل %8 وإضافــة 100 مليــار جنيــه لدْعــم الصناعــِة والزِّ

ي مــارس المــا�ض
ر �ض متناِقصــة، وقــرَّ

ض والـــ 50 مليــار االأخــرى لدْعــم  : 50 مليــار جنيــه منهــا للمطِّوريــن العقاريــ�ي 100 مليــار جنيــه لدعــم القطــاِع العقــاريِّ
ــالِت  ــَم تموي ــ�ي، أن حج ــزي الم ــِك المرك ي البن

ــؤوٌل �ض ــدٌر مس ــف مص ــل، وكش ــدودي الدخ ــاري لمح ــل العق التَّموي
ح  ي 69 مليــار جنيــه، برصيــد مــ�َّ

مبــادرِة دْعــِم الصناعــة والزراعــة والمقــاوالت المســتخَدم بلــَغ بنهايــة يونيــو المــا�ض
بــه بلــغ 317 مليــار جنيــه، اســتفاد منهــا نحــو 4291 مســتفيًدا.

َة والمتوسطَة. وعاِت الصغ�ي - كما يدعُم البنُك المركزيُّ بنحو 360 مليار جنيه المرش

ــد 4,5  ــة عن ناع ــيِّ للصِّ ــاِز الطبيع ــعِر الغ ــض س ــت خْف ن ــيِّ تضمَّ ــاِع الصناع ــم القط ــراراٍت لدْع ــُة ق ــدرت الحكوم - أص
ــط  ناعــة للجْهــد الفائــِق والعــاىلي والمتوسِّ ر خفــُض أســعاِر الكهربــاِء للصِّ دوالرات لــكلِّ مليــون وحــدٍة حراريــٍة، كمــا تقــرَّ
ي االســتخدامات 

عــالن عــن تثبيــِت وعــدِم زيــادة أســعاِر الكهربــاء لبــا�ت ــاعِة، مــع االإ ي السَّ
بقيمــة 10 قــروش للكيلــوات �ض

الصناعيــة لمــدة مــن 3 – 5 ســنواٍت قادمــة.

ــات  ليَّ
ــا لالآ اتهم َوفًق ــل 2020؛ لســداِد جــزٍء مــن مســتحقَّ ــن خــالل شــهري مــارس وأبري ري ــه للمصدِّ ــار جني - توفــ�ي ملي

ــٍة بقيمــِة 10%  ريــن(، مــع ســداد دفعــٍة إضافيَّ ــداد النقــديِّ المعَلــن عنهــا للمصدِّ فــِق عليهــا )مبــادرة االســتثمار والسَّ المتَّ
ــرات  ي اســتمراِر التأكيــدات حــول َجديَّــِة الحكومــِة لحــلِّ وســداد متأخَّ

ي يونيــو المقبــل، وبمــا يُســهم �ض
ريــن �ض نقــًدا للمصدِّ

ريــن ومســاندتهم. المصدِّ

ة لمــدة 3 أشــهر، والســماح بتقســيِط  ة عــىل المصانــِع والمنشــآِت الســياحيَّ يبــِة العقاريَّــِة الُمســتحقَّ - تأجيــل ســداِد ال�ض
اِت الســابقة، مــن خــالِل أقســاٍط شــهريٍَّة  ِة عــن الفــ�ت ة عــىل المصانــِع والمنشــآت الســياحيَّ يبــة العقاريَّــِة المســتحقَّ ال�ض

لمــدة 6 أشــهر.

ــن  ــداد %10 م ــل س ــداِد مقاب ــُة السَّ ــٌة واِجب يب ــم �ض ــن لديه ض الذي ــ�ي ل ــِع المموِّ ــىل جمي ــِة ع داري ــوزاِت االإ ــع الحج - رف
ــات. ــضِّ المنازع ــان ف ــالل لج ــن خ ض م ــ�ي ل ــؤالء المموِّ ــات ه ــويِة ملف ــادة تْس ــم، وإع ِة عليه ــتحقَّ ــِة الُمس يب ال�ض

ــِم  ع ي إطــاِر الدَّ
ــك �ض ــدة إىل مــ�، وذل ِ الســياحِة الواف

ض ــ�ي ــات؛ لتحف ــن التخفيض ــٍة م ــَق حزم ــُة تطبي ــرَّرت الحكوم - ق
كات  ٍة منــذ بدايــٍة أزمــِة كورونــا، منهــا تخفيضــات ماليــة لــرش ي مــ�، الــذي تأثَّــر بشــدَّ

المســتمرِّ لهــذا القطــاع الحيــوي �ض
ان)11(. الطــ�ي

10( لمزيد من التفاصيل: 
- مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، file:///C:/Users/mona%20ezat/Desktop، 17 مارس 2020.
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فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء14
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

أصحاب المعاشات
ي معظُمهــم أمــراَض الشــيخوخِة، وأمراًضــا مزِمنــًة، 

ض عاًمــا، ويعــا�ض ــت�ي أصحــاُب المعاشــاِت هــم مــن تجــاوزت أعمارهــم السِّ
ــة 43.8%  ــاِت االجتماعي ي التأمين

ــة العامــة واالإحصــاء. فإجمــاىلي نســبة الرِّجــال �ض ــزيِّ للتعبئ ــاِز المرك ــات الِجه ــا الإحصائي وفًق
ي الـــتأمينات االجتماعيــة %60.6 مــن نســبة المشــتغالت بأجــر 

ض بأجــٍر مــن الرجــال، ونســبة النِّســاء �ض مــن نســبة المشــتِغل�ي
ــة  صاب ــل فرصــة االإ ــات وتقلي ض والمواطن

ــ�ي ــة المواطن ــة عــىل المحافظــة عــىل صحَّ ــن النِّســاء)12(، و�ضي إطــار حــرِْص الدول م
ســات أثنــاء �ف  ت وزارة التَّضاُمــِن االجتماعــيِّ خطــَة مواجهــِة التكدُّ خاصــًة لكبــار الســنِّ وأصحــاِب االأمــراِض المزِْمنــة أعــدَّ
ــة التأمينــات ومنافــذ الــ�ف البالــغ عدُدهــا حــواىلي  المعاشــات، وتــم تطبيقهــا مــن شــهر أبريــل مــن خــالل مكاتــب هيئ
ــض  ي بع

ــة �ف، و�ض ــا إىل 10 آالف ماكين ــل عدده ي يص
ــىت ىلي ATM ال

ــ�ف االآ ــات ال ــد وماكين ي ــب ال�ب ــًذا، ومكات 4350 منف
ائــَح حســب قيمــة المعــاش، وتــم توزيــع  ــم أصحــاب المعاشــات إىل ثــالِث �ش المحافظــات تــم االســتعانة بالمــدارس. وُقسِّ
ي تــمَّ تحديدهــا 

ات ســماح مــن أجــل �ف المعاشــات بعــد االأيــام الــىت يحــة عــىل عــدٍد مــن االأيــام، وتــم إعطــاء فــ�ت كلِّ �ش
فــة بســبب عــدم القيــام بعمليــة تحديــث  ي كانــت متوقِّ

ٍّ كافــة البطاقــات الــىت ي
يحــة، وصــدُر قــراٌر بشــكٍل اســتثنا�أ لــكلِّ �ش

ــف أو طلــب إعــادة التنشــيط خــالل ثالثــة أشــهر)13(. ي تُجــرى كل 6 أشــهر دون توقُّ
البيانــات والتنشــيط الــىت

ــن  ــة عــىل رســِم الســْحب م ق ــاِء الرســوم والعمــوالت المطبَّ لغ ــزي الإ ــِك المرك ــِظ البن ــِة محاف ــوزارُة بمخاطب ــت ال ــا قام كم
، وتخفيــف  ىلي

ة 6 أشــهر، وذلــك لتشــجيع أصحــاب المعاشــات عــىل الســحب مــن ماكينــات الــ�ف االآ ال�َّافــات االآليــة لمــدَّ
ــىل أصحــاب المعاشــات. ِ ع ــ�ي لــة للتيس ِ �َّافــاٍت آليــة متنقِّ ــ�ي ــع توف يــد، م ي منافــِذ الهيئــة أو مكاتــِب ال�ب

س �ض  التكــدُّ
ض بــ�ف المعاشــات؛ مــن أجــل منــع انتشــار  ض القائمــ�ي ازيَّــِة لضمــاِن ســالمة العاملــ�ي كمــا اتُّخــَذت جميــُع االإجــراءاِت االح�ت
ــازاٍت وأقنعــٍة طبيــٍة  ــة الالِزمــة مــن قفَّ ــِة الطبيَّ ديــن عــىل الهيئــة، وتوفــ�ي وســائِل الحماي دِّ ض والم�ت ض المتعاملــ�ي العــدوى بــ�ي

ــة ومنافــذ �ف المعاشــات)14(.  ي مكاتــب الهيئ
ــٍف �ض ــاِت التَّطهــ�ي بشــكٍل مكثَّ وإجــراء عملي

دعم العمالة غير المنظمة
)15(، وتشــ�ي االحصائيــات إىل نســب توزيــع الرجــال 

ض %30 إىل %40 مــن الناتــج االإجمــاىلي المحــىلي ــل هــذا القطــاُع مــا بــ�ي يمثِّ
:)16(

ي
والنِّســاء غــي هــذا القطــاع عــىل النحــو االآ�ت

ض بالقطاِع غ�ي المنظَّم: من النِّساء %44,7 والرِّجال 47,3%.  • نسبُة المشتغل�ي
• يعمل بدون أجٍر لدى االأ�ة: نسبة النِّساء %84.2 والرِّجال 9.9% . 

• صاحُب عمٍل ويستخدُم آخرين: نسبة النِّساء %2.2 والرجال 19.6% . 

• يعمل لحسابه وال يستخدُم أحًدا: نسبة النِّساء %8.9 والرجال 22.8%.

: نسبة النِّساء %4.6 والرجال 47.8% . • يعمل بأجٍر نقديٍّ

ي االأنشطة االآتية:
ي القطاِع غ�ي المنظَّم �ض

ز الَعمالة النسائيَّة �ض كَّ وت�ت

ي مجاِل الزراعة.
• عامالت �ض

ي تربية ورعاية الحيوان.
ات الحليب( و�ض ض - االألبان - مشتقَّ •  تصنيع المواد الغذائية )الج�ب

ة )أقل من 5 عمال( والمتوسطة )من 5 - 10 عمال(. ي الورش الحرفية الصغ�ي
• �ض

اوات والصناعــات اليدويَّــة  ل وبخاصــٍة أعمــال التطريــز - تحضــ�ي الخــ�ض ض ي المــ�ض
ي تقــوُم بهــا النِّســاء �ض

ي االأعمــال الــىت
• �ض

البســيطة.

حصاء، 2018.  12( لمحة إحصائية م� 2018، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالإ
13( الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء الم�ي عىل صفحات التواصل االجتماعي، https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/ 24 مارس 2020.

14( المصدر نفسه.
15( برنامج عمل الحكومة 2018/ 2022، مجلس الوزراء، 26 يونيو 2018.

اير 2017. حصاء، ف�ب 16( المرأة والرجل �ضي م� 2015، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإ

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet/
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ي االأسواق، والبائعات الجائالت.
• البيع �ض

• عامالُت المنازل.
• صناعُة الطوب.

ٍّ مــن الحمايــة القانونيــة، فتنــصُّ  ي
وُط العمــِل الالئــق، وتوجــد أنشــطٌة مســتثناٌة بنــصٍّ قانــو�ض ي هــذا القطــاع �ش

ال تتوافــُر �ض
المــادة )4- ب( مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 عــىل اســتبعاد عامــالِت المنــازل مــن الحمايــة القانونيــة، وتنــصُّ 
المــادة )97( مــن القانــون نفســه عــىل اســتبعاد عامــالت الزراعــة البحتــة مــن أحــكاِم بــاِب تشــغيل النِّســاء، ويتعــرَّض أغلــُب 
ي االأغلــب 

، وإصابــات عمــل منهــا حــروٌق وأمــراُض العمــود الفقــري، و�ض ّ ِّ والجنــ�ي ي
ِّ والبــد�ض هــؤالء النِّســاء للعنــِف النفــ�ي

ي هــذا القطــاع هــن المســؤوالت عــن أِ�هــنَّ وأغلُبهــنَّ رؤســاٌء الأ�، ووفًقــا لالإحصائيــات الرســمية 
تكــون النِّســاء العامــالُت �ض

ي 
َّ %44,7 و�ض ي الحــ�ض

ــات منهــنَّ �ض ميَّ
ي الريــف %16,5، ونســبُة االأ

َ %17 و�ض ي الحــ�ض
ي يرأســَن أً�ا �ض

تبلــُغ نســبة النِّســاء الــال�ت
ي الريــف 70,9%)17(.

ي الحــ�ض %83,9 و�ض
يــف 66,6 % ونســبة االأرامــل والمطلَّقــات منهــنَّ �ض الرِّ

ي إنتــاج االأطعمــة والحلــوى والمشــغوالت 
ِل �ض ض ــِة والعمــِل مــن المــ�ض ليَّ

ض ي العمالــِة الم�ض
ــز مجــاالُت عمــِل هــؤالء النِّســاء �ض كَّ ت�ت

ــف االأِ� عــن التعاُمِل  ًا مــع الُعمــالء داخــَل المنــازل، وبالتــاىلي توقُّ
اليدويَّــة والِحياكــة، وتتطلَّــُب هــذه االأنشــطة تعاُمــاًل مبــا�ش

مــع هــؤالء النِّســاء خوًفــا مــن نْقــل العــدوى. أيًضــا مــع قيــام الحكومــة بإخــالء االأســواِق أثَّــر ذلــك بالســْلب عــىل البائعــات 
ي وزارِة القــوى العاملــة، 

لٍة �ض ُ مســجَّ ــات وبياناِتهــنَّ غــ�ي ًا منهــنَّ أُميَّ ي هــذه االأســواق، ويضاعــُف مــن معانــاِة النِّســاء أن كثــ�ي
�ض

ْعــم  ٌ منهــنَّ لــم يســتطعن المعرفــة أو الوصــول للدَّ ي بطاقاتهــنَّ الشــخصيَّة، وبالتــاىلي فكثــ�ي
ــٍت �ض ُ مثَب ومجــاُل عملهــن غــ�ي

ر بـــ500 جنيــه شــهريًّا لمــدة ثالثــة أشــهر. ووفًقــا لمــا أعلنتــه وزارة القــوى العاملــة فــإن  متــه الحكومــُة والــذي يقــدَّ الــذي قدَّ
عــدَد المســتفيدين 2 مليــون و500 ألــف عامــٍل وعاملــة عــىل مســتوى 27 محافظــًة، وتبلــغ نســبة النِّســاء المســتفيدات 40% 
ــاٍت عــ�بَ  ــا لمعايــ�يَ وضعْتهــا الــوزارُة، واعتمــدت فيهــا عــىل تجميــع بيان ض َوفًق

�ي والرجــال %60)18(، وتــمَّ تحديــد المســتحقِّ
ي التليفونــات المحمولــة، وأُبِلــغ 

شــبكِة التواُصــِل االجتماعــّي، مــن خــالل تســجيِل اســتمارٍة أوناليــن، وعــ�ب خدمــِة الوتســاب �ض
يــد وفــروع  َ رســالٍة تليفونيــة، وتــمَّ �ف المْنحــة مــن خــالل 5700 منفــذ لل�ب ون بموعــِد ومــكان ْ�ف المبلــغ عــ�ب المســتحقُّ

صــت أيــاٌم لمــن تعــرَّض لظــروٍف طارئــٍة تُحــول دون �ف المنحــة)19(.  راعــي المــ�ي، وُخصِّ البنــِك الزِّ

كمــا اتَّخــذت الهيئــُة العامــة للرقابــة الماليــة عــدًدا مــن االإجــراءات مــن أجــل المحافظــة عــىل اســتقرار تمويــل 3.2 مليــون 
ي ســداد قيمــِة القــروض الخاصــة 

ض �ض اٌت للعمــالء المنتِظمــ�ي ة، ومنهــا: تيســ�ي خــول الصغــ�ي ض أصحــاب الدُّ وع للمواطنــ�ي مــرش
داريــة، وتخفيض/  ونيــة، وتخفيــُض قيمــة الم�وفــات االإ لك�ت وعاتهــم، وإعفاؤهــم مــن الم�وفــات الماليــة االإ بتمويــل مرش
ي االعتبــار أثــَر 

ــِة بالتمويــالِت الجديــدِة بمــا يضــُع �ض ة، ومراجعــة سياســات التَّســع�ي الخاصَّ ترحيــل قيمــة االأقســاط المســتحقَّ
ًرا  ُّ

ــٍة مــن أجــل بحــِث ظــروف الُعمــالء االأكــ�ش تــ�ض ، وتشــكيُل لجن ــِك المركــزيِّ ــادرة عــن البن ــدة الصَّ ــِض ســعِر الفائ تخفي
ــة)20(. هليَّ

ــاِت االأ وعــات تكــون عــن طريــِق الجمعيَّ ٌة مــن هــذه المرش ُ عليهــم. نســبٌة كبــ�ي واتخــاُذ مــا يلــزُم بشــأِنهم والتيســ�ي

كمــا أصــدر مجلــُس الــوزراء بتاريــخ 26 مــارس 2020 القــراَر 776 لســنة 2020 بتشــكيل لجنــٍة برئاســِة مجلس الــوزراء وعضوية 
كلٍّ مــن: وزراِء التخطيــِط والتنميــِة االقتصاديــِة والتضاُمــِن االجتماعــي والُقــوى العاملــة، ورئيســِة المجلــس القومــي للمــرأة، 
حــات والشــكاوى بالمجلــِس القومــي  ورئيــِس مركــِز المعلومــات ودعــِم اتِّخــاِذ القــرار بمجلــِس الــوزراء، ورئيــِس لجنــِة الُمق�ت
ي االســتعانِة بمــن تــراه مــن الــوزارات 

داريــة يختــارُه رئيــُس الهيئــة، وللَّجنــِة الحــقُّ �ض لالأجــور، وعضــٍو مــن هيئــة الرقابــة االإ
ــن  رة م ِّ

ــ�ض ــة المت ــاِت العمال ــع بيان ــُة بجم ــذه اللجن ــصَّ ه ــىل أن تخت ــا، ع ــاِل عمله ــة بَمج اء ذوي الصل ــ�ب ــات والُخ والهيئ
ســات  س كورونــا المســتجد، والتنســيِق والتواصــِل مــع رجــاِل االأعمــاِل ومؤسَّ ي خلَّفتهــا أزمــة فــ�ي

التداعيــاِت االقتصاديَّــِة الــىت
ــات  ــدوِق إعان ــع صن ــيِق م يها، والتنس ــتحقِّ ــول إىل مس ــن الوص ــِد م ــاعداِت والتأكُّ ــيق المس ــل تنس ــن أج ِّ م ــىلي ــِل االأه العم
ي 

ــال �ض ــة بوضــِع سياســاِت تعويــض العمَّ ــة الــْ�ف، كمــا تختــصُّ اللجن ــال مــن أجــِل ضمــان عــدم ازدواجي طــوارئ العمَّ
ــة.  ــا بالتنســيق مــع الصنــدوِق والحســابات الَمعنيَّ ــا أو جزئيًّ ــف المنشــآت كليًّ حالــة توقُّ

اير 2017. حصاء، ف�ب 17( المرأة والرجل �ضي م� 2015، صادر عن الجهاز المركز للتعبئة العامة واالإ
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http://www.manpower.gov.eg/news.html الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة -
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فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء16
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

القطاع الخاص
الهــا أيَّ إجــازاٍت مدفوعــِة االأجــر،  ــَح موظَّفيهــا وعمَّ كاِت من َّ تباينــت مواقــُف رجــاِل االأعمــاِل، حيــث رفضــت معظــُم الــرش
صابــة  ــق أي إجــراءاٍت مــن أجــِل حمايــة العمالــة مــن احتمــاالِت االإ ، ولــم تطبِّ ض ض الموظَّفــ�ي كمــا رفضــت تقســيَم العمــِل بــ�ي
ــع  ــم م ــالق مصانِعه غ ــوٍح- الإ ــَض –بوض ــم الراف ــالِم موقَفه ع ــائِل االإ ــ�بَ وس ــاٍل ع ــاُل أعم ــن رج ــا)21(، وأعل وس كورون ــ�ي بف
ي 

ٌة معَلنــٌة عــن حجــِم العمالــة الــىت اســتمراِر العمــل، وتــمَّ تخفيــُض العمالــة واالأجــور، وحــىت االآن ال توجــُد أرقــاٌم رســميَّ
 ِ صابــاِت داخــَل أماكــِن العمــل، ومــدى تواُفــِر إجــراءاِت التطهــ�ي فَقــدت فــرَص عمِلهــا مــن الرِّجــاِل والنِّســاء، أو عــن حجــِم االإ
ي 

ــىت ــرارات ال ــرار الق ــىل غ ــِر ع ــِة االأج ــَح إجــازاٍت مدفوع ــاٍل آخــرون من ــاُل أعم ــَن رج ــا أعل ــْدوى، بينم ــِع الع ــِم ومن والتعقي
ضافــة إىل قطــاِع الســياحة الــذي يعــا�ض عــىل مــدى االأعــوام العــرش الماضيــة  ي القطــاع الحكومــي، هــذا باالإ

اتَّخذتهــا الدولــُة �ض
مــن ركــوٍد وحالــِة عــدِم اســتقراٍر، فكانــت تداِعيــاُت االأزمــِة الحاليــِة ثقيلــًة بالنســبِة إليــه وأُغلقــت منشــآٌت ســياحيٌة، وكان 
ــُب  ــار تطاِل ــن وزارِة الســياحِة واالأث ــم )1( ع ي هــذا القطــاع فصــدَر منشــوٌر دوريٌّ رق

ــة �ض ردُّ وزارة الســياحة مســاِنًدا للعمال
ــمُّ  ــك ســوف يت ــِة ذل ــِة مخالف ي حال

ــِة و�ض ــِح العمال ــِة، وعــدم تري ــِة الُفندقيَّ َة بالُمحافظــِة عــىل العمال المنشــآِت الســياحيَّ
ي تخاِلــُف هــذا القــراَر. وتــمَّ بالفعــل تفعيــُل هــذا القــرار فأصــدَر الدكتــور 

كاِت الــىت ــِة تجــاَه الــرش اتِّخــاُذ االإجــراءاِت القانونيَّ
ى بمحافظــِة البحــر االأحمــر  ة الكــ�ب ، وزيــر الســياحة واالآثــار، قــراًرا بإلغــاء ترخيــِص أحــِد الفنــادِق الســياحيَّ ي

خالــد العنــا�ض
مــت  ض بــه. ولــم تكتــِف الدولــُة باالإجــراءاِت الِعقابيــِة لكــْن قدَّ ات العاملــ�ي بســبِب عــدم قيــاِم إدارِة الفنــدق بدفــِع مســتحقَّ
ــي�ي بــوزاراِت  دعًمــا لهــذا القطــاِع مــن أجــِل عــدِم تريــِح العمالــة، فصــدر قــراٌر عِقــَب اجتمــاِع الرئيــِس عبــد الفتــاِح السِّ
ة)22(.  ة عــىل المنشــآت الســياحيَّ المجموعــِة االقتصاديَّــة، ومنهــا الســياحة، ينــصُّ عــىل تأجيــِل وجدولــِة االأقســاط المســتحقَّ

ي 
ض �ض ــ�ي ــوارَئ للعامل ــاِت ط ــ�ِف إعان ــوزارِة ب ــوارئ بال ــاِت الط ــدوق إعان ــالِل صن ــن خ ــِة م ــوى العامل ــت وزارُة الق ــا قام كم

ًة  ي 70 منشــأًة ســياحيَّ
ــا لنحــو 7 آالف و314 عامــاًل يعملــون �ض ض و762 ألًفــا و370 جنيًه القطــاِع الســياحيِّ تصــُل إىل 7 ماليــ�ي

ــا)23(. وس كورون رًة مــن فــ�ي ِّ
متــ�ض

ــفيَّة ضــدَّ  ــت تتَّجــه إىل اســتمراِر العمــِل أو اتِّخــاذ إجــراءاٍت تعسُّ ــِب رجــال االأعمــال كان ــَف أغل ــا يتضــح أعــاله أن مواق كم
ــا إىل  ــن خــالِل دعوِته ــِة م ــع الحكوم ــوِد والحــواِر م ــات إىل تنســيِق الجه ــا ســعى اتِّحــاُد الصناع ــالت، بينم ــال والعام العمَّ
ــة  ٍة مــن االأطــراِف المعنيَّ ض عــن القطــاِع الخــاص مــع رمــوٍز رئيســيَّ ــ�ي ــف مــن ممثلِّ ِّ تتألَّ ي

تشــكيِل لجنــِة عــىل المســتوى الوطــىض
ض والعلمــاء والجمعيــات المجتمعيــة، جنًبــا إىل جنــب مــع الــوزارات المعنيــة؛  اِء االأكاديميــ�ي االأخــرى، مثــل النقابــاِت والخــ�ب
اليــة ومنظَّمــات  ض الحكومــِة والنقابــات العمَّ وذلــك مــن أجــل مواجهــِة التداِعَيــاِت االقتصاديــِة واالجتماعيــِة والتعــاون فيمــا بــ�ي
م فيهــا  ــا. وأعــدَّ اتِّحــاُد الصناعــات ورقــًة قــدَّ وس كورون ِّ لفــ�ي ي ــِر الســلىب أصحــاب العمــال بشــأِن إيجــاد ُســبِل تخفيــِف االأث
ِّ بشــأن تداعيــات أزمــة كورونــا، كمــا نــرش  ي

حــات بشــأن كيفيــة تنســيق االســتجابة عــىل المســتوى الوطــىض العديــَد مــن الُمق�ت
هــا مــن الجهــات  ــة وغ�ي شــادية الصــادرة عــن منظَّمــة العمــل الدوليَّ اتحــاُد الصناعــاِت عــىل موقعــه عــدًدا مــن االأدلــة االس�ت

ات العمــل بســبب جائحــة كوفيــد- 19)24(. ــق بمســتجدَّ االأخــرى تتعلَّ

العنف ضد المرأة
ــٍة أصــدَر الجهــاز المركــزيُّ للتعبئــة العامــة واالإحصــاء، مســح التكلفــة االقتصاديَّــة للُعنــف القائــم عــىل النــوع  ي خطــوٍة مهمَّ

�ض
، الــذي  ــز عــىل العنــِف االأ�يِّ االجتماعــي عــام 2015، وكشــف هــذا المســح عــن حجــِم ظاهــرة الُعنــف وأشــكاِله. وســوف نركِّ
ُّ مــن أكــ�ش أنــواع العنــِف؛ حيــث أظهــرت البيانــات  ي االأزمــة الحاليــة، فوفًقــا للمســح يعــدُّ العنــُف النفــ�ي

التــه �ض زادت معدَّ
يــذاء،  هانــة مــن الــزوج، كمــا تعرَّضــت %28.9 مــن النِّســاء للصْفــع أو الرمــي بمــا يســبِّب االإ تعــرُّض %39.7 مــن النِّســاء لالإ
قامــه عالقــة حميميــة مــع الــزوج رغًمــا عنهــا أو  ة أو شــدِّ الشــعر، وتعرَّضــت %9 مــن النِّســاء الإ فــع بشــدَّ وتعرضــت %20 للدَّ

elommal.com/archives 2020 ال م�، 15 أبريل ال، الىتي تصدر عن االتِّحاد العامِّ لنقاباِت عمَّ 21( الموقع الرسمي لجريدة العمَّ
22( لمزيٍد من التفاصيل: 

/https://almalnews.com 2020 جريدة المال، 9 أبريل -
/http://gate.ahram.org.eg 2020 بوابة االأهرام، 6 أبريل -

/https://almalnews.com 2020 جريدة المال، 9 أبريل -
http://www.manpower.gov.eg/news.html :23( الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

/http://www.fei.org.eg 24( الموقع الرسمي التحاد الصناعات الم�ية

https://almalnews.com/
https://almalnews.com/
http://gate.ahram.org.eg/
http://gate.ahram.org.eg/
https://almalnews.com/
https://almalnews.com/
http://www.manpower.gov.eg/news.html
http://www.fei.org.eg/
http://www.fei.org.eg/
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17 فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

 ) ي – جنــ�ي
ي تعرَّضــن للُعنــف عــىل يــد الــزوج بجميــع أشــكاله ) نفــ�ي - بــد�ض

خوًفــا مــن الــزوج. أظهــر المســُح أنَّ النِّســاء الــال�أ
، بينمــا كانــت أقــلُّ  َ ي الفئــة العمريــة 25 - 29 ســنة، كمــا تعرَّضــت نســاء الريــف للعنــِف بنســبة أكــ�ب مــن نســاء الحــ�ض

كانــت �ض
ي ريــِف الوجــه البحــري، وأوضحــت البيانــات أنَّ 

يــة، وأعــىل نســبة �ض َ ي المحافظــات الح�ض
نســبٍة مــن النِّســاء تعرَّضــن للعنــف �ض

ي 
ي ال يوجــد لهــن دخــٌل هــن أكــ�ش تعرًُّضــا للعنــف مــن ِقبــل الــزوج، وبزيــادة الدخــل تقــلُّ نســبة النِّســاء الــال�أ

النِّســاء الــال�أ
يتعرضــن للعنــف النفــ�ي أو الجســدي)25(.

ــىل  ــوط ع ــادة الضغ ــوال، وزي ــر التج ات حْظ ــ�ت ي ف
ــيما �ض ل وال س ض ــ�ض ي الم

ــا االأ�ة �ض ي تقضيه
ــىت ــة ال ات الطويل ــ�ت ــًة للف نتيج

دٍة، منهــا  االأ�ة بســبب حالــة عــدم االســتقرار واالآثــار االقتصاديــة الســلبية، ظهــرت تداعيــاٌت ســلبيَّة عــىل أصعــدٍة متعــدِّ
طــالق "اســتطالع رأي  الِت العنــف، وهــذا مــا دفــع المجلــس القومــي للمــرأة الإ االقتصــادي واالجتماعــي، ومنهــا زيــادُة معــدَّ
ة مــن 4 إىل 14 أبريــل 2020"، أجــراه المركــُز المــ�يُّ لبحــوث الــرأي  ي الفــ�ت

وس كورونــا المســتجد �ض الم�يَّــات حــول فــ�ي
ة" بالتَّعــاوِن مــع هيئــة االأمــم المتَّحــدة للمــرأة. وقــد تــمَّ جمــُع بيانــات هــذا االســتطالع مــن خــالل مقابــالٍت  العــام "بصــ�ي
، وأظهــرت نتائــُج االســتطالع أن الجائحــة  نــاث أعمارهــن 18 ســنة فأكــ�ش باســتخدام الهاتــف وشــمل االســتطالع 1518 مــن االإ
ــ�ي  ــن تأث ــاٍت ع ــتطالع موضوع ــمل االس ــة. وش ــل الجائح ــا قب ة م ــ�ت ــًة بف ــاة مقارن ــط الحي ي نم

ٍ �ض ــ�ي ــداث تغي ي إح
ــهمت �ض أس

الجائحــِة عــىل العنــف الواقــِع عــىل المــرأة مــن ناحيــِة الــزوج حيــث ذكــرت %11 مــن الزوجــات تعرَّضــن بالفعــل للعنــف مــن 
ي المشــاكل 

ــا أو إهانــًة لفظيــة، وأظهــر االســتطالع أن %33 هــي نســبة الزيــادة �ض بً ِقبــل الــزوج، وكانــت أشــكال العنــف �ض
وس  ض أفــراِد االأ�ة، وأنَّ نســبة الوعــي لــدى أفــراد االأ�ة بكيفيــة الوقايــة مــن فــ�ي االأ�يــة، و%19 نســبة زيــادة العنــف بــ�ي
ي 

كورونــا %94 ويــرى %72 مــن المبحوثــات أن دخــل االأ�ة قــد تأثَّــر باالأزمــة، كمــا أن نســبة الوقــت الــذى تقضيــه المــرأة �ض
مهــام البيــت قــد زادت)26(.

ي  ــالت للتصــدِّ ــن التدخُّ ــا بعــدٍد م ــيُّ أيًض ــُس القوم ــوم المجل ــوِف عــىل حجــِم المشــكلة يق ــع والوق ــم الواق ــِب فه بجان
ــا النفســية  ــادرة "صحتن ــة االأمــم المتحــدة للمــرأة مب ــُس القومــيُّ للمــرأة بالتعــاون مــع هيئ ــِف االأ�يِّ فأطلــق المجل للعن
ــة مجلــة وموقــع إيجيبــت تــوداي، يتــم  لونج، وبرعاي ض كاء مــن ضمنهــم ســيف كيــدز وشــ�ي اكــة مــع عــدة �ش ــة"، بالرش أولوي
ــن الفيديوهــات  ــًة م ــادرُة مجموع ــن المب كاء، تتضمَّ ــرش ــس وال ــع التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالمجل ــا عــىل مواق إطالقه
، لدعــم الصحــة النفســية  م الدعــم النفــ�ي ي تقــدِّ

ســات الــىت ض والمؤسَّ ض النفســي�ي التوعويــة يقدمهــا عــدٌد مــن االإخصائيــ�ي
وس  ي ظــل انتشــاِر فــ�ي

ــا، �ض ــة الصحــة النفســية عموًم ــات بأهمي / المواطن ض ــ�ي ــدى المواطن ــة ورفــع الوعــي ل للمــرأة الم�ي
ت وزارُة  ــرش ، ون ــ�ي ــم النف ــاخنة للدع ــا س ــيَّة خطوًط ــِة النفس ــُة للصح ــُة العامَّ مان

أ
ــدرت اال ــا أص ــتجد)27(، كم ــا المس كورون

ِّ واالآثــار  ي الدعــِم النفــ�ي
ض �ض ــ�ي الصحــة عــىل موقعهــا عــىل صفحــات التواصــل االجتماعــي "فيــس بــوك" فيديوهــات لمختصِّ

ــا)28(. وس كورون ــات فــ�ي النفســية الناتجــة عــن تداعي

ُ كافيــٍة للتعامــل مــع الظاهــرة عــىل المــدى البعيــد، وتحتاج  ــالت واالســتجابات الريعــة فإنهــا غــ�ي رغــم أهميــة هــذه التدخُّ
ــة 2030،  ــداف التنمي ــة بأه ــِة المرتبط ــا الوطنيَّ ــن أهداِفه ــف ضم ــىل العن ــاء ع ــة بالقض ــه الدول ــت ب م ض ــا ال�ت ــٍذ لم إىل تنفي
ــول عــام  ــا بحل ي مــارس 2017 القضــاء نهائي

ــة 2030 الصــادرة �ض ض المــرأة الم�ي ــة لتمكــ�ي اتيجية الوطني فتســتهدف االســ�ت
2030عــىل التحــرش والعنــف الجســدي والنفــ�ي والجنــ�ي الــذي تتعــرض لــه المــرأة مــن قبــل الــزوج. 

يــك داخــل االأ�ة، وال يــزال المجتمــع يعــدُّ المشــاكل  ي مــن الرش
يعــدُّ العنــُف االأ�يُّ مــن أقــ� أنــواع العنــف؛ الأنــه يــأ�ت

ض قــد  ي يشــتك�ي
ــل مــن جهــاٍت أخــرى مثــل مؤسســات الدولــة، بــل إن النِّســاء الــال�أ ــا، وال يســمح بتدخُّ االأ�يــَة شــأنًا داخليًّ

ــه إىل أقســام  ــوم مــن أفــراد العائلــة، وهــذا يُضعــُف قــدرَة النِّســاء عــىل المقاومــة ويزيــد مــن صعوبــة التوجَّ يتعرَّضــن للَّ
ــمية  ــات الرس ــده االإحصائي ــا تؤك ــذا م ــات، وه ــاء المعنَّف ــاٍت للنس م ِخدم ــدِّ ي تق

ــىت ــات ال س ــه إىل المؤسَّ ــة، أو التوجُّ ط الرش

اير 2017. حصاء، إصدار ف�ب 25( المرأة والرجل �ضي م� 2015، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالإ
http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease وس كورونا، الموقع الرسمى للمجلس القومى للمرأة 26( ورقة السياسات الثانية رصد السياسات وال�يامج المستجيبة الحتياجات المرأة خالل جائحة ف�ي

27( لمزيٍد من التفاصيل: 
- قرارات رئاسة مجلس الوزراء 16 مارس 2020.

https://ncw.gov.eg/ar الموقع الرسمي للمجلس القومي للمرأة -
28( لمزيٍد من التفاصيل: 

https://www.facebook.com/egypt.mohp الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان عىل صفحات التواصل االجتماعي  -
https://www.facebook.com/egypt.mohp الموقع الرسمي لالأمانة العامة للصحة النفسية عىل صفحات التواصل االجتماعي -

http://ncw.gov.eg/Images/PdfRelease
https://ncw.gov.eg/ar
https://www.facebook.com/egypt.mohp
https://www.facebook.com/egypt.mohp


حة
صف

فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء18
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

الصــادرة عــن المســح الشــامل للتكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــىل النــوع االجتماعــي عــام 2015، وتشــ�ي إىل أن عينــة 
 : ي

ي حصلــن عليهــا عــىل النحــو االآ�ت
مــن )4303( تعرَّضــن للعنــف مــن الخدمــات الــىت

• العائلة 18.3%.
طة 9.%. • الرش

• المحاكم 6.%. 

ورة أن تقــوم الدولــة ببــذِل مزيــٍد مــن الجهــود مــن أجــل توفــ�ي الحمايــة لهــؤالء النِّســاء، والعمــل  ُ هــذه النِّســُب إىل �ض تشــ�ي
مــت بحمايــة المــرأة ضــدَّ كلِّ أشــكال العنــف،  ض ي المــادة 11 مــن الدســتور ال�ت

يعــات وإنفاذهــا، فالدولــة �ض عــىل تفعيــل الترش
: ي

ي العــام 2014 تعديــالٌت عــىل قانــون العقوبــات بإضافــة مــوادَّ تجــرُِّم العنــَف عــىل النحــو االآ�ت
وأُجريــت �ض

المادة 306 مكرًرا )أ(:

يُعاقــب بالحبــس مــده ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــلُّ عــن ثالثــة آالف جنيــه وال تزيــد عــن خمســة آالف جنيــه أو 
ي مــكان عــام أو خــاص أو مطــروق بإتيــان أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات 

ض كلُّ مــن تعــرَّض للغــ�ي �ض ض العقوبتــ�ي بإحــدى هاتــ�ي
ي ذلــك وســائل االتصــاالت الســلكية أو الالســلكية.

شــارة أو بالقــول أو بالفعــل بــأي وســيله بمــا �ض جنســية أو إباحيــة ســواء باالإ

المادة 306 مكرًرا )ب(:

ي المــادة 306 مكــرًرا )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول 
ا إذا ارتُكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا �ض يعــدُّ تحرًُّشــا جنســيًّ

ي بالحبــس مــده ال تقــل عــن ســنة وبغرامــة ال 
ي عليــه عــىل منفعــة ذات طبيعــة جنســية، ويعاقــب الجــا�ض

ي مــن المجــىض
الجــا�ض

. ض ض العقوبتــ�ي يــن ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــ�ي ة آالف جنيــه وال تجــاوز عرش تقــل عــن عــرش

ي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )267( مــن هــذا القانــون أو كانــت لــه ســلطة وظيفيــة 
ي ضمــن مــن نـُـصَّ عليهــم �ض

فــإذا كان الجــا�ض
ي عليــه أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه الظــروف بممارســته عليــه أو ارتكبــت الجريمــة 

أو أُ�يَّــة أو دراســية عــىل المجــىض
ض وال تجــاوز  ض فأكــ�ش أو كان أحدهــم عــىل االأقــل يحمــل ســالًحا تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنت�ي مــن شــخص�ي

ض ألــف جنيــه.  يــن ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســ�ي ي ال تقــل عــن عرش
ض والغرامــة الــىت خمســة ســن�ي

ي منهــا 
دة مــن الدولــة والمجتمــع المــد�ض ض النِّســاء مــن اســتخدامها يحتــاج إىل جهــوٍد متعــدِّ يعــات وتمكــ�ي وإنفــاذ هــذه الترش

التوعيــة ورفــع الوعــي، وتغيــ�ي ثقافــة المجتمــع تجــاه قضايــا العنــف.

المجلس القومى للمرأة)29(
يعــات الخاصــة بالنِّســاء، وذلــك  ــة والترش اح السياســة العامــة للدول ي باقــ�ت

ــة المعــىض ــة الوطني ــار المجلــس هــو االآلي باعتب
وس  ــالت بشــأن التعاُمــل مــع فــ�ي ي القانــون رقــم 30 لســنة 2018، قــام المجلــس بالعديــد مــن التدخُّ

بموِجــب المــادة 7 �ض
ي محــاور مختلفــة، وعــىل مســتوى السياســات العامــة صــدر عــن المجلــس 

ي هــذه الورقــة �ض
َ إىل عــدٍد منهــا �ض كورونــا، أُشــ�ي

امــِج المســتجيبِة للنــوع والــىت قامــت  ثالثــة تقاريــر متتاليــة خــالل أبريــل ومايــو ويونيــو تــمَّ خاللهــا رصــُد السياســات وال�ب
ًا واجــراًء وقــراًرا اتَّخذتــه الحكومــة  وس كورونــا المســتجد، ورَصــد التقريــر الثالــث 80 تدبــ�ي بهــا الدولــة للحــدِّ مــن انتشــاِر فــ�ي
ــات  ــِع السياس ــا لجمي ــر مرجًع ــذه التقاري ــدُّ ه ــة، تع ِة الماضي ــ�ت ــالل الف ــة خ ــرأِة الم�ي ــاِت الم ــا الحتياج ــة مراعًي الم�ي
ــِح  ي توضي

ــهم �ض ــمواًل تس ــ�ش ش ــٍة أك ــل رؤي ــن أج ــرار م ــذي الق ــل متَّخ ــن ِقب ــتخدامها م ــن اس ي يمك
ــىت ــرأة وال ــة بالم المتعلِّق

ي يمكــن االســتناد عليهــا عنــد اتخــاذ القــرار مســتقباًل.
الحقائــِق الــىت

ِ العــام والمديــرُة التنفيذيــُة لهيئــِة االأمــِم المتَّحــدة للمــرأة، بالتعاوِن 
ض وأشــادت الســيدُة فمزيــىلي مالمبــو نجــوكا، وكيلــُة االأمــ�ي

 http://ncw.gov.eg/News/4850 ،29( الموقع الرسمى للمجلس القومي للمرأة

http://ncw.gov.eg/News/4850
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ض  ض الجنســ�ي ــ�ي ــة االأمــم المتحــدة للمســاواة ب ــة ومنظَّمــات االأمــم المتَّحــدة وباالأخــصِّ هيئ ــِة الم�يَّ ض الحكوم ــ�ي ــِم ب القائ
ي 

ي مــ�، جــاء ذلــك �ض خطاِبهــا المرَســل للبعثــِة الم�يــة بنيويــورك والمجلــس القومــي للمــرأة بمــ�، الــىت
ض المــرأة �ض وتمكــ�ي

وس  امــج الداعمــة للمــرأة خــالل الحــدِّ مــن انتشــار فــ�ي أبــدت فيــه أيًضــا إعجابَهــا الشــديَد بتقريــِر رْصــِد السياســات وال�ب
ــد مــن اســتجابِة القــراراِت  نــة دوَر الحكومــة الم�يــة للتأكُّ ه المجلــس القومــي للمــرأة، مثمِّ كورونــا المســتجد" والــذي أعــدَّ
ًة إىل أن تقريــر الرصــد بمثابــِة فرصــٍة لضمــاِن عــدِم  وس كورونــا المســتجد الحتياجــات المــرأة، مشــ�ي الخاصــة بمواجهــِة فــ�ي

ِ مســتجيبة الحتياجــاِت المــرأة، مشــيدًة بقــرار زيــادة الدعــم المــاىلي للمــرأة الريفيــة. وجــود سياســٍة غــ�ي

الجمعيات والمؤسسات األهلية 
المنظمات التى تعمل على قضايا النساء 

ِّ واالجتماعــيِّ للنســاء، مــن  ي
ِّ والقانــو�ض ْســويَّة منهــا تقديــم الدعــِم النفــ�ي ي قامــت بهــا المنظَّمــات النِّ

ــالت الــىت دت التدخُّ تعــدَّ
ِة والحمايــِة  ــالمة النفســيَّ ِ االأ�ِة والسَّ

ض ــة حــول قوانــ�ي ــدوات أوناليــن، وإعــداد االأوراِق البحثيَّ خــالل الخطــوط الســاخنة والنَّ
ي قطاعــاٍت مختلفــٍة منهــا التعليــم 

ــا �ض ات بعــد كورون ــات تناولــت المســتجدَّ اِت الصــاِدرِة عــن الجمعيَّ مــن العنــِف والنــرش
ــٍة أون  ــِة الحديثــِة بطريقــٍة آمنــٍة مــن خــالِل تنظيــِم دوراٍت تدريبيَّ وبنــاء قــدرات النِّســاء عــىل اســتخدام الوســائِل التكنولوجيَّ
ي مجــال 

ي كشــفت االأزمــُة الحاليــُة عــن مــدى أهميتهــا �ض
ــن النِّســاء مــن اســتخدام وســائِل التواصــِل الحديثــة الــىت اليــن تمكِّ

ــنَّ  ــة عليه ــاِت االأزم ــنَّ بشــأِن تداعي ــرش قصصه ض النِّســاء عــىل الحــ�ي ون ــ�ي ــم والعمــل والتواصــل االجتماعــي، وتحف التعلي
ــة  ســة القاهــرة للتنمي ــت مؤسَّ م ــة)30(، وقدَّ ــات هــذه االأزم ــع تداعي ــن م ــن وتعامله ض الخــاص والعــام ومبادرته ــ�ي ي المجال

�ض
وس كورونــا- لمستشــفى الحميــات وهــى إحــدى مستشــفيات الحجــر  ــا -أدوات الوقايــة مــن عــدوى فــ�ي والقانــون دعًمــا عينيًّ

الصحــي)31(.

ي تعمــُل مــع هــؤالء 
ومــن القطاعــات االأشــد احتياًجــا للدعــِم والمســاندِة عامــالُت المنــازل، وعــدُد الجمعيــات االأهليــة الــىت

ــالت بشــأِن توعيــِة عامــالِت المنــازل بُطــرِق الوقايــِة  ي قامــت بعــدٍد مــن التدخُّ
ــهاب الــىت النِّســاء قليــٌل مــن بينهــا مؤسســة الشِّ

ي تأثَّــرت بشــدة 
نَّ هــؤالء النِّســاء مــن القطاعــات الــىت

ــا وماديًّــا الأ مــت لهــنَّ دعًمــا عينيًّ وس كورونــا كمــا قدَّ والحمايــة مــن فــ�ي
ي مجــاِل عملهــن)32(.

�ض

الجمعيات والمؤسسات األهلية
ــة  م مســاعداٍت نقديَّــة وعينيَّ ــًة ورجــاِل أعمــاٍل وشــخصيات عامــة تقــدِّ أُطلقــت العديــُد مــن المبــادرات مــن جمعيــاٍت أهليَّ
رت  َّ

ي تــ�ض
ومــواد غذائيــة ومســتلزمات طبيــة للوقايــة مــن العــدوى لــالأ� االأكــ�ش احتياًجــا وأغلبهــم مــن العمالــة اليوميــة الــىت

كات ورجــاُل االأعمــال دعًمــا ماديًّــا مــن أجــل  مــت عــدٌد مــن الــرش وِس كورونــا، كمــا قدَّ ة لفــ�ي اِت االقتصاديَّــِة الســلبيَّ مــن التأثــ�ي
ــِذ تعليمــات  ي المحافظــات بتنفي

ــاُت االأهليــة �ض ي المستشــفيات، وقامــت الجمعي
ــٍة �ض ــٍس ومســتلزماٍت طبي توفــ�ي أجهــزِة تنفُّ

ي 
ــة �ض ــ�ي المنظَّم ــَة غ ــة العمال ــاُت االأهلي ــاعدت الجمعي ــا س ــروض، كم ــديِد الق ــراءات تس ــأن إج ــة بش ــة المالي ــِة الرقاب هيئ

ــدى  ــة م ــاُت االأهلي ــت الجمعي ــم، وتابع ــم الدع ــل تقدي ــن أج ــة م ــوى العامل ــا وزارة الق ــىت طرحته ــتمارة ال ــجيِل االس تس
ــال والعامــالت للِمنــح شــهريًّا)33(.  ام بتنفيــذ واســتالم العمَّ ض االلــ�ت

30( لمزيٍد من التفاصيل: 
- الصفحات الرسمية عىل صفحات التواصل االجتماعي:

سة قضايا المرأة الم�ية  - لمؤسَّ
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-

/https://www.facebook.com/CCD.Egy سة القاهرة للتنمية والقانون - لمؤسَّ
/https://www.facebook.com/femalelawyers مبادرة المحاميات الم�يات -

/https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies نظرة للدراسات النسوية -
https://www.facebook.com/wsaegypt جمعية المرأة والمجتمع -

31( مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مصدر سبق ذكره.
سة الشهاب، 10 مايو 2020. 32( مقابلة مؤسَّ

33( لمزيٍد من التفاصيل: 
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx الموقع الرسمى لوزارة التضامن االجتماعي -

 http://elommal.com/archives 2020 ي تصدر عن االتحاد العام لنقابات عمال م�، 15 أبريل
- الموقع الرسمي لجريدة العمال الىت

/https://misrelkheir.org الموقع الرسمى لمؤسسة م� الخ�ي -
 /www.egyptianfoodbank.com الموقع الرسمى لبنك الطعام -

 /https://alborsaanews.com جريدة البورصة -
ي محافظات مختلفة.

- إجراء اتصاالت تليفونية مع الجمعيات والمؤسسات االأهلية �ض

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-
https://www.facebook.com/CCD.Egy/
https://www.facebook.com/CCD.Egy/
https://www.facebook.com/femalelawyers/
https://www.facebook.com/femalelawyers/
https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies/
https://www.facebook.com/Nazra.for.Feminist.Studies/
https://www.facebook.com/wsaegypt
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
http://elommal.com/archives
https://misrelkheir.org/
https://misrelkheir.org/
https://alborsaanews.com/
https://alborsaanews.com/
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ض الصحــي الشــامل الجديد،  عــت الهيئــُة العامــُة للرعايــِة الصحيــة، إحــدى هيئــات منظومــة التأم�ي وعــىل مســتوى التوعيــة وقَّ
وس كورونــا والتعريــف  ــة بهــدِف نــرش الوعــي بفــ�ي هليَّ

ســات والجمعيــات االأ بروتوكــوَل تعــاوٍن مــع االتِّحــاد العــام للمؤسَّ
ي إطــار خطــة الدولــة لمواجهــة "كوفيــد- 19" المســَتجد.

ض �ض ض المواطنــ�ي بُســبل تفــادي العــدوى وانتشــارها بــ�ي

ض مــن ِقبــل االتحــاد  ــح�ي ض المرشَّ ــِة بتأهيــل وتدريــب المتطوعــ�ي ــِة الصحيَّ وتوكــول تقــوُم الهيئــُة العامــُة للرعايَ وبموِجــب ال�ب
ض عــىل تدريــب وتأهيــل شــريحٍة كبيــرٍة مــن  كــ�ي وس كورونــا، مــع ال�ت العــام للمؤسســاِت االأهليــة عــىل ســُبل الوقايــة مــن فــ�ي

وس كورونــا وســبل الوقايــة منــه)34(. الشــباب عــىل أســاليِب التوعيــة بفــ�ي

ــا )مؤسســة  ــن المؤسســات منه ــدًدا م ي تضــمُّ ع
ــىت ــادرة )مــ� تســتجيب( ال ــا لمب ــداد حالًي ع ــم االإ عــىل مســتوى آخــر يت

ي 
ســة كــ�ي مــ� ومنتــدى منظَّمــات المجتمــع المد�ض ناشــيونال ومؤسَّ ســاويرس للتنميــة وهيئــة إنقــاذ الطفولــة وهيئــة بــالن إن�ت

ــة الم�يــة والدوليــة فيمــا  هليَّ
أ

ض الجمعيــات اال
بالمجلــس القومــي للمــرأة()35(، وتهــدف هــذه المبــادرُة إىل تنســيِق الجهــوِد بــ�ي

ــة وزارة التضاُمــِن االجتماعــيِّ  ي هــذا الصــدد، وذلــك تحــت مظلَّ
بينهمــا مــن أجــل ضمــاِن التكاُمــِل مــع مجهــودات الدولــة �ض

ــة، والعمــل عــىل مســتوى حشــِد المــوارِد مــن  ــات والمؤسســات االأهلي ــة بشــؤون الجمعي ــة المعني كونهــا الجهــة الحكومي
ــا، وتقديــم الخدمــات واالحتياجــات االزمــة  وس كورون رة مــن فــ�ي ِّ

ِّ للفئــات المتــ�ض ي
أجــل تقديــِم الدعــم المــاديِّ والعيــىض

ي القطــاع غــ�ي المنظــم، كمــا تســتهدف المبــادرة حشــَد جهــوِد وتعزيــِز 
ي يعمــل عائلهــا �ض

لهــذه الفئــات وتحديــدا االأ� الــىت
َة لالأزمــة الحاليــة، وتحافــظ عــىل فاعليتهــا  ســات االأهليــة لــ�ي تســتطيع أن تواجــه االآثــاَر الســلبيَّ ــاِت والمؤسَّ قــدراِت الجمعيَّ
ض الجهــود الحكوميــة وغــ�ي الحكوميــة)36(، تتوافــر عنــاُ�  واســتدامتها، يمكــن أن تكــون هــذه المبــادرة جــًرا للتواصــل بــ�ي
ــِة وأعلنــت  هليَّ

ســات االأ ــاِت والمؤسَّ َِك مــع الجمعيَّ ــادرة فتتَّجــه الحكومــُة إىل التنســيِق والعمــِل المشــ�ت النجــاح لهــذه المب
ــٍة مــن عــدٍد مــن الــوزارات والجهــات،  ي قــرار 776 لســنة 2020 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء بتشــكيِل لجن

ذلــك بوضــح �ض
ي هــذه الورقــة أعــاله.

ــا إىل تلــك اللجنــة �ض ِّ والقطــاِع الخــاص. وُمشــار تفصيليًّ ي
تســتهدُف التنســيَق مــع المجتمــِع المــد�ض

النقابات

وس كورونــا، فبخــالف بعــض الت�يحــات والمتابَعــات مــن رؤســاِء  تباينــت مواقــُف النِّقابــات بشــأِن التعاطــي مــع أزمــة فــ�ي
وس كورونــا باســتخدام فيديوهــات  اليــة، قامــت ســكرتاريُة الشــباِب باالتحــاد بمبــادرِة توعيــٍة بآثــار فــ�ي قابــات العمَّ بعــِض النِّ
دارة هــذه  ورفعهــا عــىل الموقــع الرســمي لالتحــاد، لــم يعلــن االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مــ� عــن رؤيــة متكاملــة الإ
ــم وغــ�ي المنظــم)37(، أمــا بالنســبة إىل النقابــات  ض المنظَّ ي القطاعــ�ي

ــال والعامــالت �ض االأزمــة، ومواجهــة تداعياتهــا عــىل العمَّ
ــِة  ــق بالُمســاعدات الطبيَّ ًة الأعضائهــا تتعلَّ ــا�ش م ِخدمــاٍت مب ض تقــدِّ ض والمهندســ�ي ــ�ي ــل الصحفي ــات مث ــة فتوجــد نقاب المهني
صــة لذلــك،  ي المستشــفيات المخصَّ

ي تســتوجب الحجــَر الصحــيَّ �ض
صابــات، ومتابعــة الحــاالت الــىت بشــأن الكشــف عــن االإ

ــة أو نتيجــة  ــن ســواء بســبب المهن ري ِّ
ِّ للمت�ض ــاىلي ــِم الم ــِم الدع ــة، وتقدي ــرِّ النقاب ــرات بمق ــة والمطِّه ــ�ي أدواِت الوقاي وتوف

وس)38(. صابــات بالفــ�ي لالإ

ًرا مهنــة الُمحامــاِة؛ نظــًرا لتعليــق العمــل بالمحاكــم، ورغــم ذلــك ال يوجــد أيُّ دوٍر ملحــوٍظ لمجلــس  ُّ
مــن أكــ�ش المهــن تــ�ض

ــٍه إىل  ض والمحاميــات ُموجَّ ــع عليــه 80 مــن المحامــ�ي النقابــة، وهــذا مــا دعــا مبــادرُة محاميــات م�يَّــات إىل إعــداٍد بيــاٍن وقَّ
ض والمحاميــات، ومنهــا االأوضــاع المالية، بســبب  ض يُطالبــه برعــِة االنعقــاد لمناقشــة أوضــاع المحامــ�ي مجلــِس نقابــة المحامــ�ي
ــل  ي المحاكــم وعــدم قــدرة البعــض عــىل ســداد إيجــارات مكاتــب المحامــاة، ومطالبــة المجلــس بالتدخُّ

تعليــِق العمــل �ض
يبيــة،  ــف عــن العمــل خــارج إطــار الُمحاَســبة ال�ض ة التوقُّ ائــب مــن أجــل التفــاوض معهــم الحتســاب فــ�ت لــدى مصلحــة ال�ض
وع العــالج بالنقابــة حــىت يســتطيع المحامــون  ات للمستشــفيات والعيــادات التابعــة لمــرش قيــام النقابــة بتســديد المســتحقَّ

/https://www.facebook.com/FNGO.org.eg هلية
أ

سات اال 34( الصفحة الرسمية لالتحاد العام للجمعيات والمؤسَّ
35( يضم المنتدى 50 جمعيًة ومؤسسًة أهليًة، وهو منبثق عن لجنة المنظَّمات غ�ي الحكومية بالمجلس القومي للمرأة.

36( مقابلة تليفونية مع فيفيان ثابت، نائبة مدير هيئة ك�ي م�، 9 مايو 2020.
37( إجراء مقابالت تليفونية مع عدٍد من النقابات �ضي مجاالت وأنشطة اقتصادية مختلفة، واالطالع عىل الموقع الرسمي لالتحاد العام لنقابات عمال م� وصفحات النقابات عىل موقع التواصل االجتماعي فيس بوك.

38( لمزيٍد من التفاصيل: 
ر لجنة الرعاية االجتماعية أيمن عبد المجيد، 7 مايو 2020. ض ومقرِّ - مقابلة مع عضو مجلس نقابة الصحفي�ي

، 7 مايو 2020. ض - مقابلة تليفونية مع أسماء حنفي عضوة مجلس نقابة المهندس�ي

https://www.facebook.com/FNGO.org.eg/
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ة العصيبــة، القيــام بإجــراء الفحوصــات والتحاليــل الطبيــة  ي هــذه الفــ�ت
والمحاميــات االســتفادة مــن الِخدمــات العالجيــة �ض

ون للجمعيــة العموميــة، كمــا قامــوا بإرســال خطــاب لوزيــر العــدل  ض بالنقابــة الأنهــم المخالطــون المبــا�ش الالزمــة للعاملــ�ي
ــا  ــا م ــل، منه ــا للعم ــد عودته ــم عن ي المحاك

ــا �ض ــب توافره ي يج
ــىت ــراءات ال ــن االإج ــدٍد م ــات بع ــات وتوصي ح ــن ُمق�ت يتضمَّ

اُحــم،  ض ي اليــوم للحــدِّ مــن ال�ت
ونيــة وميَكنــة المحاكــم، وتقليــل عــدد الجلســات �ض لك�ت ي تفعيــل الخدمــات االإ

يتعلــق بالبــدء �ض
ــم  ــوادِّ التعقي ِ م ــ�ي ورة توف ــع �ض ــاِت، م ــد الجلس ــن مواعي ــالِن ع ع ــية لالإ ــرِق الرئيس ي الطُّ

ــرِض �ض ــات الع ــتخدام شاش واس
ورة اســتخدام  ٍط ُملــِزٍم للجميــع بــ�ض ِ المحاكــِم قبــل التَّشــغيل وتوافــر مــوادِّ التعقيــم بشــكٍل دائــٍم، ووضــع �ش وتطهــ�ي

الكمامــات.

ــاَء والطبيبــات،  طبَّ
ــُه االأ ي تواِج

ــاِت الــىت ــق عــىل موِقعهــا الرســميِّ الصعوب ــة وتوثِّ ــاء بمتابعــات يوميَّ طبَّ
ــُة االأ كمــا تقــوُم نقاب

ــاديِّ  ــِم الم ــم الدع ــا تقدي ــة لهــم، أيًض ــ�ي الحماي ــن أجــل توف ــة م ــات المعني ــب للجه ــة المطال ــات وصياغ وإصــدار بيان
ي أثنــاء قيامــه بعملــه، وَوفًقــا للبيانــات الرســمية الصــادرة عــن نقابــة االأطباء، 

، ومــن اسُتشــهد �ض ِّ ي ِّ ض مــن الفريــق الطــىب للُمصابــ�ي
 :)39(

ي
دت المطالــب عــىل النحــو االآ�ت تعــدَّ

ــة العاملــِة بمستشــفيات العــْزل والحجــر  ــة بالطواقــِم الطبيَّ داريَّــة الخاصَّ ازيَّــِة االإ - تطبيــُق بعــِض االإجــراءاِت االح�ت
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ُة الصــادرُة ع ــق االإجــازاُت االســتثنائيَّ ــأن تطبَّ ــن التعــرُّض للعــدوى، ب ــم م ــي لحمايته الصحِّ
ــنة  ــن 12 س ــل م ــال أق ــات الأطف ه مَّ

ــة واالأ ــراض الُمزمن ــاب االأم ــنِّ وأصح ــار الس ــبة لكب ــيِّ بالنس ــاع الحكوم للقط
ــل.  والحوام

ــد  ورة التباُع ــع �ض ــة، م ــكلِّ غرف ــٍل ب ــدٍد قلي ــوُد ع ــا وج ــى فيه ــرف يراع ي ُغ
ــة �ض ــِم الطبيَّ ض الطواق ــك�ي ــاة تس - مراع

ي تتعــرَّض 
�َّة، واتِّخــاذ جميــع االحتياطــات المطلوبــة لمكافحــة العــدوى، خاصــًة مــع تزايُــد االأعــداد الــىت

ض االأ بــ�ي
. ي ــول تعــاون للفحــص للطاقــم الطــىب ــة الالزمــة لهــم، وإجــراء برتوك ــات، وتوفــ�ي الرعاي صاب لالإ

ر كلٌّ مــن اتِّحــاد المهــن الطبيــة ونقابــة االأطبــاء دعــم حــاالت الوفــاة بـــ100 ألــف جنيــه والمصــاب بـــ20 ألــف  - قــرَّ
ــة  ــا للمهن يطــة أن يكــون مماِرًس ــا �ش ــدىلي – بيطــري( يُصــاب بالكورون ي – أســنان – صي ــكلِّ عضــو ) بــرش ــه ل جني
ض ألــف جنيــه مــن اتحــاد نقابــات  داخــَل مــ� ويتــم حجــزه بإحــدى مستشــفيات العــْزل، و�ف مبلــغ خمســ�ي
يطــة أن يكــون  ي – أســنان – صيــدىلي – بيطــري( يُستشــهد بســبِب الكورونــا �ش المهــن الطبيــة لــكلِّ عضــو )بــرش

ممارًســا للمهنــة داخــل مــ�.

وس كورونــا، وتزايـُـد الضغــط عــىل المستشــفيات واالأطقــم الطبيــة، ُعِقــد يــوم  ض بفــ�ي ض والمصابــ�ي ــ�ي مــع تزايـُـد أعــداِد المتوفِّ
ي  ض خــ�ي ض رئيــس الــوزراء د. مصطفــى مدبــوىلي ونقيــب االأطبــاء د. حســ�ي الخميــس الموافــق 28 مايــو 2020 لقــاٌء عاِجــٌل بــ�ي
ي 

ات الوضــِع �ض ــة والوقايــة، وذلــك الســتعراض مســتجدَّ وبحضــور د. عــوض تــاج الديــن مستشــار رئيــس الجمهوريــة للصحَّ
ــاء وبْحــث ُســبل حمايــِة الطواقــِم الطبيــة مــن العــدوى، وعــرَض النقيــُب  طبَّ

ي تواِجــُه االأ
أزمــِة كورونــا وعــرِض المشــاكل الــىت

 :)40(
ي
ي يعــا�ض منهــا االأطبــاء خــالل مواجهتهــم لوبــاء كورونــا، وتــم االتفــاق عــىل االآ�ت

أهــمَّ االأزمــاِت الــىت

ــد أيًضــا عــىل تنفيــذ القــرار الســابق بتخصيــص أماكــن لعــزل االأطبــاء  - توســيع إجــراِء تحاليــل الـــ pcr للطواقــم الطبيــة، وأكَّ
�ض كلِّ مستشــفى. 

ورة توافر نواقص المستلزمات الوقائية ومتابعة جاهزية المستشفيات. د رئيُس الوزراء عىل �ض - أكَّ

ي االأزمــة الحاليــة شــهداء، وأن صنــدوق 
ــد رئيــس الــوزراء أنَّــه ال خــالف عــىل اعتبــار االأطبــاء الذيــن توفــوا أثنــاء عملهــم �ض - أكَّ

ل بهــذا االأمــر. مخاطــر أعضــاء المهــن الطبيــة الــذى أعلــن عنــه الرئيــس عبــد الفتــاح الســي�ي ســيتكفَّ

ض رئيس الوزراء ونقابة االأطباء لحلِّ أي مشكالت أو شكاوى. - استمرار التواصِل ب�ي

ــاع  ــات الأوض ــميِّ أي متابع ــا الرس ــىل موقعه ــِض ع ــُة التمري ــر نقاب ــم توفِّ ، ل ــ�ي ــة وتأث ــاء بفاعلي طبَّ
ــُة االأ ــرَّك نقاب ــا تتح بينم

ــض. التمري

طباء.
أ

39( االطالع عىل البيانات الرسمية الصادرة عن نقابة اال
http://www.ems.org.eg/our_news/details/6753 طباء

أ
40( الموقع الرسمي لنقابة اال

http://www.ems.org.eg/our_news/details/6753
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التوصيات 

 : ي
ض الحكومِة وأصحاِب االأعماِل والنِّقاباِت والجمعياِت االأهلية عىل النحو االآ�ت ًكا ب�ي تتطلَّب هذه االإجراءات عماًل مش�ت

ــام العمــل  ل وأي ض ــِم العمــل مــن إجــازات اســتثنائية والعمــل مــن المــ�ض ــُة بشــأِن تنظي ــا الحكوم ي اتَّخذته
ــىت - االإجــراءات ال

عــالم والمراكــز البحثيــة حــول أنمــاط العمــِل  ــزت النقــاش عــىل صفحــات التواصــل االجتماعــي ووســائل االإ التباُدليــة، حفَّ
المــرِن للرجــال والنِّســاء، وقــام رئيــس النقابــة العامــة للبنــاء واالأخشــاب وعضــو مجلــس إدارة االتحــاد العــام لنقابــات عمال 
 ، ّ ي ــِم النقــا�ب مــ� بطــرح عــدٍد مــن االأســئلة عــىل الموقــِع الرســمي لالتحــاد حــوَل أنمــاِط العمــل المِرنــة وعالقتــه بالتنظي
ســية أكــ�ش بمشــاركِة أطــراِف  ر بطريقــٍة مؤسَّ ات وعيــوب هــذا النظــام، ويحتــاُج النقــاش أن يتطــوَّ ض ِّ ويجــري النقــاش حــول ممــ�ي
ســات  ض والجمعيــات والمؤسَّ ــ�ي اء والمختصِّ قابــات- أصحــاب االأعمــال(، مــع مشــاركة مــن الخــ�ب العمــل الثالثــة: )الحكومــة – النِّ

حــول االأبعــاد القانونيــة والنقابيــة والجــدوى االقتصاديــة، والحقــوق والواجبــات عــىل أطــراف العمــل.

ي هــذا الملــفِّ بشــأن العمــل عــىل 
- كشــفت االآثــار والتداِعيــات الســلبيَّة عــىل العمالــِة غــ�ي المنظَّمــة عــن مــدى التقصــ�ي �ض

ي تجميــع البيانــات عــن هــذا القطــاع وإعــداد قاعــدِة 
ي القطــاع المنظَّــم، وعــىل الحكومــِة أن تســتمرَّ �ض

دمــج هــذا القطــاع �ض
، وتكــوُن هــذه خطــوَة البدايــة مــن أجــِل العمــل عــىل وصول  ي

ي والِمَهــىض
فــٍة عــىل أســاِس النــوع والنِّطــاق الجغــرا�ض بيانــاٍت مصنَّ

ــة والمعاشــات الصــادِر  ــات االجتماعيَّ ــوِن التأمين ــِق قان ــك مــن خــالِل تطبي ــة والمعاشــات، وذل ــة الصحيَّ ــة التأمينيَّ التَّغطي
ض الصحــي الشــامل رقــم 2 لســنة 2018، وإعــداد برامــج التأهيــِل والتدريــِب  بالقانــون رقــم 148 لســنة 2019 وقانــون التأمــ�ي
ــات االأهلية  ــة والجمعيَّ ض الــوزارات الَمعنيَّ ِّ وْفــَق متطلبــاِت ســوِق العمــل، ويتطلَّــب ذلــك تنســيَق الجهــوِد بــ�ي ي

ِّ والحــر�ض ي
المهــىض

ي تعمــل مــع العمالــة غــ�ي المنظَّمــة.
الــىت

إجراءاتٌ تتعلَّق بمناهضةِ العنفِ ضدَّ النِّساء
ســات  ي يبذُلهــا المجلــُس القومــيُّ للمــرأة والجمعيــات والمؤسَّ

ــالٍت آنيــة، كمــا هــي الحــال بشــأن الجهــود الــىت نحتــاج إىل تدخُّ
ُ اســتدامًة ويتــم تطبيقهــا مــن االآن، ومنهــا: 

ــَة إجــراءاٌت أكــ�ش االأهليــة المشــار إليهــا أعــاله، لكــْن أيًضــا ثمَّ

ي صــدرَت عــن منظَّمــة العمــل الدوليــة 
ي عالــِم العمــِل، الــىت

- التصديــُق عــىل اتفاقيــة 190 للقضــاء عــىل العنــف والتحــرُّش �ض
ي عالــِم العمــل، أْي 

ث عــن جميــِع أشــكال العنــِف �ض ي جنيــف يونيــو 2019، فهــذه االتفاقيــُة بالغــُة االأهميــِة؛ الأنهــا تتحــدَّ
�ض

ض العــام والخــاص والرجــال  توســيُع نطــاق تطبيــق االتفاقيــة وليــس داخــل مــكاِن العمــل فحســب، وتنطبــق عــىل القطاعــ�ي
ي مرتبــة القانــونِّ 

ي حالــة التصديــق عليهــا تكــون �ض
ي مــكان العمــل، و�ض

والنِّســاء، وتشــ�ي إىل تأثــ�ي الُعنــِف االأ�يِّ عــىل االأداء �ض
ــة  ي مرتب

ــون �ض ــة تك ــا الدول ــع عليه ي توقِّ
ــىت ــات ال ــه 93 أن االتفاقي ي مادت

ــصَّ �ض ــذي ن ــتور ال ــب الدس ــك بموج ، وذل ِّ ي
ــىض الوط

القانــون.

لمان. وع قانون العمل المعروض عىل ال�ب ي أماكن العمل إىل مرش
- إضافُة نصٍّ يجرُِّم العنَف �ض

د للعنف. لمان قانون موحَّ - إصدار ال�ب

. ض ها من العنف والتمي�ي د من خُلوِّ يعات للتأكُّ - مراجعة منظومة الترش

ض وتطبيقهــا بمــا يضَمــُن تحقيــَق الحمايــة مــن العنــف  نفــاِذ القوانــ�ي ُ البيئــِة المناســبِة الإ - تطويــُر المنظومــِة القانونيــِة وتوفــ�ي
للنســاء.

ض عىل هذه المؤسسات بشأِن التعاُمِل مع قضايا العنف. طِة وتأهيُل القائم�ي ُّ - زيادة أعداِد المحاكِم وأقساِم الرش

ِّ القياَم بدوِره بشأن قضايا العنف.  ي
- تهيئُة بيئٍة مالئمٍة تتيُح للمجتمع المد�ض

- تطبيق سياساٍت للحماية داخل مؤسسات العمل والدراسة واالأماكن العامة وتطويُر منظومة الِخدمات للناجيات.
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توجد إجراءات يجب على الحكومة متابعتها وتنفيذها:
ض الكمامــات وطــرق  ــد مــن اســتخداِم العامــالت والعاملــ�ي ِهــا، والتأكُّ ي تعقيــِم أماكــن العمــل وتطه�ي

- االســتمراُر �ض
ــا  ــد مــن حالته ــم التأك ــا إىل أن يت ــتَبه بإصابتهــا و�عــة عزله ي يُش

ــىت ــة الالزمــة، والتعامــل مــع الحــاالت ال الوقاي
الصحيــة، وذلــك منًعــا النتشــار المــرض.

وس كورونا، واســتناًدا  صابــة بفــ�ي - أجــرت وزيــرُة الصحــِة تعديــالٍت عــىل قانــون االأمــراض الُمعديــة 137 بإضافــِة االإ
ــق  ــىل تطبي ــش ع ــات التفتي ــام بعملي ــة بالقي ــوى العامل ــة وزارة الق ــة بمطالب ــوُم وزارة الصح ــل تق ــذا التعدي له
ــوِن العمــل  ــا الأحــكاِم قان ي أماكــن العمــل مــن إجــراءات االأمــن والســالمة وفًق

وس �ض ــة مــن الفــ�ي إجــراءات الوقاي
ي قانــون 

ي تحمــي مــن المخاطــر، ومنهــا المخاطــُر البيولوجيــة، وهــذا نــوع مــن المخاطــِر المنصــوِص عليهــا �ض
الــىت

العمــل رقــم 12 لســنة 2003)41(.

 ِّ ــة ال تقــلُّ عــن %3 مــن الناتــِج القومــيِّ االإجمــاىلي نفــاِق الحكومــيِّ للصحَّ م الدولــُة بتخصيــص نســبٍة مــن االإ ض - تلــ�ت
ــة الالزمــة  ــا حــىت تتَّفــق مــع المعــدالت العالميــة. وتعمــُل الدولــة عــىل تخصيــِص المــوارِد الماليَّ تتصاعــُد تدريجيًّ

. ض ض الصحــي الشــامل لجميــع الم�يــ�ي ــٍة لــالإ�اِع بتطبيــق نظــام التأمــ�ي وإعــداد ُخطَّ

ي 
يعــات الالزمــة، هنــا تــأ�ت ٌّ ومتابعــٌة ومبــادرٌة بطــرِح السياســاِت والترش ي ــب أن يكــون هنــاك دوٌر رقــا�ب جميــُع مــا ســبق يتطلَّ

: ي
ي تقــوُم بهــا النِّقابــات والجمعيــاُت والمؤسســات االأهليــة عــىل النحــو االآ�ت

ــالت الــىت أهميــُة التدخُّ

النقابات
ــِر  ــدِم تواف ــأن ع ــالت بش ــال والعام ــكاوى العمَّ ــى ش ــاخنٍة تتلقَّ ــوٍط س ــالل خط ــن خ ــكوى م ــاٍت للشَّ ُ آلي ــ�ي - توف
ٍة منهــا خفــُض رواتــب العمالــة أو تريُحهــا، عــدُم  ــفيَّ ي أماكــِن العمــل أو أيِّ إجــراءاٍت تعسُّ

ــِة �ض إجــراءات الوقاي
ض االإجــازات الالزمــة مدفوعــَة االأجــر أو تعرُّضهــنَّ للفصــل، وإعــداُد تقاريــَر بهــذه الشــكاوى وتصنيُفها  منــِح المصابــ�ي
ــوع  ــف عــىل أســاس الن ض مــوِرس أو عن ــ�ي ــا للكشــِف عــن أيِّ تمي ــا وتحليُله ــة والجغرافي ــوِع والمهن عــىل أســاِس الن

االجتماعــي.

ي 
ــال مــ� مــن أجــل تقديــِم االستشــارات والدعــِم القانــو�ض ٍّ مــن االتحــاد العــام لنقابــات عمَّ ي

ُ دعــٍم قانــو�ض - توفــ�ي
ــال والعامــالت.  للعمَّ

ــة  ــا، وحجــم العمال وس كورون ــ�ي ــة ف ــن أزم رت م َّ
ــ�ض ي ت

ــىت ــة ال ــات واالأنشــطة االقتصادي ــٍر بالصناع ــداُد تقري - إع
ــاِذ هــذه االأنشــطة  نق حــاٍت بُخطــٍط الإ ــا، ووضــع ُمق�ت ــة وجغرافيًّ ــوِع والمهن ــا عــىل أســاس الن الُمضــارة وتصنيفه
ي مجــاالت 

ي ذلــك برامــج للتأهيــل والتدريــب الســتيعاب بعِضهــا �ض
رة بمــا �ض ِّ

ــة المتــ�ض ــة ودعــم العمال االقتصاديَّ
عمــٍل أخــرى.

ي تنظيمات نقابية. 
دراج القطاع غ�ي المنظَّم �ض - إعداُد ُخطٍَّة الإ

ــة للوقــوِف عــىل كلِّ  ــة ووزارة الصحــة والجهــات المعنيَّ ــات المهــِن الطبي ض نقاب ــ�ي دارة االأزمــة ب ــٍة الإ - تشــكيُل لجن
ــة. ــل كلِّ االأطــراِف المعنيَّ ــل معهــا مــن ِقب ات والتعاُم المســتجدَّ

ُ عــىل كلِّ نقابــٍة إعــداُد  ض َّ ي النقابــات المهنيــة، يتعــ�ي
ــات العموميــة �ض عــم للجمعيَّ - إىل جانــب تقديــِم الِخدمــات والدَّ

ي يتــمُّ الحــوار معهــا بشــأن 
ــة حســب كلِّ نقابــٍة، وتحديــُد الجهــاِت الــىت اِر االقتصاديــِة والمهنيَّ دراســٍة بشــأِن االأ�ض

نتائــِج هــذه الدراســة.

ــن  ــا يمك ــن، وهن ــِل االأون الي ــائل التَّواُص ــة، ووس ــرق التكنولوجي ــتخدام الطُّ ــىل اس ــٍة ع ــُم دوراٍت تدريبي - تنظي
ــة  ونيَّ

ــادراٍت إلك�ت ــالِق مب ــِل وإط ــائِل التواص ــِر وس ي تطوي
ــٌر �ض ــا دوٌر مؤثِّ ــوَن له ــات أن يك ــباب بالنِّقاب ــان الش لِلج

ض الجمعيــة العموميــة والجمهــور المســتهَدف مــن  تضَمــُن الوصــوَل إىل قطاعــاٍت أوســَع وتدويــر المعلومــاِت بــ�ي

يعات االجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 11 مايو 2020. 41( مقابلة تليفونية مع الدكتور نيازي مصطفى أستاذ الترش
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ــل. ــٍد أق ي وقــت أ�ع وجه
ــات �ض خــارج النقاب

الجمعيات والمؤسَّسات األهلية
فــًة عــىل أســاس  - تقديــم قاعــدة البيانــات الخاصــة بالعمالــة غــ�ي المنظمــة، إىل وزارة التضامــن االجتماعــي، مصنَّ

النــوع والمهنــة وأشــكال الدعــم. 

ِ المنظَّــِم، مــع وزارِة القــوى العاملــة، بأشــكاٍل مختلفــة إىل أن تســتقرَّ  - متابعــُة ســبِل اســتمراِر دعــِم الِقطــاِع غــ�ي
مجــاالت العمــل لهــذا القطــاع. 

ي عالــم 
- تنظيــُم حمــالِت كســِب التأييــد والحْشــُد مــن أجــِل صــدور االتفاقيــة 190 لمناهضــة العنــف والتحــرُّش �ض

العمــل وقانــون العنــف الموحــد.

ــِة  ي المجــاالِت االقتصاديَّ
ــُن المــرأَة �ض اتيجيٍة تمكِّ حــات الالزمــة لتحقيــِق أهــداٍف اســ�ت - العمــُل عــىل تقديــِم الُمق�ت

اِم الدولــة بتحقيــق االأهــداف  ض ِة وسياســات الحمايــِة مــن العنــف، أيًضــا متابعــة مــدى الــ�ت ــِة والسياســيَّ واالجتماعيَّ
اتيجية.  االســ�ت
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 ِّ ــع وضــٍع ســياسي ــِة م ــِة ووهــان الصيني ي مدين
ــا �ض وس كورون ــ�ي ــوِر ف ــاِت االأوىل عــن ظه ــَن انتشــاُر المعلوم ــس، تزام ي تون

�ض
ــت منــذ شــهر  ي تمَّ

يعيــة الــىت ِ حكومــٍة جديــدٍة منبثقــٍة عــن االنتخابــات الترش
ض ي تركــ�ي

ــة �ض ض بصعوبــاٍت جمَّ
َّ ، تمــ�ي غــ�ي مســتقرٍّ

حــِة، بالتنســيق مــع منظَّمــة الصحــِة  ي وزارة الصِّ
لــًة �ض ــُة ممثَّ ــلطُة العامَّ أكتوبــر مــن ســنة 2019. ومــع ذلــك، فقــد عملــت السُّ

ــِة عــىل نقــاِط اســتقباِل  اتيجيٍة تشــمُل تشــديَد المراقبــِة الصحيَّ ي إطــاِر اســ�ت
ــِة �ض ِ الوقائيَّ ــِة، عــىل اعتمــاد بعــض التدابــ�ي العالميَّ

ــرارِة  ــاِس ح ــِة لقي ا الحراريَّ ــ�ي ــزِة الكام ِ أجه
ض ــ�ي ي ترك

ــراءاُت �ض ــذه االإج ــت ه . وتمثَّل أ ــوا�ض ــاراِت والم ــًة بالمط ــافرين خاصَّ المس
ــا المســَتجد.  وس كورون ــا بفــ�ي ي إصابته

ــِد الحــاالِت المشــتَبِه �ض أِ بهــدِف رْص
ــكلِّ المطــاراِت والمــوا�ض ــن ب المســافرين الواِفدي

ٍّ قــادم مــن خــارج البــالد. وس بتاريــخ 2 مــارس 2020 لتونــ�ي ــٍة بالفــ�ي ــِة إصاب ِل حال وقــد كان تســجيُل أوَّ

وس كورونــا المســتجد  ي مــرض كوفيــد- 19 الناتــج عــن فــ�ي ِّ حــة العالميــة أنَّ تفــ�ش بتاريــخ 11 مــارس 2020 أعلنــت منظمــُة الصِّ
قــد بلــَغ مســتوى الجائحــِة أو الوبــاء العالمــي وَدعــت الحكومــاِت إىل اتِّخــاذ خطــواٍت عاجلــٍة وأكــ�ش �امــًة لوقــِف انتشــار 

ته. رة ذلــك بمخــاوف بشــأن المســتويات الُمقلقــة لالنتشــاِر وشــدَّ ِّ وس، مــ�ب الفــ�ي

ــا إذ اتَّســمت االإجــراءات والقــرارات الهادفــة  وس كورون ي التعامــِل مــع فــ�ي
ــا �ض ُة منًحــى تدريجيًّ اعتمــدت الحكومــُة التونســيَّ

ــدة  ي العالــم. وقــد تمثَّلــت أوىل الخطــواِت، الممهِّ
ي تونــس و�ض

وس �ض ي الفــ�ي ِّ ــة تفــ�ش ي النتشــاره بالتناســب مــع وضعيَّ للتصــدِّ
صابــة  ي 13 مــارس 2020 الــذي يتعلَّــق باعتبــار االإ

ي إصــدار االأمــِر الحكومــيِّ عــدد 152 المــؤرَّخ �ض
لقــراراٍت أخــرى أكــ�ش وقًعــا، �ض

ي 27 
ــؤرخ �ض ــدد 71 الم ــون ع ــا القان ي ينظِّمه

ــىت ــاريَة ال ــراِض الس ــف االأم ــن صن ــد- 19" م ــتجد "كوفي ــا المس وس كورون ــ�ي بف
ــة 1992)42(. جويلي

ــَم  ــِم العــاىلي والبحــِث العلمــِي تقدي ــِة والتعلي بي ــا ال�ت ــاء، قــرَّرت وزارت َّ عنهــا االأولي ي عــ�ب
ــىت ــه اســتجابًة للمخــاوِف ال كمــا أنَّ

ــِق  ــق بتاريــخ 14 مــارس 2020. كمــا اتُّخــذ قــراُر غل َض أن تنطَل ي كان مــن المفــ�ت
ــِة الــىت ــِة المدرســيَّة والجامعيَّ موعــِد العطل

ــا عــىل الوجهــات االأخــرى. ــه تدريجيًّ ــا قبــل تعميِم ِّ أمــام الرحــالِت القادمــة مــن إيطالي المجــاِل الجــويِّ التونــ�ي

ي 
ــة الواحــدة �ض ــة، بــادرت الحكومــُة باعتمــاد نظــاِم الحصَّ وبغايــة تفــادي االكتظــاظ بوســائِل النقــِل العمومــيِّ بصــورٍة خاصَّ

، بحســاِب خمــِس ســاعاِت عمــٍل لــكلِّ عــوٍن عمومــي. وكان  ض ض مختلفتــ�ي تــ�ي توزيــِع أوقــات العمــل بالقطــاِع العــامِّ واعتمــاِد ف�ت
ي 17 مــارس 2020 المتعّلــق بأحــكاٍم اســتثنائية لعمــل أعــواِن الدولــِة 

ذلــك بمقتــىصض االأمــر الحكومــي عــدد 153 المــؤرخ �ض
ســات والمنشــآت العموميــة. وقــد  ــِة والهيئــاِت والمؤسَّ داريَّ ــِة ذات الصبغــِة االإ ســات العموميَّ ــة والمؤسَّ والجماعــاِت المحليَّ
وس "كورونــا" الجديــد )كوفيــد- 19(  ِّي والحــدِّ مــن انتشــاِر فــ�ي

ٍة تهــدُف إىل التــو�ت نــصَّ االأمــُر المذكــوُر عــىل أحــكاٍم اســتثنائيَّ
مــع المحافظــِة عــىل اســتمراريَِّة المرَفــق العــام. 

ي 
ــىت ــيِّ ال ــِد االجتماع ــرُة التباع ــم فك ــت تجسِّ ــاء وكان ــار الوب ــن انتش ــِة م ــُة إىل الوقاي ــراءاُت الرامي ــارعت االإج ــك، تس ــر ذل إث

أ بانهيــاِر  وس، وهــو تفــشٍّ يُنــىب ي الفــ�ي ِّ ة تفــ�ش ، الوســيلَة االأنجــَع للتخفيــِف مــن حــدَّ ي الظــرِف الحــاىلي
ــون، �ض هــا المختصُّ اعت�ب

ــة  ي حاجــٍة إىل الرعايــِة الصحيَّ
ض الذيــن يكونــون �ض ايــدِة مــن الُمصابــ�ي ض ــة وعجِزهــا عــن اســتيعاب االأعــداد الم�ت المنظومــة الصحيَّ

ي 18 مــارس 2020 المتعّلــق بمنــِع الجــوالن 
المكثَّفــة. فــكاَن إقــراُر منــع الجــَوالن بمقتــىصض االأمــِر الرئــاسي عــدد 24 المــؤرخ �ض

بكامــِل تُــراب الجمهوريــة)43(. 

َ إضافيــٍة لفــرِض التباعــِد االجتماعــيِّ ومنــع انتشــار  ورُة اتِّخــاذ تدابــ�ي وبعــد بضعــة أيَّــاٍم مــن صــدوِر هــذا االأمــر، دفعــت �ض
عــات خــارج  ــق بتحديــِد الجــَوالن والتجمُّ ٍّ ثــاٍن يتعلَّ ِ الحجــِر الصحــيِّ الشــامل بمقتــىصض أمــٍر رئــاسي الوبــاء إىل إقــراِر تدابــ�ي
ــات بكامــل  ــر جــوالن االأشــخاص والعرب ي 22 مــارس 2020. وقــد حّج

ــع الجــوالن، هــو االأمــر عــدد 28 مــؤرخ �ض أوقــات مْن
تــراب الجمهوريــة خــارج أوقــات مْنــع الجــوالن المنصــوص عليــه باالأمــر الرئــاسي عــدد 24 لســنة 2020 إالَّ لقضــاء حاجياتهــم 
ــة.  ــٍع يفــوق ثالثــة أشــخاص بالطريــِق العــامِّ وبالســاحاِت العامَّ ــة مســتعَجلة. كمــا منــع كلَّ تجمُّ االأساســية أو الأســباب صحيَّ

تيبيــة.  يعيــة وال�ت حــكام الترش
أ

وط الــواردة باال حــكام المتعلِّقــة بوجوبيــة الفحــص والعــالج واالستشــفاء الوجــو�بي بغــرض العــزل االتقــا�أي بنفــس الــرش
أ

ض بــه اال
وس وعــىل المصابــ�ي صابــة بالفــ�ي مــر الحكومــي عــىل االإ

أ
42( قــد ســحب الفصــل 2 مــن هــذا اال

يــع الجــاري العمــل بــه. ــلطة الصحيــة تعــرِّض مرتكُبهــا للعقوبــاِت المنصــوِص عليهــا بالترش ي تتَّخذهــا أو تــأذن بهــا السُّ
ات وتدابــ�ي الوقايــة والمراقبــة الــىت ــد االأمــُر الحكومــي المذكــور عــىل أنَّ كلَّ مخالفــٍة للتحجــ�ي كمــا أكَّ

جــراء الحــاالت الصحيــة  شــخاص والعربــات بكامــل تــراب الجمهوريــة مــن الســاعة السادســة مســاء إىل الســاعة السادســة صباحــا ابتــداء مــن 18 مــارس 2020 إىل أن يصــدر مــا يخالــف ذلــك. وتســتثىض مــن هــذا االإ
أ

43( أمــر يّنــص عــىل منــع جــوالن اال
. ّ العاجلــة وأصحــاب العمــل الليــىلي
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ي 
ــل �ض ــه وهــي تتمثَّ ي إطــاِر مواجهــِة الوبــاء، مرحلــَة الحْجــِر الصحــيِّ الموجَّ

انطالًقــا مــن بدايــِة شــهر مــاي، دخلــت تونــس، �ض
ي 2 مــاي 2020 

الرْفــِع التدريجــيِّ لقيــود وإجــراءات الحجــِر الصحــيِّ الشــامل. فحســب االأمــر الحكومــي عــدد 208 المــؤرخ �ض
ي اســتئناِف 

الــذي يضبــط إجــراءات الحجــِر الصحــيِّ الموجــه، ســيتمُّ تنفيــذ هــذه االإجــراءات باعتمــاد المرحليــة والتــدرُّج �ض
ــِع  ر الوض ــوُّ ــم تط ــىل تقيي ــاًء ع ــط بن ــٍة تُضب ــٍة وطني ــب خطَّ ــاي 2020 حس ــن 4 م ــة م ــاطها بداي ــات لنش ــِف القطاع مختل

الصحــّي.

ي 
ــا المســتجد �ض وس كورون ــ�ي ــَة عــن ف ــَة المتأتِّي ــَة الوبائيَّ ــول إنَّ االأزَم ــن الق ــم، يمك ي معظــم دول العال

ــا هــو الشــأن �ض وكم
قــت حالــة انعــدام المســاواة الســابقة لظهــوره، باعتبــار أنَّ آثــار االأزمــة أشــدُّ وقًعــا عــىل النِّســاء والفتيــات  تونــس قــد عمَّ
ــي  ــة أو الســالمة الجســديَّة. فف ــة االجتماعيَّ ــة أو الحماي ــة أو االقتصاديَّ ــا الصحيَّ ــف المجــاالت، ســواء منه ي مختل

ــك �ض وذل
ــَة  دة تفضــَح حال ــِة أخطــاٍر متعــدِّ ي مواجه

ــنَّ �ض ــة ويُك ــاًء إضافي ــُه النِّســاء أعب ــة، تجاِب ــة والصحيَّ ــات االقتصادي ســياق االأزم
ــِة للنِّســاء.  ــيِّ والهَشاشــِة االقتصادي ِ االجتماع

ض ــ�ي التمي

ي تونــس 
ي انتشــاِر وبــاء كوفيــد- 19 عــىل النِّســاء �ض

ــة المتمثِّلــة �ض ــة العالميَّ ِ االأزمــِة الصحيَّ ي هــذه الورقــِة رصــَد تأثــ�ي
ســنحاوُل �ض

ي الِقطــاع الخــاصِّ والنِّســاء العامــالت 
ــة عــىل النِّســاء العاِمــالت �ض ُ االأزمــِة الوبائيَّ ي المســائِل االآتيــة: مــا تأثــ�ي

وذلــك بالبحــِث �ض
ــًرا  ُ تأثُّ

ــُة االأكــ�ش ــم؟ مــا القطاعــاُت االقتصادي ِ المنظَّ ي القطــاِع غــ�ي
ي يزاولــن نشــاطهنَّ �ض

ي القطــاع العمومــي والنِّســاء الــال�ت
�ض

ي تكــون نســبة النِّســاء العامــالت فيهــا نســبة عاليــة؟ هــل يمثِّــل العمــُل عــن بُعــٍد فرصــًة للنِّســاء 
ِ الحجــِر العــامِّ والــىت بتدابــ�ي

ــة عــىل النِّســاء،  وس؟ مــا التَّداعيــاُت المختلفــُة لالأزمــِة الوبائيَّ لمواصلــِة نشــاطهنَّ مــع حمايتهــن مــن مخاطــِر العــدوى بالفــ�ي
ُ الُمتَّخــذُة مــن ِقبــل  ة؟ هــل راعــت التدابــ�ي ي يتَّســم وضُعهــنَّ االجتماعــي واالقتصــادي بهشاشــٍة كبــ�ي

الســيما النِّســاء الــال�ت
ي 

ِّ �ض ي
مــت النقابــاُت ومنظَّمــاُت المجتمــِع المــد�ض ِة لُمجابهــِة هــذا الوبــاء مقاربــَة الّنــوِع االجتماعــي؟ هــل اح�ت الحكومــِة التونســيَّ

ي قامــت بهــا بمناســبِة هــذه االأزمــِة مقاربــَة النــوِع االجتماعــي؟ 
كات الــىت التحــرُّ

حماية النساء العامالت في القطاع الصحيّ من خطر العدوى بالفيروس:
ــة إذ تبلــُغ نســبُة  ــة واالجتماعيَّ ي قطــاِع الرعايَــِة الصحيَّ

ض �ض ــة العالميــة، تشــكُل النِّســاء غالبيــَة العاِملــ�ي حســب منظمــِة الصحَّ
ــا  ــة لمحاربــِة المــرِض، ممَّ ي الخطــوِط االأماميَّ

ي القطــاِع الصحــيِّ تضُعهــنَّ �ض
ي هــذا القطــاع %70. إنَّ وظائــَف النِّســاء �ض

النِّســاِء �ض
ــة  ات االأساســية لحماي ــر المســتلزمات والمعــدَّ ــُة وتُوفَّ وريَّ ــُة ال�ض ُ الوقائيَّ ــ�ي ــِذ التداب َخ يجعلهــنَّ عرضــًة للعــدوى إذا لــم تُتَّ

موظَّفــات وموظفــي القطــاِع الصحــّي.

، منــذ  ي
ــًة وأنَّهــا كانــت تعــا�ض ــاًكا شــديًدا خاصَّ ــة إرب ــُة العموميَّ ي تونــس، عرفــت المنظومــُة الصحيَّ

ــاء �ض ــِة ظهــوِر الوب ي بداي
�ض

ــفياِت  ي المستش
ــيَّما �ض ــِة، ال س وريَّ ات ال�ض ــدَّ اِت والمع ض ــ�ي ــاِب التجه ــِة وغي ــاِت الماديَّ مكانيَّ ــِص االإ ــن نق ــة، م ــنوات طويل س

ــاِع  ــِم القط ــة لدع ــًة مهمَّ ــاداٍت ماليَّ ــُة اعتم ــت الحكوم ص ــد خصَّ ــالد. وق ــِة للب ــِق الداخلي ي المناط
ــودِة �ض ــة الموج العموميَّ

ــة وســائِر  وريــة لحمايــِة الطواقــِم الطبيَّ الصحــيِّ العمومــيِّ وتأهيِلــه لمجابهــِة الجائحــة، مــن ذلــك توفــ�ي المســتلزماِت ال�ض
ات، وتســابُِق  ي ظــلِّ ارتفــاِع الطَلــِب العالمــيِّ عــىل هــذه المعــدَّ

نــا �ض ي المستشــفيات العموميــة. ولــم يكــن االأمــر هيِّ
ض �ض العاملــ�ي

ي الحصــول عــىل حاجياتهــا منهــا.
وِل المحمــوِم �ض الــدُّ

ــة  ــالت النظاف ــك عام ــات وممرَّضــات وكذل ــن طبيب حــِة م ي قطــاع الصِّ
ــالت �ض ــِة تجــاَه العام ــاِت الحكوم ــد واجب ــن أوك إنَّ م

ــك تزويدهــنَّ  ــن العــدوى وكذل ــة م ات الواقي ــس والمعــدَّ ــة عــىل المالب ــنَّ كافَّ ــان حصوِله ــِة ضم ي المستشــفياِت العموميَّ
�ض

ض أعــواِن قطــاِع  وس بــ�ي صابــِة بالفــ�ي َّ تقــلَّ حــاالُت االإ ض التدريــِب المناســب لهــنَّ حــىت وريــِة وتأمــ�ي ــِة ال�ض بالمعلومــاِت الصحيَّ
حــة. الصِّ

ــٌة. فنتيجــًة للضغــط  ي القطــاِع الصحــيِّ العمومــيِّ صعوبــاٌت إضافيَّ
صابــِة بالعــْدوى، تُجاِبــُه العامــالِت �ض فضــاًل عــن خطــِر االإ

ــىل إجــازٍة  ــادراٍت عــىل الحصــول ع َ ق ــ�ي ي هــذا القطــاِع غ
ــالُت �ض ــون النِّســاُء العام ــة، تك ــِة الصحي المســلَّط عــىل المنظوم

ًيــا مــن انتشــاِر الوبــاء.  ســات التعليميــة، توقِّ راســة بعــد اتِّخــاذ إجــراِء إغــالِق المؤسَّ ض عــن الدِّ للعنايــِة بأطفالهــنَّ المنقطعــ�ي
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ي صــورة 
ــة. و�ض َة ســاعًة متتالي ي عــرش

ــٍة تصــُل إىل اثنــىت ــب منهــنَّ أداَء وظائِفهــنَّ لســاعاٍت طويل ــاِء تتطلَّ كمــا أنَّ مكافحــَة الوب
ِة عــزٍل  وس، دون أخــذ االحتياطــات المناســبة، يتــمُّ إخضاُعهــنَّ لفــ�ت ــه بالفــ�ي ــا إصابُت التعامــل مــع مريــض، يتَّضــح الحًق
 ِ ــ�ي - لتداب ــنَّ ــص عمله ــاِء ِحص ــد انته ــهنَّ -بع ــَن أنفس ــنَّ يُخِضع ــا أنه وس. كم ــ�ي ــنَّ بالف ــدِم إصابته ــن ع ــد م ــاريٍّ للتأكُّ إجب
ٍة شــديدٍة  ي الِقطــاع الصحــيِّ يخَضعــن لضغــوٍط نفســيَّ

ــٍة. إنَّ كلَّ الظــروِف المذكــورِة تجعــُل النِّســاَء العامــالِت �ض عــزٍل وقائيَّ
ــق  ي 17 مــارس 2020 المتعلِّ

شــارُة إىل أنَّ االأمــَر الحكومــيَّ عــدد 153 المــؤرخ �ض . وتجــُدُر االإ وتحِرمهــنَّ مــن العنايــِة بأطفالهــنَّ
ي 

دة �ض ــِص ســاعات العمــل المحــدَّ ــة اســتثنائية، مــن تقلي ــن، بصف ــذي مكَّ ي القطــاِع العــامِّ ال
ٍة للعمــل �ض بأحــكاٍم اســتثنائيَّ

ي 
خيــِص لهــم �ض ِة ومــن ال�ت ض ببعــِض االأمــراِض المزِْمنــة أو الخطــ�ي االأمــِر، بالنســبِة إىل النِّســاِء الحوامــِل ولالأشــخاِص المصابــ�ي

ي مــن االنتفــاِع بهــذه االأحــكام بعــض االأســالك 
ة، قــد اســُتثىض ي حالــٍة مبــا�ش

عــدِم االلتحــاق بمراكــِز العمــِل مــع اعتبارهــم �ض
ــة العموميــة. ســات الصحيَّ ومــن بينهــا االأعــوان العاملــون بالهيــاكِل والمؤسَّ

 ِ ي الضغــِط قْصــَد توفــ�ي
ــة �ض ــِة، بــدوٍر بالــِغ االأهميَّ حــة العموميَّ ي مجــال الصِّ

ــة، الناِشــطة �ض قابــاُت الُعماليَّ وقــد اضطلعــت النِّ
ــات  ض بالِقطــاع. كمــا مثَّلــت الجائحــُة، بالنِّســبة إىل النِّقاب ــٍة للمشــتغِل�ي ــِة وضمــان ظــروِف عمــٍل آمن ــِة مســتلزماِت الوقاي كافَّ
ســات العموميــة أو إضعافها  ي المؤسَّ

ي مــا فتئــت تدافــع عــن الُمحافظــة عــىل القطــاع العــامِّ وعــدم التفويــت �ض ّ
ــة الــىت العماليَّ

ــات. إذ إنَّ سياســاِت  ــل هــذه االأزم ي مْث
ــامِّ �ض ــِة القطــاِع الع ــراِز أهمي ب ــا الإ ــًة انتهزَته ــح القطــاع الخــاصِّ - فرصــًة ثمين لصال

ض بالنجاعــِة الكافيــِة لــوال وجــود مرفــٍق عــامٍّ صحــيٍّ 
َّ ــد وتتمــ�ي وس، مــا كان لهــا أن تتجسَّ ي الفــ�ي ِّ ي إطــاِر محاربــة تفــ�ش

ولــِة، �ض الدَّ
ــة  ــة للمستشــفيات العموميَّ مكانيــات الماديَّ ي إطــاِر تقويــِة االإ

ي يشــكوها. و�ض
ي كامــل البــالد، رغــم حالــة الوَهــن الــىت

منتــرشِ �ض
ــاء  ُّعــاِت لمقاومــِة وب ًصــا لجمــع الت�ب ــا مخصَّ ــِة حســابًا بريديًّ وتدعيــِم قدرِتهــا عــىل مجابهــِة الَجائحــِة، أنشــأت وزارُة الماليَّ
اِف عــىل حوكمــِة  �ش ــالإ ــَة ل ــة المحَدث شــارُة إىل أنَّ اللَّجن ــة. وتجــدُر االإ ــِة واالجتماعيَّ ــه االقتصاديَّ ــا والحــدِّ مــن تداعياِت الكورون
ــال االتِّحــاد العــام التونــ�ي للشــغل  ــاًل عــن اتحــاد العمَّ ض أعضائهــا ممثِّ ي مــوارِد هــذا الحســاب، تضــمُّ مــن بــ�ي

التــ�ُّف �ض
وآخــر عــن اتِّحــاد االأعــراف. 

حماية النساء العامالت في القطاعات الحيوية، المستثناة من الحجر الصحيِّ العامِّ، من خطر اإلصابة بالفيروس
ي 22 مــارس 2020 يضبــط الحاجيــاِت 

إثــر إقــراِر إجــراء الحجــر الصحــي الشــامل، صــدَر أمــٌر حكومــيٌّ عــدد 156 المــؤرخ �ض
ــِق إجــراء الحجــِر الصحــيِّ الشــاِمل. وقــد  ي إطــاِر تطبي

ــة �ض ِ الَمرافــِق الحيويَّ ــاِت ضمــاِن اســتمرارية ســ�ي االأساســيَة وُمقتضي
ــاالت  ــالج الح ــة وع وري ــِة ال�ض ــيَّة واالأدويَ ــواِد االأساس ــاء الم ــي اقتن ــكان وه ــيَة للسُّ ــاِت االأساس ــر االحتياج ــذا االأم ــَط ه ضب
ض  ــ�ي ــر عــىل االأعــوان العموميِّ ي ال يُمكــُن تأجيُلهــا. كمــا حجَّ

ــِة الــىت وريَّ ــِة ال�ض ــِل الطبي ــة المســتعجلة، وإجــراَء التحالي الصحيَّ
د بــالٌغ  ورُة العمــل. وقــد حــدَّ ــل خــارج مقــرَّات إقاماِتهــم إالَّ بنــاء عــىل ترخيــٍص تقتضيــه �ض وأعــواِن القطــاع الخــاصِّ التنقُّ
ــك  ــا تل ــا بأنَّه ــاّم تأميَنه ــاُع الع ــُل القط ي يواص

ــىت ــاّم ال ــيِّ الع ــِر الصح ــن الحج ــتثناَة م ــَة الُمس ــاالِت الحيوي ــيٌّ المج حكوم
عــالِم والنَّظافــِة واالأنشــطة الصناعيــة  دارِة والطاقــِة واالأمــِن والمــاِء والنَّقــل واالتِّصــاالت واالإ حــِة واالإ المتعلِّقــة بالِغــذاء والصِّ
ض االأمــُر 

َّ ي المجــاالت نفِســها. وبــ�ي
ي القطــاِع الخــاصِّ �ض

وريِّ �ض ِّ الــ�ض ي
ــد البــالُغ نفُســه تواُصــَل النشــاِط المهــىض الحيويــة. كمــا أكَّ

ــِة لــكلِّ قطــاٍع يتــمُّ بالتنســيِق مــع الــوزارِة المعنيــة. وقــد أثــارت مســألُة  الحكومــيُّ عــدد 156 أنَّ تحديــَد الَمصالــِح الحيويَّ
ي القطاعــاِت 

ي القطــاِع الخــاصِّ إشــكاليَة مــدى انــدراِج نشــاِطها �ض
ســات �ض ي مواصلــِة النشــاِط لبعــض المؤسَّ

خيــِص �ض إســناِد ال�ت
الحيويَّــِة الُمســتثناة مــن الحجــر الصحــيِّ العــاّم. ففــي بيــاٍن لــه بتاريــخ 30 مــارس 2020، أدان المكتــُب التنفيــذيُّ لالتِّحــاد 
َتهــم وإ�ارَهــم عــىل  ي تطبيــِق قــرار الهيــاكِل الصحيــِة وتعنُّ

ســات �ض ــَؤ بعــض أصحــاِب المؤسَّ ِّ للشــغل تلكُّ العــامِّ التونــ�ي
ــل  ــَلط إىل التدخُّ ض باالأنشــطة الحياتيــة، ودعــا السُّ ــاِل عــىل العمــل رغــم أنَّهــم غــ�ي معنيــ�ي مواصلــة النشــاط وإجبــار العمَّ

. ض ــة التونســي�ي الهــا وبصحَّ ي تســتهُر بحيــاة عمَّ
ســاِت الــىت لغْلــق هــذه المؤسَّ

ي 
ن �ض ة الحجــر الصحــيِّ العــاّم ويُعتــ�ب ي يواصلــن نشــاطهنَّ خــالَل فــ�ت

ــة والــال�ت ي القطاعــاِت الحيوي
إنَّ النِّســاَء العامــالِت �ض

ي المصانــع مثــاًل 
ى والعامــالت �ض ي المســاحاِت التُّجاريــِة الُكــ�ب

ي لمواجهــِة الوبــاِء كعامــالت النَّظافــِة والعاِمــالت �ض
الصــفِّ الثــا�ض

. كمــا أنَّ النِّســاَء  ــازات ووســائل التطهــ�ي امــات والُقفَّ ــُن مــن وقايتهــنَّ مــن العــدوى كالكمَّ يحتْجــن كذلــك إىل وســائَل حمايــٍة تمكِّ
ي القطــاِع الفالحــيِّ الــذي ينــدرج ضمــن القطاعــات الحيويــة، وهــنَّ عــادًة نســاٌء ِنْلــَن حظًّــا قليــاًل مــن 

الريفيــاِت العامــالِت �ض
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ض  ي الوبــاء وإىل تحســ�ي ِّ ــطة لضمــان حمايتهــنَّ مــن تفــ�ش ــة المبسَّ ــٍة إىل تزوديهــنَّ بالمعلومــات الصحيَّ ي حاجــٍة ماسَّ
التعليــم، �ض

ي تونــس. إذ 
شــكاليات �ض ي أثــارت العديــد مــن االإ

ــات الــىت ، ال ســيما معالجــَة معضلــِة نقــِل العامــالت الفالحيَّ ظــروف عملهــنَّ
ــا يُحــول دوَن  ــا عامــاًل إضافيًّ وس كورون ِّي مــن العــدوى بفــ�ي

ــِة للتــو�ت وري ــاِت التباعــد االجتماعــيِّ ال�ض ــاُر ُمقتضي يمكــن اعتب
ــالمة. وِط السَّ ي شــاحناٍت تفتقــُر الأد�ض �ش

هــنَّ �ض ــابقِة، أي بحرش ي نفــِس الظــروِف السَّ
ــات �ض مواصلــِة نقــِل العامــالِت الفالحيَّ

ــة  ســات غــ�ي المعنيَّ ي المؤسَّ
ام أصحــاِب العمــل، �ض ــِة أن تحــرص عــىل فــرض احــ�ت إنَّ مــن واجــِب الحكومــِة والمنظَّمــاِت النقابيَّ

وريــِة لتفــادي انتشــار  ِ ظــروِف العمــل والُمســتلزماِت ال�ض بالحجــِر الصحــيِّ العــاّم، الإجــراءاِت الوقايــِة مــن العــدوى وتوفــ�ي
ــال. ض العاِمــالت والعمَّ الوبــاء بــ�ي

ــن انتشــار  ِّي م
ــو�ت ــِق إجــراءاٍت ُقصــوى للت ــها إىل تطبي ــاِء نفِس ــن تَلق ــت م ــد ذهب ســاِت ق ــإنَّ بعــَض المؤسَّ ــة، ف ي الحقيق

و�ض
امــات ووســائل الوقايــة الطبيــة، بشــكٍل  ــال ومســؤوىلي وحــدٍة صناعيــة تنتــُج الكمَّ وس، مــن ذلــك دخــول عامــالت وعمَّ الفــ�ي
ــذه  ــاج ه ــق إنت ــع نس ــة وتري ــن ناحي ــدوى م ــن الع ــة م ــارس 2020 للحماي ــوم 20 م ــذ ي ــامٍّ من ٍّ ت ي

ــزٍل ذا�ت ي ع
، �ض ــيٍّ تطوع

ــة. ــة ثاني ات مــن ناحي المعــدَّ

تأثُّر النساء في القطاعين الخاصِّ وغيِر المنّظم باألزمة االقتصادية الناجمة عن األزمة الوبائية
ي  ِّ ــة مــن تفــ�ش َخــذة للوقاي َ المتَّ ــ�ي ي تمــرُّ بهــا البــالد التونســية. إذ إنَّ التداب

ــىت ــَة ال ــُة االأزمــَة االقتصادي ــدت االأزمــُة الوبائيَّ عقَّ
 َ ــ�ي ــإنَّ تأث ــِة االقتصــاد. وبطبيعــِة الحــال، ف ــِف عجل ت إىل توقُّ ــراُر الحجــِر الصحــيِّ الشــامل، أدَّ وس وعــىل رأســها إق الفــ�ي
ض الخــاص  ي القطاعــ�ي

ِ هشاشــًة مــن الناحيــِة االقتصاديــِة كالنِّســاِء العاِمــالِت �ض
االأزمــِة كان أشــدَّ وطــأًة عــىل المجموعــاِت االأكــ�ش

 َّ ي القطــاع العمومــي باالأمــان الوظيفــي وبــ�ف أجورهــنَّ كاملــة حــىت
ض تمتَّعــت النِّســاُء العامــالُت �ض وغــ�ي المنظَّــم. ففــي حــ�ي

ــإنَّ  )44(، ف
ــنَّ ٍة لوظائفه ــا�ش ــِة مب ي حال

ن �ض َ ــ�ب ــن يعت ــار أنَّه ــوت باعتب ــة البي ــة ومالزم ــن الوظيف ــات باالنقطــاع ع ــنَّ ُملزم وإن ك
ٍة ســواء مــن حيــث قدرِتهــنَّ عــىل االحتفــاظ بوظائفهــنَّ أو مــن  ضت بهشاشــٍة كبــ�ي

َّ ي القطــاِع الخــاص تمــ�ي
ــَة العامــالِت �ض وضعيَّ

رة مــن إيقــاِف النشــاط نتيجــًة للحجــِر الصحــيِّ  َّ
شــارُة إىل أنَّ العديــد مــن القطاعــات الُمتــ�ض . وتجــُدر االإ حيــث �ِف أجوِرهــنَّ

العــام هــي قطاعــات توجــُد فيهــا النِّســاء بنســٍب عاليــة، عــىل غــراِر قطــاِع الفْندقــة ومصانــِع النســيج وريــاِض ومحاضــِن 
ــات. ليَّ

ض االأطفــال والعامــالِت الم�ض

ــض  ــا بع ــًة منه ــِة، خاصَّ ــاِت االقتصاديَّ س ــُض المؤسَّ ــت بع ــامِل، قام ــيِّ الش ــِر الصح ــالن الحج ــن إع ــٍة م ٍة قليل ــ�ت ــد ف بع
ــة. ــِد العامل ــن الي ــتغناِء ع ــت باالس ــس، قام ي تون

ــاطها �ض ــزاول نش ي ت
ــىت ــة ال ــات االأجنبي س المؤسَّ

ــِة  ة الظرْفيَّ عــالِن عــن جملــٍة مــن االإجــراءاِت االســتثنائيَّ امــِن مــع إقــراِر الحجــِر الشــامِل باالإ ض بــادرت الحكومــُة التونســيُة، بال�ت
ــة. وقــد صــدرت عــن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 14 أفريــل 2020 جملــٌة مــن  ِبعــات االقتصاديــة لالأزمــة الصحيَّ للتخفيــِف مــن التَّ

ِ الُمعَلــِن عنهــا بتاريــخ 21 مــارس. َّ للتدابــ�ي ي
طــاَر القانــو�ض ي تضــُع االإ

المراســيِم الــىت

ــرْد  ــن الط ــم م ــاص وحمايته ــاِع الخ ي القط
ــال �ض ــالت والعمَّ ــيِّ للعام ــِن الوظيف ــاِن االأْم ــِة إىل ضم ِ الهادف ــ�ي ض التداب ــ�ي ــن ب م

ــق بســنِّ  ــِة نتيجــًة للحجــِر الصحــيِّ الشــامِل، نــصَّ المرســوُم عــدد 2 المتعلِّ ســاِت االقتصاديَّ ــِف نشــاِط المؤسَّ ــة توقُّ بُحجَّ
ــغِل عــىل تعليــق العمــل، إىل غايــة تاريــخ  ــة الشُّ ٍة وظرْفيــٍة بخصــوص تعليــق العمــل ببعــض أحــكام مجلَّ أحــكاٍم اســتثنائيَّ
ي الغــرض، بأحــكاِم الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 14 مــن مجلَّــة 

رفــِع الحجــِر الصحــيِّ الشــامِل بُمقتــىصض أمــٍر حكومــيٍّ يصــدُر �ض
ًمــا  ــغل، ســواء كان م�ب ي الفقــرة الفرعيــة )ج( أنَّ عقــَد الشُّ

ــُح �ض د حــاالِت انتهــاِء عقــد الشــغل ويوضِّ ــغِل وهــو فصــٌل يحــدِّ الشُّ
ٍة قاهــرٍة حدثــت قبــل  ــا عــن أمــٍر طــارٍئ أو قــوَّ ــج إمَّ نجــاِز الناِت ِر االإ نــة، ينتهــي عنــد تعــذُّ ٍة غــ�ي معيَّ نــٍة أو لمــدَّ ٍة معيَّ لمــدَّ
ــة  ــق العمــَل بأحــكاِم الفصــل 12-21 مــن مجلَّ ــا الفصــل 2 مــن المرســوِم نفِســه فقــد علَّ أو أثنــاء تنفيــذ عقــد الشــغل. أمَّ
يقــاف عــن العمــل عــىل  يقــاف عــن العمــل صــورَة الطــرْد أو االإ ي مــن حــاالت الطــرد التعســفي أو االإ

الشــغل الــذي يســتثىض
ة القاهــرة)45(.  أســاس القــوَّ

داريــة: "يعتــ�ب  ســات والمنشــآت العموميــة والمصالــح االإ ْ المؤسَّ ض وبســ�ي
عــوان العموميــ�ي

أ
44( حســب مقتضيــات الفصــل 2 مــن مرســوم رئيــس الحكومــة عــدد 7 لســنة 2020 المــؤرَّخ �ضي 17 أفريــل 2020 المتعلِّــق بضبــط أحــكام اســتثنائية تتعلَّــق باال

ة". ي حالــة مبــا�ش
ة الحجــر الصحــيِّ الشــامل �ض االأعــواُن العموميــون خــالل فــ�ت

."
ض
ْ ض المعني�ي

ة القاِهرة أو اتِّفاق الطرف�ي ان دوَن الحصول مسّبًقا عىل رأي اللجنة الجهويَِّة أو اللجنة المركزيَّة لمراقبِة الطرْد، إالَّ �ضي صورة القوَّ يقاُف عن العمِل اللذان يتمَّ ا الطرُد أو االإ فيًّ 45( الفصل 21-12 من مجلَّة الشغل: "يعت�ب تعسُّ
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ض للحســاِب الخــاّص.  ــِة العاملــ�ي رة للتخفيــِف مــن التَّداعيــاِت االقتصاديَّــة لالأزمــِة الوبائيَّ ِ المقــرَّ كمــا شــملت بعــُض التدابــ�ي
ــن  ــات المه ــات وصاحب ــن حرفيَّ ــن للحســاِب الخــاّص م ي يعمل

ــال�ت ــُد النِّســاء ال ــا عدي ــُن أن تســتفيَد منه ُ يمك ــ�ي وهــي تداب
ــٍة  ــط إجــراءاٍت اجتماعيَّ ــق بضْب ي 14 أفريــل 2020، المتعّل

ــِس الحكومــة عــدد 3 مــؤرَّخ �ض غــرى. فقــد نــصَّ مرســوُم رئي الصُّ
ريــن مــن التداعيــات الُمنجــرَّة عــن  ّ

ض لحســاِبهم الخــاصِّ الُمت�ض ــٍة لمرافقــِة بعــِض االأصنــاف مــن العاملــ�ي ٍة وظرفيَّ اســتثنائيَّ
ــٍة بعنــوان  ٍة وظرفيَّ وس كورونــا، عــىل إســناِد منــٍح اســتثنائيَّ ي فــ�ي ِّ ًيــا مــن تفــ�ش تطبيــق إجــراءاِت الحجــِر الصحــيِّ الشــامل توقِّ
ــع النَّظــر عــن  ض لحســاِبهم الخــاّص. وبقْط ــ�ي ــن العامل ــاف م ــدِة بعــِض االأصن ــت عــن النَّشــاط لفائ ــف المؤقَّ ات التوقُّ ــ�ت ف
ــن مــن تغطيــِة  مــَة لهــذه الفئــِة مــن الُعملــة ذات قيمــٍة ضئيلــٍة ال تمكِّ ولــة، فــإنَّ المنحــَة المقدَّ مكانيــات المحــدودة للدَّ االإ
ي 

ــِة بمائــىت ِة والظرْفيَّ د الفصــل 4 مــن المرســوِم نفســه المبلــَغ الشــهريَّ لهــذه المنحــِة االســتثنائيَّ أبَســِط النفقــات. فقــد حــدَّ
دينــار.

رة مــن الحجــِر  ِّ
ســاِت االقتصاديَّــِة المتــ�ض ــه اهتمــاُم الحكومــِة إىل المؤسَّ ض للِحســاب الخــاّص، فقــد توجَّ ضافــة إىل العاملــ�ي باالإ

ســاِت فتضمــُن ديموَمتهــا  ــِة لهــذه المؤسَّ عوبــاِت االقتصاديَّــِة والماليَّ ــُف مــن الصُّ ــاٍت تخفِّ الصحــيِّ الشــامِل محاِولــًة إيجــاد آليَّ
ِة الحجــِر الصحــيِّ  يقــاِف الكامــِل لنشــاِطها خــالَل فــ�ت رت مــن االإ َّ

ي تــ�ض
ســاِت الــىت ومحافظَتهــا عــىل اليــِد العاِملــة. مــن المؤسَّ

ي ُدوِر 
لــة �ض ســاُت المتمثِّ ســاٍت أو كعامــالٍت- المؤسَّ ي توَجــد فيهــا النِّســاُء بنســبٍة ســاِحقٍة، ســواء كصاحبــاِت مؤسَّ

الشــامِل -والــىت
ي 14 

ســاِت أْن تســتفيَد مــن االإجــراءاِت الــواِردِة بالمرســوِم عــدد 4 المــؤرَّخ �ض الحضانــِة وريــاِض االأْطفــال. ويمكــُن لهــذه المؤسَّ
ريــن  ِّ

ســاِت واالإحاطــِة بأَُجرائهــا المت�ض ــٍة لمرافقــِة المؤسَّ ٍة وظرفيَّ ــٍة اســتثنائيَّ ــق بَســنِّ إجــراءاٍت اجتماعيَّ أفريــل 2020 المتعلِّ
ُل  وَّ

ــل االإجــراُء االأ وس كورونــا. ويتمثَّ ًيــا مــن فــ�ي ــامل توقِّ مــن التَّداعيــاِت الُمنجــرَّة عــن تطبيــِق إجــراءاِت الحْجــِر الصحــيِّ الشَّ
رة  ِّ

ســاِت المتــ�ض ي دينــار لفائــدِة أَُجــراِء المؤسَّ
ــٍة بقيمــة مائــىت ٍة وظرفيَّ ي إســناِد منحــٍة اســتثنائيَّ

نــه هــذا المرســوُم �ض الــذي تضمَّ
ي تاريــِخ دخــول المرســوم 

ة ونافــذٍة �ض دِة المــدَّ دٍة أو محــدَّ ض بعقــوِد ُشــغٍل غــ�ي محــدَّ ــامِل والمرتبطــ�ي مــن الحجــِر الصحــيِّ الشَّ
تــٍة عــن العمــل. ض بصفــٍة مؤقَّ فــ�ي فــاِذ والمتوقِّ ض النَّ

ِّ حــ�ي

ــا  ــد أنّه ــا يفي ــْدىلي بم ــِة يجــُب أن تُ ــاِع بهــذه االإجــراءاِت االجتماعيَّ ي االنتف
ي ترغــُب �ض

ــىت ســاِت ال شــارة إىل أنَّ المؤسَّ وتجــدُر االإ
ســِة وأن تكــوَن قــد حافظــت عــىل كامــِل أُجرائهــا  ــِف نَشــاِط المؤسَّ ِة توقُّ اِلهــا أو بجــزٍء منهــا عــن فــ�ت لــت بكامــِل أجــوِر عمَّ تكفَّ
ــة  ســاِت المذكــورِة االنتفــاَع بالتغطيــة الصحيَّ ة. كمــا يواصــُل أُجــراُء المؤسَّ دة المــدَّ ض بعقــوِد شــغٍل ُمحــدَّ يــن أو المرْتبِطــ�ي القارِّ

ــف عــن العمــل)46(. ة التوقُّ طيلــة فــ�ت

ٍة أو غــ�ي  رة بصفــٍة مبــا�ش ِّ
ســاِت المتــ�ض ض المؤسَّ ي تمكــ�ي

ــُل �ض ي الــذي نــصَّ عليــه المرســوُم المذكــور، فيتمثَّ
ــا االإجــراُء الثــا�ض أمَّ

ســهاماِت المحمولــة عــىل  ــامِل مــن طلــِب االنتفــاِع بتأجيــِل دْفــِع االإ ٍة بســبب تطبيــِق إجــراءاِت الحجــِر الصحــيِّ الشَّ مبــا�ش
ة ثالثــة أشــهر ودون  مــاِن االجتماعــيِّ بعنــوان الثالثيــة الثانيــة لســنة 2020 لمــدَّ ِّ للضَّ ي

ي النِّظــاِم القانــو�ض
أصحــاِب العمــل �ض

توظيــف خطايــا تأخــ�ي بعنــوان هــذا التأجيــل.

ــا لتقديــم  ــِة، رصــدت الحكومــُة مبلًغــا ماليًّ ِة لفائــدِة الفئــاِت االجتماعيــِة الهشَّ ــِة االســتثنائيَّ ي إطــاِر الُمســاعداِت االجتماعيَّ
�ض

هًة  ــَة المْذكــورَة موجَّ مســاعداٍت ماديَّــٍة للعائــالِت المْعــِوزة وللعائــالت ذوي الدخــل المحــدود. وبمــا أنَّ المســاعداِت االجتماعيَّ
ــِل أو  مُّ ــٍة كال�ت ن ي حــاالٍت معيَّ

للعائــالت ال لالأفــراد، فهــي تُــَ�ف للرَّجــل بوصفــه ربَّ العائلــِة، وال تنتفــع منهــا النِّســاء إالَّ �ض
. ّ ــنِد العائــىلي فقــداِن السَّ

ــة  رة لفائــدِة الفئــاِت االجتماعيــة الهشَّ ــِة المقــرَّ ِة والظرفيَّ ــِة االســتثنائيَّ وبغــضِّ النَّظــر عــن ضعــِف قيمــِة المســاعداِت االجتماعيَّ
ــا مــن النِّســاء وهــنَّ  ًا ضــدَّ النِّســاء، فــإنَّ هــذه المســاعداِت ال تشــمُل قســًما ُمهمًّ ض وآليــة ْ�ف بعِضهــا الــذي يكتــ�ي تميــ�ي
ض والحلويــات والنِّســاء  ي يمَتِهــنَّ المهــَن اليوميــة، كعامــالت المنــازل وبائعــات الُخــ�ب

ِ المنظَّــم الــال�ت ي القطــاِع غــ�ي
العامــالُت �ض

حــيِّ بشــكل موســمّي. ي الِقطــاِع الفالَّ
ي يعملــن �ض

ي بيوتهــنَّ والنِّســاء الــال�ت
مــن ِخدمــاِت حضانــِة القــرب �ض ي يُقدِّ

الــال�ت

ــا أو  تــة، جزئيًّ يــة مــن العقــد، والذيــن تــمَّ إيقافهــم عــن العمــل بصفــة مؤقَّ ة المتبقِّ ة ونافــذة و�ضي حــدود المــدَّ دة المــدَّ جــراء القــارُّون أو المرتبطــون بعقــود شــغٍل محــدَّ
أ

46( الفصــل 8 مــن المرســوم عــدد 4 المــؤرَّخ �ضي 14 أفريــل 2020: "يواصــل اال
ــف عــن العمــل". ة الوقُّ حــة طيلــة فــ�ت ــة للصِّ ــع بمنافــِع العــالج الُمســداِة بالهيــاكِل العموميَّ ض بالِمنــح االســتثنائية والظرفيــة، التمتُّ ــا والمنتفعــ�ي كليًّ
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ــة،  ــِة الوبائيَّ ــِة لالأزم ــاِت االقتصاديَّ ــن التداعي ــف م ــا، وللتخفي ــابُق ذكره ــتثنائية السَّ ــة االس ــراءات االجتماعي ــة إىل االإج إضاف
ــن ال  ــراء الذي ة ســتَّة أشــهٍر بالنســبِة إىل االأُج ــة لمــدَّ ــَل خــالِص أقســاِط القــروِض البْنكيَّ ــوِك تأجي طلبــت الحكومــُة مــن البن
ــة لالتحــاد العــاّم التونــ�ي للشــغل، فقــد انتفــع االأجــراُء  قابيَّ ــادرٍة مــن المنظَّمــة النِّ ــار. وبمب ــف دين يتجــاوُز دخلهــم االأل
ة ثالثــة أشــهر. ة لمــدَّ ــة المســتحقَّ والموظَّفــون الذيــن يتجــاوُز دخُلهــم االألــف دينــار بتأجيــِل تســديِد أقســاط القــروِض البنكيَّ

ي اســتفدن مــن 
ة للبنــوك مــن شــأنه أْن يســاعَد عديــًدا مــن النِّســاء الــال�ت إنَّ قــراَر تأجيــِل تســديِد أقســاط القــروِض المســتحقَّ

اماتهــنَّ بعــد اســتئناِف  ض يفــاء بال�ت وعــاٍت ُصغــرى عــىل االإ قامــِة مرش غــرى الإ ســاِت القــروض الصُّ تمويــٍل حصْلــَن عليــه مــن مؤسَّ
 . النَّشــاط وضمــان ديُمومــِة مــوارِد رزقهــنَّ

ــد- 19"،  ــِة "كوفي ــة لجائح ــاِت االقتصاديَّ ــن التَّداعي ــِف م ي التخفي
ــُة �ض قابي ــاُت النِّ ــه المنظم ــذي لعبت ور ال ــدَّ ــبة إىل ال بالنِّس

ات االنقطــاع عــن العمــل بمفعــوِل تطبيــق  ــاِل خــالل فــ�ت ض أجــور العمَّ ــغِل وتأمــ�ي فقــد مثَّلــت المحافظــُة عــىل مواِطــِن الشُّ
ــل االتِّحــاد  طــاِر، توصَّ ي هــذا االإ

َّ الــذي شــغل هــذه المنظَّمــات. و�ض إجــراءات الحجــِر الصحــيِّ الشــامل، الهاجــَس الرئيــ�ي
ــاٍق  ــراِم اتِّف ــل 2020، إىل إب ــخ 14 أفري ــة، بتاري ــات التقليدي ــِة والتِّجــارة والصناع ــغل واتِّحــاُد الصناع ُّ للشُّ ــ�ي العــامُّ التون
ــاِل  َ العمَّ ض ض الإجــراءاِت الحجــر الصحــيِّ العــام. وقــد اقتــىصض االتِّفــاُق تمكــ�ي ــال الخاضعــ�ي ــق بأجــوِر شــهر أفريــل للُعمَّ يتعلَّ
ِة  ولــُة بمبلــغ 200 دينــار بعنــوان المســاعدِة االســتثنائيَّ ــل الدَّ مــن أجوِرهــم كاملــًة بالّنســبة إىل ذلــك الشــهِر، وذلــك بــأن تتكفَّ

ــِة االأجــِر. ســُة المشــغلُِّة بــ�ِف بقيَّ ض تقــوُم المؤسَّ ي حــ�ي
ــِة، �ض الظرفيَّ

ح بهــم والذيــن لــن يكــون بإمكانهــم االســتفادة  ــال غــ�ي المــ�َّ ض االعتبــار لوضعيــاِت العامــالِت والعمَّ كمــا أنَّــه، أخــًذا بعــ�ي
ــدد 4)47( الخــاصُّ بتســويِة  ــيُّ ع ي ســيصدرُها المرســوُم الحكوم

ــىت َ ال ــ�ي ــاُق التداب ــد اســتبَق االتف ــن هــذه االإجــراءات، فق م
ــاِل ونقابــة أربــاِب العَمــِل الُمشــاِر إليــه أعــاله  ض نقابــِة العمَّ َُم بــ�ي ــال. إذ نــصَّ االتِّفــاق المــ�ب ــِة هــذا الصنــف مــن العمَّ وضعيَّ
ــر  ــن للمؤجِّ ــيِّ يُمِك ــاِن االجتماع ِّ للضم ي

ــىض ــدوِق الوط ــدى الصن ــم ل ح بأجوِره ــ�َّ ــ�ي الم ــة غ ــبة إىل العمال ــه، بالّنس ــىل أنَّ ع
ض التنفيــذ عــىل أن يــري مفعــوُل هــذا االنخــراط وتســجيل االأجــراء 

ِّ ي أجــل شــهٍر مــن دخــول المرســوم حــ�ي
الت�يــح بهــم �ض

مــن تاريخــه.

ــًة. إذ إنَّــه بعــد صــدوِر  ــِة ومنظَّمــِة االأعــراِف شــهَد صعوبــاٍت جمَّ اليَّ ــِة العمَّ ض المنظَّمــِة النقابيَّ َم بــ�ي إالَّ أنَّ تطبيــَق االتفــاِق المــ�ب
ــاِب  ــاِت أصح ــُض نقاب ــكت بع ــغل، تمسَّ ــة الش ي مجلَّ

ــواردِة �ض ــكاِم ال ــَض االأح ــق بع ــذي علَّ ــدد 4 ال ــيِّ ع ــوِم الحكوم المرس
ــال  ت أنَّ المبلــَغ المــ�وَف للعمَّ ض يســتند للمرســوم المذكــور. إذ اعتــ�ب ال�ي َم مــع اتِّحــاد الشــغَّ العمــل بتأويــٍل لالتفــاِق المــ�ب
ــال  ــِة الســنويَّة أو عــن ســاعات إضافيــة تُطالــب العامــالت والعمَّ بعنــواِن شــهر أفريــل يمكــن اعتبــاره تســِبقًة عــىل العطل
ِّ ورفــِع إجــراءاِت الحجــر. وقــد رفــَض االتحــاُد  ي

بأدائهــا عنــد رجــوع العمــِل إىل نســِقه الطبيعــيِّ بعــد انتهــاِء التهديــِد الوبــا�أ
ــل مــن  ه محاولــًة للتنصُّ ــا واعتــ�ب ي 14 أفريــل 2020 رفًضــا قطعيًّ

َم �ض أويــل لالتفــاِق الُمــ�ب ــغل هــذا التَّ ُّ للشُّ العــامُّ التونــ�ي
ــًة إىل متابعــِة المســألة التِّخــاذ الخطــواِت  ي بيــان لمكتبــه التنفيــذيِّ الهيــاكَل النقابيــَة كافَّ

امــاِت موضــوِع االتِّفــاق. ودعــا �ض ض االل�ت
وريَّــِة لضمــاِن تنفيــِذ االتفــاق. ال�ض

ــِح  ي صال
ــا، �ض ي ظاهِره

ــدو، �ض َ تب ــ�ي ي لتداب ــدِّ ــِة والتص ــِة الحكوم ي مراقب
ــِة �ض ــَق االأهميَّ ــهاًما فائ ِّ إس ي

ــد�ض ــِع الم ــا كان للُمجتم كم
ــه بمقتــىصض  . ففــي إطــار ضبِطهــا الإجــراءات الحجــِر الصحــيِّ الموجَّ ُهــنَّ ًا ضدَّ ض ض أنَّهــا تكــرِّس تميــ�ي ي حــ�ي

النِّســاء العامــالِت �ض
ي 2 مــاي 2020، اســتثنت الحكومــُة مــن اســتئناِف النشــاط ومواصلــِة الخضــوِع للحجــِر 

االأمــر الحكومــي عــدد 208 المــؤرَّخ �ض
ي ال يتجــاوز ســنُّ أبنائهــن 15 ســنة")48(. 

هــات الــال�ت مَّ
الصحــيِّ الشــامل، جملــًة مــن الفئــاِت مــن بينهــا "النِّســاء الحوامــل واالأ

ــاِل  ي مج
ــَطة �ض ــاِت الناِش ــاِت والمنظَّم ــن الجمعيَّ ما م ــيَّ ًة، ال س ــ�ي ــتنكاٍر كب ــٍض واس ــَة رف ــُص موج ــذا التنصي ــار ه ــد أث وق

ــا  ــًة ضــدَّ النِّســاء تعكــُس موروثً يَّ ض ــًة تمي�ي ــوارَد باالأمــِر الحكومــيِّ يعــدُّ قاعــدًة قانونيَّ حقــوِق المــرأة. إذ إنَّ هــذا االســتثناَء ال
ْســويَُّة  ى الضغــُط الــذي مارســته القــوى النِّ ُ مســؤوليَة رعايــِة االأطفــاِل محمولــًة حــً�ا عــىل النِّســاء. وقــد أدَّ تقليديًّــا يعتــ�ب

ريــن مــن التداعيــات المنجــرَّة عــن تطبيــق إجــراءات الحجــِر الصحــي الشــامل  حاطــة بأُجرائهــا المت�ضِّ ســات واالإ 47( الفصــل 6 مــن المرســوم عــدد 4 المــؤرَّخ �ضي 14 أفريــل 2020 المتعلِّــق بَســنِّ إجراءاتــس اجتماعيــة اســتثنائية وظرفيــة لمرافقــة المؤسَّ
ح بأجورهــم لــدى الصنــدوق  ض وُمــ�َّ ل�ي مــان االجتماعــي، وأن يكــون أجراؤهــا مســجَّ ي للضَّ

رة المعنيــة منخرطــة بالصنــدوق الوطــىض ِّ
ســة المتــ�ض ض بــأن تكــون المؤسَّ

َّ ــح االســتثنائية والظرفيــة يتعــ�ي وس كورونــا: "لالنتفــاع بالمَن ي فــ�ي ِّ ــا مــن تفــ�ش ًي توقِّ
لة لــدى مصالــِح الجبايــة، االنتفــاع بالمَنــح  مــان االجتماعــي وغــ�ي المســجَّ ِّ للضَّ ي

ســة غــ�ي المنخِرطــة بالصنــدوق الوطــىض ي للضمــان االجتماعــي بعنــوان الثالثيــة الرابعــة لســنة 2019 أو الثالثيــة االأوىل لســنة 2020". الفصــل 7: "يُمكــن الأجــراِء المؤسَّ
الوطــىض

فــاذ. يــري مفعــول االنخــراط وتســجيل االأجــراء مــن تاريــخ إتمــام هــذا االإجــراء تجــاه أنظمــة الضمــان االجتماعــي". ض النَّ
ِّ ي أَجــٍل أقصــاه شــهٌر مــن دخــول هــذا المرســوم حــ�ي

ْط انخراطهــا �ض ــة �ش االســتثنائيَّة والظرفيَّ
مر الحكومي عدد 208 المؤرخ �ضي 2 ماي 2020.

أ
48( الفصل 10 من اال
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ــاٍن  ــِر الحكومــي)49(. �ضي بي ــِة عــن االســتثناء المذكــور، متذرِّعــة بتــرُّب خطــأ إىل نــصِّ االأم ــِع الحكوم ــُة إىل تراُج يمقراطيَّ والدِّ
ــِة،  ــِة واالجتماعيَّ ي مجــاِل الحقــوِق االقتصاديَّ

ــِة النِّســويَِّة والمنظَّمــاِت الناِشــطِة �ض صــادٍر عــن عــدٍد مــن المنظَّمــاِت الحقوقيَّ
يٌّ عندمــا اســتثىض النِّســاَء مــن العمــل بدايــًة ثــمَّ  ض ي نســختيه. تميــ�ي

يٌّ �ض ض ت هــذه المنظمــات أنَّ "االأمــر الحكومــي تميــ�ي اعتــ�ب
ض لتقســيِم االأدواِر داخــَل  يكــ�ي يًّــا طالمــا لــم ينــصَّ بشــكٍل واضــٍح عــىل تــرِك حريَّــِة االختيــار للرش ض تــمَّ "تصحيحــه" ليبقــى تمي�ي
ي 

هــا يعــىض ســات الرعايــة مــن محاضــن وروضــات أطفــاٍل ومــدارَس وغ�ي ي غيــاب مؤسَّ
العائلــِة وخارجهــا؛ ذلــك أنَّ الصمــَت �ض

ــا  ــن لديهــنَّ أطفــال دون الخمســة عــرش عاًم ي ذلــك دفــٌع للنِّســاء ممَّ
ــِة الســائدة وتعميقهــا و�ض ــوَل باالأنمــاِط االجتماعيَّ القب

ــاِن الحكومــَة إىل اتِّخــاِذ  عــُة عــىل البي ــاء باالأطفــال...". ودعــت المنظَّمــاُت الموقِّ ــرزق مــن أجــل االعتن ي عــن مــورِد ال للتخــىلِّ
ام بالحجــِر لرعايــة االأطفــال مــع خــالص  ض ض العمــل أو االلــ�ت يكــ�ي نصــوٍص وإجــراءاٍت واضحــة تضمــن حريَّــة اختيــار أحــد الرش
. كمــا عابــت هــذه المنظمــاُت عــىل االأمــِر الحكومــيِّ  ّ ي

أجــور مــن اختــار ذلــك وضمــان عــدم تعطيــل مســاره/ هــا المهــىض
ي يُعْلــَن بمفردهــنَّ أ�َهــنَّ وطالبتهــا بإعفائهــنَّ مــن العمــل، خــالل الحجــر 

ض االعتبــار وضعيــِة النِّســاء الــال�ت عــدم أخــِذه بعــ�ي
ــالمة فيهــا مــع خــالص أجورهــنَّ  ض السَّ ســات الرعايــة االجتماعيــة نشــاَطها وتأمــ�ي ي انتظــار اســتئناف مؤسَّ

ــه، �ض الصحــيِّ الموجَّ
. ي القطــاِع العــامِّ أو الخــاصِّ

وضمــان اســتئناِف عملهــنَّ بعــَد االأزمــِة ســواء �ض

ولــَة التونســية لــم تصــادْق إىل حــدِّ االآن عــىل اتفاقيــة منظَّمــة العمــل الدوليــة عــدد 156 بشــأن  شــارُة إىل أنَّ الدَّ وتجــدُر االإ
ــي  ــنة 1981 وه ــة لس ــؤوليات العائلي ــال ذوي المس : العمَّ ض ــ�ي ــن الجنس ــال م ــة للعمَّ ي المعامل

ــاواة �ض ــرص والمس ــؤ الُف تكاف
ض مــن  ــة مــن الجنســ�ي ــال ذوي المســؤوليات العائلي ي مــن شــأِنها أن تحمــي العمَّ

ــىت ِ ال ــ�ي ــًة مــن التداب ــن جمل ــة تتضمَّ اتفاقي
ي المعاملــة. إنَّ المصادقــة عــىل هــذه االتفاقيــة، كان مــن شــأنها أن تُســهم 

ض وتضمــن لهــم تكافــَؤ الفــرِص والُمســاواة �ض التميــ�ي
ســيِخ التدريجــيِّ لفكــرِة أنَّ المســؤولياِت العائليــَة ليســت حكــًرا عــىل النِّســاء، فضــاًل عــن  ــات وضمــاِن ال�ت ي تغيــ�ي العقليَّ

�ض
ــِة الهادفــِة  ــن عديــًدا مــن القواعــد القانونيَّ ي تتضمَّ

ــة الــىت ــِة الداخليَّ ي تطويــِر المنظومــِة القانونيَّ
وِر الــذي ســتلعبه حتًمــا �ض الــدَّ

ــبة  ــر بالنس ج
أ

ــىشي اال ــل ثل ــت مقاب ــف الوق ــل بنص ــة)50( والعم ــة االأموم ــرار عطل ــىل غ ــال، ع ــِة االأطف ِ رعاي ــ�ي ــاِن توف إىل ضم
ــهيالت  ــع بالتس ــاَر التمتُّ ــُ� خي ، تَق ــ�يض ــذه القوان ــَف ه ــر)52(. إذ إنَّ مختل ــد المبكِّ ــام)51( أو التقاع ــاع الع ي القط

ــالت �ض للعام
ًرا تقليديًّــا لتقاُســِم االأدوار داخــل االأ�ة والمجتمــع. هــاِت فحســب، مكرِّســة بذلــك تصــوُّ مَّ

رة لرعايــِة االأطفــاِل عــىل االأ المقــرَّ

العمُل عن بعد: هل هو فرصة للنساء العامالت؟
ي 17 

ي القطــاِع العــاّم بمقتــىصض االأمــِر الحكومــيِّ المــؤرَِّخ �ض
ض �ض ــٍد بالنِّســبة إىل العاملــ�ي ــِة العمــل عــن بُع ــُس إمكاني تــمَّ تكري

ٍة  ــق بضبــِط أحــكاٍم اســتثنائيَّ ــد مرســوُم رئيــِس الحكومــِة عــدد 7 المــؤرَّخ �ضي 17 أفريــل 2020 يتعلَّ مــارس 2020)53(. وقــد أكَّ
ــد المنحــى نفَســه بالتنصيــص  داريــِة- أكَّ ــِة والمصالــِح االإ ســاِت والمنشــآِت العموميَّ ِ المؤسَّ ض وبســ�ي ــ�ي تتعلَّــق باالأعــواِن الُعموميِّ
ــد باســتعماِل  ــة إليهــم عــن بُع ــاِل الموكول ِ االأعم

ض ض بتأمــ�ي ــ�ي ــُف االأعــواِن العمومي ــُن تكلي ــه: "يمك ــه عــىل أنَّ ي الفصــل 6 من
�ض

ســة قــراًرا  دارة أو المؤسَّ وســائِل تكنولوجيــا المعلوَمــات واالتِّصــال أو دراســة الملَّفــات خــارج مقــرَّات العمــل. يتَّخــُذ رئيــُس االإ
ض إنجــاُز االأعمــاِل  ض عــىل االأعــوان العموميــ�ي

َّ ض بــكلِّ وســيلة تُثبــت ذلــك. يتعــ�ي ي الغــرض يتــمُّ تبليغــه إىل االأعــوان العموميــ�ي
�ض

ســة". دارة أو المؤسَّ ده رئيــُس االإ ي توقيــٍت يحــدِّ
الموكولــة إليهــم بطريقــِة العمــِل عــن بُعــٍد �ض

ي 
ي االآن ذاتــه بالحمايــِة الُقصــوى مــن العــدوى الــىت

ــَع �ض ل للنســاء التمتُّ الــًة تخــوِّ ــل ال شــكَّ آليــًة فعَّ إنَّ العمــل عــن بُعــٍد يمثِّ
وط  ة �ش ــَر عــدَّ . إالَّ أنَّ عمــَل المــرأة عــن بُعــد يســتوجب توفُّ ّ ي

رهــا الحجــُر الصحــيُّ العــاّم مــع تواصــل نشــاطهنَّ المهــىض يوفِّ
ــ�ي  ــك توف ي هــذا المجــال، وكذل

ــا مســّبًقا �ض ض تكويًن ــ�ت ــذي يف ــر ال ــِة، االأم ــا الحديث ــات التكنولوجي ــن تقني ــن م ــا التمكُّ منه

طفــال 
أ

مهــات الــال�تي ال يتجــاوز ســنُّ أبنائهــنَّ 15 ســنة وإدراج اســتثناء آخــر: "ويبقــى اال
أ

مــر الحكومــي عــدد 208 لســنة 2020 مــؤرخ �ضي 2 مــاي 2020 : حــذف االســتثناء المتعلِّــق باال
أ

49( أمــر حكومــي عــدد 257 مــؤرخ �ضي 3 مــاي 2020 يتعلَّــق بتنقيــح اال
ض الإجــراءات الحجــر الصحــي الشــامل". الذيــن ســنُّهم دون 15 ســنة خاضعــ�ي

مومــة 
أ

50( الفصــل 48 مــن قانــون الوظيفــة العموميــة يقتــىصضي أنَّــه بانقضــاء عطلــة الــوالدة يمكــن أن تُمنــح الموظفــات بطلــٍب منهــنَّ عطلــة أمومــة ال تتجــاوز أربعــة أشــهر وذلــك لتمكينهــنَّ مــن تربيــة أطفالهــّن. وتســتحقُّ الموظَّفــة أثنــاء عطلــة اال
نصــف المرتَّــب.

ط الســّن  ة وال ينطبــق �ش ّي لهــا طفــل دون الّسادســة عــرش
مُّ الــىت

أ
جــراء اال جــر بالنســبة إىل النِّســاء أعــوان القطــاع العــاّم. وتنتفــع بهــذا االإ

أ
ــع بثلــِث اال 51( القانــون عــدد 56 المــؤرَّخ �ضي 28 جويليــة 2006 يتعلَّــق بنظــاِم عمــٍل بنصــِف الوقــت مــع التمتُّ

. ض عــىل االأطفــال المعوقــ�ي
ض عــىل قيــد الحيــاة كمــا تــمَّ تنقيحــه �ضي 27 جــوان 1988 نــصَّ عــىل بعــض حــاالت اكتســاب الحــقِّ �ضي جرايــة التقاعــد قبــل بلــوغ ســنِّ 

52( القانــون عــدد 12 المــؤرخ �ضي 5 مــارس 1985 المتعلِّــق بنظــام الجرايــة المدنيــة والعســكرية للتقاعــد والباقــ�ي
ي الفصــل 

ي القطــاع الخــاّص فقــد ورد إجــراء مشــابه �ض
ــا بالنســبة إىل العامــالت �ض ق إعاقــة عميقــة". أمَّ يــن ســنة أو ابــن معــوَّ ي لهــّن عــىل االأقــل ثالثــة أبنــاء ال يتجــاوز عمرهــم عرش

هــات الــال�ت مَّ
التقاعــد مــن بينهــا:" – االإحالــة عــىل التقاعــد بطلــب مــن االأ

ي حــاالت ضبطهــا االأمــر مــن بينهــا: 
ض �ض ِّ باالأمــر ســنَّ الخمســ�ي ي

ض بلــوغ المعــىض ــع بالجرايــة إىل حــ�ي ط الســنِّ مــع إرجــاء التمتُّ ــر �ش ــر يفتتــح دون توفُّ ي التقاعــد المبكِّ
ر مــن االأمــر عــدد 1030 بتاريــخ 15 جويليــة 1982 الــذي اقتــىصض أنَّ الحــقَّ �ض 15 مكــرَّ

ي هــّن أّمهــات لثــالث أطفــال أحيــاء...".
ات الــال�ت " – للنِّســاء االأجــ�ي

ســات والمنشــآت  داريــة والهيئــات والمؤسَّ ســات العموميــة ذات الصبغــة االإ ــق بأحــكام اســتثنائية لعمــل أعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسَّ مــر الحكومــي عــدد 153 لســنة 2020 المــؤرخ �ضي 17 مــارس 2020 المتعلِّ
أ

53( الفصــل 7 مــن اال
ي ال يتطلَّــب تأمينهــا التواجــد الفعــىلي بمقــرَّات العمــل. وتتــمُّ متابعــة العمــل عــن بُعــد بشــكٍل يومــّي".

ض لهــم بالنَّظــر للعمــل عــن بُعــد وذلــك بالنســبة لالأعمــال الــىت خيــص لبعــض االأعــوان الراجعــ�ي داريــة ال�ت العموميــة: "يمكــن لرؤســاء الهيــاكل االإ



حة
صف

33 فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

نــت. ن�ت هــا الربــط بشــبكة االإ وريــة أهمُّ ات ال�ض المعــدَّ

ضافيــة  ، والمشــاغل االإ ِة الحجــِر الصحــيِّ ي تــرزُح تحتهــا المــرأُة، خــالل فــ�ت
ــِة الــىت ليَّ

ض فضــاًل عــن ذلــك، فــإنَّ ثقــَل االأعبــاِء الم�ض
تهــا وتجعُلهــا تفتقــر إىل  المتَّصلــة برعايــِة االأطفــال الناتجــة عــن إغــالق المــدارس ومحاضــن وريــاض االأطفــال قــد تُعــرِّ مهمَّ
رن بدرجــٍة أوىل مــن إغــالق المــدارس نظــًرا لكــون  َّ

الظــروِف المناســبِة الأداء عمِلهــا عــن بُعــد عــىل أكمــِل وجــه. فالنِّســاُء يتــ�ض
ليــة. ض ي االأعمــال الم�ض

ي رعايــة االأطفــال و�ض
ي غيــاب مشــاركٍة متســاوية �ض

، �ض مســؤولية رعايــة الطفــال تقــع أساًســا عــىل عاتقهــنَّ

تفاُقم العنف المنزلي خالل فترة الحجِر الصحي الشامل
ــة جائحــة  ــم لمجاِبه ــن دول العال ــُد م ــا العدي ي اتَّخذته

ــىت ِ الحجــِر الصحــيِّ الشــامل ال ــ�ي ــن االنعكاســات الســلبية لتداب م
 َ ض ــ�ي ــت هــذه الظاهــرُة االأم ــد دَع ــال. وق ــِف االأ�يِّ المســلَِّط عــىل النِّســاِء واالأطف ي حــاالِت العن

ــرُد �ض ــُد المطَّ اي ض ــا، ال�ت كورون
ــىل  ــه ع ــد في ــد- 19 أكَّ ي وكوفي

ــا�ض ــِف الجنس ــأِن العن ــل 2020 بش ــخ 6 أفري ــاٍن بتاري ــداِر بي ــدة إىل إص ــِم المتَّح ــام لالأم الع
َض  ــه "بالنســبة للعديــد مــن النِّســاء والفتيــات، إنَّ أكــ�ش مــكاٍن يلــوح فيــه خطــُر العنــِف هــو المــكاُن الــذي مــن المفــ�ت أنَّ
ــح  ــان لكْب وري ــيَّ �ض ح ــَر الصِّ ــروِج والحج ــدِم الخ ــَر ع ــُم أنَّ أوام ــا نعل ُل )...(. إنَّن ض ــ�ض ــه الم ، إنَّ ــنَّ ــان له ــَة االأم ــون واح أن يك
. فعــىل  ض كاء مســيئ�ي ي ظــلِّ هــذه الظــروف، قــد تجــد النِّســاء أنفســهنَّ حبيســاِت المنــازِل مــع �ش

جمــاح كوفيــد- 19 ولكــْن �ض
عــًة  ــِة وتنامــي المخــاوِف، شــِهدنا طفــرًة عالميــًة مروِّ مــدى االأســابيع الماضيــة، ومــع تزايــد الضغــوِط االقتصاديَّــِة واالجتماعيَّ
ــإنَّ  ــِت نفســه، ف ي الوق

عــم. و�ض ــات الدَّ َ ِخدم ض ــ�ب ي يطل
ــال�ت ــدان تضاعــَف عــدُد النِّســاء ال ي بعــِض الُبل

. و�ض ِّ ىلي
ض ــِف المــ�ض ي العن

�ض
ــُة  عــِم المحليَّ . ومجموعــاُت الدَّ ض ي الموظفــ�ي

ي مــن نقــٍص �ض
غوطــاِت الحاليــِة وتعــا�ض طــِة تنــوُء تحــَت الضُّ ُّ أجهــزَة الرعايــِة والرش

ي تونــس، 
ِّ أبوابهــا وامتــالأ بعُضهــا االآخــر". �ض ىلي

ض مشــلولُة القــدراِت أو تفتقــر إىل االأمــوال. أغلقــت بعــُض مالجــِئ العنــِف المــ�ض
شــعارات المتعلِّقــة بحــاالِت عنــٍف  ي عــدد االإ

ي مجــال حقــوق المــرأة ارتفاًعــا �ض
ــات الناشــطات �ض لت وزارة المــرأة والجمعيَّ ســجَّ

ي االأســبوع 
وَّل مــن الحجــِر الصحــيِّ الشــاِمِل لتصــل إىل ســبعة أضعــاف �ض

ضــدَّ المــرأة بخمســِة أضعــاٍف خــالل االأســبوِع االأ
ِّ جهــوًدا إضافيــًة لُمــؤازرِة النِّســاء ضحايــا  ي

ــِة والمجتمــِع المــد�ض الثالــث مــن تطبيــِق الحجــر. وقــد بــذل كلٌّ مــن الــوزارِة المعنيَّ
ــي  ــات مــن العنــف خــالل الحجــِر الصحِّ ِّ للنســاء الناجي ي

ــواء الوقــىت ي ــٍد لالإ ــٍز جدي ــك إحــداُث مرك ، مــن ذل ِّ ىلي
ض ــِف المــ�ض العن

ــواء.  ي وس قبــل توجيههــن لمراكــز االإ ــد مــن عــدِم إصابتهــن بالفــ�ي ــا للتأكُّ ي فيهــا النِّســاء 14 يوًم
العــاّم وهــو مركــز تمــىصض

كمــا أطلقــت الــوزارُة، عــىل موقــع التواصــل االجتماعــي فيــس بــوك، مجموعــة "إحنــا معــاك ماكــش وحــدك" )نحــن معــك، 
ــٍة  ــاٍم هاتفيَّ ــًة إىل وضــِع أرق ة، إضاف ــ�ت ــاء هــذه الف ِّ أثن ــىلي ِّ والعائ ــِط النفــ�ي غ ــن الضَّ ــِف م ــدِف التخفي لســت وحــدك( به

لتوجيــِه النِّســاء المعنَّفــات.

شــارُة إىل أنَّ تونــس قــد ســنَّت منــذ 2017 قانونـًـا للعنــف ضــدَّ المــرأة، وهــو القانــون االأســاسي عــدد 58 المــؤرخ  وتجــُدُر االإ
ــا للفصــل 46 مــن الدســتور  ــون تطبيًق ــق بالقضــاِء عــىل العنــف ضــدَّ المــرأة. وقــد جــاء هــذا القان ي 11 أوت 2017 يتعلَّ

�ض
ِ الكفيلــِة بالقضــاِء عــىل العْنــِف ضــدَّ المــرأِة. وقــد اعتمــد  ولــُة كلَّ التدابــ�ي ي أن تتَّخــذ الدَّ

التونــ�ي لســنة 2014 الــذي يقتــىصض
القانــوُن المذكــوُر مقاربــًة شــاملًة لمعالجــِة ظاهــرِة العنــِف ضــدَّ النِّســاء تْســَعى إىل االإحاطــة بمختلــِف جوانبهــا إذ اهتــمَّ 
ــف  ــا العن ــاء ضحاي ــِة النِّس ــم وبحماي ــِة عليه ــاِت الرادع ــليِط العقوب ــِف وتس ي العن ــىب ــِع ُمرتِك ــك بتتبُّ ِّ وكذل ي

ــا�أ ــِب الوق بالجان
ي القانــوُن المذكــوُر 

ــا العنــِف، يقتــىصض ــِة النِّســاء ضحاي رة لحماي ي خصــوص االإجــراءات المقــرَّ
. �ض واالإحاطــِة بهــنَّ وبأطفالهــنَّ

ــي شــكاَوى العنــف ضــدَّ المــرأِة ومتابعــَة البحــِث  ي تلقِّ
ــص �ض تكليــَف مســاعِد وكيــِل جمهوريــٍة بــكلِّ محكمــٍة ابتدائيــٍة متخصِّ

لهــا  ض عناِ�هــا نســاء تتــوىلَّ حــال توصُّ صــة بقضايــا العنــف ضــدَّ المــرأِة تضــمُّ مــن بــ�ي ــِة متخصِّ فيهــا وإنشــاِء وحــدات أمنيَّ
ِ المــكاِن الإجــراء االأبحــاث. كمــا نــصَّ قانــوُن العنــِف 

ض ببــالٍغ أو بإشــعاٍر بجريمــة عنــف ضــدَّ المــرأِة التحــوُّل فــوًرا عــىل عــ�ي
د االإجــراءاِت الحمائيــَة للمــرأِة  ي االأ�ة وهــو قــراٌر يحــدِّ

ي قــراِر حمايــٍة يصــُدر عــن قــا�ض
ــة تتمثَّــل �ض ــة مهمَّ ضــدَّ المــرأِة عــىل آليَّ

ــة  ــه مــن االتِّصــال بالضحيَّ ِّ ومنِع ــىلي ــروج مــن المســكِن العائ ــوِب بالُخ ــزاِم المطل ــراِر إل ــا، عــىل غ ــِف وأطفاله ــة العن ضحيَّ
ي االأمــالِك 

ض بالحمايــة أو التــ�ُّف �ض ــِة أو أطفالهــا المشــمول�ي ِة للضحيَّ ار بالُممتلــكاِت الشــخصيَّ وبأطفاِلهــا، إلزامــه بعــدِم االإ�ض
كة. المشــ�ت
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ي كرَّســها قانــوُن العنــِف ضــدَّ المــرأِة شــهدت، عــىل مســتوى التطبيــِق، بمفعــوِل إجــراءات 
إالَّ أنَّ المنظومــة القانونيــة الــىت

ي للظاهــرة. ففــي مقابــِل تفاُقــم حــاالِت العنــف  ي التصــدِّ
ــَص مــن فاعليِتهــا �ض الحجــِر الصحــيِّ الشــامل، إربــاًكا شــديًدا قلَّ

ي تونــس، االأمــُر الــذي اســتفاد 
ُ العــاديُّ لمرفــِق القضــاِء �ض ــل الســ�ي ِة الحجــِر الصحــيِّ الشــاِمل، تعطَّ لة خــالل فــ�ت المســجَّ

ِهــا باتِّخــاذ قــراراِت الحمايــِة  ــة دون غ�ي ســة قضــاِء االأُ�ة الُمختصَّ ِ مؤسَّ منــه الُمعتــُدون أيَّمــا اســتفادة، ال ســيما تعطُّــل ســ�ي
 َ ض ــ�ي ــم يحظ ، ل ــكاواهنَّ ــم ش ــن لتقدي ــِز االأم ــنَّ لمراك ــد تنُقله ــف، عن ــا العن ــاء ضحاي ــا أنَّ النِّس ــف. كم ــا العن ــدة ضحاي لفائ

ي قضايــا العنــف ضــدَّ المــرأِة.
ــة بالبحــِث �ض ــِة المختصَّ منيَّ

بالعنايــة الكافيــة ولــم يتــمَّ توجيههــنَّ إىل الوْحــداِت االأ

ض بدفــِع  فضــاًل عــن ذلــك، فقــد عــا�ض عديــٌد مــن النِّســاء وأطفالهــنَّ الفاقــَة والحرمــاَن نظــًرا إىل أنَّ بعــض االآبــاِء المحكومــ�ي
نــات  يفــاء بمعيَّ ــِل مــن االإ ِ العــادي للقضــاء وتعلَّلــوا بصعوبــِة الوضــِع االقتصــاديِّ للتنصُّ النَّفقــِة قــد اســتغلُّوا تعطُّــل الســ�ي
ِ العــادي لمرفــِق العدالــِة عــىل قــدرِة النِّســاء عــىل الولــوِج إىل القضــاِء للُمطالبــِة بالنَّفقــِة أو  النفقــِة. وقــد أثَّــر تعطُّــل الســ�ي

عــىل تنفيــِذ أحــكاِم النفقــِة أو اســتصدار أحــكاٍم مــن أجــل إهمــاِل العيــال.

ــة  ض ذوي العالق ــ�ي ض الحكومي ــِه إىل المســؤول�ي ــَة إىل التحــرُّك والضغــِط والتوجُّ ــاِت الحقوقيَّ ــا هــذا الوضــُع المنظم ــد دع وق
ــراءاِت  ــِف باالإج ــا العن ــاء ضحاي ــع النِّس ــان تمتُّ ــم بضم ــة؛ لمطالبته ــِر الداخلي ــدِل ووزي ــرأِة والع ي الم

ــر�ت ــوع، كوزي بالموض
ــا  ــت به ي قام

ــىت ــدِة ال ــواِت العدي ض الخط ــ�ي ــن ب ــَر، م ــُن أن نذك ــرأِة. ويمك ــدَّ الم ــِف ض ــوُن العن ــا قان ره ي وفَّ
ــىت ــِة ال الحمائيَّ

ي وجهتهــا، 
ي إطــاِر الضْغــِط لضمــاِن الحمايــِة وســبل االنتصــاِف للنِّســاء ضحايــا العنــِف، الرســالَة الــىت

المنظَّمــاُت المذكــورُة �ض
ــغل،  ِّ للشُّ ــُة االتحــاد العــامِّ التونــ�ي بتاريــخ 14 أفريــل 2020، أربعــة عــرش منظمــة حقوقيــة، مــن بينهــا المنظمــُة النقابيَّ
إىل المجلــِس االأعــىل للقضــاِء للمطالبــِة بتنظيــِم العمــل بالمحاكــِم بشــكٍل يضمــُن وصــوَل النِّســاء إىل العدالــة. كمــا دعــت 
ــِة دون الحاجــِة إىل  ــِة العموميَّ ــدى النياب ًة ل ــا�ش ــِم شــكاياتهنَّ مب ــن تقدي ــِف م ــا العن ِ ضحاي

ض ــ�ي ــُة إىل تمك ــاُت المعنيَّ المنظم
ي جــاء بهــا القانــون. 

ــًة الــىت ــة، كمــا جــرى بــه العمــُل وإىل تفعيــِل التدابــ�ي الحمائيــة كافَّ ورًة بالوحــداِت الُمختصَّ المــروِر �ض
ــار أنَّ  ــه باعتب ــد آ�ت أُُكَل ي هــذا الخصــوص، ق

ــرأِة، �ض ــوِق الم ــِة بحق ــِة المهتمَّ ــاِت الحقوقيَّ ــول إنَّ ضغــَط المنظَّم ــن الق ويمك
ي القــراراِت الصــادرِة عــن وزارِة العــدِل والمجلــِس االأعــىل للقضــاء، قــد 

االســتئناَف التدريجــيَّ للعمــِل بالمحاكــِم، كمــا جــاء �ض
ي االأ�َة.

ســَة قــا�ض شــمل مؤسَّ

أية تدابير لحماية المهاجرات من تداعيات الجائحة؟
ِ الحجــِر الصحــيِّ العــامِّ الــذي أقرَّته  ًرا مــن تدابــ�ي ُّ

ريــن مــن أكــ�ش الفئــاِت تــ�ض ــاٍل وطلبــٍة وُمهجَّ تُعــدُّ فئــُة المهاِجريــن مــن عمَّ
ض مــن جنــوِب  ُة بتاريــِخ 22 مــارس 2020. إذ فقــَد العديــُد مــن المهاِجــرات والمهاِجريــن االأفارقــِة القاِدمــ�ي الحكومــُة التونســيَّ
ي يقطنونهــا فُطــِرد بعضهــم مــن 

ــٍة مــوارَد رزِقهــم وصــاروا عاِجزيــن عــن تســديِد إيجــاِر المنــازِل الــىت ْحــراِء بصــورٍة خاصَّ الصَّ
محــالِّ ُســكناهم.

ــِة ووزيــر الشــؤون االجتماعيــِة والوزيــر لــدى  ــِر الداخليَّ ض كلٍّ مــن وزي ي جلســِة عمــٍل انعقــدت بتاريــخ 7 أفريــل 2020 بــ�ي
�ض

نســان، تــمَّ التباحــُث حــول تبعــاِت الحْجــِر الصحــيِّ الشــامِل عــىل هــذه الفئــِة والنظــِر  رئيــِس الحكومــِة المكلَّــف بحقــوِق االإ
 ُ ــق هــذه التدابــ�ي ــة. وتتعلَّ ي تُجاِبُههــا هــذه الفئــُة الهشَّ

ــف الصعوبــاِت الــىت ي مــن شــأِنها أن تخفِّ
ِ الــىت ي جملــٍة مــن التدابــ�ي

�ض
ــِة انقضــاِء الموجــب  ض بتونــس ابتــداًء مــن أول مــارس 2020 وإىل غاي قامــِة لالأجانــِب المقيمــ�ي ــِة لالإ بتعليــِق االآجــاِل القانونيَّ
خــوِل للبــالِد  ِة الدُّ ، فضــاًل عــن تعليــِق احتســاِب آجــاِل انقضــاِء تأشــ�ي ض ــِة للمقيمــ�ي صليَّ

ِّ والُبلــدان االأ ي
عــىل المســتوى الوطــىض

 ِ ــ�ي ــىل توف ــُد ع ــمَّ التأكي ــا ت ــِة انقضــاِء الموجــب. كم ــك إىل غاي ــن ذل ــة ع تِّب ــة الم�ت ــار المالي ــا واالآث ــِد فيه ِة والتمدي التونســيَّ
ي 

ِ عمــل الجمعيــاِت الــىت ض وعــىل اتِّخــاِذ إجــراءاٍت تهــدف إىل تيســ�ي ِهــم عــن المواطنــ�ي
ض ــِة لهــم دون تمي�ي وراِت الحياتيَّ الــ�ض

ــٍة لفائدِتهــم وفًقــا لقائمــاٍت تُضبــُط مــع  ــٍة وأخــرى ماليَّ ي االإحاطــِة باالأجانــِب مــع العمــِل عــىل تقديــِم إعانــاٍت عينيَّ
تُســهم �ض

ي جلســِة العمــِل المذكــورِة مالــ�ي العقــاراِت إىل تأجيــِل خــالِص معينــاِت 
ــة. وَدعــت االأطــراُف المشــاركُة �ض ــاِت المعنيَّ الجمعيَّ

 . ِّ ي
نســا�ض ــًيا باالأخــالِق العاليــِة وروِح التضامــِن االإ الِكــراِء المســتوَجبة لشــهرْي أفريــل ومــاي تأسِّ
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ــىل  ــا ع ــِة وتوزيعه ــِة والعينيَّ ــاِت الماديَّ ُّع ــِع الت�ب ــس بجم ي تون
ــن �ض َ بالمهاجري ــىض ي تُع

ــىت ــاِت ال ــُض الجمعيَّ ــادرت بع ــد ب وق
ُّعــات وتوزيِعهــا عــىل  ي جْمــِع الت�ب

ضت بنشــاِطها الحثيــِث �ض
َّ ي تمــ�ي ّ

يَّــِة الــىت ــاِت الخ�ي ض مــن هــذه الفئــِة. كمــا أنَّ الجمعيَّ �ي المســتحقِّ
ِة، فــإنَّ  نســانيَّ عانــاِت االإ ضافــِة إىل هــذه االإ ض بالمســاَعدات. باالإ ي نطــاِق المشــمول�ي

ــة �ض ض أدرجــت هــذه الفئــة الهشَّ الُمحتاجــ�ي
لــت بتســديِد معاليــِم  ابيــة تكفَّ ي نطــاِق دائرتهــا ال�ت

ي يقيــم عــدٌد مهــمٌّ مــن المهاجريــن �ض
ــِة الــىت ــلطات المحليَّ عــدًدا مــن السُّ

ــرأِة التونســيَّة  ِّ للم ي
ــُة االتحــاِد الوطــىض صــت منظَّم ــا خصَّ ــِة لهــم. كم ــم الُمســاعداِت العينيَّ ــكناهم وتقدي إيجــاِر محــالِّ ُس

ــاِت. فريقيَّ يــواِء المهاجــراِت االإ يــواء التابعــِة لهــا الإ بعــَض مراكــِز االإ

التوصيات
توصيات للحكومة

ــُم  حــي، وتقدي ي القطــاع الصِّ
ــٍة للنِّســاء العامــالت �ض ــٍة مــن العــدوى، وظــروِف عمــٍل آمن ــِع مســتلزماِت الوقاي - توفــ�ي جمي
ِة. ــِة والنفســيَّ غوطــاِت المهنيَّ ــل الضُّ ِّ لهــنَّ لمســاعدتهنَّ عــىل تحمُّ عــِم المــاديِّ والنفــ�ي الدَّ

ــيِّ  ــِر الصح ــراء الحْج ــن إج ــتثناِة م ــة الُمس ــات الحيويَّ ي القطاع
ــالِت �ض ــاء العام ــٍة للنِّس ــٍة وآمن ــٍل الئق ــروِف عم ــاُن ظ - ضم

ــة. ــاحاِت التُّجاريَّ ــِع والمس ــالِت بالمصان ــات والعام حي ــالت الفالَّ ــامِل كالعاِم الش

ي خصوص اســتخالص 
رُة �ض ــُة وكذلــك التســهيالُت المقرَّ ُة والظرفيَّ ــُة االســتثنائيَّ - الحــرُص عــىل أن تغطِّــي المســاعداُت االجتماعيَّ

ي ذلــك عامــالُت 
ــِة بمــن �ض رن اقتصاديًّــا مــن االأزمــِة الوبائيَّ َّ

ي تــ�ض
أقســاط القــروض المســتوجبة كلَّ الفئــات مــن النِّســاء الــال�ت

ي القطــاِع غــ�ي المنظَّــم.
المنــازِل والنِّســاُء العامــالُت �ض

خــِل باعتبــار أنَّ  ــِة للعائــالِت الُمعــِوزَة أو محــدودِة الدَّ ي إســناِد المســاَعداِت االجتماعيَّ
ي المعيــاِر المعَتمــِد �ض

- إعــادة النَّظــر �ض
ــِل وُفقــدان  مُّ ، باســتثناء حــاالت ال�ت معيــاَر رئيــس العائلــِة يُقــىصي النِّســاء مــن االنتفــاِع بــ�ف تلــك المســاعدات لفائدتهــنَّ

. ــنِد العائــىلي السَّ

ــراءات  ــات إج ــن تداعي رة م ِّ
ــ�ض ــات المت س ــدة المؤسَّ ــة لفائ م ــة المقدَّ يبيِّ

ــِة وال�ض ــهيالِت الماليَّ ــراءاِت والتس ــُم االإج - تدعي
ــغل كلِّ  ــِن ش ــىل َمواِط ــة ع ــاِت بالُمحافظ س ــذه المؤسَّ اِم ه ض ــ�ت ــَة ال يط ــا، �ش ــاِع به وِط االنتف ُ �ش ــ�ي ، وتيس ــيِّ ــِر الصح الحج

ــا. ض به ــ�ي ــالت والعامل العام

ــا بمقــرَّات العمــل، وضمــاُن التكويــن  ي ال تســتوجُب وجــوًدا فعليًّ
- تعزيــُز آليــِة العمــِل عــن بُعــد بالنســبة إىل االأعمــاِل الــىت

ــل،  ــن العم ــلوب م ــذا االأس ــق ه ي تطبي
ــار، �ض ِ االعتب

ض ــ�ي ــذ بع ــد واالأخ ــن بُع ــل ع ــِة العم ــة لممارس وري ــتلزمات ال�ض والمس
ٍد بــل  ، مــن ذلــك عــدم تقييدهــنَّ بجــدوِل أوقــاٍت محــدَّ ة الحجــِر الصحــيِّ الضغوطــاِت المســلَّطة عــىل النِّســاء خــالل فــ�ت

ــا مــىت ســمحت ظروفهــنَّ بذلــك. بمهــامَّ مضبوطــٍة ينجزْنَه

ِك حريَّــِة االختيــار الأحــِد  ــه، وذلــك بــ�ت ة الحجــِر الصحــيِّ الموجَّ ــن مــن رعايــة االأطفــال خــالل فــ�ت ي تمكِّ
- اتخــاُذ التدابــ�ي الــىت

ض خــالِص أجــوِر مــن اختــار منهمــا ذلــك  اِم بإجــراءاِت الحجــِر قْصــد رعايــِة االأطفــاِل مــع تأمــ�ي ض ض للعمــِل أو االلــ�ت يكــ�ي الرش
. ِّ ي ِ

وضمــان عــدم تعطيــِل مســاِره المهــىض

ي الســنِّ 
مــات �ض ــة مــن النِّســاء، كالمتقدِّ ــة الفئــات الهشَّ عــم المــاديِّ لكافَّ ِة وتقديــم الدَّ ــِة والنفســيَّ ُ االإحاطــِة االجتماعيَّ - توفــ�ي

ِة الحجــِر الصحــيِّ قْصــَد تمكيِنهــنَّ مــن  عاقــة والنِّســاء المعطَّــالت عــن العمــِل والنِّســاء المهاِجــرات خــالل فــ�ت والحامــالِت الإ
اماتهــنَّ الماليــة. ض ِ إجــراءاِت وفائهــن بال�ت ِة وتيســ�ي ِ حاجياتهــنَّ االأساســيَّ

ض تأمــ�ي

ي ذلــك قبــل دخــول إجــراءاِت الحجــر الصحيِّ 
مــوا بطلــٍب �ض ــِة للمهاِجــراِت والمهاجريــن الذيــن تقدَّ - تســويُة الوضعيــِة القانونيَّ

ض النَّفاذ.
ِّ ــ�ي ح

ي كرَّســها 
ــىت ــرأِة ال ــِف المســلَّط عــىل الم ــِم العن ي لجرائ ــة بالتصــدِّ ــِة الخاصَّ ــِة القانونيَّ ِّ للمنظوم ــِق الفعــىلي ــاُن التطبي - ضم

ــاِت مقاومــِة هــذه  ــُز آلي ــًة، وتعزي ي نــصَّ عليهــا كافَّ
ــُل التدابــ�ي الحمائيــة الــىت ــِف ضــدَّ النِّســاء، وتفعي قانــوُن مكافحــِة العْن

ــف. ــاِت مــن العْن ــِة للناِجي ــواِء الكافي ي ــِز االإ ُ مراك ة. وتوفــ�ي الظاهــرة تماشــًيا مــع تناميهــا خــالل هــذه الفــ�ت
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ة.  نجابيَّ ِة واالإ حِة الجنسيَّ - ضماُن استمراِر نفاِذ النِّساِء إىل ِخدماِت الصِّ

ِة باالأغذيــِة الكافيــِة؛ نظــًرا لصعوبــة  ــِة الفقــ�ي ــة الالزمــِة، وضمــاُن تزويــِد المناطــِق الريفيَّ ِ الِخدمــاِت الصحيَّ ورُة توفــ�ي - �ض
ُة. ــاِت إىل المــدِن حيــث تتمْركــُز المرافــُق الرئيســيَّ وصــول النِّســاء الريفيَّ

 ِ ي اتِّخــاذ التدابــ�ي
ــة و�ض ي إيجــاِد الحلــوِل لالأزْمــِة االقتصاديَّــِة الناِجمــِة عــن االأزْمــِة الصحيَّ

- اعتمــاُد آليــاِت الحــواِر االجتماعــيِّ �ض
. ذاِت الطَّابـَـِع االقتصــاديِّ واالجتماعــيِّ

ة. ِّ وتسهيُل إجراءاِت عمِله خالَل هذه االأزمِة الوبائيَّ ي
- دعُم دْوِر المجتمِع المد�ض

ــة قْصــَد ضمــاِن  ي اتِّخــاذ القــراراِت ُصْلــَب لجــاِن مجابهــِة االأزمــِة الصحيِّ
ــوِع االجتماعــيِّ �ض ي النَّ

اِء �ض اِت والخــ�ب يــُك الخبــ�ي - ترش
. اعتمــاِد مقاربــٍة تُراعــي احتياجــاِت النِّســاء وتحمــي حقوَقهــنَّ

توصيات للنقابات:

ــِة  وري ــِة ال�ض ــاِت الصحيَّ ــر الصحــيِّ الشــاِمِل وتزويدهــنَّ بالمعلوم ــن الحْج ــاِت الُمســتثناِة م ي القطاع
ــالِت �ض ُ العام - تأطــ�ي

وس. ِّي مــن انتشــاِر العــدوى بالفــ�ي
ــو�ت للت

وريــِة  ي القطاعــاِت الُمســتثناة مــن الحجــِر الصحــيِّ الشــامِل وســائَل الوقايــِة ال�ض
- الحــرُْص عــىل توفــ�ي أصحــاِب العمــل �ض

ــِد  ــاِت التباُع ــٍل تســتجيُب لُمقتضي ــاُن ظــروِف عم ــدي، وضم ــف االأي ــات ووســائل تنظي ام ــن كمَّ وس م ــ�ي ــن العــدوى بالف م
. االجتماعــيِّ

ســاٍت ال  ــَن بمؤسَّ ض أنَّهــن يعمْل ي حــ�ي
، �ض ي يتعرَّضــن لضغوطــاٍت الســتئناِف نشــاطهنَّ

ــال�ت ــوِق العامــالت ال ــاُع عــن حق ف - الدِّ
ــِة الُمســتثناة مــن الحجــِر الصحــيِّ العــاّم. ســاِت الحيويَّ ي إطــاِر المؤسَّ

ــدرج �ض تن

ــَق العمــَل  ي مخالفــٍة للمرســوِم الــذي علَّ
َ عــن خدماتهــنَّ �ض ي

ي اســُتغىض
ــِة للعامــالِت الــال�ت عــِم والمشــورِة القانونيَّ - تقديــُم الدَّ

ِة القاهــرة. ُل الطــرَد أو إيقــاَف عقــِد الشــغِل عــىل أســاِس القــوَّ ي تخــوِّ
ــغل الــىت ــة الشُّ ببعــِض أحــكاِم مجلَّ

ــاِل  ِ أجــوِر العمَّ
ض ــ�ي ي خصــوِص تأم

ــُة �ض ــا المفاوضــاُت االجتماعيَّ ي أفضــت إليه
ــىت ــات ال اِم االتِّفاق ــن أجــِل احــ�ت - الضغــُط م

ــامل. ة الحجــِر الصحــيِّ الشَّ خــالِل فــ�ت

ــِة  ــِة واالجتماعيَّ ــات االقتصاديَّ ــاُت بالنســبِة إىل التَّحِديَ ي ســتعتمُدها النقاب
ــىت اتيجيات ال ــُد االســ�ت - رســُم السياســاِت وتحدي

ــا. ِة مــا بعــد كورون المطروحــِة خــالل فــ�ت

ــاُت وطــُرق تعاطيهــا مــع االأزمــاِت ضمــَن برامــِج  قاب ــَع بهــا النِّ ي يجــُب أن تضطل
- إدراُج مســألِة إدارِة االأزمــاِت واالأدواِر الــىت

. ض ــ�ي هــة للنِّقابي ــِب الموجَّ التدري

توصيات للمجتمع المدني:
يٍَّة ضدَّ النِّساء. ض ٍ ذي ِصبغٍة تمي�ي ي لكلِّ تدب�ي ي اليقَظِة والضغِط للتصدِّ - مواصلُة توخِّ

ي 
ــَن �ض ي يعمل

ــال�ت ــة مــن النِّســاء، عــىل غــرار النِّســاء ال ــات الهشَّ ــا للفئ ِع به َّ ــ�ب ــِة المت ــِة والغذائيَّ ــُه المســاعداِت الماديَّ - توجي
ــة، أو النِّســاء المهاجــرات. ــة الوبائيَّ ــنَّ نتيجــًة لالأزم ــورَد رزِقه ــم وفقــدن م القطــاِع غــ�ي المنظَّ

وِس، والتثقيــُف الصحــيُّ  ِّي مــن العــدوى بالفــ�ي
ــِة بكيفيــِة التــو�ت ــطِة الخاصَّ ــِة المبسَّ ِ المعلومــات الصحيَّ

ي نــرش
ســهاُم �ض - االإ

ِّ المحــدود. ي
للنِّســاء ذوات المســتوى العلمــيِّ والثقــا�ض

ة للنِّساء. ي خصوِص الحقوِق االقتصاديَّة واالجتماعيَّ
َِك والتشبيُك مع النقابات �ض ورُة تدعيِم العمِل المش�ت - �ض
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مقدمة
ي لبنــان. ويمكــن 

وس كورونــا عــىل النِّســاء �ض ــِة النتشــاِر فــ�ي ي مواجهــِة التَّداعيــاِت االجتماعيَّ
ســهاِم �ض تهــدف هــذه الورقــُة إىل االإ

ــيٍّ  ــٍد اجتماع ــو عْق ــان: نح ي لبن
ــِة �ض ــه االجتماعيَّ ــا وتداعياتُ ــوان "كورون ــت عن ــوَل تح ــمَل وأط ــٍة أش ــن ورق ــزًءا م ــا ج اعتباره

ــَة  امــن. وإذا كانــت هــذه الورقــُة تطــاُل تحديــًدا التَّداعيــاِت االجتماعيَّ ض ت بشــكٍل م�ت تْهــا مؤسســة فريدريــش إيــ�ب "، نرش ي
وطــىض

ُح مــن خالِلهــا مقاربــَة الموضــوِع عــىل  ِ
ي نقــ�ت

طــاَر العــام والمقاربــَة االأوســع الــىت عــىل النِّســاء، فالورقــُة االأشــمُل ترســُم االإ
ــن فقــراٍت  ــدًءا باالأشــمل، مــع العلــم أن هــذه الورقــَة تتضمَّ ض ب ــ�ي ــاىلي مــن االأفضــل قــراءة الورقت . وبالت ي

المســتوى الوطــىض
ي القســِم االأول.

ــًة مــن االأوىل، وخاصــًة �ض مهمَّ

ــلطِة  ِد انتفاضــٍة لبنانيــٍة ضــدَّ السُّ افقــًة مــع تجــدُّ ٍّ واقتصــاديٍّ يمــرُّ فيهــا البلــد، م�ت ي مرحلــة انهيــاٍر مــاىلي
ي �ض

انتشــار كورونــا يــأ�ت
ــِة، عــىل المســتوياِت  ــد المعالجــاِت الممكنــَة للتَّداعيــات االجتماعيَّ ي فقــدت ثقــَة شــعِبها. ممــا يعقِّ

ي لبنــان الــىت
ِة �ض السياســيَّ

ي الورقــِة االأشــمل.
ِة. وهــذا مــا يظهــُر بوضــوِح �ض ِة واالقتصاديَّــِة والشــعبيَّ السياســيَّ

ي تهــمُّ النِّســاَء، وخاصــًة تلــك المتعلِّقــة 
َ حساســيًة حيــاَل القضايــا الــىت

ُّ أكــ�ش ي
قبــل االنتفاضــة أصبــح الــرأُي العــامُّ اللبنــا�ض

ي االنتفاضــِة ولعبهــن دوًرا 
ي مــن هــذا االتجــاه، بعــد المشــاركِة الكثيفــِة للنِّســاِء �ض بالعْنــف ضدهــن. وجــاءت االنتفاضــُة لتقــوِّ

"، بشــكٍل واســع. ًا فيهــا، لدرجــِة تعميــِم فكــرِة أنَّ "الثــورة أنــىش ض ممــ�ي

ي تعــِرض االأوضــاَع وانعكاســاِتها، فبقــَي الجانــُب 
لكــنَّ هــذا المْنحــى لــم ينســحْب عــىل االأبحــاث أو التقاريــِر أو المواقــِف الــىت

ِة أمــام إنجــاِز هــذه الورقــة،  ــُق بالنِّســاء ذا تغطيــٍة ضعيفــٍة أو معدومــة. وهــذا مــا شــكَّل إحــدى العقبــاِت االأساســيَّ المتعلِّ
ــي  ِة مصــادَر وتوخِّ ي المعلومــاِت مــن عــدَّ ســيما أنَّ الحــدَث الــذي تجــري تغطيتــه حديــُث العهــد. لذلــك كان علينــا تقــىصِّ

ــدًة. ي عرِضهــا عندمــا ال تكــون مؤكَّ
الحــذَر �ض

ــِة  ــف عنــد التَّداعيــاِت االجتماعيَّ ي لبنــان وطريقــِة التعاطــي مــع هــذا الوبــاء، نتوقَّ
بعــد إعطــاِء لمحــٍة عــن انتشــار كورونــا �ض

لناهــا  ي إطــاِر مقاربــٍة أوســَع للمواجهــة، فصَّ
حــاِت �ض عــة عــىل النِّســاء، قبــل أن نحــاوَل تقديــَم بعــِض المق�ت الحاليــِة أو المتوقَّ

ي الورقــِة االأشــمل.
�ض

I- انتشار كورونا والتعامل مع الفيروس في لبنان
اير 2020.  ي 20 ف�ب

ي لبنان �ض
اكُتشفت أوُل حالِة كورونا �ض

صابــات  ُ إىل ارتفــاع عــدِد االإ لالأســف ال توجــُد أرقــاٌم حــول نســِب الرِّجــال والنِّســاء، مــع العلــم أن المعطيــاِت العالميــَة تشــ�ي
َّ أكــ�ش  ىلي

ض مــن الحْجــَر المــ�ض ض عنــد الرِّجــال بالمقارنــِة مــع لنســاء. وقــد يكــون لذلــك عالقــة بالبيولوجيــا أو بواقــِع أن النِّســاَء يل�ت
مــن الرجــال أو بعوامــل أخــرى.

1- تطور موقف الحكومة في التعامِل مع الوباء
ــران، وكان  ض مــن إي ــات االأوىل جــاءت مــع عــودة بعــض اللبنانيــ�ي صاب ــاء، فاالإ ــة الوب ًا مــع بداي بــدت الحكومــُة مرتِبكــًة كثــ�ي
ي 

ض وال ســيما مــن الشــيعة، �ض ُ مــن اللبنانيــ�ي ــ�ي ــد الــذي يقصــده الكث ي وقــف الرحــالت مــع هــذا البل أمــام الحكومــة تحــدِّ
ة. ــة وسياســيَّ ــاراٍت دينيَّ زي

ي لبنان تُطالُب بوقِف الرحالِت منها وإليها. 
ٌة وشعبيَّة �ض ي إيران، علت أصواٌت إعالميَّ

ُ �ض
وفيما كان الوباء ينترش

ــفِر،  ض عائديــن مــن السَّ ي لبنــان مــن بــ�ي
صابــاِت �ض ٍّ وخاصــًة إيطاليــا، وتكاثـُـر عــدِد االإ ي ِ مــن بلــٍد أورو�ب

ي أكــ�ش
مــع انتشــاِر الوبــاِء �ض

وس. وقــد شــِملت "التعبئــُة العامــُة" وقــَف  ــَة" لمواجهــِة الفــ�ي اتَّخــذت الحكومــُة قــراراٍت أكــ�ش جذريَّــًة معِلنــًة "التعبئــَة العامَّ



ي بعــِض الِقطاعــاِت 
ض �ض ي بيوتهــم، باســتثناء العاملــ�ي

ض البقــاَء �ض ــ�ي جميــِع الرحــالت مــن وإىل لبنــان، والطلــب مــن جميــِع اللبنانيِّ
ــة. ــة والِخدمتيَّ منيَّ

ــة، االأ ــة، الِغذائيَّ الحيويَّــة: الصحيَّ

ٍد مــن الُقــوى االأمنيــة. إالَّ أن  ــاس مــع تشــدُّ اًمــا مقبــواًل مــن ِقبــل النَّ ض وقــد شــهدت االأيــاُم االأوىل مــن "التعبئــة العامــة" ال�ت
ــاُس إىل العمــِل اليومــيِّ ليســتطيعوا أن  ي يحتــاُج فيهــا النَّ

ة الــىت ي المناطــِق الفقــ�ي
ام مــا لِبــَث أن تراجــع، ال ســيما �ض ض هــذا االلــ�ت

ي الُمراَقبــة.
ــة �ض منيَّ

يعيشــوا. وتراَفــق ذلــك مــع تــراٍخ مــن ِقبــل االأجهــزة االأ

: قســٌم يســمح فيــه  ض د بــدًءا مــن تقســيم أيــام االأســبوِع قْســم�ي وهــذا مــا دفــَع الحكومــَة إىل التهديــِد بالمزيــِد مــن التشــدُّ
 ِ ي تنتهــي برقــم زْوِجــّي، مــع منــِع الســ�ي

ــٌص للــىت ي تنتهــي أرقاُمهــا برقــٍم فــردّي، وقســٌم آخــر مخصَّ
ِ للســيارات الــىت بالســ�ي
إطالًقــا أيــام االآحــاد.

ــت مــن  ن ــة المحــدودة، وقــد تمكَّ ــا الماديَّ ــة مــع إمكانياته ًا مــع الوقــت، بالمقارن ــ�ي ــِة كث ــن أداُء الحكوم بشــكٍل عــام، تحسَّ
ٍة. ــ�ي ــداٍن كث ــراٍت ومــن بل ة طائ ِ عــدَّ

ض ــان بكفــاءٍة عــىل مــ�ت ض إىل لبن ــ�ي ب ِ
ِ عــودِة المغ�ت

ض تأمــ�ي

. ّ ىلي
ض ابتداًء من 26 نيسان وعىل مدى خمسة أسابيع، جرى التَّخفيُف من الحجِر الم�ض

2- دور القطاعين العام والخاص االستشفائي في المواجهة
ــم 46%  ــن بينه ــة. م ــُة الصحيَّ ــا الحماي ــا فيه ــان بم ي لبن

ــِة �ض ــة االجتماعيَّ ــن الحماي ــتفيدون م ــكَّان يس ــن السُّ ــط م %56 فق
ــن  ــن، و%11.20 م ــوى االأم ــش وق ي الجي

ــان �ض ــاع الضم ــن قط ــي و%20.16 م ــان االجتماع م ــة الضَّ ــن مؤسس ــتفيدون م يس
ي 

ض �ض ــ�ي ــة الموظف ــن تعاوني ــان الخــاص، %5.9 م ــن الضم ــم المتحــدة، %10.50 م ض التابعــة لالأم ــ�ي ــة شــؤون الالجئ ضيَّ مفوَّ
ــد)54(. ــق تعاض ــن صنادي ــام و%4.80 م ــاع الع القط

ــان، القطــاُع الخــاص هــو  ي لبن
ــُل كلِّ القطاعــات �ض ــم إىل قطــاٍع عــامٍّ وقطــاٍع خــاص. ومث ــان مقسَّ ي لبن

القطــاُع الصحــيُّ �ض
ــة. يَّ ض ــة والتَّجه�ي ــات الماليَّ مكاني ــِة االإ االأقــوى مــن ناحي

ــزٍة رغــم رْصــد  ُتهــا الســاحقة غــ�ي مجهَّ ــة، لكــْن أغلبيَّ ــا موزَّعــًة عــىل المناطــِق اللبنانيَّ ي لبنــان 40 مستشــًفى حكوميًّ
هنــاك �ض

ــا بشــكٍل  ــة. وقــد كشــف انتشــار كورون ي الدولــة اللبنانّي
همــال والفســاد �ض ــة؛ وذلــك بســبب االإ ي الموازنــة العامَّ

أمــواٍل لهــا �ض
همــال. فاضــٍح هــذا االإ

ى  ــة الكــ�ب وت، وهــي "مستشــفى رفيــق الحريــري الحكومــي" المهمَّ ي بــ�ي
ــة �ض رغــم ذلــك تولَّــت إحــدى المستشــفياِت الحكوميَّ

 ِ
ض ــِة االأخــرى بــدأت بتجهــ�ي ض والحْجــر عليهــم. كمــا أنَّ بعــَض المستشــفياِت الحكوميَّ ي معالجــِة الُمصابــ�ي

ي الفحوصــات و�ض
�ض

ي اســتخدمت قرًضــا مــن البنــِك 
ولــِة )الــىت . وقــد أ�ت ذلــك بدعــٍم مــن الدَّ ا الســتقباِل المــرْ�ض نفِســها وأصبــَح بعُضهــا مســتعدًّ

ٍة  ــٍة كبــ�ي ــة، كمــا طلبــت الدولــُة مــن فرنســا تزويَدهــا بكميَّ وٍع آخــر( أو مــن أفــراد مــن المناطــق كافَّ ًصــا لمــرش ِّ كان مخصَّ الــدوىلي
ِ مــن الحــاالت.  ي الكثــ�ي

تــه �ض ض الــذي أثبــت فاِعليَّ مــن دواِء الكلوروكــ�ي

ٍة بتصنيــِع عــدٍد مــن  ــِس، قامــت بعــُض الِجهــاِت وبمبــادراٍت شــخصيَّ ي مــن أجهــزِة التنفُّ
ِ العــدِد الــكا�ض

ض ي تأمــ�ي
وأمــاَم العجــِز �ض

ــٍة عاليــة. هــذه االأجهــزة، قالــت إنَّهــا بمواصفــاٍت طبيَّ

هــا ت�َّفــت بحــذٍر وعــىل مَهــل. فهــي مــن جهــٍة ال تريــُد  المستشــفيات الخاصــة وعددهــا 152 لــم تقــف مكتوفــة االأيــدي لكنَّ
ِ االعتبــار.

ض دْمــج مــرْ�ض كورونــا بالمــر�ض االآخريــن، ومــن جهــٍة ثانيــٍة تأخــُذ التكاليــَف بعــ�ي

ِ بســيطٍة.  ي وقــٍت كان معظُمهــا ذا ُكلفــٍة غــ�ي
ــة لكورونــا، �ض ِ فحوصــاٍت مجانيَّ

ض ورِة تأمــ�ي ي البــدِء حــوَل �ض
وقــد حصــَل نقــاش �ض

ي 
ِ الــىت

ض كاِت التأمــ�ي ــة حــول نســبِة إســهاِم �ش ِ والمستشــفيات الخاصَّ
ض كاِت التأمــ�ي ــة و�ش ض وزارِة الصحَّ كمــا حصلــت مفاوضــٌة بــ�ي

ي البدايــة تغطيــَة تكاليــِف العــالج مــن كورونــا.
لــم يشــأ نصُفهــا �ض

.Labor force and household living conditions survey )2018-2019(, Central administrations of statistics and ILO – Lebanon :شارة إىل العكس، مأخوذة من دراسة حديثة حصاءات الواردة �ضي هذا النص، بخالف االإ 54( جميع االإ
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ــص بعُضهــا أجنحــًة خاصــة  ي َخصَّ
وس يجــري انخــراٌط أكــ�ب للمستشــفيات الخاصــة الــىت ويوًمــا بعــد يــوم ومــع انتشــار الفــ�ي

ي كورونــا. الســتقبال ُمصــا�ب

3- إسهامات ومواقف لمواجهة الوباء
ض تلــكَّأ أطبــاء  ي حــ�ي

ي مكافحتــه، �ض
ــة للمســاعدة �ض ــة الوطنيَّ ــاِء الجامعــِة اللبنانيَّ ع أطبَّ ي بدايــة انتشــار الوبــاء، تطــوُّ

كان ُملفًتــا �ض
ي االنضمــاِم إىل المبــاَدرة.

الجامعــات الخاصــة �ض

ة. ة كافَّ ي المناطِق اللبنانيَّ
ل �ض لة لفْحص كورونا مجانًا من خالل التنقُّ ة عيادًة متنقِّ صت مستشفى خاصَّ ي المقابل خصَّ

�ض

ــا، ونظَّمــت  وس كورون ض مــع فــ�ي ــ�ي ِّ الُمتعامل ي ــِم الطــىب قامــة أفــراِد الطاَق ــا بيتــك"، مســاكَن الإ ــُة "بيتن صــت جمعي كمــا خصَّ
ــة. ــِف الطبيَّ ِ التكالي

ض ــ�ي ي تأم
ســهاِم �ض ــات لالإ ع ــع الت�ب ــًة لجم ــٌة حمل ــٌة تلفزيونيَّ محطَّ

فــات بالتَّصفيــِق مــراًرا للطاقــِم الصحــيِّ عربــوَن شــكٍر وتقديــًرا لجهــوِده وتضحياتــه.  ي مــن الرش
وقــد قــام الشــعب اللبنــا�ض

ِ مستشــفياٍت 
ض ــ�ي ٍّ وتأم ي ــٍم طــىب ــِب طاق ــة، بتدري ــا الذاتي ــه، وبإمكانياته ــًة حــزب الل ــادرت بعــُض االأحــزاِب، وخاصَّ ــك ب كذل

ــا. ي كورون وإقامــٍة لمصــا�ب

ِّ والنقابات، فنذكُر بعَضها: ي
أما بالنسبة إىل مواقِف هيئاِت المجتمِع المد�ض

ــِة  ِ الصحيَّ ٌد بشــأِن التدابــ�ي ي الــذي يضــم 50 اتحــاًدا( موقــٌف محــدَّ
ِّ العــام )االتحــاد الوطــىض ــاىلي لــم يصــدْر عــن االتِّحــاد الُعمَّ

ــم بعُضهــا  ي عمَّ
قابــاِت الــىت الصــادرِة عــن الحكومــِة، بــل كان باالإجمــاِل مؤيِّــًدا لهــا. وكذلــك االأمــر بالنســبة إىل االتحــاداِت والنِّ

ــِق االإجــراءاِت  ــا الحكومــَة بالحــرِص عــىل تطبي ــن يتابعــون أعماَلهــم، مطالًب ــال الذي ــَح يجــب اتباعهــا مــن ِقبــل العمَّ نصائ
ســات االقتصاديَّــة. ي المؤسَّ

الوقائّيــِة �ض

وس،  ض عــىل التعاطــي مــع الفــ�ي يتهــا مــن النِّســاء: تدريــُب الممرِّضــ�ي ، وأك�ش ض ُ قامــت بــه نقابــُة الممرِّضــ�ي ُّ االأكــ�ب ي الــدوُر النقــا�ب
ابعــِة  ــة االأزمــِة التَّ ي لجن

صــة للحجــِر الصحــيِّ للذيــن أصيبــوا وليــس لديهــم عــوارض، المشــاركة �ض تقييــم المراكــِز المخصَّ
. ض ض الُمصابــ�ي ِ الحٍجــِر الصحــيِّ للممرِّضــ�ي

ض للُحكومــِة، التعاقــد مــع بعــِض الفنــادِق لتأمــ�ي

، وخاصــًة مــن نقابــات المهــن  ض ض مســتقلِّ�ي ــ�ي ــع انبثــق عــن االنتفاضــِة وضــمَّ نقابيِّ ــات" وهــو تجمُّ ــون ومهنيَّ مــن جهتــه "مهنيُّ
الحــرة )محامــون وأطبــاء ومهندســون...(، فقــد انتقــَد أداَء الحكومــِة وطالَبهــا بتوســيع عــدِد الفحوصــات وبوضــِع اليــد عــىل 

. ض ض والالجئــ�ي ض والنازحــ�ي ــة واســتخدامها مجانـًـا لــكلِّ المواطنــ�ي كلِّ المســتلزمات الطبيَّ

ِّ عىل العنف ضدَّ النِّساء. ىلي
ض ِ الحْجِر الم�ض زت عىل تأث�ي ُة فركَّ أما الهيئاُت النسائيَّ

ــة، إالَّ  دًة بالنســبة إىل االإجــراءاِت الصحيَّ ــة مواقــُف محــدَّ ي االنتفاضــة اللبنانيَّ
ــة، وخاصــًة الُمشــاِركة �ض لــم يكــن للهيئــاِت المدنيَّ

ٍة  ســباٍب سياســيَّ ــؤ الإ �اِع باتِّخــاِذ االإجــراءاِت وعــدم التلكُّ ي المرحلــِة االأوىل مــن انتشــاِر الوبــاء، حيــث طاَلبــت الحكومــَة بــاالإ
�ض

مرتبَطــٍة بالســفر مــن وإىل بعــِض البلــدان.

ًا بالتوقيــِع عــىل بيــاٍن تطالــُب فيــه الحكومــَة "بتوفــ�ي اختبــاراِت فحــص الكورونــا  ــِة أخــ�ي وقــد قامــت بعــُض الهيئــاِت المدنيَّ
ــِة  ــِع المناطــِق اللبنانيَّ ي جمي

ــة �ض ــوازِم الطبيَّ ض االأجهــزِة والل ، وتأمــ�ي ٍ
ض ــ�ي ــا ودون تمي ــِع مجانً ــة والعــالِج والحجــِر للجمي واالأدوي

ــن  ض م ــاج المقيمــ�ي ورِة إدم ــد عــىل �ض ــة. والتأكي ــِة الصحيَّ ض إىل العناي ــ�ي ق ــان وصــوِل االأشــخاص المعوَّ ــادٍل، وضم بشــكٍل ع
." ض ــاِء أو لمعالجــِة المصابــ�ي ــة المرســومة الحتــواء الوب ي الُخطــط الصحيَّ

ــاٍل مهاجريــن �ض ض وعمَّ ض ونازحــ�ي الجئــ�ي
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II- المشهد االجتماعي، المعيشي، والقانوني للنساء العامالت 
ِ ســنوات، 

ي لبنــان مــع انتشــار كورونــا؛ فاالأزمــُة مســتفَحلٌة منــذ أكــ�ش مــن عــرش
ُّ �ض ي

لــم يبــدأ التدهــوُر االجتماعــيُّ المعيــ�ش
ِّ نهايــَة 2019 وبدايــة 2020، وصــواًل إىل  ــة. لكــنَّ الوضــَع تفاقــَم مــع االنهيــاِر المــاىلي ت إىل انــدالع االنتفاضــِة اللبنانيَّ وقــد أدَّ
ــرُة قبــل انــدالع االنتفاضــة دقيقــًة، إالَّ أنهــا تقديريــة بعــد االنهيــاِر  وس كورونــا. وإذا كانــت الُمعطيــاُت المتوفِّ تداعيــاِت فــ�ي
دٍة. نعــِرض ح�يًّــا الُمعطيــاِت  َّ برعــٍة ولــم تســتقرَّ بعــُد عــىل حالــٍة محــدَّ ِّ وانتشــار كورونــا، حيــث إن االأوضــاع تتغــ�ي المــاىلي

ي الورقــِة االأشمـــل.
ض أن معطيــاٍت أخــرى ُعرضــت �ض ي حــ�ي

ــرة حــول النِّســاِء والرجــاِل مًعــا بُْغيــَة تســهيِل الُمقارَنــة. �ض المتوفِّ

1- المعطيات العامة
ــة  ي أنجزَتْهــا إدارُة االإحصــاِء المركــزيِّ بالتَّعــاوِن مــع منظَّمــة العمــِل الدوليَّ

راســِة الحديثــِة الــىت تســتنُد االأرقــام أدنــاه إىل الدِّ
ــا فقــط  ي القســم االأول. ونعــرض هن

ــا إليهــا �ض ْن
ي أ�ش

ــىت ، ال ي
ي 2018 و2019 حــول االســتخدام والوضــع المعيــ�ش

ض ســنىت ــ�ي ب
ض نســِب النِّســاِء والرجــال. ي تتيــُح المقارنــَة بــ�ي

االأرقــاَم المتوفــرَة الــىت

ــٍة. نســبة النِّســاء  ي وحــداٍت ســكنيٍة غــ�ي مدنيَّ
عــدد ســكان لبنــان يصــل إىل 4,842 مليــون نســمًة مــا عــدا الذيــن يعيشــون �ض

.51.6%

ي القــوى العاملــة. نســبُة مشــاركة النِّســاء 
ي ســن العمــل )15 ســنة ومــا فــوق( يشــاركون �ض

أقــل مــن %50 مــن الذيــن هــم �ض
هــي 29.3%.

: %4 زراعــة %13,3 منهــم نســاء، %21 صناعــة 9,9%  ة الثالثــة عــىل الشــكل التــاىلي ع العَمالــة عــىل القطاعــات الرئيســيَّ تتــوزَّ
ــا  ي القطــاع الخــاص م

ــا نســبته %14 و�ض ي القطــاع العــام م
ــل �ض ــم نســاء. ويعم ــات %36,9 منه ــم نســاء و%76 خدم منه

نســبته 86%.

ي 
ا وتصــل إىل %65 مــع العلــم أن هنــاك %36 مــن العمالــة غــ�ي الرســمية �ض ي القطــاع الرســمي عاليــة جــدًّ

نســبة العمالــة �ض
القطــاع الرســمي)55(.

ض الرجال. ض النِّساء و%53.3 من ب�ي ي القطاعاِت غ�ي الزراعيِة يصل إىل %53.3، %54.8 من ب�ي
ُ الرسميِّ �ض العمل غ�ي

ض النِّساء. ض الرِّجال و%15.2 من ب�ي ة لبنانية( يشكلون %13.6، %12.8 من ب�ي أصحاب االأجور االأد�ض )ما دون 633,300 ل�ي

، يتقا�ض الرجال كمعدل %6.5 أك�ش من النِّساء. ض بالنسبة إىل أجور اللبناني�ي

ض أن نسبة الرجال هي 71.1%. ي ح�ي
ي المواقع القيادية تصل إىل %28.9 �ض

نسبة النِّساء �ض

ــغيل االآالت )12.5%( .  ــات )%20.9( وتش ــات والمبيع ــرف )%22.5( والخدم ــي الح ــال ه ــن الرِّج ــًة م ــ�ش ممارس ــن االأك المه
ي المهــن االبتدائيــة، مثــل 

ي المهــن الحــرة، و%27.4 �ض
ض %29.9 �ض ض أن المهــن االأكــ�ش ممارســًة مــن النِّســاء تتــوزع بــ�ي ي حــ�ي

�ض
ــات والمبيعــات. ي الخدم

ل، و%18.8 �ض ض ــ�ض ــة وحراســة الم ــف والغســيل والزراع التنظي

2- "العمُل الهش" هو التحدي االجتماعي والنقابي األول بعد كورونا
ــت، أو  ، أو المؤقَّ ّ ي

د النــاس عــىل تســميته بالعمــل الُجــز�أ َ بمــوازاِة العولمــِة مــا يُعــرف "بالعمــِل الهــّش" وهــو مــا تعــوَّ
انتــرش

ي التســميات يعكــُس صعوبــًة 
د �ض دة. وهــذا التعــدُّ ة غــ�ي محــدَّ الموســمّي، بالمقارنــِة مــع العمــِل الثابــت، بــدواٍم كامــٍل ولمــدَّ

ي التعريــف بحســِب منظَّمــة العمــِل الدوليــِة.
�ض

ــة لــرأس المال، سياســات  اليــة، الحركــة العالميَّ ة عوامــَل: النيولي�ب ض عــدَّ َر انتشــاِر العمــِل الهــشِّ يعــوُد إىل التَّفاعــِل بــ�ي إن تطــوُّ
ــِل عــىل  ُ هــذه العوام ــ�ي ــد زاَد تأث ــال. وق ــة للعم يعــات الحمائي ــل عــىل الترش ــل، هجــوم أصحــاب العم ي العم

ــة �ض المرون

لة بشــكٍل قانــو�ضي منفِصــل عــن أصحابهــا، وهــي الــىتي يعمــل فيهــا أجــراء بــدون ضمانــات اجتماعيــة. أمــا العمــل غــ�ي الرســمي فهــو العمــل �ضي القطــاع الرســمي لكــن  ســات الصغــ�ية غــ�ي المســجَّ 55( القطــاع غــ�ي الرســمي هــو مجموعــة المؤسَّ
المحــروم مــن الضمــان االجتماعــي واالإجــازات.
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ــال للقبــول بمــا يُعــرَض عليهــم مــن أعمــال بأجــوٍر  ــِة، ممــا يدفــُع العمَّ يعــاٍت للحمايــِة االجتماعيَّ ي تفتقــُر إىل ترش
البلــدان الــىت

بخــس.

ِ مــن االأحيــان،  ي الكثــ�ي
ٍة معينــة مــن جهــٍة، ومــن جهــٍة ثانيــٍة ثالثيــُة االأضــالِع �ض مــن خصائــِص عقــوِد العمــِل الهــشِّ أنَّهــا لمــدَّ

. ض ي بعــض االأحيــان أصحــاب عمــٍل غــ�ي معروفــ�ي
أي مــع أكــ�ش مــن صاحــب عمــل و�ض

ــِة وغيــاُب التقديمــات المعتَمــدة  ي الحمايــِة االجتماعيَّ
وظــروُف العمــِل الهــشِّ قاســيٌة بشــكٍل عــام: أجــوٌر منخِفضــة، نقــٌص �ض

ي العمــل.
عــادًة للعمــِل الدائــم، ومحدوديَّــة الحقــوق �ض

ســات، وكذلــك دفُع  ي لبنــان قبــل كورونــا، ازديــاد البطالــِة نتيجــَة الــْ�ِف مــن الخدمــة وإقفــال المؤسَّ
ــا قــد بدأنــا نحــىصي �ض كنَّ

ي عمِلهــم. هــذه االتجاهــات ســتتفاقُم نزعُتهــا التَّصاُعديَّــة مــع كورونــا ومكــوِث النــاس 
نصــِف أو ربــِع الرواتــِب للذيــن بقــوا �ض

نتــاج. ي بيوتهــم وتعطيــِل حركــِة االإ
�ض

ي مختلــِف القطاعــات. مــع العلــم 
ِ االأزمــِة عــىل عمــِل النِّســاء �ض لالأســِف ال توجــُد إحصــاءاٌت موثوقــٌة، حــىت االآن، حــول تأثــ�ي

َ مــن الرجــال.
راٌت مــن العمــِل الهــشِّ أكــ�ش ِّ

ــِة تشــ�ي إىل أن النِّســاَء متــ�ض راســاِت العلميَّ أن معظــَم الدِّ

ي 
ي العمــِل غــ�ي الرســميِّ أو الهــشِّ �ض

ض �ض ُ إىل نَســِب العاملــ�ي اِت، نشــ�ي ــع هــذه التأثــ�ي لكــن فقــط بهــدِف المســاعدِة عــىل توقُّ
ي الخدمــات والمبيعــات، و85.7% 

ي المــن الحــرة، %56.4 �ض
هــا: %30.9 �ض ي تمارُســها النِّســاء أكــ�ش مــن غ�ي

بعــِض المَهــِن الــىت
ي الزراعــة والصيــد.

�ض

3- التشريع وحقوق النساء في العمل)56(
ض ســواٌء لــدى القانــون وهــم يتمتَّعــون بالحقــوِق المدنيــة  تنــصُّ المــادة 7 مــن الدســتور لعــام 1926 عــىل أنَّ كلَّ اللبنانيــ�ي
ــوِع  َ عــىل أســاِس ن ض ــ�ي ــرُِّف التمي . وال يوجــد نــصٌّ يُع ض

ْ ض الجنســ�ي ــ�ي ة. ومــع ذلــك، ال يشــ�ي �احــًة إىل المســاواِة ب والسياســيَّ
ض ضــدَّ المــرأِة. الجنــس أو يحُظــرُه اتِّســاًقا مــع المــادِة االأوىل مــن اتفاقيــِة القضــاِء عــىل جميــِع أشــكال التميــ�ي

ض  ِ ضــدَّ النِّســاء والفتيــات، وبــ�ي
ض ى إىل التميــ�ي ي تنظيــِم شــؤونها، ممــا أدَّ

ــِة الحــقَّ �ض تــان 9 و10 لــكلِّ طائفــٍة دينيَّ وتكفــُل المادَّ
ــٍة مختِلفــة. َ إىل طوائــَف دينيَّ ض ي ينتمــ�ي

النِّســاء أنفســهن الــال�ت

ة لها؟ ي ترعى التقديمات االجتماعية المستحقَّ
؟ وما االأحكاُم الىت ي

ي قانوِن العمل اللبنا�ض
ما وضُع المرأِة العاملِة �ض

ــق  ــع المتعلِّ ي ي الترش
ــًة �ض ــه خطــوًة ُمهمَّ ي حيِن

ــ�بِ �ض ــذي اُعُت ــخ 23/ 9/ 1946 وال ــذي صــدَر بتاري ِّ ال ي
ــا�ض ــوَن العمــِل اللبن إنَّ قان

ي بعــض 
لــت عــام 2000 �ض ي ترعــى عمــل النِّســاء ُعدِّ

ي مــواده عــدًدا مــن البنــود الــىت
ــال وبظــروِف العمــل، قــد لحــظ �ض بالعمَّ

ي تطــال النِّســاء. 
المــواد الــىت

ي صناعــة التعديــن، 
ًة أو خِطــرًة، عــىل ســبيل المثــال، �ض نــة تُعــدُّ شــاقَّ ي مهــٍن معيَّ

يحُظــُر قانــوُن العمــِل عــىل النِّســاء العمــَل �ض
واللحــام والِحــدادة، والزجــاج، وإنتــاج الكحــول والمدابــغ والمســالخ.

ــوَع العمــل، أو االأجــور، أو  ــا يخــصُّ ن ــس فيم َ ضــدَّ المــرأِة عــىل أســاِس الجن ض ــ�ي ــِل التمي ــاِب العم ــا عــىل أرب ويحظــُر أيًض
ــس. ي والملب

ــىض ــل المه ــع، أو التأهي في ــة، أو ال�ت ْقَي ــف، أو ال�ت التوظي

ــل تكلفَتهــا صاحــُب العمــل، مــع العلــِم أن لبنــان  ة أســابيع، ويتحمَّ ِة عــرش ويحــقُّ للنســاِء الحصــوُل عــىل إجــازِة االأمومــِة لمــدَّ
ي تــو�ي بإجــازة مدتهــا 

لــم ينضــمَّ إىل االتفاقيــة رقــم 183 الصــادرة عــن منظَّمــة العمــل الدوليــة بشــأن حمايــِة االأمومــِة الــىت
ة أســابيع للوضــع مــع بقــاء االأجــر كامــاًل، أن تتقــا�ض أجــًرا عــن  ي اســتفادت مــن إجــازة عــرش

14 أســبوًعا. ويحــقُّ للمــرأة الــىت

ع النسا�أي الديموقراطي اللبنا�ضي بالتعاون مع منظمة أوكسفام، 2019. ض سكر، االنتهاكات الىتي تتعرَّض لها النِّساء �ضي لبنان �ضي مجال العمل عىل ضوء االتفاقيات الدولية، منشورات التجمُّ
56( كارول�ي
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ي تســتحصُل عليهــا خــالل الســنة نفســها. فإجــازة االأمومــة مســتقلَّة عــن االإجــازاِت االأخــرى 
ة االإجــازِة الســنويَّة العاديَّــة الــىت مــدَّ

ي هــذا القانــون. 
المنصــوِص عليهــا �ض

ي 
ة الــوالدِة، مــا لــم يثُبــت أنَّهــا اســُتخِدمت �ض نــذاُر خــالَل مــدَّ ــَه إليهــا االإ ويُحظــُر أن تُــَ�ف المــرأُة مــن الخدمــِة أو أن يوجَّ

نــذار، يجــُب عليــه أن يدفــَع  ِة المذكــورِة. كمــا أنَّــه إذا خالــَف ربُّ العمــِل االأحــكاَم المتعلِّقــَة باالإ مؤسســٍة أخــرى خــالل المــدَّ
نــذاَر خاللهــا. ــه االإ ي ال يجــوُز لــه أن يوجِّ

نــذار أو االأيــام الــىت ة االإ ي مــدَّ
أُجــرة االأيــاِم الداخلــة �ض

ض يوًمــا عــىل تاريــخ الــوالدة،  ــماَح للنســاِء بالعــودِة إىل العمــل قبــل انقضــاء خمســ�ي كمــا يحظــر عــىل صاحــِب العمــل السَّ
ة الحمــل ولمــدة ســتة أشــهر بــدًءا مــن تاريــخ الــوالدة. ــٍة خــالل فــ�ت وكذلــك تشــغيَل المــرأِة الحامــِل ســاعاٍت إضافيَّ

ــِل عــىل 6 للرجــال و5  ــا زادت ســاعاُت العم ــه كلَّم ــِل عــىل أنَّ ــوُن العم ــصَّ قان ــد ن ــق بســاعاِت العمــل، فق ــا يتعلَّ ــا فيم أم
ًا  ض ِّ للنســاء، وجــب عــىل ربِّ العمــِل أن يمنــَح أُجــراَءه عنــد منتصــف نهــاِر العمــل، راحــًة ال يجــوُز أن تقــلَّ عــن ســاعٍة، ممــ�ي

ــة. ــار الحاجــات الِجْندريَّ ض االعتب ، آخــًذا بعــ�ي ِ َة عــن االأجــ�ي بذلــك االأجــ�ي

د صاحــُب العمــل طريقــَة منحهــا  ــا. يحــدِّ اٍت للرضاعــة مجموعهــا ســاعٌة واحــدٌة يوميًّ ٍة أو فــ�ت ويُســمح للمــرأِة الُمرِضــِع بفــ�ت
ــ�ب  ــوالدة، وتعت ــِخ عودتهــا للعمــل بعــد ال ــداًء مــن تاري ة ســتِة أشــهٍر ابت ــك لمــدَّ ــِة العالقــة وذل بعــد التَّشــاوِر مــع صاحب

. ات الرضاعــة مــن أوقــاِت العمــِل الفْعــىلي فــ�ت

ــا مــن ِقبــل صاحــِب المؤسســة  ًا مــن النِّســاء، إمَّ ي تســتخِدُم عــدًدا كبــ�ي
ســات الــىت ي المؤسَّ

ُ ُدوٍر للحضانــِة �ض كذلــك يجــُب توفــ�ي
وُط إنشــاِء ومواصفــاِت ونظــام  د بقــراٍر مــن وزيــر العمــل �ش ســات أخــرى. وتُحــدَّ اك مــع مؤسســٍة أو مؤسَّ بمفــرده أو باالشــ�ت

دور الحضانــة. 

III-من أجِل سياسة لمواجهة تداعيات كورونا على النساء
 ٌ ِّ ــًة. وهــذا مــؤ�ش ــل كانــت ُعموميَّ ــًدا، ب ــِة عــىل النِّســاء تحدي ــا االجتماعيَّ ــاِت كورون لــم تتطــرَّق معظــُم المواقــِف إىل تداِعي
ي أن القــوى 

ــة عــىل النِّســاء. فهــذا يعــىض ٌّ بحــدِّ ذاِتــه لمــن يريــُد وضــَع سياســاٍت لمواجهــِة تداعيــات كورونــا االجتماعيَّ ي ســلىب
لــة لطــرِح هــذه السياســات أو لتطبيِقهــا شــبُه غائبــٍة. المؤهَّ

 . ىلي
ض ــِد العنــِف ضــد النِّســاء بســبِب الحجــِر المــ�ض : مســألُة تزايُ ض ــزت فقــط عــىل مســألت�ي ــاِت النســائّيَة فقــد ركَّ َّ الجمعي حــىت

ض  ، عندمــا قــرَّرت الدولــُة إرجــاع اللبنانيــ�ي ي وجــة مــن أجنــىب ض ــة الم�ت يَّــِة مــع أزواج وأوالد المــرأة اللبنانيَّ ض ومســألة الُمعاملــِة التمي�ي
. ي

اب، أعطــت االأولويــة لزوجــات وأوالد االأب اللبنــا�ض ض إىل بالدهــم مــن بــالد االغــ�ت بــ�ي الُمغ�ت

حــاٍت، كعنــاَ� لسياســاٍت عــىل ثالثــِة مســتويات: المســتوى  ي هــذا القســم سياســاٍت بــل مق�ت
لهــذه االعتبــارات، ال نعــِرض �ض

ي 
ــادة مشــاركِة النِّســاء �ض ــِف ضــدَّ النِّســاء، والمســتوى الخــاص بزي ــل، المســتوى الخــاصُّ بالعن يعــيُّ الخــاصُّ بالعم الترش

ــات  ــع الجمعيَّ ــاوِن م ــات بالتَّع ــا كسياس ــة وبْلورته ــائيَّة االجتماعيَّ ــِب النس ــل المطال وريٍّ لحْم ٍط �ض ــرش ِّ ك ي ــا�ب ــِل النق العم
النســائيَّة والعمــل عــىل إقــرار هــذه السياســات لصالحهــا.

1- مقترحات للسلطة على المستوى التشريعي لمعالجة التداعيات المعيشية على النساء)57(
ي 

ي الورقــِة االأشــمل المذكــورة �ض
نــاه �ض ِّ الــذي اعت�ب ي

ي إطــاِر العْقــِد االجتماعــيِّ الوطــىض
ــُة �ض يعيَّ حــاُت الترش ح أن تـُـدرَج المق�ت نقــ�ت

حــاُت، منهــا مــا يعــود إىل مــا قبــل  ي لبنــان اليــوم. هــذه المق�ت
مــة، المقاربــَة االأفضــَل لمعالجــِة االأزمــة االجتماعيــة �ض المقدِّ

. كورونــا، ومنهــا مــا هــو مســتجدٌّ

ض ضد المرأة، 2019.
57( تقرير الظل الخامس حول مدى التقدم �ضي تطبيق اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمي�ي
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مطالب عامة
ــٍة مطلقــٍة، كمــا تراعــي  ض ضــدَّ المــرأة كأولوليَّ ض مــن كلِّ أشــكاِل التميــ�ي يــِه القوانــ�ي ض ي سياســاتها مســألَة ت�ض

- أن تراعــي الســلطُة �ض
ظــات عنهــا. ــَة الســيداو وتطبيقهــا ورفــع التحفُّ اتفاقيَّ

ة. ِّ مع اتفاقيات منظَّمة العمل العربيَّة والدوليَّ يِع المحىلي - مطابقة الترش

ة. ي المجاالِت كافَّ
- توف�ي إحصاءاٍت دقيقٍة عن واقِع المرأِة �ض

مطالب محددة
 . نَّه بذلك جعل من النِّساء وكأنَّهم ُق�َّ

ًا آخر غ�ي "استخدام االأوالد والنِّساء" الأ ع تعب�ي ِّ
- اعتماُد المرش

ي العمل والضمان االجتماعي.
ي الزراعة وخدِم وخادماِت المنازل الأحكام قانو�ض

اِل والعامالِت �ض - إخضاع العمَّ

ي المــادة ســبعة 
ليــاِت �ض ض ِّ العامــالِت الم�ض ي

ي قانــوُن العمــِل اللبنــا�ض
ليــة، إذ يســتثىض ض ي الخدمــة الم�ض

- ضمــان حقــوق العامــالت �ض
ي أالَّ تســتفيد هــذه الفئــة 

ي هــذا المجــال مــن النِّســاء. وهــذا يعــىض
يــة العامــالت �ض ي الفقــرة 1، ونحــن نعلــم جميًعــا بــأن أك�ش

�ض
ــُد عمــٍل  ــان عق ي لبن

. ويُعتمــُد �ض ىلي
ض ــداِء واالســتعباِد المــ�ض ــون، ممــا يعرُِّضهــنَّ لالعت رهــا القان ي يوفِّ

ــىت ــِة ال ِ الحماي ــ�ي مــن تداب
ــع صاحــُب العمــل بقــدٍر كبــ�ي مــن الســلطة  د معايــ�ي عالقــة العمــل. حيــث يتمتَّ ليــة المهاجــرة يحــدِّ ض ــد للعمالــِة الم�ض موحَّ
ــة. وبموجــِب  ــك بســبب نظــام الكفال ــة، وذل لي ض ــة الم�ض ي الخدم

ــة �ض وط المعيشــة والعمــل بالنســبة إىل العامل ــد �ش ي تحدي
�ض

ُّ للعامــل بصاحــِب عمــٍل واحــٍد وال يســتطيع العامــُل الخــروج مــن عالقــة العمــل  ي
نظــاِم الكفالــة، يرتبــُط الوضــُع القانــو�ض

مــن جانــٍب واحــد. 

دٍة عند خْرِق القانون. ، وفرُض عقوباٍت محدَّ ٍة واضحٍة لمراقبِة الِقطاِع الخاصِّ - النصُّ عىل آليَّ

ِّ للضمــاِن االجتماعــيِّ وليــس مــن أصحــاب العمــل؛ لجعلهــا  ي
نــدوِق الوطــىض - العمــل عــىل أن تُدفــَع إجــازُة االأمومــة مــن الصُّ

مســتقلَّة عــن مزاجيتهــم.

ــان عــىل اســتحقاقاٍت لرعايــِة  ض تنصَّ مــاِن االجتماعــيِّ اللتــ�ي - تعديــُل المــادة 3 مــن قانــوِن العمــل، والمــادة 46 مــن قانــوِن الضَّ
كــور أن يحصلــوا عــىل  ض الذُّ ، وهــي ال تْنطِبــُق عــىل العامــالت. مثــاًل: يمكــن للموظَّفــ�ي ض ــ�ي ض المَدنيِّ كــور والموظفــ�ي ــال الذُّ العمَّ
ض أو  ــ�ي ض ال يمكــن للموظَّفــات أن يفعلــن ذلــك إال إذا كان أزواُجهــن متوفِّ ي حــ�ي

تعويضــات عــن الزوجــات غــ�ي العامــالت، �ض
يعانــون مــن مــرٍض ال يســمُح لهــم بالعَمــل.

ِة 14 مــن قانــون الضمــان  ــِة موظفــي الدولــة والمــادَّ ي تعاونيَّ
ِة 10 مــن أنظمــة االســتحقاقات والخدمــاِت �ض ــُل المــادَّ - تعدي

ِ ضــدَّ النِّســاء فيمــا يتعلَّــُق بحصــول أزواِجهــن عــىل الرِّعايــِة الصحيــِة واالستشــفاء، وغــ�ي 
ض ي تنــصُّ عــىل التميــ�ي

االجتماعــي الــىت
ذلــك مــن االســتحقاقات االجتماعيــة. إذ يحــق للمضمــون أن يضَمــن زوجتــه بمجــرد أنَّهــا ال تعمــل بينمــا ال يحــقُّ للزوجــة أن 

ــِة أو العجــز. تضمــَن زوجهــا إال عنــد بلوغــه الســنِّ القانونيَّ

ة أشــهر  ُط الســتفادة المضمونــة مــن تعويــِض االأُمومــِة أن تكــوَن منتِســبًة للضمــان منــذ عــرش ي تشــ�ت
- تعديــُل المــادِة الــىت

بــداًل أن تســتفيد المــرأة العاملــة مــن التقديمــات بعــد ثالثــة أشــهر مــن العمــل أســوًة بالرَّجــل.

ــا، عليهــا إعــادة التحقيــِق االجتماعــي كلَّ أربــع ســنوات،  ي تضمــُن أوالدهــا صحيًّ
- تعديــل النــصِّ الــذي يقــول إن المــرأَة الــىت

ة دون تحقيــٍق اجتماعــيٍّ كلَّ أربــع ســنوات. بينمــا الرَّجــُل يمكُنــه ضمــاَن أوالِده حــىت بلــوغ ســن الثامنــة عــرش

ِّ أو المعنــوي )دلَّ اســتطالٌع للــرأي  ِّ مــوادَّ أو تعريًفــا أو ُمصطلًحــا يتعلَّــق بالتحــرُِّش الجنــ�ي ي
ُ قانــوِن العمــِل اللبنــا�ض ض - تضمــ�ي

ي قانــوِن العقوبــات، نذكــُر منهــا 
(. رغــم أن بعــض المــوادِّ �ض نــٍة نســائيٍة تعرضــن لتحــرٍُّش جنــ�ي ســنة 2016 أن %60 مــن عيِّ

ــف باســتعمال الســلطة مــن ِقبــل الرئيــِس  المــواد: 385، 507، 519، 532، واجتهــادات المحاكــِم، ترتِّــب نتائــَج عــىل التعسُّ
ــاوى  ــت الدع ِّ وإن كان ــ�ي ــا وصــُف التحــرُِّش الجن ــُق عليه ــٌة عــىل حــاالٍت ينطِب ــُج قانوني ــت نتائ ــد رُتِّب تجــاه مرؤوســيه، وق
ــا  ــا، بينه ــا �يًح ِّ تجريًم ــ�ي ــِم التحــرُِّش الجن َ لتجري ض ــ�ي ُة مشــاريِع قوان ــدَّ ِحــت ع ُ

ــك اق�ت ــٍس أخــرى. كذل ــىل أُس ــت ع م قدِّ



حة
صف

45 فيروس كورونا وتداعياته اإلجتماعية على النساء
إدارة األزمة في كٍل من مصر وتونس ولبنان

ي 2017، أُحيــل إىل مجلــس النــواب حيــث 
م بــه وزيــُر الدولــة لشــؤون المــرأة وأقــرَّه مجلــس الــوزراء �ض وع قانــون تقــدَّ مــرش

َض أن يخضــَع للمناقشــة. مــن المفــ�ت

ُّ –بعــد طــول انتظــار- نصوًصــا  ي هاِتــه، اســتحَدَث المجلــُس النيــا�ب - إقــراُر ضمانــاٍت للعمــِل عــن بُعــد. فعــىل غــرار كلِّ توجُّ
ي بتاريــخ 

ــِة اللبنــا�ض يَّ ي أدخلتهــا عــىل قانــوِن التجــارِة ال�ب
ونيــِة بموجــب التَّعديــالِت الــىت لك�ت فــت مــن خاللهــا بالتجــارِة االإ اع�ت

ــٍه ُمضَمــٍر  ي بتوجُّ
29/ 3/ 2019، وتجاهلــت كلَّ االآثــاِر الناتجــِة عنــه عــىل مســتوى العامــل، وعــىل العامــالت خاصــًة، مــا يــ�ش

اليــة. هــات النيولي�ب ، تماشــًيا مــع كل التوجُّ ض يتجاهــُل هــذه الفئــَة مــن المنتجــ�ي

ي غيــاب أيِّ تخطيــٍط مســَبق 
ِّ الموضــوَع مــن بابــه الواســع. و�ض ىلي

ض ورة الحجــِر المــ�ض ُة الناتجــُة عــن �ض طرحــت االأزمــُة المســتجدَّ
ي الحكومــة وأصحــاب المؤسســات 

ــَر أصحــاب القــرار -�ض ــة اضُط ــورة الرقميَّ ــة الث ــذ بداي ــٍم من ــٍع منظَّ ي ورًؤى واضحــٍة وترش
ــه ودون االأخــذ  ــدواِم العمــل وطبيعت ــط ب يِّ إطــاٍر مرتِب

ــٍد الأ ــٍد دون تحدي ــن بُع ــة العمــل ع ــل عملي ــة- إىل تفعي االقتصادي
ي محاولــِة اســتغالٍل واضحــة مــن ِقَبلهــا وقضــم جــزٍء مــن الحقــوق 

ِ االعتبــار للحــدِّ االأد�ض مــن الحقــوِق االأساســية، �ض
ض بعــ�ي

ــاِل القطــاع  ض وعمَّ ض أصــاًل لنظــاِم الموظَّفــ�ي ي القطــاِع العــامِّ الخاضعــ�ي
ض �ض ض العاِملــ�ي شــكالية بــ�ي ك هــذه االإ االأسياســية. تشــ�ت

هــم)58(. ض لقانــوِن العمــِل. وهــي تطــال وســتطاُل النِّســاَء أكــ�ش مــن غ�ي الخــاص الخاِضعــ�ي

ــاِل  ــدرة العمَّ ــِة وُق ــة 205 لســنة 2017 بخصــوِص العمال ــِل الدولي ــِة العم ــَة منظم ــا توصي ــم عمليًّ ِج يعــاٍت ت�ت ــراُر ترش - إق
ــال  ي يعيشــها العمَّ

ي االأزمــات، مثــل االأزمــة المزَدوجــة الــىت
عــىل الصمــود، عــن طريــق المحافظــة عــىل حقوقهــم وحقوقهــنَّ �ض

ِّ وكورونــا. اللنانيــون بســبب االنهيــاِر المــاىلي

ــل  ــع انتشــاِر العم ــة م ــات االجتماعيَّ ــِل والتقديم ــَة العم ــُن ديموم ــا يضم ــل بم ــوِن العم ي قان
ــة �ض ــالِت الالزم ــراُر التعدي - إق

ــا. ــده بعــد كورون الهــشِّ واحتمــال تزايُ

2- مقترح للهيئات النسائية من أجل مقاربة أشمل لمعالجة تزايد العنف ضد النساء بسبب الحجر المنزل
ي موضــوع العنــف ضــد النِّســاء، هــو تعديــل "قانــون حمايــة النِّســاء 

ُّ للحركــِة النســائية مــا قبــل كورونــا، �ض المطلــُب االأســاسي
وســائر أفــراد االأ�ة مــن العنــف االأ�ي"، وتضمينــه مطالــِب الحركــة النِّســائية، وأبرزهــا:

ض ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجيَّة وإنما أيًضا بعد انحاللها. • إعادُة تعريِف االأ�ة بحيث تشمُل الزوج�ي

ها. ة الجسديَّة وغ�ي لطِة داخَل االأ�ة بالقوَّ • إعادُة تعريِف العنِف االأ�يِّ ليعكَس أيًضا استعمال السُّ

ي هذه الجريمة.
ل �ض ك أو تدخَّ • شموُل العقاِب كلَّ من حرَّض أو اش�ت

ــِف االأ�يِّ  ــُح جريمــُة العن ــات، فتصب ــوِن العقوب ي عــن العــودة إىل نصــوِص قان
ــىض ــات يُغ • إدراُج نــصٍّ خــاصٍّ للعقوب

ــه جريمــًة قائمــًة بذاِتهــا. بموجِب

• شموُل الحماية لالأطفال بغضِّ النظر عن سنِّ الحضانة.

ــة لشــؤوِن  ة)59( �ضي 15 أبريــل 2020 عــن "الهيئــة الوطنيَّ ك مــع UN WOMEN وUNFPA وWHO، صــدرت نــرش ي موقــٍف مشــ�ت
�ض

ات كورونــا عــىل الُعنــِف ضــد النِّســاء. ووعــدت بإصــداِر موقــٍف الحــٍق بالنســبة إىل عمــِل النِّســاء  ــة" حــول تأثــ�ي المــرأة اللبنانيَّ
ِ المدفــوع. المدفــوِع أو غــ�ي

عوبــاِت  ِّ والصُّ ىلي
ض ُة تزايـُـَد حــاالِت الُعنــِف ضــدَّ النِّســاء بعــَد الحجــِر المــ�ض ــرش فيمــا يتعلَّــق بالُعنــِف ضــدَّ النِّســاء، الحظــت النَّ

ي للظاهــرة  ي التصــدِّ
ــف �ض ــن الُعن ــات م ــواِء الناجي ي ــَز الإ ــَم ومراك ــٍن ومحاك ــوى أم ــن ق ــة، م ــات الَمعنيَّ ــا الِجه ي تواِجهه

ــىت ال
ــة". ي فرَضتهــا "التعبئــُة العامَّ

ــِد االجتماعــيِّ الــىت بســبِب كورونــا وظــروِف التباُع

ِع الظَّاهرِة وأسباِبها. من السابِق الأواِنه دراسُة حجِم توسُّ

يل 2020. ول، 2 أي�ب
أ

ر اال م العاملة المت�ضِّ
أ

58( عزة سليمان، العامل اللبنا�ضي يواجه كورونا الدولة واال
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ِّ مع انتشار كورونا)60(. ىلي
ض ِ تزايِد العنِف الم�ض ي تفس�ي

ي رأينا- �ض
ابطٍة، يمكن أن تساعَد -�ض نطرُح ثالَث فرضياٍت م�ت

ُّ والخــوُف مــن العــدوى واالأزمــُة المعيشــية، كلُّهــا عوامــُل متفاعلــٌة بعُضهــا مــع بعــض،  ىلي
ض الفرضيــُة الأوىل: الحجــُر المــ�ض

ــد المــرأة والرجــل عــىل  ُ عــن نفســه "بالتعصيــب" والغضــب عن ِّ ــذي يعــ�ب ، ال ِّ ي ــُد مــن الضغــِط عــىل الجهــاِز العصــىب وتزي
ي اعتقــادي، إن كلَّ عامــٍل مــن هــذه العوامــِل كفيــٌل وحــَده بتوليــِد الضغــط، فكيــف إذا تفاعلــت بعُضهــا مــع 

حــدٍّ ســواء. و�ض
بعــض.

نَّــه 
نَّ الثقافــَة الســائدَة تســمُح لــه بذلــك، ومــن جهــٍة ثانيــٍة الأ

لكــنَّ الرجــَل ينتقــُل أ�ع مــن المــرأة إىل اســتخداِم الُعنــِف الأ
ِ مــن البلــدان. ي الكثــ�ي

ض �ض ي الواقــِع فقــد حصــَل عنــٌف مــن ِقبــل الطرَفــ�ي
ِ الراِدعــة. و�ض

ض ي ظــلِّ غيــاِب القوانــ�ي
االأقــوى جســديًّا �ض

ض أصــاًل واللذيــن يحاِفظــان عــىل الــزواج غصًبــا عنهمــا، 
ْ ض غــ�ي المنســِجَم�ي ُّ يضــُع الزوجــ�ي ىلي

ض الفرضيــُة الثانيــة: الحجــُر المــ�ض
مــكاِن االبتعــاُد عــن البيــِت لســاعاٍت طويلــٍة  ِّ كان باالإ ىلي

ض يضعهمــا أمــام اختبــار لــم يعهــَداه مــن قبــل. فقبــَل الحجــِر المــ�ض
ــف  ، ممــا يخفِّ ض ــة، أو تمضيــة بعــِض الوقــت مــع أشــخاٍص آخريــن مــن الجنســ�ي ليَّ

ض ه مــن واجبــاٍت م�ض بُحجــِة العمــِل أو غــ�ي
، ومعــه العنــف ضــدَّ المــرأة.  ىلي فاحتمــاالُت الصــداِم أكــ�ب بكثــ�ي

ض ــا مــع الحجــِز المــ�ض ــداِم الزوجــي. أمَّ مــن احتمــاالت الصِّ
َك  ر العيــَش المشــ�ت ِّ كٍة تــ�ب َ

ــة، كــم يفتقــران إىل اهتمامــاٍت مشــ�ت ض وبطريقــٍة فجَّ
ْ َّ يكشــُف للطرفــ�ي ىلي

ض خاصــًة وأنَّ الحْجــَر المــ�ض
الــذي يحاِفظــان عليــه رغًمــا عنهمــا.

ايــُد مــع ســْعي المــرأة نحــو المســاواِة ومقاومــِة  ض ــَة ت�ت الفرضيــُة الثالثــة: دلَّــت دراســاُت عــىل أن الِخالفــاِت الزوجيَّ
ــرأُة  ــَب الم ــه، أن تطال ي ترافُق

ــىت ــاِت ال ِّ والضغوط ىلي
ض ــ�ض ــِر الم ــِع الحج ي واق

ــاىلي �ض ــِع بالت ــن المتوقَّ ــعى. وم ــذا المْس ــل له الرج
ــف. ــِب والعْن ــعى بالغَض ــذا المس ــون له ــاُل الرافض ــا الرِّج ِل، يقابُله ض ــ�ض ــَل الم ــاِل داخ ــالأدواِر واالأعم ــًة ل َ عدال

ــ�ش ــٍع أك  بتوزي
قــٍة، يتحــرَّك فيهــا  ي ُفْســحٍة ُجغرافيــٍة ضيِّ

افــُق مــع خــالٍف عــىل اتِّخــاِذ القــراراِت �ض ســيما أن الخــالف عــىل توزيــِع االأدواِر ي�ت
الطرفــان.

ِة لما يجري فعاًل داخَل جدراِن المنازل. ي غياب الُقدرة عىل المالحظِة الميدانيَّ
هذه فرضيَّات "ذهنيَّة" �ض

ي قفــِص االتهــام، الــزواَج "غــ�ي الســعيد" أو الــذي ال 
خطــورُة هــذه الفرضيــات وال ســيما الثانيــة والثالثــة، أنهمــا تضعــان �ض

ــز أكــ�ش عــىل  ض كانــت التَّحليــالُت قبــل كورونــا تركِّ ي حــ�ي
ــد للعنــِف. �ض زانــه كعامــٍل مولِّ ِ ، وي�ب ض ض الجنســ�ي تســوُده المســاواُة بــ�ي

شــارِة بوضــوٍح إىل مســؤوليِة الــزَّواِج غــ�ي الناجــِح،  ، دون االإ ِ
ض ِ التقاليــِد والثقافــِة الذكوريَّــِة والقوانــ�ي ِّ وتأثــ�ي النظــاِم البطريــركي

يجــات. الــذي تتَّصــف بــه لالأســف معظــُم الزِّ

ي موقــع االختبــار الصاِرم، 
، �ض ض ض الزوجــ�ي ، وَضــَع الــزواَج، أو عــىل االأصــح العالقــَة بــ�ي ِّ ىلي

ض وكأنَّ كورونــا، مــن خــالِل الحجــِر المــ�ض
تهــا ومتانِتهــا، أو تتحــوَّل إىل  ِهــُن العالقــُة عــن صدقيَّ ــا ت�ب ــه. فإمَّ ــِل لتجميِل ــة بالتدخُّ ــماح للمزيِّنــاِت االجتماعيَّ مــن دون السَّ
اَفــَق تزايُــِد حــاالِت العنــف ضــدَّ النِّســاِء مــع الــكالِم عــن تزايــِد حــاالِت الطــالق أو  عنــٍف أو طــالق. وليــس ُمصادفــًة أن ي�ت

ي العالــم.
االســتعداد للطَّــالق �ض

إن سياســًة لمواجهــِة العنــِف ضــدَّ النِّســاء بعــد كورونــا يجــُب أن تقــاِرَب الموضــوَع بطريقــٍة أشــمَل وأعمــَق مــن قبــل، آخــذًة 
ِ االأحــوال الشــخصيَّة 

ض ــم التطــرَُّق إىل دوِر قوانــ�ي ِ االعتبــاِر الــدوَر الــذي يلعُبــه الــزواُج كعامــٍل مولِّــٍد للعنــف، ممــا يُحتِّ
ض بعــ�ي

ٍّ لالأحــواِل  ي
ٍ ضــدَّ المــرأة. وهــذا مــا يجعــل مطلــَب إقــراِر قانــوٍن مــد�ض

ض ُنــه مــن تميــ�ي ي تنظِّــم الــزواج، وبمــا تتضمَّ
للطوائــِف والــىت

ي إطــاِر مواجهــِة العنــِف ضــد النِّســاء.
الشــخصية، ينــدرُج أيًضــا �ض

، هل الزواج �ضي قفص االتهام بعد انتشار كورونا؟ جريدة "النهار"، 17 أبريل 2020. ان صليىبي 60( غسَّ
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3- مقترحاتٌ للنِّقابات والنَّاشطاتِ النِّقابيَّات لزيادةِ مشاركةِ النِّساء في العمِل النقابي
ــٌة، وقــد أخــذت  ــٌة مزِْمن ، مــن أجــِل طــرِح مشــكالِت النِّســاء وتحقيِقهــا، قضي ِّ ي قــا�ب ي العمــِل النِّ

ــادَة مشــاركِة النِّســاء �ض إن زي
ــاَن بشــكٍل خــاص. ي لبن

ــة بشــكٍل عــامٍّ و�ض ي المنطقــِة العربيَّ
بعــض االهتمــاِم �ض

:  ما يأ�تي
ض
َّ ٌة وازنة، تب�ي ي دراسٍة ميدانيٍة أجريناها سنة 2014)61( وشملت نقاباٍت �ضي قطاعاٍت لديها عمالٌة نسائيَّ

�ض

ــه  ل ــذي تمثِّ ــاع ال ي القط
ــاء �ض ــبِة النِّس ــع نس ــاَوى م ــاِرُب أو تتس ــاء تق ــبُة النِّس ــث، نس ــمولِة بالبح ــاِت المش ــِع النقاب ي جمي

- �ض
ــًة. ــًة روتينيَّ ــون ممارس ــُن أن يك ــل يمك ورة، ب ــ�ض ــا بال ــا نقابيًّ اًم ض ــك ال�ت ن ذل ــ�ب ــتجَوبات ال يعت ــاء المس ــن النِّس ــة. لك النقاب

ي النِّقابة.
ٍ من نسبتهنَّ �ض ي المجالِس التنفيذيَِّة أد�ض بكث�ي

ي جميِع النِّقابات نسبُة النِّساء �ض
- �ض

ي تشــكِّل نســبُة 
ض الــىت ي نقابــة المعلِّمــ�ي

ي المجلــس التنفيــذي، حــىت �ض
ي ثــالِث نقابــات مــن أصــل ثمانيــة، ال توجــد أيَّــُة امــراٍة �ض

- �ض
ــاء فيها 79%. النِّس

. ي ينصُّ عليها النِّظام الداخىلي
ي التمثيل كنتيجٍة لتطبيق الكوتا، الىت

ي نقابٍة واحدٍة يأ�ت
- �ض

ي المجلــس التنفيــذي بمــن فيهــن رئيســة النقابــة، كان ذلــك نتيجــة حملــة 
ي لديهــا النســبُة النســائيُة االأعــىل �ض

ي النقابــِة الــىت
- �ض

اســتقطاب نظَّمتهــا النقابــُة بدفــٍع مــن رئيســتها.

ي المجالِس التنفيذية إىل العوامل االآتية:
- بحسب القيادات النقابيات يمكُن إرجاُع أسباِب التمثيِل الضعيِف �ض

ض الرجال. ع المراكَز داخل المجالس التنفيذية ب�ي ي توزِّ
• الُمحاَصصة المذهبيَّة والحزبية الىت

. ي • ال ثقة بالعمل النقا�ب
ح. شُّ ي ال�ت

• ال رغبة لدى النِّساء �ض
• خوف النِّساء من المسؤولية.

• عدم الثقة بالمرأة حىت عند النِّساء.
• غياب الوعي لدى المرأة.

• الوضع العائىلي وضعف الزوج.
• غياب الكوتا.

• مواعيد االجتماعات النقابيَّة ال تالئم المراة.

حت القياداُت النقابياُت المعاَلجات االآتية: - وقد اق�ت

• إقرار الكوتا )20 - 30%(.
. • تدريب النِّساء وتثقيفهنَّ

• توعية الرجال.
ة للنِّساء للتوعية. • زيارات ميدانيَّ

• تأليف لجاٍن نسائية.
ي االنتخابات.

• تكوين الئحٍة نسائية مناِفسة �ض
• استقاللية النِّقابات عن االأحزاب ووقف الُمحاصصة المذهبية.

• ديمقراطية النقابات.

.2014 ، ، منسبات ولكن...، احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة النِّساء �ضي النقابات اللبنانية، التجمع النسا�أي الديمقراطي اللبنا�ضي 61( غسان صليىبي
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ٌ يُذكــر داخــل  راســة واســتنتاجاتها وطموحاتهــا للمعاَلجــة، لــم يحصــْل تغيــ�ي رغــم مــروِر أكــ�ش مــن ســتِّ ســنواٍت عــىل الدِّ
ي مبــادرات أخــرى عــ�ب برامــَج متعــددٍة 

ــة بالبحــث بمــا يتعلَّــق بمشــاركِة النِّســاء. وهــذا مــا الحظنــاه أيًضــا �ض النقابــات المعنيَّ
ي بعــِض النقابــات، لكــن دون أن يســتتبع 

. وربَّمــا كانــت النتيجــُة االأبــرُز اعتمــاَد الكوتــا �ض ض ــذت خــالِل العقديــن المنِ�مــ�ي نُفِّ
ٌّ للنِّســاء المنتَخبــات بالكوتــا. ذلــك دوٌر فعــىلي

ــل  ــة عوام ــاك ثالث ــًة. وهن ــزال صالح ــة، ال ت ي الدراس
ــاُت �ض ــاداُت النقابيَّ ــا القي ــت به م ي تقدَّ

ــىت ــات ال َح ــا أن الُمق�ت ي اعتقادن
�ض

ــِة أكــ�ش احتمــااًل اليــوم مــن االأمــس، وعــىل الناشــطات  عــىل االأقــلِّ قــد تســاعُد عــىل جعــل تعزيــز مشــاركِة النِّســاء النقابيَّ
ــا: ــات االســتفادة منه النقابي

ــة إذ إن النِّســاَء  ُ االنتفاضــة اللبنانيــة ومشــاركة المــرأة فيهــا بكثافــة. واالأهميــة ليســت بالعــدِد فقــط بــل بالنوعيَّ أواًل: تأثــ�ي
ي تغيــ�ي 

ي تُهيمــن عــىل النقابــاِت، وبالتــاىلي لديهــن االســتعداد والمصلحــة �ض
ِة الــىت ٌت عــن االأحــزاِب السياســيَّ المشــاركاِت مســتِقالَّ

االأوضــاع.

ُ عــىل النِّســاء، ممــا ســيجعُل مســألَة  ٌ أكــ�ب ي ســوِق العمــل باتِّجــاه تزايُــِد العمــِل الهــشِّ ســيكون لهــا تأثــ�ي
ثانًيــا: التحــوُّالُت �ض

ة. تأســيِس النِّقابــات وليــس المشــاركة فيهــا فحســب، قضيــًة نســائيَّ

ِة قطاعــات، وقــد بــدأت بوضــِع ُخطــِة  ــاىلي العــام تضــمُّ ناشــطاٍت مــن عــدَّ ي االتحــاد الُعمَّ
ٍة حديًثــا �ض ثالًثــا: إنشــاُء لجنــٍة نســائيَّ

ــٍل لها. عم
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خاتمة
ي 

نتهــا االأوراُق الثــالث: المشــاركة الوطنية �ض ي هــذه الخاتمــِة بعــَض الُمالحظــاِت العامــة حــوَل أربعِة موضوعــاٍت تضمَّ
نعــِرض �ض

ــز هــذه المالحظــات  ــة بعمــل النِّســاء، العنــف ضــد النِّســاء، التوصيــات. وتركِّ وضــع االإجــراءات وتنفيذهــا، االإجــراءات الخاصَّ
. ي

ــة "إدارة االأزمــة" عــىل المســتوى الوطىض عــىل كيفيَّ

ي االأوراِق الثــالث، بــل أيًضــا 
لــٌة �ض نَّ االإجــراءاِت مفصَّ

ي اتُِّخــذت، ليــس فقــط الأ
وال تشــمُل إالَّ عــرَض مضمــوِن االإجــراءات الــىت

ــا يجــب  ــاىلي م دارة االأزمــة، وبالت ــة الإ ــدان الثالث ي البل
ــا �ض ي اســُتند إليه

ــىت ــِد ال ــُد القواع الأن الهــدَف مــن هــذه الخاتمــة تحدي
ــة. ي المســتقبل مــن أجــل مواجهــِة هــذا النــوِع مــن االأزمــات الوطنيَّ

تطويــرُه �ض

-1 المشاركة الوطنية في وضع اإلجراءات العامة وتنفيذها
ــا مســتوى هــذه  ي تنفيِذهــا، وم

ــِة و�ض ي وضــِع إجــراءاِت المواَجه
ي شــاركت �ض

ــىت ــا االأطــراُف ال ــا هــو: م الســؤاُل المطــروُح هن
ــكالها؟ ــاركة وأش المش

ي كلِّ من م� وتونس ولبنان:
أمكَننا رصَد االتجاهاِت التالية �ض

مصر
ي أقــرَّت 

، هــي الــىت ــِن االجتماعــيِّ وكذلــك البنــُك المركــزيُّ ــِة والتضاُم ــِة والقــوى العامل - الحكومــُة ووزاراُت الصحَّ
ذتهــا. االإجــراءات ونفَّ

دارِة هــذه االأزمــِة ومواجهــِة تداعياتهــا عــىل  ــاِل مــ� عــن رؤيــٍة ُمتكاملــٍة الإ - "لــم يعلــن االتِّحــاُد العــامُّ لنقابــاِت عمَّ
ض المنظَّــم وغــ�ي المنظَّــم". لكــن جــرى رصــُد بعــض المبــاَدرات مــن ِقبــل رؤســاء 

ْ ي القطاعــ�ي
ــال والعامــالت �ض العمَّ

ــة. اليَّ بعــض النقابــات العمَّ

ــاء( باالهتمــام بالُمشــكالِت  ض واالأطب ض والمحامــ�ي ض والمهندســ�ي ــ�ي ــة )للصحفي ــاُت المهنيَّ ــِل قامــت النقاب ي المقاب
- �ض

ــِم الِخدمــات والُمعالجــاِت الالزمــة. ــِة بنقاباتهــم وبتقدي الخاصَّ

ــال  قفــال ورافــٍض لــه، أو متعــاوٍن بشــأِن عــدِم تريــِح الُعمَّ ض مؤيِّــٍد لالإ - انقســمت مواقــُف أصحــاِب العمــِل بــ�ي
. ض ي جانــب غــ�ي المتعاونــ�ي

يــة �ض أو رافــٍض لــه، مــع أك�ش

ــت وزاراٍت إىل جانــب رئيســِة المجلــس القومــي  ي ضمَّ
ي جــرى تأليفهــا هــي الــىت

ــىت ــدُة ال كُة الوحي ــُة المشــ�ت - اللجن
ــال وأصحــاِب العمــل، ولكــن نــصَّ قــراُر تشــكيِل اللجنــِة عــىل التنســيِق مــع هــذه  للمــرأة، وبــدوِن عضويَّــِة العمَّ

يها. ــُة تنســيَق الُمســاعداِت وإيصالهــا إىل مســتحقِّ ــت هــذه اللجن الجهــات، وتولَّ

- جــرى رصــُد دعــوٍة مــن قبــل اتِّحــاد الصناعــات إىل الحكومــِة مــن أجــل إجــراِء حــواٍر مجتمعــيٍّ يضــمُّ النقابــاِت 
ــة  ــة، والرؤي ــِة االأزم ي مواجه

ــاون �ض ــوار للتع ــذا الح ــراِء ه ورَة إج ــ� �ض ــُة م ــدت ورق ، وأكَّ ض ــ�ي اَء ومتخصص ــ�ب وخ
ــتقبلية. المس

ــالِل  ــن خ ــًة م ــاء، وخاصَّ ــيَّ للنِّس َّ واالجتماع ي
ــو�ض َّ والقان ــ�ي ــَم النف ة الدع ــائيَّ ــات النِّس ــن المنظَّم ــدٌد م م ع ــدَّ - ق

ــة. ــداِر أوراٍق بحثيَّ ات وإص ــرش ــن والن ــاءات أونالي ــاخنة واللق ــوط الس الخط

مــت مســاعداٍت  ــة ورجــاِل أعمــاٍل وشــخصياٍت عامــة، قدَّ ــاٍت أهليَّ ــادراِت مــن جمعيَّ ــُد مــن المب - أُطلقــت العدي
ــًة لــالأُ� االأكــ�ش احتياًجــا. ــًة ونقديَّ عينيَّ
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ــِة  هليَّ
ســات والجمعيــاِت االأ ــُة لرعايــِة الصحــة بروتوكــوَل تعــاوٍن مــع االتِّحــاد العــامِّ للمؤسَّ عــت الهيئــُة العامَّ - وقَّ

ي إطــار خطــة الحكومــة.
بهــدِف التوعيــة �ض

ــة  ــة والجهــاِت الدوليَّ ــات المحليَّ ض الجمعيَّ ُ الحكوميــِة إىل تنســيِق الجهــود بــ�ي ســات غــ�ي - تُبــادر حالًيــا بعــُض المؤسَّ
ِ الدعــِم الــالزِم تحــت مظلَّــة وزارِة التضامــِن االجتماعــي.

ض لتأمــ�ي

تونس
ِة الحديثــة التكويــن لكــن المعتِمــدة عــىل بنيــٍة  - إجــراءاُت مواجهــِة كورونــا اتُّخــذت مــن ِقبــل الحكومــِة التونســيَّ

ــًة. ِة كافَّ ي التونســيَّ
ة عــىل االأرا�ض ــٍة ال مركزيــة منتــرشِ ــٍة حكوميَّ صحيَّ

ي الضغــِط بهــدف 
ــِة �ض ــِغ االأهميَّ ــة بــدوٍر بال ي مجــال الصحــة العموميَّ

ــة الناِشــطة �ض اليَّ ــاُت العمَّ قاب - اضطلعــت النِّ
ض بالقطــاع. ِ مســتلزماِت الوقايــِة كافــًة، وضمــاِن ظــروِف عمــِل آمنــِة للمشــتِغل�ي توفــ�ي

ُّعــاِت لمواجهــة كورونــا والحدِّ مــن تداعياِتــه االقتصاديَِّة  ًصــا لجْمــِع الت�ب - أنشــأت وزارُة الماليــة حســابًا بريديًّــا مخصَّ
ــاًل عــن  ي مــوارد هــذا الحســاب، ممثِّ

اف عــىل حوكمــِة التــ�ُّف �ض �ش ــت اللجنــُة المكلَّفــُة بــاالإ ــة. وقــد ضمَّ واالجتماعيَّ
ــاًل آخــر عــن اتحــاد أصحــاب العمــل. ِّ للشــغل وممثِّ االتحــاد العــام التونــ�ي

ــة،  ــة باالأنشــطِة الحياتيَّ ســاٍت غــ�ي معنيَّ ي مؤسَّ
ــِة �ض - لــم يتعــاوْن بعــُض أصحــاِب العمــل مــع القــراراِت الحكوميَّ

 ِّ الهــم عــىل الحضــور إىل العمــل. ممــا دفــع باالتحــاد العــام التونــ�ي بــل بــادروا إىل فْتــِح مؤسســاتهم وإجبــار ُعمَّ
ــل. للشــغل إىل االحتجــاج ودعــوة الســلطة الحكوميــة للتدخُّ

ــة بخصــوِص تعليــِق العمــِل ببعــِض أحــكام  ٍة وظرفيَّ ي بســنِّ أحــكاٍم اســتثنائيَّ
- أصــدرت الحكومــُة مرســوًما يقــىصض

ــال. ممــا أرس  ِة ومنًعــا لطــرْد العمَّ ــروف االســتثنائيَّ ي الظُّ
ــِد العمــل �ض ــة الشــغل )قانــون العمــل( حمايــًة لعْق مجلَّ

ــال. قواعــَد جديــدًة لعالقــات العمــِل فحافــَظ عــىل ديمومــِة عَمــِل العمَّ

ِة أشــهٍر بالنســبة لالأُجــراء الذيــن  ِة ســتَّ ــة لمــدَّ ــِل ســداِد أقســاِط القــروض البْنكيَّ - أصــدرت الحكومــُة قــراًرا بتأجي
ــراُء  ــع االأج ــغل، انتف ِّ للش ــ�ي ــامِّ التون ــاد الع ــن االتح ــادرٍة م ــار. وبمب ــَف دين ــهريُّ االأل ــم الش ــاوز دخُله ال يتج
ة  ة لمــدَّ ــة المســتحقَّ والموظَّفــون الذيــن يفــوق أجرُهــم المبلــغ المذكــور ســابًقا بتأجيــِل تســديِد االأقســاِط البنكيَّ

ــة أشــهر. ثالث

ــة، إىل إبــراِم اتفــاق  ُّ للشــغل واتحــاُد الصناعــِة والتجــارة والصناعــات التقليديَّ ــل االتحــاُد العــامُّ التونــ�ي - توصَّ
ي االتفــاق بدفــِع أجــوِر 

ض الإجــراءات الحْجــِر الصحــيِّ العــام. ويقــىصض ــال الخاضعــ�ي يتعلَّــق بأجــوِر شــهِر أفريــل للُعمَّ
ــد  ــن عن ، لك ٍ

ض
َّ ــ�ي ــٍغ مع ــهام بمبل س ــىل االإ ــت ع ي وافق

ــىت ــِة ال ــل والدول ــاِب العم ض أصح ــ�ي ــاوِن ب ــهر بالتع ــذا الش ه
ــال وأصحــاِب العمــل حــول بعــِض البنــود. ض العمَّ ي الــرأي بــ�ي

التطبيــق جــرى اختــالٌف �ض

لبنان
ــِة  - اتَّخــذت الحكومــُة المؤلَّفــُة حديًثــا خطــواٍت وإجــراءاٍت لمواجهــِة كورونــا دون العــودة إىل االأطــراِف المجتمعيَّ

ة. ِّ بمــا فيــه الهيئــات النســائيَّ ي
ــاِل والمجتمــِع المــد�ض االأخــرى مــن مثــل أصحــاب العمــِل والعمَّ

ــا  ــاك أيًض ــت هن ــد كان ــِة، فق ــن مســؤوليِة المواجه َ م ــ�ب ــوىلَّ الجــزَء االأك َّ ت ي
- رغــم أن القطــاَع العــام االستشــفا�أ

ي مجــال الفحوصــات.
ــو بحــذٍر، وخاصــًة �ض ِّ ول ي

ــن القطــاِع الخــاصِّ االستشــفا�أ ــادراِت م بعــُض المب
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ي كانــت تفتقــر 
ــس الــىت ــِع أدواِت الوقايــة وأجهــزِة التنفُّ ــٍة بتصني ــادراٍت خاصَّ - كذلــك قــاَم القطــاُع الخــاصُّ وبمب

ــٍة منهــا. ــٍة كافي ــُة والخاصــة إىل كميَّ المستشــفياُت العامَّ

ض أحجــَم عــن ذلــك أطبــاُء  ي حــ�ي
، �ض ِّ ي ي خدمــِة الجهــاِز الطــىب

ع �ض ِة إىل التطــوُّ - بــادر أطبــاُء الجامعــِة الوطنيــِة الرســميَّ
ــة. الجامعــاِت الخاصَّ

اكــه. واقتــ�  ي أيٍّ مــن القــراراِت الحكوميــِة، رغــم ُمطالبتــه الحكومــَة بإ�ش
ُّ العــامُّ �ض ــاىلي - لــم يشــارْك االتحــاُد العمَّ

ــة. ســات باعتمــاِد االإجــراءات الوقائيَّ إســهاُمه عــىل مطالبــِة المؤسَّ

ي لجنِة االأزمِة التابعة للحكومة.
ي شاركت �ض

ض الىت ُّ االأك�ب لعَبْته نقابُة الممرِّضاِت والممرِّض�ي ي - الدوُر النقا�ب

ي مجــاِل 
ًة اتَّخــذت مبــادراٍت �ض ي القــراراِت، لكــنَّ جمعيــاٍت كثــ�ي

ُّ أيًضــا عــن المشــاركِة �ض ي
َ المجتمــُع المــد�ض - أُقــىصي

ــة. ــٍة وماليَّ تقديــِم مســاعداٍت عينيَّ

مالحظٌة عامة بالبلدان الثالث
ي تونــس كانــت مقبولــة 

ــة �ض دارة االأزمــة، وإســهام الحركــِة النقابيَّ لــم تعتمــد الحكومــاُت الثــالُث عــىل الحــواِر االجتماعــيِّ الإ
ي البلــدان الثــالث، أمــا المجتمــع 

ي مــ� ولبنــان. إســهام أصحــاب العمــل كانــت أيًضــا ضعيفــة �ض
ا �ض رغــم ذلــك وضعيفــة جــدًّ

ــة. ي هــذه البلــدان لكــن مــن خــالل مبــادراٍت ذاتيَّ
، فــكان االأكــ�ش حيويَّــًة �ض ي

المــد�ض

اإلجراءات الخاصة بعمل النساء
من قام بوضع هذه االإجراءات وتنفيذها، وتحديًدا ما مستوى مشاركِة النِّساء وأيُّ شكٍل اتَّخذته هذه المشاركة؟

ي كلٍّ من م� وتونس ولبنان:
أمكننا رصَد االتجاهاِت التاليِة �ض

مصر
ــا، وال يــزال  ي ُعمــر 12 عاًم

ي الحكومــِة ولديهــن أطفــال �ض
- أعطــت الحكومــُة إجــازاٍت بكامــِل الراتــِب للموظَّفــات �ض

ــٍة شــهريٍَّة،  ــل %60 للرجــال- اســتفدن مــن إعان ــا بلغــت نســبُة النِّســاء %40 -مقاب ــاًل حــىت االآن، كم ــراُر مفعَّ الق
ي موضــوِع 

ولمــدة ثالثــة أشــهر للقطــاِع غــ�ي المنظَّــم، فضــاًل عــن الجهــود الــىت قــام بــه المجلــُس القومــيُّ للمــرأة �ض
امــج المســتجيبة للنــوع. ياســاِت الحكوميــِة وال�ب العنــف وتقاريــِر رصــِد السِّ

ــن  ــِة م ــِة والوقاي ــرق الحماي ــول ُط ــِة ح ــالِل التَّوعي ــن خ ــازِل م ــالِت المن ــم عام ــاِت بدع ــُض الجمعي ــت بع - قام
ــا. ــا وعينيًّ ــا ماديًّ ــن دعًم ــت له م ــا قدَّ ــا، كم وس كورون ــ�ي ف

ِ المنظَّم. ي القطاِع غ�ي
- غابت المواقُف والمبادراُت النقابيَّة بشأِن دعِم العامالت النِّساء وال سيما �ض

تونس
ي القطــاِع 

ي اتُّخــذت �ض
َ الــىت ــٌة بالنِّســاء العامــالت، فــإن التدابــ�ي - رغــم أنَّــه لــم تصــدر عــن الحكومــة إجــراءاٌت خاصَّ

، إضافــًة  ي القطــاِع الخــاص الرســميِّ وغــ�ي الرســميِّ
الصحــيِّ والقطاعــاِت الُمســتثناِة مــن الحجــِر الصحــيِّ وكذلــك �ض

ِ مــن  ي الكثــ�ي
ــًة �ض يَّ ي يشــكِّلن أك�ش

إىل إتاحــِة العمــل عــن بُعــد، جميُعهــا كان لهــا انعــكاٌس عــىل عمــل النِّســاء الــال�ت
هــذه القطاعــات.
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نســان،  ــِف بحقــوق االإ ــة والوزيــِر المكلَّ ض وزيــِر الداخليــِة ووزيــِر الشــؤون االجتماعيَّ - أقــرَّت الحكومــُة بالتعــاوِن بــ�ي
لــت بتســديِد  ــة تكفَّ ــاِل المهاجــراِت والمهاجريــن. كمــا أن عــدًدا مــن الســلطات المحليَّ ل إقامــَة العمَّ تدابــ�ي تســهِّ

ــٍة لهــم. ــة، فضــاًل عــن تقديــِم مســاعداٍت عينيَّ ابيَّ
ي دائرتهــا ال�ت

إيجــاِر ســكِن المهاجريــن الذيــن يعيشــون �ض

ــة  ــت منظَّم ص ــرات، وخصَّ ــن والُمهاج ــٍة للُمهاجري ــٍة وعينيَّ ــاعداٍت ماديَّ ــِم مس ــات بتقدي ــُض الجمعي ــت بع - قام
ــات. ســكان الُمهاجــرات االأفريقيَّ ــا الإ ــواِء التابعــة له ي ــِز االإ ة بعــَض مراك ــرأِة التونســيَّ ِّ للم ي

االتحــاِد الوطــىض

لبنان
ــوٍد  ــَذْل أيُّ مجه ــم يُب ــات، ل ــِف القطاع ي مختل

ــرأة �ض ــل الم ــِة بشــأِن عم ــاِت االإحصائيَّ ــاِب الُمعطي ــًة إىل غي - إضاف
ــات  ــِة تداعي ي مواجه

ــاِت النســائيَّة، �ض ــه الهيئ ــا في ي بم
ــد�ض ــع الم ــل المجتم ــن ِقب ّ وال م ي ــا�ب ــيٍّ وال نق ٍّ ال حكوم فعــىلي

ــا عــىل عمــل النِّســاء. كورون

مالحظة عامة بالبلدان الثالث
ــن  ــُل الرجــال م ــنَّ مث ــو أن النِّســاء اســتفْدن مثُله ــُة بالنِّســاء العامــالت، ول ــالث االإجــراءاُت الخاصَّ ــدان الث ي البل

ــت �ض - غاب
ــات. لي ض ــالُت الم�ض ــا يخــصُّ العام ــادراٍت فيم ُّ بمب ي

ــد�ض ــُع الم ــام المجتم ــد ق االإجــراءات. وق

ــة، ليــس بظاهــرٍة متعلقــٍة بالبلــدان الثــالث أو بالبلــدان العربيــة.  - عــدُم تخصيــِص المــرأة بإجــراءات تراعــي ظروَفهــا الخاصَّ
َ مناســبٍة لعمــل  ــع كعادِتهــا بالدعــوِة إىل تدابــ�ي ِّ للنقابــات، لــم تتوسَّ وىلي ي المقدمــِة، حــىت مواقــف االتحــاِد الــدَّ

فكمــا رأينــا �ض
ــرة،  ــات المتوفِّ مكاني ــِة وباالإ ــَة الجائح ــكأنَّ مواجه . ف ــ�ي ــكٍل كب ــَل بش ــذا العم ــال ه ــاَء يط ــارتها إىل أن الوب ــم إش ــاء رغ النِّس

َ ِجندريــة. ي العالــِم أجمــع مقاربــًة شــاملًة وغــ�ي
اقتضــت �ض

2- العنف ضد النساء
ــا كان دور  ــل، وم ، ومــن قب ىلي

ض ــد بســبِب الحجــِر المــ�ض اي ض ــِف ضــدَّ النِّســاء، الم�ت ــِة العن ــة لمواجه يَّ هــل ُوضعــت خطــٌة جدِّ
ــك؟ ي ذل

النِّســاء �ض

ي كلٍّ من م� وتونس ولبنان:
أمكننا رصُد االتجاهات التالية �ض

مصر
. االأول إجــراء بحــٍث  ىلي

ض - اتَّخــذ المجلــُس القومــيُّ للمــرأة إجــراءاٍت لمواجهــِة العنــِف االأ�يِّ نتيجــَة الحجــر المــ�ض
ــَف  ــاء، وشــمل البحــُث العن ــاة نتيجــَة الوب بالتعــاون مــع هيئــة االأمــم المتَّحــدة للمــرأة حــول تغيــ�ي نمــِط الحي
ــِة  ، بالتعــاون أيًضــا مــع هيئــة االأمــم المتحــدة للمــرأة، فقــد هــدف إىل توعي ي

ــا�ض الُممــارََس عــىل النِّســاء. أمــا الث
ــاُت والمؤسســاُت  ــة"، كمــا قامــت الجمعي ة أولويَّ ــا النفســيَّ تهــنَّ النفســيَّة تحــت شــعار "صحتن النِّســاء عــىل صحَّ

ــة. ــن وتقديــم المشــورة القانوني ــاِت الدعــم النفــ�ي أون الي ــالت منهــا إصــدار أوراِق وتدريب ــة بتدخُّ االأهلي

ي مجــاِل مكافحــِة 
رتــه �ض ي متابعــِة مــا قرَّ

- تشــ�ي الورقــُة الم�يــُة إىل مطالبــِة الحكومــِة ببــذل مزيــٍد مــن الُجهــود �ض
العنــِف ضــدَّ النِّســاء، والعمــل عــىل تحقيــق أهــداِف التنميــة 2030. 

ِة عــن  ــِة النفســية بتقديــم خدمــاِت التوعيــة باالآثــاِر النفســيَّ ــِة والســكاِن واالأمانــُة العامــُة للصحَّ - قامــت وزارُة الصحِّ
 . تداعيــات كورونــا وتقديــم الدعــم النفــ�ي

تونس
ِ مركــٍز 

ض ُّ بتأمــ�ي ي
ــُة والمجتمــُع المــد�ض ، قامــت الــوزارُة المعنيَّ ىلي

ض - مــع تزايـُـِد العنــِف ضــدَّ النِّســاء بســبب الحجــِر المــ�ض
يــواء  وس قبــل توجيِههــن لمراكــِز االإ ــِد مــن عــدِم إصابِتهــنَّ بالفــ�ي يــواِء النِّســاِء الناِجيــات مــن الُعنــف للتأكُّ جديــٍد الإ
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ــ�ُّف  ــة بت ــا هاتفيَّ ــَة دعــم "نحــن معــك لســَت وحــدك" ووضعــت أرقاًم ــوزارُة حمل ــا أطلقــت ال ــودِة. كم المعه
النِّســاء المعنَّفــات.

ــَؤ مراكــِز  ي تونــس يحمــي المــرأة مــن العنــِف إالَّ أن تعطُّــَل القضــاِء المختــصِّ وتلكُّ
ٍم �ض - رغــم وجــوِد قانــوٍن متقــدِّ

ــَة واالتِّحــاَد العــام التونــ�ي  االأمــن عــن القيــام بواجباتهــا، عرَْقــل تطبيــَق القانــون. ممــا دفــع المنظَّمــاِت الحقوقيِّ
ِ فاســتأنَفت المحاكــُم عملهــا  ــغل للضغــط مــن أجــل تحريــِك عجلــِة القضــاء، وهــذا مــا كان لــه بعــُض التأثــ�ي للشُّ

. ا تدريجيًّ

لبنان
، لكــن لالأســف لــم تصــدْر عــن الحكومــِة  ِّ ىلي

ض - مثــُل البلديـْـن االآخريــن، تزايــَد العنــُف ضــدَّ النِّســاِء بعــد الحجــِر المــ�ض
ي والحــَركات 

ي لهــذه الظاهــرة إىل المجتمــع المــد�ض ــٍة تجــاه هــذا الواقــِع، بــل تركــْت مســألَة التَّصــدِّ أيَّــُة التفاتــٍة عمليَّ
، رغــم الصعوبــات  ي

ِّ والقانــو�ض عــِم النفــ�ي ي مجــاِل الرصــِد والدَّ
َ �ض ي اتَّخــذت تدابــ�ي

، الــىت النِّســائيِة بشــكٍل خــاصٍّ
ــة. منيَّ

ِ الجهــات االأ المتأتِّيــة مــن تعطُّــل القضــاِء وتقصــ�ي

ي تطاُل النِّساَء العامالت فيمن تطال.
- أما النِّقاباُت أو أصحاُب العمل فلم يُوليا أيَّ اهتماٍم بالظاهرٍة الىت

مالحظة عامة بالبلدان الثالث
 . ِّ ىلي

ض نــٍة لمواجهــِة العنــِف ضــدَّ النِّســاء، المتصاعــِد مــع الحجــِر المــ�ض لــم تبــادر الحكومــاُت الثــالُث إىل اتِّخــاِذ إجــراءاٍت معيَّ
ي للعنــِف ضــدَّ النِّســاء، غابــت  ــغل عجلــَة القضــاء للتصــدِّ ُّ للشُّ ي حــرَّك فيهــا االتَّحــاُد العــامُّ التونــ�ي

باســتثناِء تونــس الــىت
ــق بهــذا الموضــوع. النقابــات اللبنانّيــة والم�يــة عــن الصــورة تماًمــا فيمــا يتعلَّ

3- التوصيات
؟ ض مختلِف االأطراف، وهل حاولت تجاوَز التوزيِع الحاىلي من شملت هذه التوصيات، وكيف وزِّعت االأدواُر ب�ي

ي كلٍّ من م� وتونس ولبنان:
أمكننا مالحظَة االتجاهات التالية �ض

مصر
ــال  ــل وعمَّ ــاب عم ــة وأصح ــة، حكوم ــراِف المعني ض االأط ــ�ي ٍك ب ــ�ت ــٍل مش ــوَة إىل عم ــرُز الدع ــُة االأب ــت التوصي - كان
ــي  ي تلقِّ

ــة، مــن أجــل إدارة االأزمــة واتخــاِذ القــرارات وتنفيِذهــا بشــكلٍّ جماعــيٍّ بــدَل االســتمراِر �ض وجمعيــات أهليَّ
ــاُت المســتقلة. ــاَل االتحــاُد العــامُّ والنقاب ــَل العمَّ ــة. عــىل أن يمثِّ ــل الحكوم ــن ِقب الُخطــط م

ٍة وإجراءاٍت بعيدِة المدى. - تقسيُم التوصيات إىل إجراءاٍت آنيَّ

ة. هليَّ
اك الجمعيات االأ ٍة، وإ�ش يعيَّ َ ترش ًة خاصة لمعالجِة العنف ضدَّ النِّساء من خالِل تداب�ي - إعطاُء أهميَّ

ِّ الــالزِم،  ي
ــو�ض ُ الدعــِم القان ــِل توفــ�ي ي المقاب

ــة، و�ض اليَّ ــي الشــكاوى العمَّ ــات وضــع خطــٍة لتلقِّ ــُب مــن النقاب - الطل
ــات. ي القطاع

ار �ض ــوازاة مســِح االأ�ض بم

ض نقابات المهِن الطبيَّة ووزارة الصحة. دارِة االأزمِة ب�ي كٍة الإ - تشكيُل لجنٍة ُمش�ت
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تونس
ــة  ي إيجــاِد الحلــول لالأزَمــِة االقتصاديَّــِة الناجمــِة عــن االأزمــِة الصحيَّ

- الدعــوُة إىل اعتمــاِد آليــاِت الحــواِر االجتماعــيِّ �ض
. أْي تطويــُر مســألِة التَّشــاُوِر والتعــاوِن الســابقِة وجعُلهــا  ِ ذاَت الطابــِع االقتصــاديِّ واالجتماعــيِّ ي اتِّخــاذ التدابــ�ي

و�ض
ي مواجهــة االأزمــة. 

َ تماشــًيا �ض
أكــ�ش

ــة  ي مختلــف القطاعــاِت، وبمــا يتناســب مــع خصوصيَّ
ــٍة بحمايــة النِّســاء �ض َ خاصَّ - دعــوة الحكومــة إىل اتِّخــاِذ تدابــ�ي

عمِلهــن.

ي القطاعــات الُمســتثناِة مــن الحجــِر الصحــيِّ 
ِ العامــالت �ض ي مجــاِل تأطــ�ي

ــِل دورهــا �ض ــاِت إىل تفعي - دعــوُة النقاب
وِط  ــِة، والضغــُط عــىل أصحــاِب العمــِل مــن أجــل توفــ�ي �ش ــِة الالزم ــاِت الصحيَّ الشــامِل، وتزويُدهــن بالمعلوم
ــة بشــأِن الحجــِر  ي المفاوضــات الجماعيَّ

ــُل إليــه �ض الســالمة. وكذلــك دعــوُة النقابــات إىل متابعــِة مــا جــرى التوصُّ
ي جــرى تريحهــن مــن العمــل.

ــال�ت ِّ للعامــالِت ال ي
ــو�ض ُ الدعــِم القان ض ــامل، وتأمــ�ي الصحــيِّ الشَّ

ــاِت  ــاه الفئ ــِم باتج ــُه الدع ــاء، وتوجي ــدَّ النِّس ُ ض ض ِّ ــ�ي ٍ يم ــ�ي ــِة كلِّ تدب ِّ إىل مواجه ي
ــد�ض ــِع الم ــاِت المجتم ــوُة هيئ - دع

ــِة مــن النِّســاء. الهشَّ

لبنان
 ٌّ ي

ي لبنــان ينتــُج عنــه عْقــٌد وطــىض
ي التوصيــات الصــاِدرة هــي الدعــوُة إىل تنظيــِم حــواٍر اجتماعــيٍّ �ض

- الدعــوُة االأهــمُّ �ض
ــًة بالنِّســاء. َ خاصَّ ــن فيمــا يتضمــُن تدابــ�ي اجتماعــيٌّ يتضمَّ

يعــاِت الواجــِب تعديُلهــا لصالــِح الحقــوق النســائيَّة،  ضافــة إىل توصيــاٍت تتعلَّــق بالعنــِف ضــدَّ النِّســاء والترش - باالإ
ٍط لجعــِل  ــرش ي ك ــا�ب ق ــِل النِّ ي العم

ــرأِة �ض ــُق بمشــاركِة الم ــا يتعلَّ ــاٍت خاصــٍة فيم ــُة عــىل توصي ــُة اللبنانيَّ ــزت الورق ركَّ
ــِة  ــا وطرُحهــا عــىل طاول ــاىلي رفــُع هــذه القضاي ــا النســائيَّة وبالت ــا بالقضاي ــوىلي اهتماًم ــة تُ ــة اللبنانيَّ ــة النقابيَّ الحرك

الحــواِر االجتماعــّي.

مالحظة عامة بالبلدان الثالث
ــاُل وأصحــاُب العمــِل  االأوراُق الثــالُث دعــت إىل إدارة االأزمــة مــن خــالِل حــواٍر اجتماعــيٍّ يشــارك فيــه إىل جانــب الدولــة، العمَّ
ــد  ي التأكي

ــًة �ض كة مالئم ــ�ت ــوة المش ــذه الدع ــاُر ه ــن اعتب ــه. ويمِك ــاِت أن تلعب ــىل النقاب َ ع ــ�ب ــع دوٍر أك ، م ُّ ي
ــد�ض ــُع الم والمجتم

، وتحتــاُج  ض االقتصــاديِّ واالجتماعــيِّ ي المجالــ�ي
ة القادمــة �ض ي الفــ�ت

اِتــه ســوف تمتــدُّ �ض وس كورونــا وتأث�ي عــىل أن تَداعيــاِت فــ�ي
ي سياســاِت الحمايــِة مــن خــالِل حــواٍر اجتماعــيٍّ واســٍع. ويمكــن أيضــا اعتبــاُر هــذه الدعــوِة 

الــدوُل بالتــاىلي إىل إعــادِة النظــِر �ض
ــِق  ــن طري ــول ع ــة إىل إيجــاد الحل ــة والداعي ي المقدم

ــا �ض ــا إليه ن ي أ�ش
ــىت ــة، ال ــِل الدوليَّ ــِة العم ــِة منظَّم ــع مقارب منســجمًة م

الحــواِر االجتماعــّي.
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منى عزت : مستشارة وباحثة ومدربة مع عديد المنظمات الدولية 
والنقابات حول قضايا المرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين 

و حقوق العمال.

إقبال بن موسى : خبيرة ومدربة في قضايا الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والنوع االجتماعي.
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