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 .1مقدمة
يُعد تأثري فريوس كوفيد 19-تأث ًريا مستن ًدا إىل النوع الجنساين بعمق .ومن ثم ،يجب أن يأيت تحليل الرصاع القائم عىل النوع الجنساين وحقوق اإلنسان للنساء
يل املدى فيام يتعلق بجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية .ويجب أن تق ّيم
والفتيات يف صميم كل من االستجابة والتعايف العامليني
ّ
قصريي وطوي ّ
االستجابات التأثري غري املتكافئ الذي يخلِّفه الفريوس عىل األشخاص واملجتمعات والبلدان مبا يف ذلك الهويات املتداخلة ،مثل النوع الجنساين والعمر والعرق
والتوجه الجنيس والهوية الجنسانية والدين واألقليات العرقية ،مع إيالء االعتبار الواجب إىل مسائل الوضع االجتامعي االقتصادي والحالة االجتامعية واإلعاقة .عالوة
عىل ذلك ،يجب أن تراعي أي استجابة الكيفية التي يؤثر بها هذا الوباء واألوبئة واألزمات املستقبلية عىل ديناميكيات الرصاع القامئة عىل النوع الجنساين ذاتها.
ويجب أن توضح االستجابات أيضً ا التأثري طويل املدى لجائحة فريوس كوفيد ،19-وكذلك تأثريات األوبئة واألزمات املستقبلية عىل زيادة أوجه عدم املساواة والرصاع.
البحث
عقب دراسة “دعوة للعمل اآلن ويف املستقبل :كوفيد 19-واملساواة الجنسانية والسالم واألمن” التي أجرتها مؤسسة العمل الجنساين للسالم واألمن (،)GAPS
صمم  22رشيكًا يف  10بلدان مرشو ًعا بحث ًيا تشارك ًيا متعدد البلدان يُق ِّيم تأثري جائحة فريوس كوفيد 19-عىل السالم واألمن وعدم املساواة الجنسانية .يشمل
الرشكاء مؤسسة أبعاد  -مركز املوارد للمساواة عىل مستوى النوع الجنساين “ ،”ABAAD – Resource Center for Gender Equalityومنظمة أكشن إيد
“ ،”ActionAidورابطة الوكاالت اإلمنائية الدولية ( ،)AIDAومركز املوارد النسائية األفغاين ( ،)AWRCومنظمة أسودا  -متكني املرأة من القيادة “ASUDA
 ،”Empower Women to Leadوهيئة كري الدولية “ ،”CARE Internationalومؤسسة بحوث ميامنار التنويرية ( ،)EMReFومؤسسة جابز ،ومؤسسة
التنمية املتكاملة للمساواة عىل مستوى النوع الجنساين واألرسة ( ،)GENFAMومؤسسة ( International Alertتنبيه الدولية) ،وشبكة النساء العراقيات
( ،)IWNومنظمة العمل القانوين العاملية ( ،)Legal Action Worldwideومنظمة مرييس كوربس ،ومؤسسة ناسناها الخريية ،ومنظمة سيفرورلد ،ومركز تنمية
املرأة الصومايل ( ،)SWDCواملنظمة العاملية للنساء ،ومركز البحث والتوثيق ملنارصة املرأة ( ،)WARDCومنظمة املرأة من أجل املرأة الدولية ( ،)WfWIومركز
املرأة للمشورة واملساعدة القانونية ( ،)WCLACورابطة النساء الدولية للسالم والحرية ( ،)WILPFومركز السالم الدويل للمرأة (.)WIPC
سوف تُ كِّن هذه املجموعة من األدلة الحكومات واملجتمع الدويل واملجتمع املدين من تحسني االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية
فضالً عن وفائهم بالتزاماتهم فيام يتعلق بجدول أعامل املرأة والسالم واألمن ( .)WPSويف هذا البحث التشاريك ،تم التشاور مع أكرث من  200مؤسسة يف
أفغانستان وكولومبيا والعراق ولبنان وميامنار ونيجرييا وفلسطني والصومال وأوغندا وأوكرانيا بشأن تأثري جائحة فريوس كوفيد 19-عىل املساواة الجنسانية
والسالم واألمن .وقد أوضحت املؤسسات التوصيات الخاصة باالستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية عىل الصعيد املحيل والوطني
والدويل .وقد متت االستعانة يف إعداد تلك التشاورات بـ أداة ما بعد التشاورات  .)Beyond Consultations tool)2وتحدد التقارير القُطرية الخاصة بجميع
البلدان التوصيات الخاصة بكل سياق .3يحدد هذا التقرير النواتج عىل مستوى السياقات العرشة والتوصيات الشاملة .وألسباب تتعلق بالسالمة ،ال يتم ذكر
أسامء املنظامت املشاركة يف هذا التقرير ،ولكن نتوجه باالمتنان والعرفان لجميع املشاركني يف املرشوع عىل ما قدموه من وقت ومعرفة وخربة ،خاصة يف ظل
االستجابة لجائحة عاملية أثرت عىل وقت املجتمع املدين وموارده وزادت من الطلب عىل الرعاية غري املدفوعة للنساء والفتيات.

 1يضم املجتمع الدويل الحكومات والوكاالت متعددة األطراف واملنظامت الدولية غري الحكومية والجهات املانحة وصناديق التمويل.
 2تدعم أداة “ما بعد املشاورات” ( )Beyond Consultationsاملجتمع الدويل يف إجراء مشاورات هادفة مع النساء املترضرات من الرصاعات .وباستخدام هذه األداة ،أكد الرشكاء أن املقابالت
مع ُمقدِّمي املعلومات الرئيسيني كانت متعددة الجوانب ،ومن ثم فقد شملت النساء وغريهن من الجامعات امل ُقصاة واملهمشة .وقد شمل ذلك فئات الشباب والشابات والفتيات وذوي اإلعاقة
والنساء املنتميات إىل األقليات املختلفة والالجئني واألشخاص املرشدين داخليًا ،والنساء والجامعات املمثلة لألقليات الدينية والعرقية وجامعات النساء ومنظامت النساء املوجودة يف الريف
ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت املوجودة يف ثالث إىل خمس مناطق عىل األقل يف كل بلد.
 3يُرجى النقر عىل السياق لالنتقال إىل تقرير البلد :أفغانستان ،كولومبيا ،العراق ،لبنان ،ميامنار ،نيجرييا ،فلسطني ،الصومال ،أوغندا ،أوكرانيا.
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النواتج
توفر هذه القاعدة من األدلة والتقارير واملرشوعات توصيات واضحة لضامن استناد االستجابات لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية إىل
التحليل السليم التشاريك الذي يراعي النوع الجنساين بشكل ف ّعال والذي يُركز عىل قضيتي السالم واملساواة الجنسانية عىل حد سواء .وسوف تعمل هذه
التوصيات عىل متكني الحكومات والهيئات متعددة األطراف والجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملجتمع الدويل من تقديم سياسات وبرامج
ف ّعالة تراعي التأثري املتباين لجائحة فريوس كوفيد 19-فضالً عن األزمات واألوبئة املستقبلية .وقد ُو ِضعت التوصيات الواردة يف هذا التقرير من خالل دراسات
مكتبية ومقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني من أكرث من  200منظمة يف  10بلدان .وتتناول تلك التوصيات الحاجة إىل :وضع خطط استجابة طارئة مراعية
للنوع الجنساين؛ وضامن الوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة واالستثامر فيها؛ وضامن توفري خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ()SRHR؛ ومراعاة
منع العنف عىل مستوى النوع الجنساين ( )GBVوالوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة؛ وتحويل النامذج االقتصادية ومصادر الرزق والحامية االجتامعية،
ومعالجة الرعاية غري املدفوعة؛ وزيادة الوصول املتكافئ عىل مستوى النوع الجنساين واملراعي له إىل املعلومات والتكنولوجيا والسالمة عىل اإلنرتنت؛ وإعطاء
األولوية للسالم والحد من النزعة العسكرية وانعدام األمن ،وتحسني املشاركة الهادفة للمرأة يف املجاالت العامة والخاصة والسياسية ،ومتويل الحركات والشبكات
واملنظامت النسائية واملعنية بحقوق املرأة؛ واالستثامر يف نُ ُهج املساءلة والشفافية والتحول.
تحدد هذه املجموعة من األدلة أن تأثري جائحة فريوس كوفيد 19-تفاقم أوجه عدم املساواة الجنسانية الحالية فضالً عن الرصاع وانعدام األمن .كام أن تأثريات
جائحة فريوس كوفيد 19-عاملية ولكنها ليست شاملة .ومع وجود موضوعات متكررة عىل مستوى جميع السياقات ،فإنها تظهر مختلفة استنا ًدا إىل السياقات
ضخم إذا كانوا :ينتمون ألقلية عرقية؛ أو ينتمون
والهويات املتداخلة للنساء والفتيات .ويُظهر التحليل أن التأثري عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان يكون ً
ألقلية دينية أو إثنية؛ أو ينتمون لذوي اإلعاقات؛ أو يعيشون يف منطقة أو مقاطعة ريفية؛ أو ذوي وضع اجتامعي اقتصادي «متدين» أو طبقة «منخفضة
املستوى»؛ أو من الصغار أو األكرب س ًنا ،أو ينتمون إىل مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني
واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية ،أو أرامل أو عازبون أو ينتمون إىل أرسة تعولها أنثى؛ أو مرشدين ،أو ذوي وضع هجرة غري آمن.
لقد أدت جائحة فريوس كوفيد 19-إىل زيادة تهميش هذه الفئات ،مثلام ستفعل األوبئة واألزمات املستقبلية يف حال عدم تحقق تقدم عاملي عىل صعيد حقوق
النساء والفتيات وجدول أعامل املرأة والسالم واألمن ( .)WPSيوفر جدول أعامل املرأة والسالم واألمن ( )WPSإطار عمل أسايس لربامج وسياسة مستدامني
سلم وإرساء حقوق النساء والفتيات .وميكن لهذا البحث التشاريك وتوصياته تحفيز تحقيق أهداف جدول
سيعمالن ،حال تطبيقهام ،عىل خلق مجتمعات أكرث ً
أعامل املرأة والسالم واألمن ( )WPSمستقبالً من خالل إقامة عالقات جديدة أو توطيد العالقات القامئة بالفعل بني الحكومات واملجتمع الدويل واملجتمع املدين
وسبُل التعايف الحالية واملستقبلية لضامن وفائها بحقوق
واملنظامت النسوية ومنظامت حقوق املرأة .ولذا ،يُعد من الرضوري تخصيص الوقاية واالستجابات ُ
النساء والفتيات واحتياجاتهن وتجاربهن املتنوعة.
التمويل
تتطلب توصيات التعايف واالستجابة العامليني الخاصة بجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية الورادة يف هذا التقرير توفر التمويل وإحداث
تغيريات فورية يف مناذج التمويل الحالية .ومن ثم فإنها سوف تتطلب من الجهات املانحة التأكد من زيادة الوصول إىل التمويل املرن واألسايس واملبارش وطويل
املدى من جانب منظامت حقوق املرأة ،وبخاصة تلك الكائنة يف بلدان جنوب العامل مبا يف ذلك املنظامت العاملة يف مجال تداخالت الهويات املهمشة ،عىل املدى
الطويل .كام ستتطلب من الجهات املانحة تعديل مناذج متويلها الخاصة باالستجابة الطارئة لضامن إمكانية اتخاذها قرارات رسيعة وتشاركية خالل األزمات مبا
يضمن متويل الربامج فضالً عن ضامن مرونة إبالغ املشاركني .ومن ثم ،لتعزيز هذه التوصيات ،يتعني عىل الجهات املانحة والحكومات زيادة التمويل املوجه
نحو تحقيق املساواة الجنسانية ،ويشمل ذلك من خالل تقديم التمويل املبارش إىل منظامت حقوق املرأة ومتابعة ميزانياتها وتقديم املساعدة التنموية الرسمية
لها من أجل تقييم ما إذا كانت هناك زيادة فعلية يف التمويل املوجه إىل حقوق النساء والفتيات من عدمه .ولن يتسنى إرساء حقوق النساء والفتيات وتحقيق
السلم واألمن بدون متويل مخصص ملنظامت حقوق املرأة ومتويل مخصص لالستجابات املراعية للنوع الجنساين.
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تغيري األعراف االجتامعية
رشا باألعراف الذكورية والسلطوية واالجتامعية التي تستبعد النساء والفتيات
ترتبط النواتج الواردة يف هذا التقرير وعدم املساواة الجنسانية املتفشية ارتباطًا مبا ً
وتهمشهن وتقوض حقوقهن واحتياجاتهن وتجاربهن ،وبخاصة بالنسبة لألشخاص املرشدين داخل ًيا ( )IDPsوالالجئني واألقليات اإلثنية والدينية وكبار السن
واملراهقني والنساء األرامل والفتيات .تتطلب التوصيات الواردة يف هذا التقرير من الجهات املانحة والحكومات توفري الدعم والتمويل لتغيري األعراف االجتامعية
والجنسانية الذي يركز عىل ال ُن ُهج الشمولية والتحويلية التي تتفاعل مع مجموعة شاملة من أصحاب املصلحة الذين يؤثرون عىل اإلقبال عىل مبادرات املساواة
الجنسانية (من خالل إما دعمها أو منعها) .ويجب أن يتكامل تغيري األعراف االجتامعية عىل مستوى جميع نُ ُهج االستجابة للوباء والتعايف منه فضالً عن ال ُنهج
طويلة املدى مبا يف ذلك تلك الخاصة بالقطاعات التنموية واإلنسانية واملتعلقة بإرساء السالم ،وذلك من خالل إجراء تحليل للرصاع قائم عىل النوع الجنساين
فضالً عن دعم عمل املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة واملنظامت النسوية الوطنية .كام ستتطلب تلك التوصيات متويل
الربامج التي تعمل عىل مستوى القطاعات التنموية واإلنسانية واملتعلقة بإرساء السالم.
النهج الشامل لالستجابة للوباء واألزمة ،وتحقيق جدول أعامل املرأة والسالم واألمن
تتميز التوصيات الواردة يف هذا التقرير بكونها مرتابطة .ومن ثم فإن املوضوعات املرتبطة بإحدى التوصيات غال ًبا ما تكون مرتبطة بغريها ،فعىل سبيل املثال ،لن
يكون منع العنف القائم عىل النوع الجنساين والوقاية منه واالستجابة له فعاالً إال إذا شاركت النساء والفتيات يف وضع الربامج والسياسات ،وباملثل لن تتمكن
النساء والفتيات من املشاركة يف الحياة السياسية واالجتامعية االقتصادية إال إذا أمكنهن العيش من دون عنف .وتتداخل األعراف االجتامعية التي تسبب عدم
املساواة الجنسانية وتدميها عىل مستوى جميع التوصيات .ويشمل هذا الروابط بني األعراف الذكورية واالجتامعية ،حيث إن هياكل صنع القرار الذكورية التي
تستبعد النساء والفتيات متكِّن النزعة العسكرية بفعالية والتي أدت بدورها إىل مزيد من التهميش .ولذلك يكون من الرضوري عند تنفيذ الحكومات واملجتمع
الدويل لهذه التوصيات تنفيذها يف إطار من الشمولية .وسيعني تناول توصية واحدة وإعطائها األولوية أن االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-والجاهزية
لألوبئة واألزمات املستقبلية ستواصالن استبعاد النساء والفتيات وسيزيدان من تفاقم عدم املساواة الجنسانية وانعدام األمن والرصاع .وعىل النقيض من ذلك،
سوف يؤدي التعامل مع جميع هذه التوصيات وضامن اعرتاف االستجابات برتابط تلك التوصيات م ًعا إىل وضع نُ ُهج تحويلية تضمن حقوق النساء والفتيات
عىل نحو أفضل وتتجه نحو إرساء السالم.

4

 .2التوصيات
.1

وضع خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين :يجب أن تضع الحكومات خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين بشأن األوبئة واألزمات
بدعم من ِقبل املجتمع الدويل مبجرد ظهور األزمات مع تحديث تلك الخطط بانتظام مع تطور املواقف .ويجب أن توضح خطط االستجابة الطارئة التأثري
املختلف لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان مع مراعاة هوياتهم املتداخلة .ويف حالة وجود
خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين بشأن االستجابة لجائحة فريوس كوفيد ،19-فإنه يتعني حينئذ تحديثها ومراقبتها بانتظام ،ويف حالة عدم
وجودها ،يجب وضعها كأولوية فورية .ويتعني أن تشمل هذه الخطط الحقوق واالحتياجات واملصالح والتجارب ملختلف النساء والفتيات .كام يتعني
وضع هذه الخطط بالتعاون مع املجتمع املدين (وبخاصة منظامت حقوق املرأة) ويجب أن تكون تشاركية وموضِّ حة للسياقات املحلية والدينية املختلفة.
ويتعني كذلك أن تكون هذه الخطط مستندة إىل تحليل متعدد الجوانب للرصاع القائم عىل النوع الجنساين وبيانات تشمل الهويات الجنسانية والهويات
املتداخلة األخرى وتصنف حسبها ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص :العمر والجنس والتوجه الجنيس والهوية الجنسانية واألقليات الدينية واإلثنية،
وذلك مع إيالء االعتبار الواجب إىل مسائل الوضع االجتامعي االقتصادي والحالة االجتامعية واإلعاقة.

.2

دضامن الوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة واالستثامر فيها :عىل املدى الطويل ،يتعني أن يُزيد ُمق ِّدموا خدمات الرعاية الصحية والحكومات واملجتمع
الدويل االستثامر الذي يُعالج التعارض مع إعطاء األولويات التاريخي ونقص متويل الخدمات الصحية ،وبخاصة الخدمات املخصصة للنساء والفتيات.
ويتعني أن يقرتن هذه االستثامر املتزايد طويل املدى باستجابات فورية تحمي النساء والفتيات (مبن فيهم املنحدرات من بيئات نائية ومتأثرة بالرصاعات)
وتضمن إمكانية حصولهن عىل الخدمات .ويتعني أن تضمن الخدمات الصحية طويلة وقصرية املدى ما ييل :أنه ميكن الوصول إليها؛ وت ُتيح الوصول
املتكافئ للنساء والفتيات إىل مستلزمات الوقاية والحامية؛ وكونها مرتبطة باملنظامت املحلية والسلطات املحلية وتُتاح بالتعاون معها؛ وأنها تشمل الدعم
النفيس ودعم الصحة العقلية؛ وأنها تدعم سالمة العامالت يف مجال الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية وعافيتهم ،مع اإلقرار مبا يقدمنه من رعاية زائدة
غري مدفوعة خارج نطاق ساعات العمل؛ وأنها مقدمة للنساء والفتيات وبخاصة ذات الهويات املتعددة واملهمشة املتداخلة منهن.

.3

ضامن توفري خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( :)SRHRيتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل برامج خدمات الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية ( )SRHRوإعطائها األولوية يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية والتعايف منها .ويجب أن تضمن
هذه الربامج إمكانية الوصول إىل الخدمات وعدم تسبب آليات االستجابة األخرى ،مثل تدابري الحجر ،يف منع الوصول إىل خدمات الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية (.)SRHR

.4

مراعاة منع العنف القائم عىل النوع الجنساين ( )GBVوالوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل
منع العنف القائم عىل النوع الجنساين والوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة ومراعاة ذلك خالل األزمة .وقد يتطلب هذا إرشاك مختلف فئات
النساء والفتيات ومنظامت حقوق املرأة عىل نحو هادف يف تصميم االستجابات وتنفيذها ومراقبتها .ويتعني تعزيز آليات اإلبالغ والوصول إىل العدالة،
وإقرار آليات التعاون ومسارات اإلحالة التي :تشمل املنظامت الدولية والوطنية؛ والتي ميكن الوصول إليها؛ والتي ميكن تكيفها مبا يناسب سياق األزمة.
ويتعني كذلك وضع الحد األدىن من املعايري وإجراءات التشغيل القياسية لجميع ُمق ِّدمي الخدمات الحكوميني وغري الحكوميني .كام يتعني أن يقرتن توفري
الخدمات بوضع الترشيعات وزيادة الوعي وتغيري األعراف االجتامعية .وكذلك يتعني دمج منع العنف القائم عىل النوع الجنساين ( )GBVوالوقاية منه
واالستجابة له يف الربامج التنموية واإلنسانية واملتعلقة بإرساء السالم .ويتعني أن ت ُعالج برامج منع العنف القائم عىل النوع الجنساين جميع أشكال العنف
ضد النساء والفتيات ،مبا يف ذلك زواج األطفال والعنف األرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واإلتجار بالبرش والعنف الجنيس والتحرش الجنيس
والعنف عرب اإلنرتنت ،فضالً عن الطبيعة املرتابطة لجميع أشكال العنف القائم عىل النوع الجنساين .ويجب أن تق ّيم آليات االستجابة األخرى التأثري
املحتمل عىل منع العنف القائم عىل النوع الجنساين قبل تطبيقها لضامن عدم تأديتها إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة ،وبخاصة التعرض للعنف
(انظر التوصية رقم  1بشأن خطط االستجابة الطارئة املراعية للنوع الجنساين).

.5

تحويل النامذج االقتصادية ،وحامية مصادر الرزق والحامية االجتامعية ،ومعالجة الرعاية غري املدفوعة :عىل املدى البعيد ،ينبغي تغيري النامذج االقتصادية
للتأكد من أنها ترتكز عىل األشخاص والبيئة .وعىل املدى القريب واملتوسط ،يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل بدائل مصادر الرزق باإلضافة إىل
توفري الحامية االجتامعية الشاملة التي تصل بشكل خاص إىل السيدات العامالت يف قطاع االقتصاد غري الرسمي وكذلك العاملني يف القطاعات األكرث تأث ًرا
وأولئك الذين فقدوا وظائفهم ومصادر الدخل الخاصة بهم وليس لديهم عىل أي حامية اجتامعية أو مدخرات ميكنهم االستناد إليها .وينبغي أن يشمل
ذلك تدشني برامج األمن الغذايئ والنقدي يف حاالت الطوارئ ،وإنشاء جمعيات املدخرات والقروض القروية ( )VSLAsودعمها ،والوصول إىل الشبكات
والجامعات ،وتوفري التدريب .وهذا من شأنه أن يضمن توفري الحامية القانونية للنساء والفتيات ،وباألخص العامالت يف القطاعات غري الرسمية والاليت ليس
لديهن وضع هجرة آمن ،وكذلك توفري معدات الحامية عند اللزوم .ويتعني إيقاف سداد القروض إىل املؤسسات ،وكذلك املصارف ،مؤقتًا .كام يتعني أن تقر
خطط االستجابة الوطنية واملحلية للجائحة بعبء الرعاية غري املدفوعة غري املتناسب الذي تتحمله النساء والفتيات ومن ث ّم العمل عىل معالجته.

5

.6

زيادة الوصول املتكافئ عىل مستوى النوع الجنساين واملراعي له إىل املعلومات والتكنولوجيا والسالمة عىل شبكة اإلنرتنت :ينبغي عىل الحكومات
واملجتمع الدويل ضامن وصول النساء والفتيات املهمشات ،يف املناطق النائية واملتأثرة بالرصاعات ،إىل التعليم والعمل واملعلومات واملساحات عيل شبكة
اإلنرتنت .وميكن أن يشمل ذلك الوصول املجاين أو املدعوم إىل اإلنرتنت واألجهزة الذكية ملنع املزيد من االستبعاد .ويتعني عىل املنصات املوجودة عىل
اإلنرتنت ضامن عدم تعرض النساء والفتيات الاليت يصلن إىل املساحات عىل اإلنرتنت للتشهري والهجامت والتهديدات عرب اإلنرتنت ،كام يتعني عىل تلك
املنصات أن تلتزم بالتصدي النتشار املعلومات املضللة عىل شبكة اإلنرتنت .ويتعني أيضً ا أن تراعي الخطط املوضوعة للطوارئ إمكانية التواصل من
خالل طرق أخرى بخالف اإلنرتنت مع املناطق التي ال تتوفر فيها الكهرباء أو التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربايئ .وباإلضافة إىل املساحات املتاحة عىل
اإلنرتنت ،يتعني توفري حمالت التوعية حول “اعرف حقوقك” وتوفري الخدمات .كام يتعني لحمالت زيادة التوعية تلك أن تستهدف النساء والفتيات،
وكذلك األشخاص الذين يأخذون قراراتهم الحياتية بأنفسهم .وكذلك يتعني أن تضمن تلك الحمالت مجابهة املعلومات املضللة بشكل منهجي.

.7

إعطاء األولوية للسالم والحد من النزعة العسكرية وانعدام األمن :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل ضامن أن تكون االستجابات ذات الصلة
بفريوس كوفيد 19-واألزمات واألوبئة املستقبلية متمحورة حول األشخاص وتركز عىل احتياجات املجتمع بدالً من السلطات .كام يتعني عليهام ضامن
مراعاة تدابري االستجابة لألزمات للنوع الجنساين ،ال سيام إذا كانت األجهزة األمنية مشاركة يف عمليات التنفيذ ،وأنها ال تؤثر سل ًبا عىل النساء والفتيات.
وسيتطلب ذلك تحليالً مستم ًرا للرصاع القائم عىل النوع الجنساين للتخفيف من حدة االستجابات ذات النزعة العسكرية لألزمات .كام يتعني عىل الدول
حظر توريد األسلحة واملعدات العسكرية أثناء إدارة األزمات .ويتعني عىل املجتمع الدويل والحكومات الدعوة إىل السالم ووقف إطالق النار وإيقاف
عمليات اإلغالق أو الحصار القامئة مسبقًا من أجل ضامن عدم تفاقم األزمة بسبب زيادة الرصاعات وانعدام األمن.

.8

تحسني املشاركة الهادفة للمرأة يف املجاالت العامة والخاصة والسياسية :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم املشاركة الهادفة عىل املدى القريب
أو البعيد للنساء والفتيات يف جميع املجاالت العامة والخاصة والسياسية .كام يتعني عليهام التأكد من التوازن عىل مستوى النوع الجنساين يف جميع فرق
صنع القرار عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية .وهذا يجب أن يضمن ،عىل األقل ،إعطاء األولوية للمشاركة السياسية للنساء والفتيات يف جميع
مسارات عملية السالم .ويتعني توزيع الحصص بشكل شامل لزيادة مشاركة النساء والفتيات؛ ومع ذلك ،فإن هذه املشاركة ينبغي أن تضمن تعددية
الجوانب وتؤكد عىل املشاركة النشطة والهادفة من ِقبل الفئات األكرث تهميشً ا من النساء والفتيات ،وليس فقط تلك الفئات األكرث شيو ًعا من حيث
التمكن من الوصول إىل أماكن صنع القرار .كام يتعني أيضً ا عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم شبكات النساء والفتيات واملساحات اآلمنة وإرشاك
منظامت حقوق املرأة يف تصميم برامج املشاركة وتنفيذها ومراقبتها.

.9

متويل املنظامت والشبكات والحركات النسوية واملعنية بحقوق املرأة :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل االعرتاف رسميًا بالدور الرئييس الذي
تلعبه املنظامت والشبكات والحركات النسوية واملعنية بحقوق املرأة وتزويدها باملوارد الكافية ،وذلك عن طريق تقديم التمويل املبارش واألسايس
واملرن وطويل املدى .وعالوة عىل ذلك ،يتعني متكني املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة من تعديل برامجها أثناء االستجابة لألزمات
الحادة والتعايف منها ،وذلك دون الحاجة إىل الحصول عىل موافقة مسبقة من الجهات املانحة أو وجود اشرتاطات إبالغ .ويجب كذلك عىل املنظامت غري
الحكومية الدولية والجهات املانحة إقامة رشاكات سليمة متساوية ،بحيث تركز عىل االحتياجات السياقية الوطنية واملحلية بدالً من األولويات الدولية
وأولويات الجهات املانحة .ومن الرضوري تزويد املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة بالدعم النفيس واالجتامعي ،وذلك بغية ضامن
حصول موظفي الخطوط األمامية عىل الخدمات من أجل رفاههم .باإلضافة إىل تسهيل سبل تدعيم املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة،
وذلك عند الرضورة و -بصورة خاصة  -عن طريق توفري التمويل املرن بحيث يحددون سبل التدعيم التنظيمي الخاص بهم ويدعمون رفاه موظفيهم
ومجتمعاتهم ،حسب الرضورة.

 .10االستثامر يف نُ ُهج املساءلة والشفافية والتحول :يتحتم عىل الحكومات ضامن خضوعها للمساءلة أمام شعوبها يف بلدانها .ويتعني عىل املجتمع الدويل
التأكد من أن متويله يصب يف مصلحة البلد التي يتم العمل فيها باإلضافة إىل ضامن شفافيته وخضوع الجهات املتلقية له للمساءلة .وهذا من شأنه أن
يضمن توفر املساءلة العامة عن التمويل ،ال سيام متويل االستجابة لألزمات ،وتحمل الجهات املانحة والحكومات املسؤولية عن متويل االستجابة لألوبئة.
كام أن هذا يضمن أيضً ا جمع اإليرادات الوطنية ،عىل سبيل املثال الرضائب ،وتوزيعها بالتساوي .ويتعني عىل الحكومات التصدي للفساد ،وال سيام ما
السبل الدبلوماسية لتعزيز املساءلة والشفافية والحيز املتاح للمجتمع املدين.
يتعلق منه باالستجابة لألوبئة .كام يتعني عىل الجهات املانحة االستفادة من ُ
وعالوة عىل ذلك ،يتعني عىل الجهات املانحة وضع سياسات وبرامج ومتويلها من أجل التصدي لألعراف االجتامعية الذكورية التي تعمل عىل إدامة عدم
املساواة الجنسانية.
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 .3التوصيات واألدلة
 1.3وضع خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين :يجب أن تضع الحكومات خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين بشأن األوبئة واألزمات
بدعم من ِقبل املجتمع الدويل مبجرد ظهور األزمات مع تحديث تلك الخطط بانتظام مع تطور املواقف .ويجب أن توضح خطط االستجابة الطارئة التأثري
املختلف لجائحة فريوس كوفيد 19-واألوبئة واألزمات املستقبلية عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان مع مراعاة هوياتهم املتداخلة .ويف حالة وجود
خطط استجابة طارئة مراعية للنوع الجنساين بشأن االستجابة لجائحة فريوس كوفيد ،19-فإنه يتعني حينئذ تحديثها ومراقبتها بانتظام ،ويف حالة عدم
وجودها ،يجب وضعها كأولوية فورية .ويتعني أن تشمل هذه الخطط الحقوق واالحتياجات واملصالح والتجارب ملختلف النساء والفتيات .كام يتعني
وضع هذه الخطط بالتعاون مع املجتمع املدين (وبخاصة منظامت حقوق املرأة) ويجب أن تكون تشاركية وموضِّ حة للسياقات املحلية والدينية املختلفة.
ويتعني كذلك أن تكون هذه الخطط مستندة إىل تحليل متعدد الجوانب للرصاع القائم عىل النوع الجنساين وبيانات تشمل الهويات الجنسانية والهويات
املتداخلة األخرى وتصنف حسبها ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص :العمر والجنس والتوجه الجنيس والهوية الجنسانية واألقليات الدينية واإلثنية،
وذلك مع إيالء االعتبار الواجب إىل مسائل الوضع االجتامعي االقتصادي والحالة االجتامعية واإلعاقة.
الخلفية
ال تستجيب غالبية خطط االستجابة الطارئة لجائحة فريوس كوفيد 19-للجائحة عىل نح ٍو يراعي النوع الجنساين أوبشكل يراعي تضمني النساء والفتيات يف
تصميمها .ونتيجة لذلك ،فقد استبعدت خطط االستجابة الطارئة أيضً ا كث ًريا من النساء والفتيات ،وبخاصة النساء والفتيات املهمشات قبل الوباء .ومل يقم غال ًبا
ص ّناع القرار بإجراء تحليل احتياجات تشاريك .ومل تشمل خطط االستجابة الطارئة الناتجة املجتمع املدين ،أو مل تضمن توضيحها لالختالفات املحلية واإلقليمية.
ومن ثم يجب يف (إعادة) تطوير خطط االستجابة الطارئة لجائحة فريوس كوفيد 19-وخطط االستجابة الطارئة األخرى يف املستقبل ضامن مراعاتها للنوع
الجنساين إذا كان يُقصد منها تقديم حقوق واحتياجات متنوعة وتجارب للنساء والفتيات وذلك من خالل ضامن مشاركتهن وقيادتهن.
الدليل القُطري
شهدت نيجرييا العديد من األزمات الصحية يف اآلونة األخرية .ومل يتم تطبيق الدروس املستفادة من هذه األزمات املرتبطة بالصحة أو مل تأخذها حكومة نيجرييا
يف االعتبار يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد .19-وأشار املشاركون إىل االفتقار إىل تكامل منظور مرا ٍع للنوع الجنساين مع خطط الحكومة لالستجابة لجائحة
فريوس كوفيد 19-والتعايف منها عىل جميع املستويات .ومتثل االستجابة للتعليم أحد األمثلة عىل ذلك :فلم تراعي عمليات إغالقات املداس التأثري الالحق عىل
مصادر رزق النساء .وسلّط املشاركون الضوء عىل أهمية وجود منظور متعدد الجوانب يف االستجابة للجائحة .لقد عانت ذوات اإلعاقة واملنتميات إىل مجتمع
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية “ ”LBTQوالريفيات واملرشدات داخل ًيا والفقريات من
النساء والفتيات من تأثريات واضحة للغاية فضالً عن تفاقم أوجه عدم املساواة الجنسانية نتيج ًة للتهميش .ومن األمور الشائعة التي تعانيها جميع هذه الفئات
مواصلة استبعادها من املشاركة وصنع القرار فيام يتعلق بتصميم التدخالت وتنفيذها.
ولقد تحملت النساء والفتيات عبء األزمات التي شهدتها العراق يف العقود األخرية ،ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص ،جائحة فريوس كوفيد .19-فلم
يتم توفري الخدمات أو املساعدة الكافية لهن ومل تشملهن برامج الحامية والوقاية بالقدر الكايف ،مام يزيد من احتاملية تعرضهن للعنف والتحرش والفقر
والتهميش .فعىل سبيل املثال ،أُجرب األشخاص املرشدين داخليًا عىل العودة إىل مواطنهم أثناء جائحة فريوس كوفيد .19-ويُعد معظم هؤالء املرشدين داخليًا من
امل ُعيالت وربات األرس العازبات ممن يفضلن البقاء يف املخيامت ،حيث ميكنهن الحصول عىل املساعدات الغذائية والخدمات األخرى غري املتاحة يف مواطنهن .ويف
العراق ،بعد االزمات الحالية واملتتالية (النزوح وانتشار الجامعات املتطرفة والفيضانات واملصاعب االقتصادية واالجتامعية الشديدة ،مبا يف ذلك الفقر واالستبعاد
والتهميش) ،يُعد من الرضوري دمج التأثري طويل املدى لهذه األزمات يف خطط الطوارئ من خالل االستثامر يف جهود الوقاية متوسطة وطويلة املدى .وهذا من
شأنه أن يضمن ،عند انقشاع األزمات ،أن تكون اآلثار االقتصادية واالجتامعية والثقافية (مبا يف ذلك فقدان الدخل وارتفاع مستويات عدم األمان) أيرس يف املعالجة.
يف ميامنار ،عىل الرغم من أن معظم املستجيبني يف الخطوط األمامية خالل أوقات األزمات من النساء ،مبا يف ذلك خالل جائحة فريوس كوفيد ،19-ظلت اآلليات
امل ُِنظمة الرسمية وهياكل صنع القرار املوضوعة إلدارة خطط االستجابة والتعايف غري مراعية إىل حد كبري للنوع الجنساين وهو ما يتجىل يف انخفاض مستويات
متثيل املرأة .وسلَّط املشاركون يف البحث الضوء عىل استمرار عدم متكن املرأة من الوصول إىل أماكن صنع القرار الهامة تلك فيام يتعلق بجائحة فريوس
كوفيد 19-عىل املستوى الوطني واملحيل .واعتمدت الحكومة بشدة عىل رؤساء األحياء والبلدات الحاليني يف تنفيذ تدابري الحامية االجتامعية ،وهي املناصب
التي يُهيمن عليها الرجال بشكل حرصي تقري ًبا .وباملثل ،كان هناك إجامع واسع النطاق بني املشاركني عىل أن التأثري الجنساين لجائحة فريوس كوفيد 19-مل تتم
االستجابة له أو إظهاره بشكل مناسب أو ٍ
كاف ،وملعالجة هذه الفجوات ،يتعني منح الجهات الفاعلة املعنية بحقوق املرأة التي تشمل منظامت حقوق املرأة
دو ًرا أساسيًا يف تشكيل أولويات الربامج واالستجابة.
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يف فلسطني ،كانت مشاركة النساء يف صنع القرار محدودة حتى قبل أزمة فريوس كوفيد .19-ومل يتحسن هذا الوضع خالل إعداد االستجابة لجائحة فريوس
كوفيد 19-وتنفيذها .وشعرت منظامت حقوق املرأة أن خطة االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-مل تستبعدهن فحسب وإمنا ه َّمشت عملهن أيضً ا .كان هدف
السلطة الفلسطينية ( )PAاألسايس يكمن يف إدارة الوضع الصحي والسيطرة عىل انتشار الفريوس من خالل فرض القيود عىل التنقل .وقد أغفل هذا الرتكيز
الفردي عىل الجوانب الصحية الخدمات املهمة األخرى واحتياجات النساء والفتيات الخاصة .فعىل سبيل املثال ،تم إغالق بعض مراكز دعم املرأة من أجل
توسيع املراكز الصحية .وباإلضافة إىل ذلك ،كان غالبية العاملني يف مراكز الحجر من الرجال ،مام صعب األمر عىل النساء الاليت يتعني إقامتهن يف املراكز وجعل
من األصعب عليهن الحصول عىل احتياجاتهن الشاملة.
يف أوغندا ،مل ترا ِع االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات .فعندما فُرض الحظر ،ط ّبق القطاع األمني تدابري قمعية دون مراعاة
االحتياجات املستمرة للنساء والفتيات .وقد سلّط املشاركون الضوء عىل أن حاالت تفيش الجائحة أثرت عىل فئات مختلفة من األشخاص بطرق مختلفة .ومن
ثم كان لتفيش جائحة فريوس كوفيد 19-تداعيات متداخلة بالنسبة للفئات املهمشة ،مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والشباب (خاصة الفتيات) واألشخاص الذين
يف دائرة الفقر املدقع  -حيث تعاين النساء والفتيات يف هذه الفئات من التأثريات األكرث شدة .ومن ثم ،ميكن لألوبئة أن تفاقم كل من أوجه عدم املساواة
الجنسانية املتداخلة وحاالت الظلم االجتامعي خالل وقت األزمة .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب فهم هذه التأثريات وإدراجها يف االستجابة للجائحة.

 2.3ضامن الوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة واالستثامر فيها :عىل املدى الطويل ،يتعني أن يُزيد م ُق ِّدموا خدمات الرعاية الصحية والحكومات واملجتمع
الدويل االستثامر الذي يُعالج التعارض مع إعطاء األولويات التاريخي ونقص متويل الخدمات الصحية ،وبخاصة الخدمات املخصصة للنساء والفتيات.
ويتعني أن يقرتن هذه االستثامر املتزايد طويل املدى باستجابات فورية تحمي النساء والفتيات (مبن فيهم املنحدرات من بيئات نائية ومتأثرة بالرصاعات)
وتضمن إمكانية حصولهن عىل الخدمات .ويتعني أن تضمن الخدمات الصحية طويلة وقصرية املدى ما ييل :أنه ميكن الوصول إليها؛ وت ُتيح الوصول
املتكافئ للنساء والفتيات إىل مستلزمات الوقاية والحامية؛ وكونها مرتبطة باملنظامت املحلية والسلطات املحلية وتُتاح بالتعاون معها؛ وأنها تشمل الدعم
النفيس ودعم الصحة العقلية؛ وأنها تدعم سالمة العامالت يف مجال الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية وعافيتهم ،مع اإلقرار مبا يقدمنه من رعاية زائدة
غري مدفوعة خارج نطاق ساعات العمل؛ وأنها مقدمة للنساء والفتيات وبخاصة ذات الهويات املتعددة واملهمشة املتداخلة منهن.
الخلفية
لقد كانت األنظمة الصحية يف السابق تفتقر إىل التمويل .ويف الكثري من البلدان التي ركز عليها هذا البحث ،كان من الصعب الوصول إىل أنظمة الرعاية الصحية
الهشة املوجودة بالفعل قبل جائحة فريوس كوفيد 19-خاصة يف املناطق املتأثرة بالرصاعات .ولقد أدت الجائحة إىل تفاقم هذه الهشاشة وعدم إمكانية الوصول،
مام أثر عىل صحة النساء والفتيات .ويف بعض األحوال ،منعت األعراف االجتامعية الذكورية النساء والفتيات من الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية مبفردهن
دون صحبة أفراد األرسة ،ويف أحوال أخرى أدت القيود املفروضة بسبب جائحة فريوس كوفيد 19-إىل إيقاف التنقل الداخيل والعابر للحدود ،مام حال دون الوصول
إىل املرافق الصحية الذي كان صع ًبا بالفعل بسبب طول املسافات .وكانت هذه سياسات عامة غال ًبا بال توقعات فيام يتعلق بخدمات الرعاية الطبية أو منع العنف
القائم عىل النوع الجنساين .وكان لهذا أثر واسع النطاق عىل نحو خاص عىل صحة األمهات إذ ُمنعت النساء والفتيات من الوصول إىل الخدمات األساسية ،وذلك
حيث رجع البعض منهن من أمام حواجز الطرق .وكان يوجد متييز يف توفري معدات الوقاية مثل الكاممات والقفازات واملعقامت وكذلك يف الخضوع الختبار فريوس
كوفيد 19-حيثام توفر .وحالت الوصمة دون حصول الالجئني واألقليات العرقية والنساء الحوامل والفتيات املراهقات واألشخاص املنتمني إىل مجتمع املثليات
تتلق العامالت يف
واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية عىل املعالجة .ومل َ
القطاع الصحي الدعم النفيس والصحي ،عىل الرغم من زيادة مسؤولياتهن املهنية والخاصة بالرعاية غري املدفوعة .يتعني أن يضمن االستثامر يف الرعاية الصحية
معالجة االحتياجات املتنوعة والوصول بالنسبة للنساء والفتيات فضالً عن إعطاء األولوية للرعاية الصحية كأحد حقوق اإلنسان األساسية.
الدليل القُطري
يف أفغانستان ،كان توفري الرعاية الصحية قبل تفيش فريوس كوفيد 19-هشً ا للغاية .وقد تجىل هذا عىل نحو خاص يف نقص البنية التحتية الصحية واملوارد
البرشية .ويوجد لدى النساء والفتيات يف أفغانستان احتياجات رعاية صحية فريدة وخاصة ،فقد كُ ّن يف السابق  -بعي ًدا عن الجائحة  -ال يتمك ّن من الوصول إىل
الخدمات التي يحتجنها ،خاصة يف املناطق األكرث ريفية وتهميشً ا .وقد تضاعف هذا بشكل أكرب بسبب جائحة فريوس كوفيد 19-وتطبيق التدابري الرصامة لتقييد
نقل الفريوس ،وهو ما أدى إىل عدم متكن النساء والفتيات من مغادرة منازلهن والسفر مسافة كبرية من أجل الحصول عىل الخدمات الطبية وخدمات الرعاية
الصحية .واستند عدد من املشاركني إىل «األعراف االجتامعية امل ُق ِّيدة التي متنع الرعاية الطبية للنساء يف وقت تتزايد فيه الحاجة إليها» .فعىل سبيل املثال ،متت
اإلفادة بأن نسبة املمرضات والطبيبات يف أفغانستان هي عىل الرتتيب  15باملائة و 2باملائة فقط ،وهو ما يؤدي إىل حاالت نقص كبرية يف الرعاية الصحية املقدمة
إىل اإلناث .كام أن نفس األعراف االجتامعية التي متنع النساء من العمل يف مجال الرعاية الصحية هي ذاتها التي متنعهن من الحصول عليها .فالكثري من االُرس
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ال تسمح بأن يتلقى أفرادها اإلناث املعالجة عىل أيدي أطباء ذكور ،مام يؤدي إىل قلة خضوع النساء الختبار فريوس كوفيد 19-والوصول إىل مرافق املعالجة.
يف لبنان ،أفاد املشاركون بأن أكرث الفئات تأث ًرا بفريوس كوفيد 19-هم العامل املحليني املهاجرين والنساء الالجئات والنساء كبريات السن واألرامل والنساء
ذات األطفال واألشخاص غري املتوافقني جنسان ًيا .فتفتقر هذه الفئات إىل املوارد املالية التي متكّنها من الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية واختبار فريوس
كوفيد .19-وتفتقر كذلك النساء والفتيات السوريات الالجئات والعامل املحليني املهاجرين والنساء كبريات السن واألشخاص غري املتوافقني جنسانيًا إىل القدرة
عىل التنقل من أجل الوصول إىل الدعم الطبي .وأشار املشاركون إىل أن فريق التمريض ،والذي أغلبه من النساء ،يُعد ُعرضة لخطر اإلصابة بالفريوس بشكل
كبري .فيعمل فريق التمريض لساعات طويلة يف ظل ظروف محفوفة باملخاطر .ومن ثم يتعني توفري دعم الصحة والسالمة للعامل األساسيني الذين تُلقى عىل
عاتقهم مسؤوليات تقديم رعاية إضافية.
يف أوكرانيا ،أثر الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية عىل النساء والفتيات ،مبا يف ذلك الحاجة إىل دفع مقابل اختبارات فريوس كوفيد 19-الذي ال ميكن للكثريين
تحمله .وتبلغ رسوم اختبار فريوس كوفيد 88 19-دوال ًرا تقريبًا ( 20باملائة من متوسط الرواتب الشهرية) ،مام يجعل الخضوع لالختبار أم ًرا صعبًا عىل الكثريين
ماديًا ومن ثم يحول دون حصول النساء والفتيات عىل خدمات الرعاية الصحية .ينظر املجتمع إىل النساء الاليت تطلنب الرعاية الصحية يف املناطق الريفية بكونهن
“مريضات” ويتم وصمهن .ويوجد نقص يف األماكن املخصصة للنساء والرجال مغايري الهوية الجنسانية يف مرافق الرعاية الصحية ،مام يقيد حصولهم عليها.
ويزداد تقييد الحصول عىل الرعاية الصحية لألقليات العرقية مثل شعب الروما الذي يتم رفض منحه الرعاية غال ًبا.
يف كولومبيا ،فرضت الحكومة الوطنية تدابري إغالق شامل صارمة لعدة أشهر مام أدى إىل عرقلة حصول النساء واملراهقات عىل الخدمات الصحية خاصة يف
املناطق النائية والريفية .وقد ُمنع األشخاص األصليون وغريهم من األقليات اإلثنية األخرى من الوصول جزئ ًيا بسبب أن مواطنهم متيل إىل كونها مناطق ريفية
ونائية ،وأيضً ا بسبب القيود املفروضة عىل التنقل من جانب مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة املسلحة غري الحكومية .مير أكرث من نصف املهاجرين
والالجئني الفينزويليني بظروف غري عادية ويتم منعهم من الحصول عىل الخدمات الصحية العادية ،ومن ثم يعتمدوا غالبًا عىل منظامت الخدمات الصحية
الدولية أو املحلية.
يف نيجرييا ،سلَّط املشاركون الضوء عىل أن النساء والفتيات ال ميكنهن الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية العادية .ويف الحاالت التي ُمنعت فيها النساء والفتيات
من الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية ،حدد املشاركون املشكالت التالية :قيود اإلغالق الشامل املفروضة عىل التنقل؛ والتوجهات العدائية للمسؤولني
الصحيني تجاه املرىض املشتبه يف إصابتهم بفريوس كوفيد19-؛ ونقص توافر املعدات الوقائية التي تقلل خطر التعرض لفريوس كوفيد 19-يف املستشفيات للعاملني
واملرىض؛ وتكاليف السفر الباهظة نتيجة فقدان الدخل؛ وإغالق املرافق الصحية أو محدودية الخدمات .وأشار الكثري من املشاركني إىل أن النساء والفتيات
ذوات اإلعاقة ،والنساء والفتيات املرشدات داخل ًيا ،والنساء والفتيات املنتميات إىل مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية
واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية “ ،”LBTQوالنساء والفتيات يف املجتمعات الفقرية والريفية تأثرن عىل نحو خاص بصعوبات الوصول إىل الرعاية الصحية،
وهو ما يُسلِّط الضوء عىل الحاجة إىل استجابات تراعي الهويات املتداخلة وتعطي أولوية الحتياجات من هم يف األوضاع األكرث تهميشً ا.
يف فلسطني ،يكمن التحدي الرئييس ،خاصة ملن يعيشون يف غزة واملنطقة “ج” من الضفة الغربية 4يف الوصول إىل الرعاية الصحية .وقد أصبحت هذه املشكلة
مهددة للحياة بسبب فريوس كوفيد 19-وعدم متكن أهايل غزة من الحصول عىل الرعاية الطبية الحرجة خارج غزة بسبب القيود املفروضة عىل التنقل ذات
الصلة بفريوس كوفيد 19-باإلضافة إىل تعليق التنسيق بشأن التصاريح بني السلطة الفلسطينية ( )PAوالحكومة اإلرسائيلية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن الالجئني
الفلسطينيني داخل غزة يحصلون عىل معظم خدماتهم (مبا يف ذلك التعليم ،والرعاية الصحية ،والخدمات االجتامعية ،والبنية التحتية للمخيامت وتحسينها،
واملساعدة الطارئة) من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن ( .)UNRWAتُعاين وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن ( )UNRWAمن أزمة مالية مستمرة تؤثر عىل الخدمات التي تقدمها .ويف القدس الرشقية واملنطقة «ج» من الضفة
الغربية ،ال تزال اختبارات فريوس كوفيد 19-غري كافية .ومل يتم إنشاء مراكز اختبار لفريوس كوفيد 19-يف األحياء الفلسطينية بالقدس الرشقية ،وخاصة ملن هم
خلف الخط الفاصل ،إال بفضل جهود الدعم التي يقدمها املجتمع املدين .وميثل هذا جز ًءا من ٍ
تحد أكرب وطويل املدى ،حيث إن عرشات اآلالف من الفلسطينيني
الذين يعيشون يف القدس الرشقية ليس لديهم وثائق إقامة دامئة ومن ثم يُستبعدون من الحصول عىل املزايا االجتامعية مبوجب نظام التأمني الصحي القومي
اإلرسائييل ،مبا يف ذلك أي اختبارات ورعاية صحية.
يف أوغندا ،كشفت جائحة فريوس كوفيد 19-نقاط الضعف يف أنظمة الرعاية الصحية التي مل تستطع التخطيط بفاعلية ملواجهة تفيش فريوس كوفيد ،19-مبا يف
ذلك توفري االختبار الفعال .وبسبب ضعف األنظمة الصحية ،مبا يف ذلك نقص البنية التحتية الصحية واملوارد البرشية ،ركَّزت أوغندا بشكل أسايس ،مثلها مثل
الكثري من البلدان ،عىل منع الوباء مع إيالء اهتامم بسيط أو عدم إيالء أي اهتامم لالحتياجات الصحية األخرى .وقد تسبب ذلك يف الكثري من حاالت الوفاة
بسبب املالريا وصحة األم؛ فحسبام أورد أحد املشاركني يف املقابالت مع ُمق ِّدمي املعلومات الرئيسيني (ُ ،)KIIمنعت النساء من الوصول إىل خدمات ما قبل
الوالدة بسبب املسافة والقيود الحكومية التي غضت الطرف عن أي مشكالت صحية أخرى وركَّزت فقط عىل منع انتشار فريوس كوفيد.19-
 4تنقسم الضفة الغربية إىل ثالث مناطق؛ املنطقة “أ” وهي خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة ،واملنطقة “ب” وهي خاضعة للسيطرة الفلسطينية اإلدارية والسيطرة اإلرسائيلية األمنية،
واملنطقة «ج» ،والتي تحتل  60باملائة من املساحة الجغرافية للضفة الغربية ،وهي واقعة تحت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة.

9

 3.3ضامن توفري خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( :)SRHRيتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل برامج خدمات الصحة والحقوق
الجنسية واإلنجابية ( )SRHRوإعطائها األولوية يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد -19واألوبئة واألزمات املستقبلية والتعايف منها .ويجب أن تضمن هذه
الربامج إمكانية الوصول إىل الخدمات وعدم تسبب آليات االستجابة األخرى ،مثل تدابري الحجر ،يف منع الوصول إىل خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
(.)SRHR
الخلفية
حالت جائحة فريوس كوفيد 19-دون الوصول إىل برامج خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ( )SRHRعامل ًيا ،وبخاصة يف مناطق الرصاعات .وقد كانت
هذه الخدمات صعبة املنال غال ًبا أو يصعب الوصول إليها قبل الجائحة ،مبا يف ذلك بالنسبة لالجئني واملرشدين داخل ًيا والنساء الحوامل املراهقات واألشخاص
املنتمني إىل مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية .أعطت
االستجابة للجائحة األولوية لالستجابات ذات الصلة بفريوس كوفيد 19-دون مراعاة خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ،والتي ال يتوقف الطلب عليها
خالل أي جائحة وميكن القول بأنها تزداد نتيجة تدابري االستجابة للجائحة مثل إغالقات املدارس واإلغالق الشامل ،وال التأثريات عىل مصادر رزق األُرس .وقد
حالت املسافات املطلوب قطعها للوصول إىل خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وكافة تدابري اإلغالق الشامل وإغالقات الطرق دون الوصول إىل هذه
الخدمات الرضورية .وأدى هذا إىل زيادة وفيات األمهات ،وعدم توفر مجموعة لوازم العالج الوقايئ بعد التعرض لفريوس نقص املناعة البرشية ( )PEPلضحايا
االغتصاب والناجيات منه ،وعدم الحصول عىل عقاقري مضادات الفريوسات القهقرية .ومن ثم يتعني أن تضمن خطط االستجابة لجائحة فريوس كوفيد19-
واألوبئة واألزمات املستقبلية والتعايف منها استمرار خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ومراعاتها.
الدليل القُطري
عىل الرغم من أن خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ت ُعد إحدى الخدمات التي تعطيها الحكومة أولوية يف خطة جائحة فريوس كوفيد 19-يف
الصومال ،أفاد املشاركون بأنه خالل جائحة فريوس كوفيد 19-كانت خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية محدودة ج ًدا حيث تح َّول الرتكيز إىل تفادي
الجائحة .تهيمن املستشفيات والعيادات الخاصة عىل النظام الصحي الصومايل مع توفري خدمة غري منتظمة ،خاصة يف املناطق الريفية .وقد تم توفري معظم
الخدمات بالحد األدىن أو مل يتم توفريها ،حيث قررت الكثري من املستشفيات الخاصة إيقاف استقبال املرىض خالل الجائحة .وقد ص ّعب هذا عىل الحوامل
واملرضعات الوصول إىل الخدمات الصحية ،فضالً عن األشخاص الذين هم بحاجة إىل املعالجة من األمراض املنقولة جنسيًا والناجني من العنف القائم عىل
النوع الجنساين (( )GBVمبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ( ،))FGMوكذلك النساء الباحثات عن خدمات تنظيم األرسة .وقد أثرت جائحة فريوس
كوفيد 19-عىل تقديم خدمات صحة األم والطفل ( )MCHحيث أصبح هناك نقص يف املستلزمات ،مبا يف ذلك إمكانية الحصول عىل املضادات الحيوية ،وهو
ما نتج عن إيقاف رحالت الطريان الدولية وانخفاض خدمات صحة األمومة واإلنجاب.
يف كولومبيا ،تقر الحكومة بأن عدم املساواة الجنسانية الهيكلية متثل مشكلة صحية عامة وأحد شواغل حقوق اإلنسان .وتشكل السياسات العامة للحقوق
املتعلقة بالجنس والصحة الجنسية واإلنجابية الخدمات يف مناطق الطوارئ .ومع ذلك ت ُعد هذه السياسات غري كافية للوفاء باالحتياجات كام أنها تفتقر إىل
مراعاة الخصوصيات الثقافية .وقد تقلصت خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية جراء التأثري الثانوي للجائحة .ومع انخفاض الحصول عىل وسائل منع
الحمل ،ازدادت مخاطر حمل املراهقات واإلصابة باألمراض املنقولة جنس ًيا .وقد انخفضت خدمات ما قبل الوالدة بسبب القيود املفروضة عىل التنقل وقلة
ال ِفرق الصحية التي تقدم خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية بسبب الخوف من اإلصابة بفريوس كوفيد 19-يف املرافق الصحية.
يف لبنان ،ه َّمشت خطة االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية للنساء والفتيات ،وهو ما ميكن أن يؤدي إىل
مضاعفات مهددة للحياة .لقد أوصت منظامت املجتمع املدين ،مبا يف ذلك الفريق العامل املشرتك بني الوكاالت املعني بالصحة اإلنجابية خالل األزمات ،بالتنفيذ
مهم يف
الكامل ملجموعة الحد األدىن من الخدمات األولية ( )MISPللصحة اإلنجابية يف حاالت الطوارئ .وتلعب الحكومة الوطنية والجهات الفاعلة الدولية دو ًرا ً
توفري التمويل املستدام الذي من شأنه ضامن تلبية هذه الخدمات واالحتياجات األساسية .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عىل ُمق ِّدمي الخدمات االنتباه لالحتياجات
الفريدة للمجتمع الذي يعملون فيه.
يف نيجرييا ،ميثل الفقر والحياة الريفية عاملني من العوامل التي تفاقم خطر العنف ضد النساء والفتيات ( )VAWGوصعوبة الحصول عىل الخدمات الشاملة،
مبا يف ذلك خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .وقد أشار بعض املشاركني إىل أن القيود املفروضة عىل السفر كجزء من تدابري جائحة فريوس كوفيد-
19خفَّضت عدد املوظفني القادرين و/أو الراغبني يف العمل مبرافق الرعاية الصحية املتخصصة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات وتقديم خدمات الصحةوالحقوق الجنسية واإلنجابية.
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يف أوكرانيا ،كان ميكن الوصول إىل أطباء أمراض النساء بِشأن “الحاالت الخطرية” فقط ،وإال فإنهم يكونون غري متوفرين .وقد ازداد تقييد وصول النساء والفتيات
بسبب اشرتاط خضوعهن الختبار فريوس كوفيد( 19-الذي تكلفته  88دوالر تقري ًبا ،مبا يُعاد  20باملائة من متوسط األجور الشهرية) قبل الحصول عىل أي
خدمة صحية مبا يف ذلك خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .ونتيجة للوباء والرصاع وعدم املساواة طويلة املدى ،أبلغت النساء والفتيات املراهقات
عن تخوفهن من إنجاب أطفال .ونظ ًرا لنقص إمكانية الوصول إىل خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ،كان الخيار الوحيد أمام النساء والفتيات هو
اإلجهاض غري اآلمن .كام كانت التوجهات السلبية تجاه النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البرشية واسعة االنتشار .وقد تفاقم هذا األمر بسبب نقص
الحصول عىل األدوية املضادة للفريوسات القهقرية ،وخاصة بسبب اإلغالقات األوسع نطاقًا واالنخفاض يف املستلزمات الطبية .كام تعذر عىل الرجال والنساء
مغايري الهوية الجنسانية الوصول إىل العالج الهرموين.

 4.3مراعاة منع العنف القائم عىل النوع الجنساين ( )GBVوالوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل منع
العنف القائم عىل النوع الجنساين والوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة ومراعاة ذلك خالل األزمة .وقد يتطلب هذا إرشاك مختلف فئات النساء والفتيات
ومنظامت حقوق املرأة عىل نحو هادف يف تصميم االستجابات وتنفيذها ومراقبتها .ويتعني تعزيز آليات اإلبالغ والوصول إىل العدالة ،وإقرار آليات التعاون
ومسارات اإلحالة التي :تشمل املنظامت الدولية والوطنية؛ والتي ميكن الوصول إليها؛ والتي ميكن تكييفها مبا يناسب سياق األزمة .ويتعني كذلك وضع الحد األدىن
من املعايري وإجراءات التشغيل القياسية لجميع ُمق ِّدمي الخدمات الحكوميني وغري الحكوميني .كام يتعني أن يقرتن توفري الخدمات بوضع الترشيعات وزيادة
الوعي وتغيري األعراف االجتامعية .وكذلك يتعني دمج منع العنف القائم عىل النوع الجنساين ( )GBVوالوقاية منه واالستجابة له يف الربامج التنموية واإلنسانية
واملتعلقة بإرساء السالم .ويتعني أن ت ُعالج برامج منع العنف القائم عىل النوع الجنساين جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ،مبا يف ذلك زواج األطفال والعنف
األرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واإلتجار بالبرش والعنف الجنيس والتحرش الجنيس والعنف عرب اإلنرتنت ،فضالً عن الطبيعة املرتابطة لجميع أشكال العنف
القائم عىل النوع الجنساين .ويجب أن تق ّيم آليات االستجابة األخرى التأثري املحتمل عىل منع العنف القائم عىل النوع الجنساين قبل تطبيقها لضامن عدم تأديتها
إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة ،وبخاصة التعرض للعنف (انظر التوصية رقم  1بشأن خطط االستجابة الطارئة املراعية للنوع الجنساين).
الخلفية
كان العنف القائم عىل النوع الجنساين مبثابة جائحة مسترتة قبل ظهور أزمة فريوس كوفيد .19-وظل العنف القائم عىل النوع الجنساين يف كافة املجتمعات
كنظام لفرض القوة والسيطرة .وقد تداخل كل من األعراف االجتامعية الذكورية القامئة واستبعاد النساء والفتيات من املشاركة يف القطاعات االجتامعية
واالقتصادية والسياسية يف ظل انتشار جائحة فريوس كوفيد 19-مام تسبب يف زيادات رسيعة يف ظاهرة العنف القائم عىل النوع الجنساين ،والذي سيظل تأثريه
مستم ًرا لفرتة أطول حتى بعد تخطي هذه األزمة .وعىل الرغم من أن قيود اإلغالق الشامل والتأثري عىل مصادر الرزق والحد من الوصول إىل الخدمات ال متثل
مربرات الرتكاب العنف القائم عىل النوع الجنساين ،فإنها قد تسببت يف الزيادة العاملية الرسيعة يف جميع أشكال العنف القائم عىل النوع الجنساين التي شملت
زواج األطفال والعنف األرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واالتجار بالبرش والعنف الجنيس والتحرش الجنيس والعنف عىل شبكة اإلنرتنت .وقد أدى كل
من إغالق املدارس ،وتدابري اإلغالق الشامل والعسكرة املتزايدة ،وزيادة الضعف االقتصادي والبطالة ،والتأثريات املتزايدة عىل الصحة العقلية ،واستنزاف املوارد
االجتامعية وشبكات الدعم ،وزيادة التحديات يف تويل األدوار التي يشغلها الذكور وتلبية توقعاتهم (الوظائف ،وتلبية احتياجات األرسة) إىل تفاقم مدى العنف
القائم عىل النوع الجنساين .أصبح هناك طلب متزايد عىل تقديم الخدمات ،ومع ذلك مل يتمكن ُمق ِّدمو الخدمات والخدمات ذات الصلة بالعنف القائم عىل
النوع الجنساين يف كثري من األحيان من القيام بعملهم ألنه مل يتم النظر إىل أدوارهم عىل أنها ذات أهمية .يتعني أن تكون أوجه االستجابة للعنف القائم عىل
النوع الجنساين شاملة وجامعة .كام يتعني التأكد من أنه ال يتم النظر إىل خدمات العنف القائم عىل النوع الجنساين بأنها متثل رضورة فحسب ،بل يتعني النظر
إليها عىل أنها من األولويات جنبًا إىل جنب مع تعزيز آليات اإلبالغ و إصدار الترشيعات التي من شأنها توفري اإلطار القانوين الالزم.
الدليل القُطري
يف أوغندا ،كان لفرض اإلغالق الشامل والقيود التبعية أثر غري مسبوق عىل حاالت العنف األرسي ،حيث رسعان ما زاد نتيجة لتفيش جائحة فريوس كوفيد.19-
قبل فرض اإلغالق الشامل ،كانت تتعرض نسبة  46باملائة من النساء والفتيات لشكل من أشكال العنف الجسدي من ِقبل رشكائهن ،ولكن زادت هذه النسبة
لتصل إىل  56باملائة بحلول األسبوع األول من مرحلة اإلغالق الشامل األوىل .وبالرغم من أن الضغوط املالية والتوترات األرسية والضغوط النفسية ال متثل مرب ًرا
الرتكاب العنف القائم عىل النوع الجنساين ،فإنها غال ًبا ما تنطوي عليه وتحفزه .ونتيجة النتشار الجائحة ،زادت نسبة العنف األرسي ،إال إن معظم املنظامت التي
شاركت يف التصدي للعنف القائم عىل النوع الجنساين واالستجابة له قد اضُ طرت إىل تعليق أو تقليص عملها لاللتزام بتدابري اإلغالق الشامل .يف أوغندا ،نتج عن
إغالق املدارس إىل تعرض العديد من الفتيات لخطر الحمل يف سن املراهقة وزواج األطفال املبكر والعنف القائم عىل النوع الجنساين .وقد أدى ذلك بالفعل إىل
زيادة حاالت حمل املراهقات ،وهو ما تسبب يف الوصمة ومنع الفتيات من العودة إىل املدرسة ،مام نتج عنه تأثري طويل املدى عىل حياة الفتيات ومستقبلهن.
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يف ميامنار ،أوضح املشاركون يف البحث أنواع الزيادات يف العنف القائم عىل النوع الجنساين ،مؤكدين عىل زيادة معدالت عنف العشري( )IPVاملرتبط باألعراف
الذكورية الراسخة ،وتقييد التنقل ،وزيادة تعاطي املخدرات وتناول الكحول ،وانعدام األمن الغذايئ ،والضغوط املالية ،باإلضافة إىل انعدام األمن الوظيفي.
ويالحظ هذا يف جميع أنحاء البالد ،مبا يف ذلك بالنسبة للمرشدين داخل ًيا يف والية راخني ،ويف املناطق الحرضية من يانغون ،ويف كاشني حيث عاد الرجال دون
عمل بعد ذهابهم إىل حدود الصني للبحث عن فرصة عمل .باإلضافة إىل ذلك ،أشار املشاركون إىل أنه يف بعض األحوال أدى إغالق املدارس إىل تهميش الفتيات
بشكل خاص وجعلهن أكرث عرضة ملخاطر األشكال املختلفة من االستغالل واالنتهاك الجنسيني .وقد أعرب العديد من املشاركني عن قلقهم إزاء املستويات
املتزايدة لزواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي ( )CEFMنتيجة تزايد الضغوط املستمرة عىل األرس.
فيالصومال ،زاد اإلبالغ عن حاالت العنف القائم عىل النوع الجنساين خالل فرتة انتشار فريوس كوفيد .19-ومتثلت معظم الحاالت التي جرى اإلبالغ عنها يف
حاالت العنف الجسدي داخل املنزل وخارجه ،واالعتداء والتحرش الجنسيني ،وعنف العشري( ،)IPVواالغتصاب ،وزواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي،
وخاصة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 5.وقد ارتبط السبب يف زيادة نسبة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بوجود الفتيات يف املنزل طوال الوقت بسبب
إغالق املدارس واستغالل بعض املامرسني الفرصة لزيادة مامرستهم ،باإلضافة إىل توقف بث برامج زيادة الوعي يف املجتمعات املحلية بشأن مخاطر تشويه
األعضاء التناسلية لإلناث واآلثار املرتتبة عليها .كانت منظامت حقوق املرأة لها السبق يف تقديم خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع الجنساين ،6وعىل
الرغم من الزيادة امللحوظة يف العنف القائم عىل النوع الجنساين أثناء انتشار الجائحة ،فقد أفاد ما يصل إىل  36باملائة من ُمق ِّدمي خدمات العنف القائم عىل
النوع الجنساين بأن جائحة فريوس كوفيد 19-كان لها تأثري كبري عىل توفري خدمات االستجابة للعنف القائم عىل النوع الجنساين ،وهو ما ص َّعب عىل الناجيات
الحصول عىل أي دعم ،مثل الحصول عىل املساعدة الصحية والنفسية والقانونية .وقد جاء هذا أيضً ا يف وقت تواجه فيه الدعوة لتمرير مرشوع قانون مكافحة
الجرائم الجنسية ردة فعل عكسية يف الربملان (مبا يف ذلك نسخة معدلة تتغاىض عن مطالب منظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة واملنظامت الوطنية
والدولية ألسباب مختلفة ،والتي سمحت كذلك بزواج األطفال والزواج املبكر والزواج القرسي)7.
وقد ذكر املشاركون يف البحث أن التدابري املتخذة ،يف أفغانستان ،الحتواء تفيش الجائحة باإلضافة إىل املخاوف االقتصادية والتوتر وظروف ضيق املعيشة هي جمي ًعا
عوامل تساهم يف زيادة العنف القائم عىل النوع الجنساين .عالوة عىل ذلك ،فإن العزلة الناتجة عن تدابري اإلغالق الشامل ال تزيد من خطر التعرض للعنف فحسب
بل تزيد أيضً ا من صعوبة طلب املساعدة وخطورتها .وقد أوضح املشاركون يف املقابالت مع ُمق ِّدمي املعلومات الرئيسيني ( )KIIأن جائحة فريوس كوفيد 19-تؤدي
إىل انخفاض يف توافر الخدمات الحيوية الالزمة لالستجابة لهذا االنتشار املتزايد .ونظ ًرا لتحويل املوارد املحدودة إىل مسار التصدي لجائحة فريوس كوفيد ،19-فقد
تم إيالء اهتامم ضئيل أو يكاد يكون معدو ًما تجاه القضايا الصحية األخرى .ويُعد من الرضوري تحديد خدمات العنف األرسي وخدمات الصحة والحقوق الجنسية
واإلنجابية (مبا يف ذلك مالجئ الطوارئ) كخدمات أساسية ومتويل منظامت حقوق املرأة التي تقدم االستجابة يف الصفوف األمامية.
يف كولومبيا ،تم رصد زيادة ملحوظة يف حاالت العنف القائم عىل النوع الجنساين يف املنازل الخاصة بعد تفيش الجائحة ،وهو ما أثر بدوره عىل العامل العاملني
يف املنازل والبيئات االجتامعية يف األماكن العامة .وعىل الرغم من الدعوات املتزايدة املطالبة بالحامية واالستجابة ،وصل عدد قليل من القضايا املرفوعة إىل
نظام العدالة .ويُعد العنف القائم عىل النوع الجنساين مشكلة صحية عامة متوطنة وقضية من قضايا حقوق اإلنسان يف البلد .يحدث العنف القائم عىل
النوع الجنساين يف كل من املناطق الحرضية والريفية ،ولكنه ينترش بصورة أعىل يف األماكن واملناطق املتأثرة بالنزاع املسلح وكذلك يف مناطق تدفق الالجئني
واملهاجرين .ويؤثر العنف بشكل شبه حرصي عىل النساء واملراهقات والفتيات .وقد شهدت أشكال محددة من العنف القائم عىل النوع الجنساين ارتفاعات
حادة أثناء تفيش الجائحة ،عىل سبيل املثال االستغالل الجنيس واالتجار بالبرش بسبب العنف عىل شبكة اإلنرتنت ،فضالً عن تعريض الفتيات واملراهقات والنساء
ملثل هذه الجرائم .وتم أيضً ا اإلبالغ عن حاالت الزواج القرسي واملبكر خاصة يف مجتمعات املهاجرين والالجئني.
يف العراق ،تشمل أشكال العنف الرئيسية التي تصاعدت يف ظل تفيش جائحة فريوس كوفيد 19-التحرش الجنيس بالنساء ،ال سيام يف املناطق الريفية وعرب
اإلنرتنت ،فضالً عن ارتفاع معدالت اغتصاب النساء والفتيات من ِقبل األقارب واالرتفاع امللحوظ يف حاالت الزواج القرسي للقرص كنتيجة لتعليق الدراسة .ويشري
العديد من املشاركني يف مختلف املحافظات إىل ارتفاع معدالت االنتحار بني النساء والشابات إما نتيجة التوتر أو العنف األرسي .ويأيت هذا كنتيجة إلخفاق
الجهات الرسمية والحكومية عىل مستوى كل من الحكومة العراقية االتحادية ( )FGIوحكومة إقليم كردستان ( )KRGيف تعزيز هياكل البنية التحتية الرسمية
املراعية للنوع الجنساين وأنظمة االستجابة املراعية لإلجراءات التشغيلية املو ّحدة بشأن اإلبالغ اآلمن والرسي عن العنف من ِقبل الناجني .ويف معظم املحافظات،
أشار املشاركون يف البحث إىل أن اإلبالغ عن العنف األرسي ال يزال يتم من خالل منظامت املجتمع املدين .وخالل فرتة تفيش الجائحة ،يتم تقديم اإلبالغات من
خالل املتطوعني أثناء تنفيذهم مهام توزيع املساعدات أو جلسات التوعية بفريوس كوفيد ،19-ال سيام يف املناطق النائية أو املهمشة .ومن ث ّم ،تظل الناجيات
 5تقرير التقييم الرسيع للعنف القائم عىل النوع الجنساين وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث :يف سياق جائحة فريوس كوفيد ،19-يوليو  2020نطاق املسؤولية عن العنف القائم عىل النوع الجنساين
يف الصومال
https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/884-gender-and-covid-19-responding-to-violence- 6
against-women-and-children-in-somalia
https://uk.reuters.com/article/us-somalia-women-rights/outrage-as-somali-parliament-drafts-law-permitting-child- 7
forced-marriages-idUSKCN257200
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معرضات ملخاطر أشكال التهميش املتعددة ،واإلبالغ املحدود وغري الكايف ،و ،بالتايل ،مخاطر الوصول إىل العدالة .ويأيت هذا كنتيجة لتعقيدات النظام القضايئ
وافتقاره للهيكل والخدمات اللذان من شأنهام دعم اإلبالغ اآلمن والرسي من ِقبل النساء.
يف نيجرييا ،أفاد معظم املشاركني بأن االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-أدت إىل زيادة العنف ضد النساء والفتيات .يأيت هذا يف سياق تزايد انعدام األمن
نتيجة تفيش الجائحة ونتيجة عدم االلتزام بالتدابري الخاصة باالستجابة للجائحة مثل اإلغالق الشامل والتباعد االجتامعي .ويؤدي ارتفاع معدل انتشار العنف
ضد النساء والفتيات إىل زيادة الطلب عىل الخدمات التي تعاين بالفعل من نقص التمويل والتي يتعني تكييفها مع الربوتوكوالت الخاصة بجائحة فريوس
كوفيد .19-لقد بات األمر صعبًا ،عىل سبيل املثال ،يف توفري سكن بديل للناجيات سواء من العنف األرسي أو عنف العشري .ويف حاالت أخرى ،الحظ املشاركون
أنه تم تعليق خدمات االستجابة للعنف ضد النساء والفتيات بشكل تام .ولقد أعرب عدد من املشاركني عن قلقهم حيال تعرض حقوق النساء والفتيات
وصحتهن للخطر نتيجة انخفاض جهود منع العنف ضد النساء والفتيات والحامية منه .كام وضح املشاركون أن الفقر واملناطق الريفية هام العامالن الرئيسيان
لزيادة حدة مخاطر العنف ضد النساء والفتيات وصعوبة الوصول إىل الخدمات الشاملة ،مبا يف ذلك خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .وقد أشار
بعض املشاركني إىل أن القيود املفروضة عىل السفر كجزء من تدابري جائحة فريوس كوفيد 19-خفَّضت عدد املوظفني القادرين و/أو الراغبني يف العمل مبرافق
الرعاية الصحية املتخصصة لالستجابة للعنف ضد النساء والفتيات وتقديم خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .وهذا يعني أن الناجيات من العنف
ضد النساء والفتيات يعانني من انخفاض الحصول عىل الرعاية املتخصصة عند الوصول إىل الخدمات ،وذلك باإلضافة إىل انخفاض إمكانية الوصول إىل الخدمات.
يف فلسطني ،عىل الرغم من اإلبالغ عن ارتفاع حاالت العنف القائم عىل النوع الجنساين خالل فرتة تفيش جائحة فريوس كوفيد ،19-يُعد من املعروف أن العديد
من النساء والفتيات ال يبلغن رسميًا عن العنف الذي يتعرضن له ،وذلك إما لحامية خصوصيتهن أو بسبب وجود مشكالت يف الوصول إىل الخدمات خالل فرتة
اإلغالق الشامل .وقد زاد عدد الخدمات املقدمة عرب خط املساعدة الهاتفي خالل فرتة طوارئ جائحة فريوس كوفيد 19-من أجل تلبية االحتياجات املتزايدة،
ولكن رافق ذلك مشكالت تقنية نشأ عنها عدم قدرة بعض األشخاص عىل عىل الوصول إىل الخدمات ،خاصة يف غزة حيث متثل مشكلة انقطاع الكهرباء مشكل ًة
يومية .وكانت غالبية املكاملات التي تم تلقيها تطلب يف املرتبة األوىل الحصول عىل معلومات والحصول عىل دعم الصحة العقلية والدعم النفيس االجتامعي
( ،)MHPSSثم جاءت يف املرتبة الثانية بعد ذلك الخدمات الخاصة بالصحة الجسدية واالعتداء والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع الجنساين.
يف أوكرانيا ،أفاد املشاركون بحدوث زيادة هائلة يف العنف القائم عىل النوع الجنساين بسبب انعدام األمن االقتصادي والغذايئ ،والذكورية ،وإدمان الكحول،
والحظر .ومن ث ّم ،مل تتمكن الخطوط الساخنة واملالجئ من تلبية الطلب املتزايد الذي ارتفع بنسبة  1,000يف املائة .وقبل الدخول إىل املالجئ ،يتعني إجراء
الفحوصات واالختبارات ذات الصلة بفريوس كوفيد 19-وهو األمر الذي يُعرض النساء والفتيات للخطر ،ال سيام مع وجود فرتة انتظار قبل الحصول عىل نتائج
الفحوصات تستغرق ما بني  10إىل  15يو ًما .وال تزال ثقافة مبدأ عدم التدخل يف شؤون “األُرس” األخرى قامئة ،مام يعني أن الضحايا والناجني غالبًا ما يتعرضون
ملزيد من التهميش .ومع ذلك ،فقد أدت جائحة فريوس كوفيد 19-إىل تسليط الضوء إعالميًا من جديد عىل هذا املوضوع وتجري مناقشته يف الغالب عىل كافة
املستويات .وحتى بعد السيطرة عىل الفريوس نفسه ،ستظل هذه الحاالت ،وغالبًا ما ستكون قد تفاقمت أو استرشت .وقد أكد املشاركون العاملون عيل امتداد
خط االتصال يف رشق أوكرانيا عىل ما للعنف القائم عىل النوع الجنساين من آثار السلبية للغاية طويلة املدى عىل املجتمعات املتأثرة بالنزاعات .تشمل عوامل
اإلجهاد طويلة املدى التي ميكن أن تسهم يف استمرار ارتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات ما ييل :زيادة البطالة والضعف االقتصادي؛ وعودة توقعات
النوع الجنساين واألعراف االجتامعية املتشددة؛ وارتفاع حاالت الصحة العقلية واستنزاف املوارد االجتامعية وشبكات الدعم؛ وفرض الضغوط لتويل األدوار
الذكورية (الوظائف ،وتلبية احتياجات األرسة) ،وعىل وجه الخصوص يف املناطق املتأثرة بالنزاعات.

 5.3تحويل النامذج االقتصادية ،وحامية مصادر الرزق والحامية االجتامعية ،ومعالجة الرعاية غري املدفوعة :عىل املدى البعيد ،ينبغي تغيري النامذج
االقتصادية للتأكد من أنها ترتكز عىل األشخاص والبيئة .وعىل املدى القريب واملتوسط ،يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل بدائل مصادر الرزق
باإلضافة إىل توفري الحامية االجتامعية الشاملة التي تصل بشكل خاص إىل السيدات العامالت يف قطاع االقتصاد غري الرسمي وكذلك العاملني يف القطاعات األكرث
تأث ًرا وأولئك الذين فقدوا وظائفهم ومصادر الدخل الخاصة بهم وليس لديهم عىل أي حامية اجتامعية أو مدخرات ميكنهم االستناد إليها .وينبغي أن يشمل ذلك
تدشني برامج األمن الغذايئ والنقدي يف حاالت الطوارئ ،وإنشاء جمعيات املدخرات والقروض القروية ( )VSLAsودعمها ،والوصول إىل الشبكات والجامعات،
وتوفري التدريب .وهذا من شأنه أن يضمن توفري الحامية القانونية للنساء والفتيات ،وباألخص العامالت يف القطاعات غري الرسمية والاليت ليس لديهن وضع
هجرة آمن ،وكذلك توفري معدات الحامية عند اللزوم .ويتعني إيقاف سداد القروض إىل املؤسسات ،وكذلك املصارف ،مؤقتًا .كام يتعني أن تقر خطط االستجابة
الوطنية واملحلية للجائحة بعبء الرعاية غري املدفوعة غري املتناسب الذي تتحمله النساء والفتيات ومن ث ّم العمل عىل معالجته.
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الخلفية
تُشكِّل أزمة جائحة فريوس كوفيد ،19-مثلها مثل جميع األزمات ،تأث ًريا مدم ًرا عىل االقتصاد ومصادر الرزق وأنظمة الحامية االجتامعية (حيثام وجدت) وكذلك
الرعاية غري املدفوعة .ومتثل النساء ،ويف بعض البيئات الفتيات ،مبا يف ذلك النساء والفتيات الالجئات واملرشدات داخل ًيا ،غالبية العاملني يف الوظائف غري الرسمية.
ومن ثم فهن كن أول من تأثر دخله بالجائحة ومل يحظني بأي نوع من أنواع الحامية أو عىل الدعم القانوين ،مام أدى إىل انخفاض دخل أرسهن بشكل فوري
وملحوظ .ويف العديد من الحاالت ،ال تكون هناك أي أنظمة دعم اجتامعي أو شبكات أمان ،وحيثام وجدت ،يتم تحويل التمويل غالبًا إىل مسار االستجابة
لفريوس كوفيد 19-وذلك بدالً من برامج األمن الغذايئ والتحويالت النقدية الفورية .وقد تفاقم ذلك األمر يف بعض البيئات بسبب سوء استخدام اإليرادات
الرضيبية أو عدم توزيعها .وحيثام يشيع وجود جمعيات املدخرات والقروض القروية ( ،)VSLAsتُلغى مساحات الشبكات الهامة ،مام يعني انعدام شبكات
دعم النساء والفتيات أيضً ا .ويف بعض الحاالت ،حيثام سمحت البنية التحتية ،قامت النساء بتحويل أعاملهن إىل العمل عرب اإلنرتنت ووسعت قاعدة عمالئهن
أثناء تفيش الجائحة .باإلضافة إىل زوال مصادر الرزق ،فقد زادت حاجة املرأة من الرعاية غري املدفوعة بشكل ملحوظ أثناء انتشار الجائحة مام أدى إىل زيادة
العبء وتضاعفه (إن مل يكن أكرث من ِضعف واحد) .ومن ثم بات من الرضوري أن تعالج االستجابة للجائحة الرعاية غري املدفوعة للنساء وكذلك التأثري الواقع
عىل مصادر رزقهن ،وذلك ألن هذان األمران ناتجان عن االستقالل االقتصادي للمرأة وألنهام يتداخالن مع جوانب املساوة عىل مستوى النوع الجنساين األخرى
مبا يف ذلك العنف القائم عىل النوع الجنساين واألعراف االجتامعية والوصول إىل الخدمات األساسية والتغيريات طويلة املدى يف املواقف والسلوكيات.
الدليل القُطري
يف العراق ،ذكر املشاركون أن الفئات األكرث تأث ًرا بالتأثري االقتصادي السلبي لجائحة فريوس كوفيد  19-هم األرس ذات الدخل املنخفض ،والنساء العامالت يف القطاع
غري الرسمي ،والنساء العامالت يف قطاع الزراعة ،وربات املنازل ،والنساء امل ُعيالت ألرسهن (خاصة األرامل واملطلقات والنساء املرشدات داخليًا ،والاليئ  -وفقًا ملنظمة
 - Oxfamهن امل ُعيالت ألرسة من بني كل عرش أرس يف العراق) .وقد ذكر املشاركون من املناطق الريفية أن االستجابة الرسمية لجائحة فريوس كوفيد 19-تركز عىل
املدن الكربى وتتجاهل املناطق الريفية حيث تشكل النساء  70يف املائة من العاملني يف املجاالت الزراعية .ويف هذه املناطق أيضً ا ،تعمل العديد من النساء أيضً ا يف
وظائف غري رسمية ،مثل العمل يف صناعة السجاد أو صيد األسامك ،مام يعرضهن ملزيد من التحديات واملخاطر يف ظل جائحة فريوس كوفيد .19-ولذا ،عىل املدى
القريب ،يتعني عىل الحكومة العراقية االتحادية وحكومة إقليم كردستان توفري تحويالت نقدية طارئة إىل النساء األكرث تهميشً ا أو مواجه ًة للخطر كوسيلة إضافية
لحاميتهن من مخاطر العنف القائم عىل النوع الجنساين .وعىل املدى املتوسط واملدى البعيد ،يتعني عىل الحكومة العراقية االتحادية وحكومة إقليم كردستان
االستثامر يف رأس املال البرشي وتعزيز القطاعات اإلنتاجية وتوفري الحامية القانونية للنساء العامالت يف جميع القطاعات ضد الفصل التعسفي أو التوظيف بدون
إبرام عقد .كام يتعني معالجة املشاركة االقتصادية للمرأة يف القطاع غري الرسمي مبا يسمح لها بالحصول عىل الضامن االجتامعي.
يف كولومبيا ،أفادت منظامت حقوق املرأة أن النساء عانني من العواقب االقتصادية للجائحة أكرث من غريهن وغالبًا ما فقدن الوظائف ومصادر الرزق ،أو
اضطررن إىل قبول الخطر املتزايد لإلصابة من أجل استمرار أنشطتهن التي تتعلق مبصادر الرزق .وأثناء انتشار الجائحة ،تأثرت النساء العامالت بطرق مختلفة.
فغال ًبا ما قد فقدت العامالت يف صناعات الخدمات وظائفهن مثل العامالت يف املطاعم والفنادق وقطاعات السياحة .كام تأثرت أولئك الاليت تعتمدن عىل
األنشطة االقتصادية غري الرسمية بالحجر الصحي الصارم ،حيث توقفت العديد من فرص الدخل القامئة .وقد واجهت النساء العامالت يف الخدمات األساسية،
مثل العامالت يف القطاع الصحي والعامالت يف املنازل ،التعرض املتزايد لخطر العدوى.
يف ميامنار ،تسببت جائحة فريوس كوفيد 19-يف زيادة الطلب عىل خدمات الرعاية غري املدفوعة من جانب النساء والفتيات .وقد أدت القيود املفروضة للحد
من انتشار الجائحة (مثل إغالق املدارس وتدابري اإلغالق الشامل التي خلقت ساعات إضافية من رعاية األطفال) باإلضافة إىل الوجود املفرط للمرأة يف قطاع
العمل غري الرسمي إىل فقدان العديد من النساء للعمل وكسب الدخل والتأثري عىل العاملة 8.وعىل وجه التحديد ،منذ بداية الجائحة ،شهدت ميامنار إغالق
العديد من مصانع املالبس يف ظل فرض القيود عىل التجمعات وتدابري اإلغالق الشامل .وقد نج َم عن ذلك تأثري غري متكافئ عىل النساء والفتيات ،حيث إن
أغلبية القوى العاملة التي تعمل يف صناعة املالبس من اإلناث (بنسبة تُق َّدر بنحو  90يف املائة) 9.وأشار أيضً ا بعض املشاركني إىل أن بعض النساء يلجأن إىل
استخدام التكنولوجيا كوسيلة مبتكرة لتنويع خيارات كسب الرزق خالل فرتات اإلغالق الشامل ،حيث يتمثل هذا االستخدام للتكنولوجيا يف التسويق عرب
اإلنرتنت وبيع املنتجات عرب اإلنرتنت وتوسيع قاعدة عمالئهن باإلضافة إيل التواصل مع نساء أخريات ملشاركة معلومات السوق .ومن ثم يُعد هذا السبيل غري
متاح أمام النساء املقيامت يف مخيامت املرشدات داخل ًيا ،حيث يُحظر استخدام اإلنرتنت .وعىل الرغم مام تفرضه خطة اإلغاثة االقتصادية بشأن جائحة فريوس
كوفيد )CERP( 19-املقدمة من ِقبل الحكومة ،فقد تم إقرارها  -حتى من ِقبل النقاد  -باعتبارها أحد جهود الرعاية الشاملة وأول نظام حامية اجتامعية عىل
 8منظمة (“ ActionAid (2020تقارير املوجة األوىل لفريوس كوفيد 19-وأثرها عىل املساحة املدنية والسياسية يف ميامنار” [مصدر عىل اإلنرتنت]ُ ،متاح عىل:

https://myanmar.actionaid.org/publications/2020/reporting-myanmars-covid-19-first-wave-and-its-impact-civic-andpolitical-space
 9مؤسسة (“ EMReF (2017الشابات من القُرى الريفية هن وقود أي صناعة حرضية» :استبيان أسايس للقوى العاملة يف قطاع صناعة املالبس يف يانغون”ُ ،متاحة عىل:
https://www.emref.org/sites/emref.org/files/publication-docs/ygfdigital_version_eng-ca_report.pdf
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املستوى الوطني يف ميامنار يوفر الغذاء والتحويالت النقدية .تضمنت خطة اإلغاثة االقتصادية بشأن جائحة فريوس كوفيد 19-تدابري االقتصاد الكيل ،وتقديم
القروض إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ( ،)SMEsوخطة للتنمية املجتمعية ذات مك ِّون حامية اجتامعية قوي.
يف نيجرييا ،سلط معظم املشاركني الضوء عىل انخفاض التنمية االقتصادية الخاصة باملرأة وكذلك انخفاض مصادر الرزق بشكل ملحوظ نتيجة التأثريات
االقتصادية السلبية التي خلّفتها جائحة فريوس كوفيد .19-وعىل مستوى نيجرييا ،أدى فقدان الوظائف أو انخفاض فرص الحصول عىل الدخل إىل زيادة الفقر.
عىل وجه الخصوص ،تتأثر النساء بفقدان العمل غري الرسمي ،عىل سبيل املثال العامالت كبائعات أغذية أو عامالت نظافة .ويف حني أن جميع األرس قد تأثرت
بفقدان الوظائف أو تخفيض الرواتب أو االنخفاض يف فرص إدرار الدخل األخرى ،باتت النساء محل التوقعات بأنهن مسؤوالت عن أن يكون لدى األرس ما
يكفيها للعيش .وقد أشار املشاركون إىل أن النساء يكافحن إلدارة شؤون العمل والرعاية األرسية غري املدفوعة أثناء تفيش الجائحة وذلك إما بسبب القيود املالية
أو قيود الوقت عند قيامهم باألعامل اإلضافية لتأمني بعض الدخل .كام أفاد املشاركون مبدى تأثري جائحة فريوس كوفيد 19-عىل مصادر الرزق بالنسبة لسيدات
األعامل أيضً ا .وقد أثرت عمليات اإلغالق الشامل عىل تشغيل األسواق ،والتي تُعد مبثابة مساحة أساسية ألنشطة توليد الدخل وفرص العمل بالنسبة للنساء .ويف
بعض الحاالت ،أشار املشاركون إىل حاالت القبض عىل النساء العامالت بالتجارة ومن ث ّم احتجازهن بسبب عدم قدرتهن عىل سداد القروض التي تم الحصول
عليها من بنوك التمويل الصغري ومتناهي الصغر .وتُعد االحتياجات قصرية املدى احتياجات ملحة وتفوق يف أهميتها خطط االستثامر والنمو االقتصاديني طويلة
خاصا يف يف خطة انتعاش اقتصادي.
املدى .ومن ثم ستكون هذه العواقب عواقب طويلة املدى لجائحة فريوس كوفيد 19-وستتطلب اهتام ًما ً
يف فلسطني ،زاد الوضع االقتصادي للنساء والفتيات سو ًءا يف ظل فرض القيود عىل التنقل وفرض حالة الطوارئ املرتبطة بجائحة فريوس كوفيد .19-وفقًا لوزارة
التنمية االجتامعية الفلسطينية ،قد دخلت ما ال يقل عن  53,000أرسة فلسطينية يف دائرة الفقر يف عام  .2020ووفقًا للمنظامت التي تم عقد مقابالت معها،
تم فصل العديد من النساء العامالت بشكل غري رسمي من وظائفهن ومن ثم فقدن مصادر دخلهن الرئيسية .أظهر استبيان تم إجراؤه خالل شهر أبريل من
ِقبل مؤسسة ( Arab World for Research and Development (AWRADأن  26يف املائة من اإلناث املشاركات يف فلسطني قد فقدن وظائفهن كليًا أو
جزئ ًيا مقارن ًة بنسبة  29يف املائة من الذكور املشاركني .وكان التأثري قاسياً بشكل خاص عىل األرس التي تعولها اإلناث والتي بلغت نسبتها  11يف املائة من األرس
الفلسطينية .وقد اقرتنت تلك الصعوبات االقتصادية املبارشة بزيادة يف الرعاية غري املدفوعة ،خاصة لكبار السن واألطفال .ووفقًا لالستبيان الذي أجرته مؤسسة
 ،AWRADفإن نسبة  68يف املائة من النساء املشاركات فيه أبلغن عن حدوث زيادة يف “األعامل املنزلية” بينام أبلغت نسبة  52يف املائة من النساء املشاركات
فيه عن حدوث زيادة يف رعاية األطفال .وتشري املنظامت التي تم إجراء مقابالت معها أن استجابة السلطة الفلسطينية مل تكن مراعية للنوع الجنساين وكثفت
األدوار التقليدية التي تكون فيها املرأة هي مقدم الرعاية الرئييس يف األرسة .وقد أوضحت أيضً ا أن مستويات انعدام األمن الغذايئ يف فلسطني ،ال سيام أثناء
عمليات اإلغالق الشامل ،قد زادت.
يف الصومال ،فقدت العديد من األرس مصادر دخلها الرئييس ،مبا يف ذلك التحويالت الواردة من الخارج والتي تلعب دو ًرا محوريًا يف اقتصاد الصومال ومتثل
رشيان الحياة لألشخاص املتأثرين بالكوارث والصدمات ،وذلك يف ظل وجود العديد من األرس يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية وبعض املناطق الريفية التي
تعتمد عليها يف تلبية احتياجاتها املنزلية األساسية 10.وقد اقرتحت العديد من املنظامت أنه يتعني تأمني األموال املخصصة لربامج النساء والفتيات ،وكذلك
للمساواة عىل مستوى النوع الجنساين ،جزئ ًيا عىل األقل ،وتصميم شبكات أمان مراعية للنوع الجنساين تلبي احتياجات النساء والفتيات .وقد أثرت جائحة
فريوس كوفيد 19-تأث ًريا كب ًريا عىل العديد من الرشكات التي كانت مصدر دخل وحيد لألشخاص يف الصومال .وقد ساهمت التدابري املتخذة ،مثل تعليق الرحالت
الداخلية والدولية وحظر التجول واإلغالق الجزيئ ووقف حرية التنقل ،بشكل كبري يف انهيار الرشكات الصغرية مثل الرشكات ذات الصلة ببيع تذاكر الطريان أو
القات ،وكذلك الرشكات التي تخضع لسيطرة النساء .وقد تأثرت النساء الاليئ عادة ما يعملن يف وظائف غري مستقرة وغري رسمية بشكل أكرب واضطررن إىل ،أو
أُرغمن عىل ،القبول بوظائف ومواقف استغاللية ،حيث أشارت إحدى املنظامت إىل زيادة حاالت الزواج والبغاء القرسيني يف مخيامت املرشدين داخل ًيا كوسيلة
للبقاء عىل قيد الحياة .كام تأثرت النساء املحرومات اقتصاديًا يف املجتمعات املضيفة وكذلك يف مجتمعات املرشدين داخل ًيا ألنهن كن معيالت األرسة ومل يكن
بإمكانهن الحصول عىل الوظائف الع َرضية مثل التنظيف والغسيل واألعامل املنزلية األخرى .وتع ّرضت أيضً ا النساء والفتيات املرشدات داخليًا لإلساءة واالستغالل
من ِقبل العائالت التي يعملن لديهن يف أعامل غسيل املالبس أو األعامل املنزلية ،ومع ذلك بسبب تفيش جائحة فريوس كوفيد 19-انتهي بهم الحال إىل أنهن
مل يحصلن عىل رواتبهن الشهرية لعدة أشهر.
وسلَّط املشاركون الضوء عىل أن القيود الحالية املفروضة عىل حرية التنقل يف أوغندا أدت إىل تفاقم هشاشة مصادر رزق النساء .ويؤثر هذا بشكل خاص عىل
النساء سواء ك َّن من كبار السن ،أو ذوات إعاقة ،أو جزء من عائلة كبرية ،أو ينتمني إىل أقلية عرقية ،أو مصابات بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز ،أو الجئات
أو مرشدات داخل ًيا ،أو يعشن يف منطقة ريفية ،أو يعتمدن عىل زراعة الكفاف ،أو يعملن يف القطاع غري الرسمي .وباإلضافة إىل توقف برامج اإلغاثة ،توقفت
أيضً ا مصادر الدخل الخاصة بالنساء بسبب األزمة ،فقد أصبحن غري قادرات عىل الوصول إىل األسواق حيث ميكنهم بيع املنتجات واالنخراط يف التجارة محدودة
النطاق .وأدى عزل املستهلكني املحتملني يف الداخل وإغالق الحدود واألسواق إىل إضاعة أهم الفرص التجارية التي يعتمد الكثريون عليها عىل أساس يومي
لتغطية احتياجاتهم األرسية األساسية .وباإلضافة إىل إغالق األعامل التجارية التي كانت تلعب دو ًرا رئيس ًيا يف توظيف النساء عاد ًة مثل الصالونات واملطاعم
وصناعة البستنة ومتاجر املالبس ،فقد أغلقت أيضً ا األعامل التي استمرت يف العمل عىل أساس توظيف الرجال .وتُعد املرأة ُممثَّلة متثيالً مفرطًا يف السياحة
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الخدمية وصناعة الضيافة ،وهو قطاع يتميز بأجور منخفضة وأمن وظيفي محدود ويتأثر بشكل كبري بجائحة فريوس كوفيد .19-ومن املرجح أن تتفاقم
اآلثار التي تعاين معظم األرس منها بالفعل وأن تكون طويلة املدى بني أشد الناس فق ًرا ،وخاصة فقراء الحرض ،الذين هم أكرث تهميشً ا .وستكون لهذه العوامل
عواقب طويلة املدى عىل التمكني االقتصادي واالجتامعي للنساء والتي من شأنها أن تُزيد من تهميشهن .ومن ثم يكون من املهم ضامن تصميم حزم االنتعاش
االقتصادي عىل النحو املناسب ووصولها إىل الفئات التي تأثرت دخولها ومصادر رزقها أكرث من غريها وذلك من أجل دعم تلك الفئات يف إعادة إنشاء مصادر
الدخل والحفاظ عىل ُسبل كسب الرزق.
يف أوكرانيا ،كان العامل املهاجرون إما عالقني بسبب إغالق الحدود وعدم قدرتهم عىل العمل وإرسال األموال أو العودة إىل الوطن ،أو غري قادرين عىل العثور
عىل فرص عمل .أما بالنسبة للنساء أصحاب األعامل التجارية الاليت استطعن االنتقال بعملهن إىل العمل عرب اإلنرتنت ،فقد فعلن ذلك .وقد كان هناك توفري
محدود للحامية االجتامعية وشبكات األمان .واستجابت بعض البلديات بفعالية للضغوط الناجمة عن الجائحة ،لكن الغالبية الساحقة مل تستجب .وتسبب
فقدان ُس ُبل الرزق عىل املستوى الوطني املقرتن باالفتقار إىل الحامية االجتامعية يف زيادة انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي يف املجتمعات املهمشة .وحيث
يُنظر إىل النساء عىل أنهن ُمق ِّدمي الرعاية الرئيسيني يف األرسة ويُتوقع منهن أن يصبحن كذلك ،فإن هذا يزيد من عبء العمل املنزيل عليهن ويُع ِّرضهن أيضً ا
لخطر إصابة أكرب .وتُعد النساء الاليت يقمن برتبية األطفال ذوي اإلعاقة غري مرئيات عىل األغلب وذلك مع إغالق مراكز إعادة التأهيل أو املراكز الخاصة ،وهو
ما يعني أن األرس ال تستطيع توفري مستوى الرعاية الالزم ألطفالها .عالوة عىل ذلك ،وبسبب عمليات اإلغالق ،كافح أيضً ا كبار السن من الرجال والنساء للحصول
عىل املعاشات التقاعدية.

 6.3زيادة الوصول املتكافئ عىل مستوى النوع الجنساين واملراعي له إىل املعلومات والتكنولوجيا والسالمة عىل شبكة اإلنرتنت :ينبغي عىل الحكومات
واملجتمع الدويل ضامن وصول النساء والفتيات املهمشات ،يف املناطق النائية واملتأثرة بالرصاعات ،إىل التعليم والعمل واملعلومات واملساحات عيل شبكة
اإلنرتنت .وميكن أن يشمل ذلك الوصول املجاين أو املدعوم إىل اإلنرتنت واألجهزة الذكية ملنع املزيد من االستبعاد .ويتعني عىل املنصات املوجودة عىل اإلنرتنت
ضامن عدم تعرض النساء والفتيات الاليت يصلن إىل املساحات عىل اإلنرتنت للتشهري والهجامت والتهديدات عرب اإلنرتنت ،كام يتعني عىل تلك املنصات أن تلتزم
بالتصدي النتشار املعلومات املضللة عىل شبكة اإلنرتنت .ويتعني أيضً ا أن تراعي الخطط املوضوعة للطوارئ إمكانية التواصل من خالل طرق أخرى بخالف
اإلنرتنت مع املناطق التي ال تتوفر فيها الكهرباء أو التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربايئ .وباإلضافة إىل املساحات املتاحة عىل اإلنرتنت ،يتعني توفري حمالت التوعية
حول “اعرف حقوقك” وتوفري الخدمات .كام يتعني لحمالت زيادة التوعية تلك أن تستهدف النساء والفتيات ،وكذلك األشخاص الذين يأخذون قراراتهم الحياتية
بأنفسهم .وكذلك يتعني أن تضمن تلك الحمالت مجابهة املعلومات املضللة بشكل منهجي.
الخلفية
عندما تحول العامل إىل اإلنرتنت ،تخلفت النساء والفتيات غال ًبا عن الركب .وأدى االفتقار إىل الوصول إىل شبكة اإلنرتنت وعدم توافر األجهزة الذكية وانقطاع
الكهرباء وإعطاء أولوية الوصول إىل أفراد األرسة الذكور ونقص مهارات تكنولوجيا املعلومات إىل استبعاد العديد من النساء والفتيات وتهميشهن .ومن ثم
فقد تأثرت النساء والفتيات املهمشات بشكل خاص بسبب االفتقار إىل الوصول إىل شبكة اإلنرتنت وعدم توفر التعليم والعمل واملعلومات واملساحات عىل
اإلنرتنت .ومل يؤثر ذلك عىل الوصول إىل التعليم ،والتدريب ،ومساحات التواصل ،والعمل عرب اإلنرتنت فحسب ،بل حال أيضً ا دون وصول النساء والفتيات إىل
املعلومات األساسية حول الجائحة والخدمات والحقوق .وقد أصبحت أيضً ا بعض املنصات املوجودة عىل شبكة اإلنرتنت مصد ًرا للمعلومات املضللة ووسيلة
لإلساءة والهجامت والتهديدات عرب اإلنرتنت .ومن ثم يجب أن تكفل االستجابة للطوارئ حصول النساء والفتيات عىل التكنولوجيا اآلمنة لضامن عدم تعرضهن
ملزيد من التهميش.
الدليل القُطري
سلَّط املشاركون يف أفغانستان الضوء عىل أنه قد تم نرش املعلومات الخاصة بجائحة فريوس كوفيد 19-وتدابري الوقاية ذات الصلة بها إىل حد كبري عرب الراديو
والتلفاز ووسائل التواصل االجتامعي والهواتف املحمولة  -ومع ذلك ميكن للمجتمعات الريفية واألكرث تهميشً ا يف أفغانستان أن تكافح من أجل الوصول إىل
قنوات التواصل هذه بسبب التكلفة واملوقع ومستوى معرفة القراءة والكتابة .وتواجه النساء والفتيات غال ًبا عقبات يف الوصول إىل املعلومات بسبب األعراف
الذكورية .ومن ثم فهذا يعني أنه ّن أكرث عرضة لخطر اإلصابة بفريوس كوفيد 19-ونقله .وقد ذكر أحد األشخاص الذين متت مقابلتهم ما ييل“ :من املمكن أن
تصل نسبة  20يف املائة من النساء إىل التكنولوجيا”.
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يف أوكرانيا ،يتمتع النساء والرجال يف املراكز الحرضية بالوصول املتساوي عىل مستوى النوع الجنساين إىل التكنولوجيا وشبكة اإلنرتنت تقري ًبا .ومع ذلك ،تعتمد
هذه املساواة عىل وضعهم االقتصادي .وتفتقر العديد من العائالت إىل القدرة عىل رشاء العديد من األجهزة ،ونتيجة لذلك تتنازل املرأة عن استخدام األجهزة
إلتاحتها لألطفال من أجل الدراسة أو للرجال من أجل العمل .يف حني أن العديد من الخدمات اإللكرتونية سعت إىل االنتقال إىل شبكة اإلنرتنت ،إال إن العديد
من النساء وخاصة األكرب س ًنا تكافحن يف الوصول إىل هذه الخدمات نظ ًرا ملحدودية الوصول إىل شبكة اإلنرتنت وتوافر األجهزة .كام أنه ال يتم الرد عىل الخطابات
املرسلة إىل مكاتب الحكومة املحلية .وقد أدت فكرة إغالق املكتبات املحلية إىل إعاقة العديد من النساء األكرب س ًنا من الوصول إىل اإلنرتنت متا ًما.
وقد تحولت الحكومتان يف العراق إىل التعلم عن بُعد عرب اإلنرتنت دون توفر دراسة تحليلية حول :حالة البنية التحتية ،وشبكات اإلنرتنت ،وتغطية جميع
املناطق؛ واألمن يف مناطق الرصاعات التي ال تزال تعاين من التشويش الكهرومغناطييس؛ وتأثري فريوس كوفيد 19-املستند إىل النوع الجنساين عىل الفتيات
والنساء؛ والتفاوت بني الفتيات والفتيان يف قدرتهم عىل الوصول إىل التكنولوجيا .يف العراق  ،أشار املشاركون إىل أن النساء والفتيات يف املناطق الريفية أكرث
تهميشً أ وأقل وصوالً إىل التكنولوجيا ،وبسبب الظروف االقتصادية الصعبة والفقر والتهميش ،مل تتمكن العديد من األرس من توفري األجهزة اإللكرتونية للفتيات
إلكامل تعليمهن ،مام أدى إىل تركهن الدراسة .ويف العديد من املناطق ،أدت األعراف الجنسانية القامئة واألعراف الذكورية السائدة إىل الحد من وصول الفتيات
إىل التعليم عرب اإلنرتنت ألنهن ممنوعات من االتصال هاتف ًيا باملدرسني الذكور.
يف كولومبيا ،يختلف الوصول إىل التكنولوجيا بشكل كبري بني املناطق الحرضية والريفية .وتسبب هذا االختالف يف العزلة خاصة يف بعض املناطق التي توجد
فيها األقليات العرقية .وقد يُرت َجم هذا إىل افتقار النساء والفتيات إىل املعلومات يف الجوانب املتعلقة بكيفية الوقاية من اإلصابة بعدوى فريوس كوفيد19-
يس وصول النساء والفتيات إىل اإلنرتنت أثناء الجائحة وصولهن إىل الخدمات الصحية عرب اإلنرتنت والتوصل إىل معلومات دقيقة
وكيفية طلب املساعدة .وقد ّ
ِ
حول كيفية االعتناء بأنفسهن ومن ثم أرسهن .ومع ذلك ،كان هناك بعض النساء واملراهقات والفتيات الاليت تعرضن لالنتهاكات عىل اإلنرتنت من قبل مرتكبي
االنتهاكات الجنسية ومرتكبي االستغالل الجنيس واملتاجرين بالبرش ،مبا يف ذلك املنظامت اإلجرامية التي استغلت نقاط ضعف السكان وحولتهم إىل ضحايا.
يف لبنان ،تتقيد إمكانية وصول النساء والفتيات إىل اإلنرتنت والتكنولوجيا عالية الجودة باألعراف االجتامعية والتكاليف مام يؤدي إىل عدم إيالء األولوية
لوصولهن إىل اإلنرتنت والتكنولوجيا عىل مستوى األرسة .كام قد أدت األعراف االجتامعية أيضً ا إىل تفاقم التنمر وزيادة العنف عرب شبكة اإلنرتنت ،وهو ما أثر
سل ًبا عىل النساء والفتيات بشكل أكرب جراء تعرضهن للتهديد والتشهري .مل يكن معظم املشاركني عىل دراية بتفيش أوبئة أخرى بسبب ما يعانون منه من نقص
املعلومات والوصمة ذات الصلة ببعض الفريوسات واألمراض والحاالت الصحية مثل فريوس نقص املناعة البرشية .وقد تم أيضً ا رصد االفتقار إىل املعلومات
وانتشار املعلومات الخاطئة فيام يتعلق بفريوس كوفيد .19-فعىل سبيل املثال ،أفاد األشخاص الذين متت مقابلتهم بأن الالجئات السوريات عىل أنهن حامالت
لفريوس كوفيد ،19-األمر الذي يزيد من التمييز واملخاطر التي يواجهنها .ومن ثم تنترش هذه املعلومات غري الدقيقة عىل نطاق واسع عىل وسائل التواصل
االجتامعي ،والتي بدورها تلحق أرضا ًرا بالغة باملجتمعات واألفراد املستهدفني وكذلك مبحاوالت الحد من انتشار الفريوس.
يف ميامنار ،تتمتع النساء والفتيات بوصول محدود إىل التكنولوجيا كمصدر للمعلومات والوقاية والحامية من العنف .وهناك حاجة إىل االستثامر يف خيارات
مصادر الرزق البديلة واالحرتازية للنساء واألرس التي تعولها نساء واألعامل التجارية التي تقودها نساء ،مبا يف ذلك املنح النقدية الطارئة وزيادة فرص الحصول
عىل التدريب والتكنولوجيا لتمكني النساء من العمل من املنزل وتنويع مصادر دخلهن .ومن شأن هذه التدابري دعم النساء ليصبحن مستخدمات للتكنولوجيا
الرقمية وزيادة وصولهن إىل معلومات السوق اإللكرتونية.
يف أوغندا ،سلّط املشاركون الضوء عىل تقديم املعلومات املتعلقة بفريوس كوفيد 19-إىل املجتمعات/األشخاص من خالل الراديو والتلفاز واإلنرتنت (وخاصة
وسائل التواصل االجتامعي) والهواتف املحمولة والتفاعالت وج ًها لوجه .ومع ذلك ،ال يصل الجميع إىل قنوات املعلومات والتواصل تلك وهو ما يرجع إيل التكلفة
أو املوقع أو معرفة القراءة والكتابة أو ببساطة نقص الوعي بتوافر املعلومات وأهميتها .ومن ثم تُعد الجامعات املهمشة و/أو النائية ،مثل النساء والفتيات
اللوايت يعشن يف املناطق الريفية واملستوطنات ،مثاالً للجامعات التي قد ال تحظى بالوصول إىل املعلومات املتاحة عىل نطاق واسع بخالف ذلك.
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 7.3إعطاء األولوية للسالم والحد من النزعة العسكرية وانعدام األمن :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل ضامن أن تكون االستجابات ذات الصلة بفريوس
كوفيد 19-واألزمات واألوبئة املستقبلية متمحورة حول األشخاص وتركز عىل احتياجات املجتمع بدالً من السلطات .كام يتعني عليهام ضامن مراعاة تدابري
االستجابة لألزمات للنوع الجنساين ،ال سيام إذا كانت األجهزة األمنية مشاركة يف عمليات التنفيذ ،وعدم تأثريها سل ًبا عىل النساء والفتيات .وسيتطلب ذلك تحليالً
مستم ًرا للرصاع القائم عىل النوع الجنساين للتخفيف من حدة االستجابات ذات النزعة العسكرية لألزمات .كام يتعني عىل الدول حظر توريد األسلحة واملعدات
العسكرية أثناء إدارة األزمات .ويتعني عىل املجتمع الدويل والحكومات الدعوة إىل السالم ووقف إطالق النار وإيقاف عمليات اإلغالق أو الحصار القامئة مسبقًا
من أجل ضامن عدم تفاقم األزمة بسبب زيادة الرصاعات وانعدام األمن.
الخلفية
يف العديد من البيئات ،مل تقترص االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-عىل عىل كونها ذات طابع ذكوري فحسب ،بل كانت ذات نزعة عسكرية أيضً ا يف ظل تزايد
“قوة” األجهزة األمنية التي أقامت حواجز عىل الطرق ،وعسكرت الحظر بنرش رجال الرشطة ،وزادت من عمليات التوقيف والتفتيش ،ويف بعض الحاالت زادت
من ارتكاب العنف القائم عىل النوع الجنساين .وقد أدى ذلك إىل زيادة انعدام األمن الذي تعاين منه العديد من النساء والفتيات كام اقرتن بتفاقم التوترات
والعنف والجرمية وجامعات القصاص األهلية ويف بعض الحاالت زيادة قتل اإلناث .تتداخل االستجابات ذات النزعة العسكرية وما ينتج عنها من زيادة يف انعدام
األمن مع استبعاد النساء والفتيات عىل املدى البعيد من املشاركة االجتامعية االقتصادية والسياسية ،والعنف القائم عىل النوع الجنساين ،واألعراف الذكورية
واالجتامعية التي ت ُه ِّمش النساء والفتيات ،وهو ما يؤدي إىل زيادة استبعاد النساء والفتيات وحرمانهن من حقوقهن .وال ينبغي استخدام االستجابة للجائحة
لخلق “الحلول” العسكرية وتعزيزها ،بل ينبغي استخدامها لتعزيز دور السالم .وميكن استخدام الحلول العسكرية لبدء وقف إطالق النار وإنهاء أي عمليات
إغالق أو حصار قامئة ورمبا البدء يف إنشاء أو بناء عمليات سالم تقر بالحاجة إىل السالم واملساواة.
الدليل القُطري
يف العراق ،أشار املشاركون إىل أن الحكومة العراقية االتحادية وقوات الحشد الشعبي قد فرضتا سياسات أمنية ،والتي تشمل االلتزام بحظر التجول بقوة السالح.
ومن ثم يتعني االعرتاف بأنه تم إضفاء الطابع األمني عىل االستجابة للفريوس يف إطار انتشار األسلحة يف العراق ،وتدفق السالح إىل امليليشيات ،واالستخدام
املتزايد لألسلحة النارية الرتكاب جرائم قتل اإلناث باإلضافة إىل الجرائم ضد النساء يف مجاالت البيئة املنزلية .وقد أفاد أحد املشاركني فيام يتعلق بالتوافر املتزايد
لألسلحة مبا ييل“ :تم فتح املزيد من محالت بيع األسلحة يف كركوك بدعوى بيع أسلحة الصيد” .كام أن األسلحة قد انترشت يف القبائل وباتت ت ُستخدم كث ًريا ضد
الجامعات واألقليات امل ُه َّمشة .وكان لفكرة تدخل السلطات العسكرية ملواجهة فريوس كوفيد 19-عواقب وخيمة عىل الصحة العقلية والبدنية للنساء والفتيات
حيث تسببت القوى العسكرية يف بث الخوف والذعر بينهن وتم منعهن من الوصول إىل املستشفيات أو املراكز الصحية .باإلضافة إىل ذلك ،أعاقت السلطات
العسكرية عمل الشبكات املدنية واألفراد الذين كان عليهم نرش فرق يف املجتمعات للقيام بأعامل الطوارئ واإلغاثة (توزيع املساعدات وزيادة الوعي) ،وذلك
بسبب تضارب البيانات الرسمية والتغيريات التي تطرأ يف اللحظة األخرية عىل عمليات املوافقة.
يف نيجرييا ،سلَّط املشاركون الضوء عىل ارتفاع مستويات الخوف نتيجة انتشار الجائحة ،مام أدى إىل ارتفاع مستويات الرصاعات العنيفة وانعدام األمن عىل
مستوى املجتمع املحيل .وكان الشعور بعدم األمان هذا مستن ًدا إىل النوع الجنساين؛ لذا تواجه النساء والفتيات خط ًرا متزاي ًدا من التعرض للعنف املسته َدف
باإلضافة إىل انخفاض القدرة عىل التنقل يف البيئات التي تؤدي فيها املخاوف األمنية إىل تضاعف القيود الحالية املفروضة بسبب اإلغالق الشامل .يهيمن الرجال
عىل ارتكاب أعامل العنف وانعدام األمن واالستجابة لهام .وقدم أحد املشاركني مثاالً عىل ذلك مستشه ًدا بتزايد عمليات السطو املسلح والهجامت املسلحة التي
يشنها عصابة يفتيان “األواوا” 11التي بدورها شهدت نشاطًا متزاي ًدا من جانب جامعات القصاص األهلية التي يسيطر عليها الرجال .وال تزال النساء والفتيات
يتأثرن بشكل أكرب باملخاوف األمنية خالل فرتة جائحة كوفيد ،19-ومع ذلك فإنهن يُستبعدن من كل من صنع القرارات املتعلقة باالستجابة وتنفيذ االستجابة.
وقد الحظ بعض املشاركني أن النهج املستخدم من ِقبل حكومة نيجرييا يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-نه ًجا ذكوريًا ،والذي يُعطي األولوية الستخدام
قطاع األمن من أجل فرض اإلغالق الشامل ،وارتداء أقنعة الوجه ،وغريها من الربوتوكوالت الخاصة بجائحة فريوس كوفيد .19-وقد ربط املشاركون زيادة انعدام
األمن بالنسبة للنساء والفتيات بزيادة وجود رجال األمن ،مبا يف ذلك مناذج االعتداء الوحيش عىل النساء والفتيات والتحرش بهن من ِقبل عنارص الرشطة حتى
يف أحيائهن.
بعد مرور  53عا ًما من احتالل األرايض الفلسطينية ،وضم القدس الرشقية و  14عا ًما من الحصار عىل قطاع غزة ،باتت هناك قدرة محدودة عىل معالجة تأثريات
جائحة كوفيد .19-وقد أصبحتاآلثار االجتامعية االقتصادية لتفيش الجائحة حادة .وأدى تفيش الفريوس يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل فرض حاالت عدم
املساواة القامئة مسبقًا والعنف القائم عىل النوع الجنساين والتمييز .ومام زاد من صعوبة الوضع أنه تم زيادة تقييد حركة العاملني يف املجال اإلنساين منذ تفيش
 11عصابة يف الجوس ،نيجرييا معروفة باستخدام العنف املسلح ،مبا فيه العنف ضد النساء والفتيات.
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الفريوس بني املحافظات بصفة عامة وبني الضفة الغربية والقدس الرشقية وغزة عىل وجه الخصوص .يف خضم االستجابة لجائحة فروس كوفيد ،19-ومحاوالت
إبقاء الناس يف منازلهم ومتباعيدين اجتامع ًيا ،أُ ِ
جب بعض الفلسطينيني عىل مواجهة أعامل هدم منازلهم .عىل الرغم من بيان اإلدارة املدنية اإلرسائيلية ()ICA
الصادر يف األسبوع األول من شهر أبريل ،والذي أكدعىل تجميد هدم املباين السكنية املأهولة يف الضفة الغربية للتخفيف من حدة انتشار فريوس كوفيد،19-
فقد زادت عمليات الهدم فعل ًيا يف األشهر التالية .فخالل األشهر العرشة األوىل من عام  2020هدمت إرسائيل  138منزالً ،والتي يقع معظمها يف القدس الرشقية
واملنطقة “ج” ،مقارنة بعدد  130مبنى مأهول تم هدمه يف عام .2019
يف كولومبيا ،عانت البالد لفرتة طويلة من القضايا األمنية بسبب تاريخ النزاع املسلح والعنف القائم عىل النوع الجنساين الذي كان دامئًا يتفاقم يف هذا البيئة .ويف
هذا السياق ،يُعد من املهم التأكيد عىل أن هذه املخاطر كانت قامئة وقت تفيش الجائحة وأنها ازدادت يف بعض املناطق ُمحدث ًة تأث ًريا عىل النساء واملراهقات
والفتيات وعىل وجه الخصوص السكان األصليني والالجئني واملهاجرين الذين يتعرضون بصورة أكرب للعنف الجنيس واالستغالل الجنيس واالتجار بالبرش والزواج
املبكر والزواج القرسي املبكر لألطفال.
يف ميامنار ،كانت هناك ضغوط متزايدة عىل املجتمعات املصدومة بالفعل ،وخاصة النساء والفتيات الاليت يعشن يف مخيامت املرشدين داخل ًيا .ووصف املشاركون
املأزق الصعب الذي تواجهه هؤالء النساء والفتيات ،حيث ك ّن يف شك مام إذا كان يتعني عليهن اتباع قواعد اإلغالق الشامل  -حيث يُحتمل أن ينخرطن يف
الرصاعات  -أو ينتهكن قيود اإلغالق الشامل ويتعرضن لخطر اإلصابة بـفريوس كوفيد 19-ولكن يهربن يف نهاية املطاف من الرصاعات .كام أوضح املشاركون أنه
تم أيضً ا استقبال الوجود اإلضايف لقوات األمن  -باعتباره تدبري احرتازي مفروض من ِقبل الحكومة  -بحذر ومقاومة ،حيث سلَّط املشاركون الضوء عىل التهديدات
املحددة التي تتعرض لها النساء والفتيات وخطر العنف والتحرش الجنسيني التي تشكلهام هذه الجامعات.
يف أوغندا ،عندما تم فرض اإلغالق الشامل ،قام قطاع األمن بتنفيذ إجراءات القمع دون مراعاة االحتياجات املستمرة للنساء والفتيات .وقد ساهمت تدابري
اإلغالق الشامل القاسية التي يقود تنفيذها قطاع األمن يف وفاة عدد سبع 12نساء حوامل خالل األشهر األوىل من فرض اإلغالق الشامل (مارس إىل أبريل )2020
حيث وافتهم املنية قبل الوصول إىل املستشفى للوالدة .وقد تسبب اإلغالق الشامل يف حدوث لبس شأن األشخاص املسموح لهم بالسفر عىل الطرق .ويف شهر
شخصا واعتقلوهم (مبا يف ذلك املقيمني يف امللجأ) أثناء مداهمة ملجأ للمثليات واملثليني
مارس  ،2020ألقت الرشطة وسكان املجتمع أيضً ا القبض عىل ً 23
ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية املرشدين يف واكيسو ،خارج كمباال .وقد نسبت إليهم الرشطة ارتكاب “أفعال تنطوي عىل إهامل يُحتمل
أن تسبب العدوى باألمراض” و”مخالفة األوامر القانونية” بادعاء أنهم يخالفون تعليامت الحكومة بإقامتهم يف امللجأ .ومع ذلك ،يعتقد محامون من منظمة
مساعدة قانونية أوغندية أن الرشطة استهدفت الشباب بسبب ميولهم الجنسية .ليك تتمكن أوغندا من إدارة تفيش فريوس كوفيد 19-واحتوائه دون تقويض
حقوق النساء األوغنديات وحرياتهن ،يتعني أن يوفر تخطيط إرشادات اإلغالق الشامل وتنفيذها إمكانات تدعم االحتياجات الجنسانية املتباينة املحددة،
وبالتحديد تلك الخاصة مبن هم األكرث تهميشً ا (النساء واألطفال وكبار السن) يف البلد.

 8.3تحسني املشاركة الهادفة للمرأة يف املجاالت العامة والخاصة والسياسية :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم املشاركة الهادفة عىل املدى القريب
أو البعيد للنساء والفتيات يف جميع املجاالت العامة والخاصة والسياسية .كام يتعني عليهام التأكد من تحقيق التوازن عىل مستوى النوع الجنساين يف جميع
فرق صنع القرار عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية .وهذا يجب أن يضمن ،عىل األقل ،إعطاء األولوية للمشاركة السياسية للنساء والفتيات يف جميع
مسارات عملية السالم .ويتعني توزيع الحصص بشكل شامل لزيادة مشاركة النساء والفتيات؛ ومع ذلك فإن هذه املشاركة ينبغي أن تضمن تعددية الجوانب
وتؤكد عىل املشاركة النشطة والهادفة من ِقبل الفئات األكرث تهميشً ا من النساء والفتيات ،وليس فقط تلك الفئات األكرث شيو ًعا من حيث التمكن من الوصول
إىل أماكن صنع القرار .كام يتعني أيضً ا عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم شبكات النساء والفتيات واملساحات اآلمنة وإرشاك منظامت حقوق املرأة يف تصميم
برامج املشاركة وتنفيذها ومراقبتها.
الخلفية
أدى استبعاد النساء والفتيات من املشاركة يف أماكن صنع القرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي إىل تقويض السالم واملساواة الجنسانية لفرتة طويلة .وقد نتج
عن اتباع األعراف االجتامعية والنظام الذكوري وانعدام اإلرادة السياسية ،والتي تقوض جميعها مشاركة النساء والفتيات ،إىل استبعادهن من القرارات التي تؤثر
عىل حياتهن .وخالل فرتة جائحة فريوس كوفيد ،19-نتج عن ذلك عملية صنع قرار يهيمن عليها الذكور مام يعني أنه مل يتم التعبري عن حقوق النساء والفتيات
واحتياجاتهن وتجاربهن وأخذها يف االعتبار يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد .19-فعىل سبيل املثال ،مل تؤخذ خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
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والعنف القائم عىل النوع الجنساين يف االعتبار غال ًبا عىل أنها خدمات أساسية مام أدى إىل فقدان الوصول إىل الخدمات وزيادة حاالت العنف والوفاة .ومع ذلك،
فإن النساء والفتيات غال ًبا ما يك ّن يف مقدمة التغيري .فخالل جائحة فريوس كوفيد ،19-شكَّل املجتمع املدين وخاصة منظامت حقوق املرأة غالبية املستجيبني
األوائل الذي يقدمون ما ال تستطيع أو لن تسطيع الحكومات تقدميه من خدمات أساسية .ومن ثم يتعني أن تحظى مشاركة النساء والفتيات باألولوية .كام
يتعني أن تتعاون الربامج بشكل ف ّعال مع النساء والفتيات جن ًبا إىل جنب مع معالجة األعراف االجتامعية الذكورية التي تحول دون مشاركتهن .ويتعني أيضً ا
أن تكفل هذه الربامج تنوع النساء والفتيات املتضمنات يف تصميم الربامج ،وذلك يف جميع األماكن العامة والخاصة وأماكن صنع القرار ويف عمليات السالم.
الدليل القُطري
يف الصومال ،بالرغم مام تقدمه منظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة من مساهامت هامة ،إال أن النساء والفتيات فقدن إمكانية الوصول إىل األماكن
العامة واملساحات املخصصة للنساء فقط ،وهو ما يرجع إىل األعراف الذكورية والثقافية ذات الصلة بالنوع االجتامعي والقيود املفروضة عىل التنقل املتعلقة
بتدابري جائحة كوفيد .19-وقد أجربت هذه القيود املفروضة عىل التنقل وكذلك جائحة فريوس كوفيد 19-منظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة
باإلضافة إىل دوائر الخدمات االجتامعية عىل إيالء األولوية إىل االستعداد لهذه األزمة املحددة واالستجابة لها بدالً من األعامل التي ألتزمت سابقًا بتنفيذها
وذلك يف أثناء فرتة زمنية مهمة هي فرتة االنتخابات الصومالية  .2021دعا املشاركون إىل رضورة توفري املساحات اآلمنة املستدامة للنساء والفتيات وكذلك ضامن
تطبيق تدابري التباعد االجتامعي داخل تلك املساحات ،وهو ما من شأنه أن يسمح لهن بالحصول عىل الخدمات ومناقشة أولوياتهن واحتياجاتهن والتخطيط
للدعم الذي تشتد الحاجة إليه عىل جميع املستويات .وعىل الرغم من أن منصب وزير الصحة تتقلده امرأة ،إال إن مستوى متثيل املرأة والناشطات الصوماليات
وكذلك منظامت املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة منخفض وال يؤخذ رأيهن يف عمليات صنع القرار ذات الصلة باالستجابة لجائحة فريوس كوفيد ،19-وهو
ما يتفق مع القيود السابقة املفروضة بشأن املشاركة الفعالة وصنع القرار .ومل يكن من املمكن لهذا التقلص يف املساحات والفرص املتاحة للنساء واملنظامت
النسائية أن يحدث يف وقت أسوأ من ذلك الوقت  -فقد باتت املنظامت النسائية تكافح لضامن مشاركة النساء بفعالية يف االنتخابات الصومالية املقبلة يف
عام  2021وكذلك لضامن احرتام الحصة البالغ نسبتها  30يف املائة وس ّنها يف الدستور .وقد تقلصت أيضً ا جهود الدعم فيام يتعلق بالتمثيل واالنتخابات بصورة
كبرية بسبب الجائحة :حيث أصبح من الصعب الوصول إىل املوظفني العموميني كام أن العديد من املانحني أوقفوا التمويل ملثل هذه األنواع من املرشوعات أو
رشا بحاالت الطوارئ الصحية.
خفضوه ،ال سيام إذا كانت هذه املرشوعات غري مرتبطة ارتباطًا مبا ً
يف أوكرانيا ،تحققت مكاسب كبرية للمرشحات يف االنتخابات املحلية خالل شهر أكتوبر  ،2020وذلك حيث تم اشرتاط أن يكون اثنني من أصل خمسة مرشحني
من النساء (بتحديد حصة نسبتها  40يف املائة) .وبالرغم من أن األحزاب واجهت صعوبات يف ترشيح النساء ،إال إن عدد النساء املسجالت كمرشحات ارتفع
بنسبة مثانية يف املائة عام كان عليه يف سنة  43( 2015يف املائة)؛ ومع ذلك ،بالرغم من وجود النساء يف قوائم الناخبني بنسبة  43يف املائة فلم يؤ ِد ذلك إىل
متثيلهن بنفس النسبة بني املرشحني املنتخبني .ويف حني أنه هناك شكوك كبرية بشأن الكيفية التي حاولت بها األحزاب السياسية إساءة استغالل القوائم االنتخابية
لتفضيل املرشحني الذكور ،فقد شعر املشاركون بأنه مثة تحول كبري يف املشاركة السياسية للمرأة عىل املستوى املحيل ،مبا يف ذلك بالنسبة للمرشحني من األقليات
العرقية ومنها طائفة “الروما” .وبشكل محدد ،قد تم انتخاب النساء وهن اآلن يشاركن يف صنع القرار يف مجتمعات كانت نسبة متثيل النساء بها هي األدىن.
يف أفغانستان ،أدى تعزيز مشاركة النساء واملراهقات وتوليهن القيادة إىل زيادة فرص حصول النساء والفتيات عىل حقوقهن واحتياجاتهن وإدراك تجاربهن .ويف
سياق جائحة فريوس كوفيد ،19-جاءت النساء يف طليعة االستجابة لحاالت الطوارئ ،والتي شملت تقدميهن خدمات الخطوط األمامية وخدمات الرعاية غري
املدفوعة األجر باملنازل ،ومع ذلك فإنهن ال يتمتعن بنسبة متثيل كافية يف عملية صنع القرار الرسمية .وبرغم ذلك فإن النساء ،يف أفغانستان ،دامئًا ما يُستبعدن
من الهياكل الرسمية للحكم وصنع القرار ،وذلك عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل .وتواجه النساء والفتيات قيو ًدا فيام يتعلق بالتنقل والقدرة عىل املشاركة
يف الحياة العامة ،وذلك بسبب األعراف االجتامعية التي حرمتهن من الحصول عىل الفرص يف عمليات صنع القرار واملشاركة فيها .فعىل سبيل املثال ،ال تحظى
احتياجات النساء والفتيات وأولوياتهن بتمثيل ٍ
كاف ضمن عملية السالم يف أفغانستان؛ وهو األمر نفسه يف جائحة فريوس كوفيد.19-
يف لبنان ،أوضح املشاركون أن عدم تويل النساء والفتيات ومغايري الهوية الجنسانية مناصب صنع القرار والعمليات ذات الصلة بذلك هو ما يؤدي إىل اتخاذ
تدابري ال تراعي النوع الجنساين وتتجاهل احتياجاتهم .كام أشاروا إىل أن الجهود املبذولة إلرشاك النساء يف عمليات القيادة توقفت أثناء الجائحة .يساعد إرشاك
األشخاص املحددين بأنهم من املجموعة املسته َدفة للسياسات والربامج يف وضع سياسات فعالة وتنفيذها بصورة أفضل ،وهو ما من شأنه أن يلبي حقوق
هذه املجموعات واحتياجاتها وتجاربها .وأوضح األشخاص الذين متت مقابلتهم أنه بالرغم من أن الالجئات والعامالت املهاجرات قد دبرن شؤونهن داخل
مجتمعاتهن ،فإن هذا مل ينعكس يف أي متثيل لهن يف مناصب صنع القرار داخل الجهات الفاعلة الوطنية .أثارت منظامت حقوق املرأة قضية عدم متثيل املرأة
يف مناصب صنع القرار وعملياتها .كام أوصت بأنه ميكن جعل عمليات صنع القرار أكرث شمولية عىل مستوى النوع اللجنساين من خالل عقد اجتامعات محلية
باللغات املحلية والتأكد من إبالغ منظامت املجتمع املدين بتلك االجتامعات عن طريق إرسال املعلومات األساسية إىل شبكات منظامت املجتمع املدين التي
تتمتع برتابطية جيدة عىل مستوى املجتمع .يجب أن يشمل التمثيل أيضً ا أعضاء مجتمعات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية
وحاميل صفات الجنسني واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية وحاميل صفات الجنسني والالجئني واملراهقني والعامل املهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة.
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يف كولومبيا ،هناك حاجة ملحة لتعزيز مشاركة النساء ضحايا النزاعات املسلحة والناجيات منها واملهاجرات والالجئات وكذلك املراهقات والفتيات يف مساحات
الدعم لتحقيق التحول يف البالد نحو السالم واإلنصاف عىل مستوى النوع الجنساين .ويتعني عىل املجتمع الدويل دعم تدشني اآلليات حتى يتسنى وضع إجراءات
املشاركة املشرتكة بني املجتمعات ،مبا يف ذلك الشبكات االجتامعية غري الرسمية للمرأة ومنظامت حقوق املرأة واملنظامت النسوية ومنظامت املجتمع املدين
والوكاالت الدولية والجهات الفاعلة الرئيسية ،وذلك لتحقيق األهداف والغايات املشرتكة فيام يتعلق باإلنصاف عىل مستوى النوع الجنساين .ويكون من
الرضوري أن تستند هذه العملية إىل تقييامت االحتياجات املحلية مع توفر نهج متعدد الثقافات وتوقعات املستقبل واالستدامة املتمحورة حول التحول يف
البالد .وباإلضافة إىل ما سبق ،يجب أن تتضمن تلك العملية تقييامت السالمة عرب اإلنرتنت وتدابري مكافحة االتجار بالبرش املراعية للنوع الجنساين ،وذلك نظرا ً
لحاالت إساءة استخدام املساحات عىل اإلنرتنت أثناء الجائحة .ازدادت املواقف األمنية والتهديدات األمنية التي تواجهها القيادات النسائية مبناطق عدة أثناء
الجائحة .وقد حد التهديد باإلساءة ذلك من الدعم امل ُق َّدم من ِقبل النساء والفتيات ومشاركتهن االجتامعية ،وال سيام يف مناطق النزاع املسلح .ومن ثم بات
توفري دعم الحامية للمدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان للمرأة أم ًرا ال غنى عنه.
يف نيجريا ،أفاد املشاركون بأن جائحة فريوس كوفيد 19-أثرت تأث ًريا شدي ًدا عىل قدرة النساء والفتيات عىل التأثري يف صنع القرار وأن الفجوات الحالية فيام
يتعلق مبشاركتهن قد تفاقمت .وأشاروا كذلك إىل أن هذا األمر كان عىل جميع املستويات ،بد ًءا من املستوى الشخيص (عىل سبيل املثال :االستقالل الجسدي)
إىل مستوى األرسة ومستوى األماكن العامة .وقد تم تصنيف كل من نساء وفتيات مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس ومغايري الهوية الجنسانية
واملتسائلني عن هويتهم الجنسانية “ ”LBTQوالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة كمجموعتني ال تحظيان عىل وجه التحديد بتمثيل ٍ
كاف وليس لهن صوت مسموع
يف عمليات صنع القرار .وقد كان كل من األعراف الذكورية واالفتقار التاريخي إىل التمثيل واإلحجام عن تنفيذ االلتزامات ،من بني العوامل الكثرية التي حددها
املشاركون كعقبات أمام مشاركة النساء والفتيات ،هي أكرث ما تم اإلشارة إليه .ومع ذلك ،أوضح املشاركون أيضً ا أن النساء والفتيات قاومن محاوالت إسكاتهن،
وذلك عن طريق إنشاء املنصات وإيصال أصوات بعضهن البعض  -عىل سبيل املثال باستخدام وسائل التواصل االجتامعي .كام رأى املشاركون أيضً ا أن نظام
الحصص ميثل أداة مهمة لتعزيز زيادة مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار ،من أعىل املستويات إىل أدناها والعكس ،وتوليها القيادة فيها .ويجب تنفيذ هذه
االلتزامات بشفافية ويف ظل وجود آليات للمساءلة ليك تصبح مؤثرة وفعالة.

 9.3متويل املنظامت والشبكات والحركات النسوية واملعنية بحقوق املرأة :يتعني عىل الحكومات واملجتمع الدويل االعرتاف رسم ًيا بالدور الرئييس الذي تلعبه
املنظامت والشبكات والحركات النسوية واملعنية بحقوق املرأة وتزويدها باملوارد الكافية ،وذلك عن طريق تقديم التمويل املبارش واألسايس واملرن وطويل
املدى .وعالوة عىل ذلك ،يتعني متكني املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة من تعديل برامجها أثناء االستجابة لألزمات الحادة والتعايف منها،
وذلك دون الحاجة إىل الحصول عىل موافقة مسبقة من الجهات املانحة أو وجود اشرتاطات إبالغ .ويجب كذلك عىل املنظامت غري الحكومية الدولية والجهات
املانحة إقامة رشاكات سليمة متساوية ،بحيث تركز عىل االحتياجات السياقية الوطنية واملحلية بدالً من األولويات الدولية وأولويات الجهات املانحة .ومن
الرضوري تزويد املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة بالدعم النفيس واالجتامعي ،وذلك بغية ضامن حصول موظفي الخطوط األمامية عىل
الخدمات من أجل رفاههم .باإلضافة إىل تسهيل سبل تدعيم املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة ،وذلك عند الرضورة و -بصورة خاصة  -عن
طريق توفري التمويل املرن بحيث يحددون سبل التدعيم التنظيمي الخاص بهم ويدعمون رفاه موظفيهم ومجتمعاتهم ،حسب الرضورة.
الخلفية
يُعد املجتمع املدين  -خاصة املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة  -عنرصا ً أساسياً يف تقديم الخدمات األساسية والدفاع عن حقوق النساء
والفتيات وااللتزام بالحيلولة دون الرتاجع وقمع حقوق النساء والفتيات فضالً عن إيصال أصوات األشخاص األكرث تهميشً ا .وتدافع هذه املنظامت عن التغيري
عىل األصعدة املحلية والوطنية والدولية ،وغالبًا ما تكون يف طليعة الحركات للدعوة من أجل السالم والعدالة واملساواة .وقد زاد نطاق أدوارها -أثناء كوفيد-19-
ليشمل توفري خدمات االستجابة لكوفيد ،19-ال سيام يف حاالت عدم دعوة الحكومات ملزيد من االستجابات املحلية والوطنية والدولية التي تراعي النوع
الجنساين أو عدم استطاعتها القيام بذلك .غال ًبا ما تنشط املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة يف املناطق الريفية النائية حيث ال تتوفر خدمات
الدولة وتعمل مع الفئات املهمشة وتتعرف عىل أوضاعها واحتياجاتها بصورة أفضل مام يقوم به معظم املسؤولني والجهات الفاعلة الدولية .ومع ذلك ،فقد
أعاقتها القيود املتعلقة بكوفيد 19-التي أطلقتها الحكومة ،إذا مل تُصنف خدمات هذه املنظامت عىل أنها أساسية باإلضافة إىل النقص يف التمويل واالشرتاطات
التي فرضتها الجهات املانحة ،مثل :إرسال التقارير التى مل تتوقف بالرغم من تفيش الجائحة عىل النطاق العاملي وتقييد الحيز املتاح للمجتمع املدين .يلزم تزويد
أدوارها األساسية بالتمويل األسايس طويل املدى املرن املتعلق باألولويات املحددة ذات ًيا املستنرية بأولويات مجتمعاتها ،مام ميكنها من تزويد موظفيها بالدعم
النفيس واالجتامعي ودعم الرفاه .ومن الرضوري أن يقدم املجتمع الدويل دعم التمويل،وذلك عن طريق السبل الدبلوماسية للدفاع عن الحيز املتاح للمجتمع
املدين ،ال سيام يف األوضاع التي تقيدها الحكومات بقوة.
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الدليل القُطري
تقف منظامت حقوق املرأة يف أفغانستان يف الخطوط األمامية استجاب ًة لجائحة فريوس كوفيد .19-وقد واصل كل من املجتمع املدين وشبكات حقوق املرأة
االضطالع بأدوارهام املؤثرة وإيجاد طرق بديلة للتنسيق والتعاون والتواصل مع فئاتهام املستهدفة .وبرغم ذلك ،مل تح َظ بعد هذه املنظامت باالعرتاف الرسمي،
من خالل تزويدها بالدعم والتمويل ،فيام يتعلق بالعمل الهام الذي تقوم به .وقد أشار املشاركون إىل تضاؤل حجم الدعم املقدم إىل املجموعات والشبكات
واملنظامات املعنية بحقوق املرأة .وبالرغم من ذلك ،سوف تفشل االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-عىل املستوى املحيل والوطني والدويل إذا مل ِ
تف
باحتياجات الفئات األكرث تهميشً ا .تتوىل كل من الحركات واملنظامت املعنية باملرأة قيادة التغيري التحوييل وهام األنسب لهذه املهمة بفضل معرفتهام بتلك
االحتياجات وفهمهام لها .وكونهام األقرب إىل املجتمعات التي تخدامهم .ومن ثم ،فهام يُعدان األكرث قدرة عىل التكيف مع التحديات التي سيواجهانها عندما
تتكشف األزمة.
يف العراق ،اضطلعت الشبكات واملنظامت املعنية باملرأة وكذلك منظامت املجتمع املدين يف كل من العراق وإقليم كردستان بدور رئييس يف االستجابة لجائحة
فريوس كوفيد .19-فقد تولت تلك املنظامت والشبكات العمل يف الخطوط األمامية من خالل :تشكيل مجموعات االستجابة لألزمات ،ووضع اسرتاتيجيات العمل
الهادفة إىل زيادة الوعي مبخاطر فريوس كوفيد ،19-وتوسيع نطاق أنشطة التوعية املوجهة إىل املناطق الريفية واألكرث تهميشً ا ،وتوزيع املساعدات الصحية
والغذائية واملطهرات وأدوات الوقاية ،باإلضافة إىل تقديم الدعم النفيس إىل النساء غري القادرات عىل مغادرة املنازل أو غري املسموح لهن بذلك واملراهقات
املحرومات من التعليم أو وسائل التواصل التكنولوجية بسبب العادات والتقاليد .وقد لعبت بعض املنظامت الدولية دو ًرا يف دعم جهود املنظامت املحلية
والوطنية داخل العراق ،وذلك من أجل تقديم الدعم املايل والنفيس إىل األرس األكرث حاجة للدعم أو األكرث عرضة للخطر .ومع ذلك ،فإن بعض هذه املنظامت
قدمت خدمات دعم أقل بسبب عدم قبولها لرضورة تغيري رشوط التمويل األصلية الخاصة بها ألغراض إعادة تخصيص األموال من أجل تغطية نفقات االستجابة
للطوارئ ودعم جهود اإلغاثة .وقد كانت استجابة منظامت املجتمع املدين لجائحة فريوس كوفيد 19-أرسع وأكرث فاعلية مقارن ًة باالستجابة الرسمية .وعالوة عىل
ذلك ،فإن املنظامت والشبكات املعنية باملرأة ،بفضل تغطيتها الجغرافية ،تُعد األكرث قدرة عىل فهم األوضاع الثقافية واالجتامعية السائدة يف مختلف املناطق
كام ت ُعد األكرث قدرة أيضً ا عىل تخطيط جهود االستجابة املبارشة والوقائية وتنفيذها عىل نحو يراعى الثقافات.
يف نيجرييا ،أشار املشاركون إىل أهمية عمل منظامت املجتمع املدين يف االستجابة لالحتياجات املتباينة للنساء والفتيات .وقد قادت منظامت املجتمع املدين
االسرتاتيجيات املحلية لزيادة الوعي حول جائحة فريوس كوفيد ،19-مبا يف ذلك توزيع الكاممات ومعقامت اليدين داخل املجتمعات ،وذلك للمساعدة يف احتواء
انتشار فريوس كوفيد 19-والحد منه والتفاوض مع حامة املجتمعات عىل التمكني من تقديم التوعية بشأن آثار الجائحة عىل مستوى املجتمعات .وباإلضافة إىل
ما سبق ،فقد تولت منظامت املجتمع املدين أيضً ا عملية مراقبة توزيع الحكومة النيجريية للمسكنات خالل الجائحة ودعت إىل إرشاك النساء يف لجان توزيع
العالجات املسكنة الخاصة بفريوس كوفيد .19-وقد أفاد املشاركون بأن منظامت املجتمع املدين تواجه صعوبات بسبب قلة فرص التمويل أو اشرتاطات املانحني
املتسمة بعدم املرونة التي ال متكّنها من تكييف برامجها مع األزمة الناشئة .وحيثام أبدت الجهات املانحة مرونة أو ض َّمنت فريوس كوفيد 19-بشكل رصيح يف
دعوات تقديم املقرتحات ،فإن منظامت املجتمع املدين باتت تستخدم األموال يف تكييف الربامج واالسرتاتيجيات وتلبية االحتياجات استنا ًدا إىل خربتها املحلية
وفهمها للحقائق املتعلقة بالنساء والفتيات ،عىل سبيل املثال عن طريق دعم االنتقال والعمل النشط وتقديم الخدمات عرب اإلنرتنت حسب االقتضاء.
يف الصومال ،أثناء أزمة جائحة فريوس كوفيد ،19-اتسم عمل منظامت حقوق املرأة بالنشاط واملرونة يف االستجابة الحتياجات املجتمعات التي تعمل بها،
ولكنها اضُ طرت أيضً ا إىل مواجهة الصعوبات التي ظهرت بسبب اإلغالق والقيود عىل التنقل باإلضافة إىل النقص يف املواد والتمويل .وقد غريت منظامت املجتمع
املدين ومنظامت حقوق املرأة أنشطتها السابقة لتصبح أنشطة متمحورة حول زيادة الوعي بشأن الجائحة وسد الفجوات  -وذلك نظ ًرا لنقص املعلومات يف هذا
الشأن ،ال سيام يف املناطق الريفية  -وكذلك الحد من انتشار املعلومات املضللة باإلضافة إىل التعاون مع األطباء والقادة املجتمعني والدينني .وعملت كذلك هذه
املنظامت مع الشباب الذين أنشأوا مقاطع الفيديو للوصول إىل أكرب عدد ممكن من األفراد .وقد كثّفت أيضً ا “منظامت حقوق املرأة” ا من أعاملها لزيادة الفرص
االقتصادية املتاحة للنساء ودعم األعامل اململوكة للنساء التي عىل وشك االنهيار بسبب األزمة .ولسوء الحظ ،شهدت مرشوعات دعم متثيل املرأة ومشاركتها
يف االنتخابات وكذلك يف العملية السياسية انخفاضً ا يف التمويل وأنشطة الدعم ،وذلك نظ ًرا لضيق الوقت املتاح لالجتامع بالسلطات وصعوبة عقد الدورات
التدريبية عن بُعد حول مهارات القيادة للمرشحات املحتمالت .
يف ميامنار ،أثار املشاركون املخاوف بشأن تقلص حيز العمل املتاح للمجتمع املدين داخل ميامنار 13،وذلك عىل الرغم من الدور الرئييس الذي تلعبه منظامت
املجتمع املدين ومنظامت حقوق املرأة يف التنسيق وزيادة نطاق االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-والعمل عىل تكميل ما تقدمه الحكومة من خدمات.
وأوضح املشاركون أنه هناك حاجة إىل التنسيق والتواصل بصورة أفضل بني املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية الدولية .كام أكدوا عىل أن الرشاكات بني
الحكومات واملجتمع الدويل غال ًبا ما تقوم عىل عالقات تفتقر إىل املرونة والثقة.
 13بارمار (“ )2019التنظيم املؤسيس للمجتمع املدين يف ميامنار ،منظمة ،”ActionAid Myanmar
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 10.3االستثامر يف نُ ُهج املساءلة والشفافية والتحول :يتحتم عىل الحكومات ضامن خضوعها للمساءلة أمام شعوبها يف بلدانها .ويتعني عىل املجتمع الدويل
التأكد من أن متويله يصب يف مصلحة البلد التي يتم العمل فيها باإلضافة إىل ضامن شفافيته وخضوع الجهات املتلقية له للمساءلة .وهذا من شأنه أن يضمن
توفر املساءلة العامة عن التمويل ،ال سيام متويل االستجابة لألزمات ،وتحمل الجهات املانحة والحكومات املسؤولية عن متويل االستجابة لألوبئة .كام أن هذا
يضمن أيضً ا جمع اإليرادات الوطنية ،عىل سبيل املثال الرضائب ،وتوزيعها بالتساوي .ويتعني عىل الحكومات التصدي للفساد ،وال سيام ما يتعلق منه باالستجابة
السبل الدبلوماسية لتعزيز املساءلة والشفافية والحيز املتاح للمجتمع املدين .وعالوة عىل ذلك ،يتعني عىل
لألوبئة .كام يتعني عىل الجهات املانحة االستفادة من ُ
الجهات املانحة وضع سياسات وبرامج ومتويلها من أجل التصدي لألعراف االجتامعية الذكورية التي تعمل عىل إدامة عدم املساواة الجنسانية.
الخلفية
يف سياقات عديدة ،هناك افتقار إىل املساءلة والشفافية حول املواضع التي يُنفق عليها التمويل الحكومي والتمويل من الجهات املانحة .وازداد هذا األمر سو ًءا
خالل األزمة الراهنة .وقد أثر غياب املساءلة يف جانب تلقي الدخل والتمويل الحكوميني وتخصيصهام وتوزيعهام والفساد (ال سيام يف الرعاية الصحية والخدمات
وعدم توزيع اإليرادات الرضيبية) عىل االستجابة لجائحة فريوس كوفيد 19-وكذلك عىل الثقة يف السلطات ومقدمي الخدمات الحكومية .وتفاقم هذا األمر
يف ظل القيود املفروضة عىل الحيز املتاح للمجتمع املدين وقدرته عىل محاسبة املؤسسات .ومن ثم يُعد من املهم إيالء األولوية للمساءلة والشفافية ،مبا يف
ذلك مقدار التمويل املقدم من ِقبل الجهات املانحة والحكومة الذي يتم إنفاقه عىل املساواة الجنسانية .ويتعني عىل الجهات املانحة االستفادة من عالقاتها
الدبلوماسية للدفاع بشكل منظم عن املساءلة والحيز املتاح للمجتمع املدين .ونظ ًرا ألن جائحة كوفيد 19-قد أدت إىل تفاقم عدم املساواة الجنسانية الحالية
وهي تلك املتأصلة يف األعراف الذكورية واالجتامعية التي تضع النساء والفتيات  -وخاصة النساء والفتيات ذوات الهويات املتداخلة  -يف مرتبة أدىن من نظرائهن
من الذكور ،فقد بات من الرضوري تطبيق السياسات والربامج التحويلية التي تعالج عدم توازن القوى غري املتكافئة واألعراف االجتامعية الجنسانية.
الدليل القُطري
يف أفغانستان ،أشار املشاركون إىل أنه حيثام أثريت تأثريات جائحة فريوس كوفيد 19-املتعلقة بالنوع الجنساين وجرى االستثامر يف الخدمات اآلمنة الشاملة عالية
الجودة ،أُثريت املخاوف حول املساءلة والشفافية ،ال سيام متى تم تقديم الدعم املايل الخارجي .وقد تم تصميم مجموعة كبرية من املرشوعات والربامج ذات
الصلة بجائحة فريوس كوفيد 19-ومتويلها  -عىل مستوى العواصم واألقاليم  -والتي تضمنت توفري مجموعات اللوازم الصحية وتوزيع املواد الغذائية وتوفري
املعدات الطبية للمستشفيات .ومع ذلك ،فهناك غياب للمراقبة املناسبة التي من شأنها ضامن تحقيق املساءلة .وقد أوضح أحد املشاركني قائالً“ :ليس هناك
أي آليات مراقبة مناسبة لرصد فعالية التمويل”.
يف أوغندا ،إذا مل يتم تعزيز املراقبة عىل املوارد العامة واملحاسبة عنها ،فلن يكون لدى البلد أي عائدات استثامر لتلبية الدين العام املتزايد وهو الوضع الذي
سيمتد – لألسف  -ليشمل العائدات التي يدفعها دافع الرضائب العادي .تدرك مؤسسة ( Civil Society Budget Advocacy Group (CSBAGمدى أهمية
اقرتاض الحكومة ،إال إنها تويص برضورة تحسني آليات إدارة الديون املستدامة ،مثل إعادة هيكلة املرشوعات غري امل ُنفَّذة وإعادة التفاوض بشأنها .وباإلضافة
إىل ما سبق ،يجب تأمني التمويل واستخدامه بطريقة شفافية تتضمن أصوات النساء ومنظامت حقوق املرأة ،وذلك مع ضامن استخدام األموال املؤمنة يف
املرشوعات التي تعود بالنفع عىل النساء والفتيات (مبا يف ذلك التعامل مع الجائحة الحالية عىل نح ٍو يراعي النوع الجنساين) .ومن ثم يجب عىل أوغندا
استخالص الدروس املستفادة من التجارب السابقة لتوجيه الخطط املستقبلية.
يف العراق ،هناك حاجة ماسة إىل مزيد من املساءلة والشفافية .فعىل سبيل املثال ،يًعاين نظام الرعاية الصحية من الفساد واإلهامل منذ سنوات طويلة .وقد
أدى استرشاء الفساد إىل عجز يف املستلزمات واألدوية املطلوبة للتعامل مع جائحة كوفيد ،19-مام أدى بدوره إىل زيادة انتشار العدوى وتحول املستشفيات إىل
مصدر رئييس للعدوى يف بعض املحافظات مثل محافظة النجف.
يف لبنان ،يجب إجراء تقييامت شاملة مستمرة من أجل وضع خطط لالستجابة وفقًا لها ،وذلك حتى يتسنى للمجتمع الدويل والحكومة إيالء األولوية إىل
الخدمات األساسية استنا ًدا إىل الرتكيبات الدميغرافية املختلفة ومن منظور مرا ٍع للنوع الجنساين .وإىل جانب ذلك ،تضمن آليات التعقيب تحقيق املساءلة
كام أنها تُقدم إطا ًرا لتقييم مدى االستجابة الحتياجات املجتمع وقياس الفجوة بني االحتياجات واملوارد والتحقق من فعالية خطط العمل الوطنية والخدمات
اإلنسانية .وهذا من شأنه أيضً ا مساعدة املؤسسات الشعبية ومؤسسات الدعم عىل التواصل مع الجهات املانحة للحصول عىل متويل يصل حقًا إىل ُمستحقيه
يف املجتمع .وتتجىل أهمية هذا األمر عىل نح ٍو خاص يف سياق املظاهرات الحاشدة التي انطلقت يف  2019ر ًدا عىل املشكالت املزمنة املتمثلة يف سوء اإلدارة
والفساد وحالة الجمود السيايس من جانب نخبة سياسية متصلبة ،إضاق ًة إىل انفجار ميناء بريوت يف أغسطس .2020
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وتلعب إيرادات الرضائب دو ًرا جوهريًا يف تحقق امل ُساءلة والشفافية .يف فلسطني ،مل تعد السلطة الفلسطينية تتلقى نصيبها من إيرادات الرضائب التي تجمعها
إرسائيل منذ توقف التنسيق مع إرسائيل يف شهر مايو ،وهي اإليرادات التي كانت تُشكّل ما يزيد عىل  60باملائة من إيرادات السلطة الفلسطينية .وتب ًعا لذلك،
مل يحصل أكرث من  180000فلسطيني يعملون يف القطاع العام سوى عىل  50باملائة من رواتبهم الشهرية منذ شهر مايو؛ مام أثر بدرجة كبرية عىل قدرتهم عىل
تأمني احتياجاتهم األساسية .وقد جددت السلطة الفلسطينية معاهدات التعاون يف منتصف نوفمرب ومن امل ُنتظر أن يحصل موظفو القطاع العام عىل كامل
مرتباتهم مستقبالً ،ولكن التعايف من األعباء االقتصادية املرتاكمة خالل األشهر الستة املاضية سيستغرق بعض الوقت بال شك.
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 .4الرشكاء
مؤسسة أبعاد  -مركز املوارد للمساواة عىل مستوى النوع الجنساين “ ،”ABAAD – Resource Center for Gender Equalityوهي مؤسسة معتمدة
من املجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة تهدف إىل تحقيق املساواة الجنسانية باعتبارها رشطًا أساس ًيا لتحقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية
املستدامة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وتتألف املنظمة من مجموعة من النشطاء واملحامني واملستشارين واألخصائيني االجتامعيني والباحثني
امل ُخلصني .وبصفتها إحدى الجهات الفاعلة الرائدة يف املنطقة يف مجال املساواة الجنسانية ،فإن الكيانات املحلية واإلقليمية والدولية املهتمة بتعزيز املساواة
الجنسانية تعترب مؤسسة أبعاد “ ”ABAADمرج ًعا ورشيكًا موثوقًا.
منظمة أكشن إيد ميامنار “ ،”ActionAid Myanmarوهي منظمة غري حكومية ت ُركِّز بصفة خاصة عىل  12والية ومنطقة من البالد .وت ُركِّز منظمة أكشن إيد
ميامنار “ ”ActionAid Myanmarعىل أربعة مجاالت رئيسية للعمل ،وهي )1 :حقوق املرأة ،مع الرتكيز عىل التمكني االقتصادي للمرأة واملرشوعات االجتامعية
ذات الصلة بها؛ و )2حاالت الطوارئ ،تنمية الدور القيادي للمرأة ومتثيلها يف االستجابة لألوضاع اإلنسانية بصفة خاصة ،و )3املرونة ،مع الرتكيز عىل الزراعة
املرنة واملستدامة والحد من التعرض للخطر يف األزمات والرصاعات؛ و )4الحوكمة والشباب ،العمل من أجل دعم مشاركة املجتمع املدين واالرتقاء بدوره .تتبع
منظمة أكشن إيد ميامنار “ ”ActionAid Myanmarنه ًجا حقوق ًيا يف كافة حمالتها من أجل ضامن إيصال صوت الفئات األكرث ضعفًا – وخاصة النساء والشباب
يف املناطق املتأثرة بالرصاعات .تعمل منظمة أكشن إيد ميامنار “ ”ActionAid Myanmarمع كل من منظامت وشبكات املجتمع املدين التي ت ُديرها النساء
من أجل حامية الحقوق املدنية والسياسية وضامن اعتبار آراء النساء والفتيات يف مسرية البالد نحو الدميقراطية.
منظمة أكشن إيد اململكة املتحدة “ ”ActionAid UKهي منظمة دولية غري هادفة للربح تستهدف النساء والفتيات الاليت تُعانني من الفقر؛ وتتمثل رسالتها
يف تحقيق العدالة االجتامعية واملساواة الجنسانية والقضاء عىل الفقر من خالل العمل مع األشخاص الذين يُعانون من الفقر والتهميش .وحيث تحظى منظمة
أكشن إيد اململكة املتحدة “ ”ActionAid UKبعضوية االتحاد الدويل ملنظمة أكشن إيد “ ،”ActionAid International Federationفإنها تدعم االتحاد
من خالل العمل عىل حشد املوارد وإحداث التغيري ودعم العمل اإلنساين .وقد أطلقت منظمة أكشن إيد اململكة املتحدة “ ”ActionAid UKاسرتاتيجية
خمسية يف عام  2017ملساعدتنا عىل تحقيق ذلك تحت شعار «م ًعا ،من أجل الفتيات والنساء» ،مع الرتكيز عىل )1 :الحد من العنف ضد النساء والفتيات إىل
درجة كبرية ،و )2الكفاح من أجل ضامن متتع النساء بحقوق متساوية يف الفرص االقتصادية ،و )3إيالء األولوية لحقوق املرأة والدور القيادي للنساء والفتيات يف
ظل األزمات اإلنسانية .وتتمثل رؤية منظمة أكشن إيد اململكة املتحدة “ ”ActionAid UKيف عا ٍمل تسوده العدالة واملساواة واالستدامة ،حيث يحظى جميع
األشخاص بالحق يف العيش بكرامة والتحرر من الفقر وكل أشكال القهر.
منظمة مركز املوارد النسائية األفغاين “( – ”)Afghan Women’s Resource Centre (AWRCهي منظمة غري حكومية ذات قيادة نسائية تأسست يف
 ،1989وهي ُمك َّرسة للمساهمة يف متكني املرأة وحاميتها .وتقدم هذه املنظمة خدمات رفيعة املستوى يف مجاالت التعليم والصحة وبناء القدرات وتوليد الدخل
والتوعية بحقوق اإلنسان ،وتعمل كذلك عىل االرتقاء بقدرات النساء لتعزيز رفاههن االقتصادي واالجتامعي .وتدعم املنظمة املرأة األفغانية لضامن مشاركتها
الفاعلة عىل قدم املساواة مع الرجل.
رابطة الوكاالت اإلمنائية الدولية ( )AIDAهي رابطة قامئة عىل العضوية ومنتدى للتنسيق يضم أكرث من  80منظمة من املنظامت الدولية غري الحكومية
واملنظامت غري الهادفة للربح العاملة يف األرايض الفلسطينية املحتلة .ومتارس الرابطة نشاطها منذ عام  ،1967وهي متثل واحدة من أقدم آليات التنسيق بني
املنظامت غري الحكومية يف العامل أجمع .ومع ما لهذا التنسيق من أهمية يف سياق املعونة/التنمية ،فإنه يكتسب أهمية أكرب يف البيئة السياسية املعقدة باألرايض
الفلسطينية املحتلة.
افتتحت منظمة منظمة أسودا  -متكني املرأة من القيادة “ ”ASUDA – Empower Women to Leadأول مركز إيواء للنساء الكرديات يف منطقة كردستان
يف عام  .2000تعمل منظمة أسودا “ ”ASUDAعىل توفري الحامية والخدمات متعددة القطاعات للنساء امل ُعرضات للعنف والناجيات منه لضامن توفري بيئة
آمنة لهن بعي ًدا عن العنف بكل صوره وأشكاله حيث ميكنهن الحصول عىل جميع حقوقهن والتمتع باملساواة أمام القانون والتمكن من االستفادة من الخدمات
القانونية وأُطر التمكني والتوعية يك يستطعن الدفاع عن حقوقه ّن.
هيئة «كري» الدولية “ – ”CARE Internationalهي منظمة دولية غري حكومية أُنشئت يف عام  ،1945وهي متارس عملها يف أكرث من  90دولة حول العامل.
تعمل هذه املنظمة يف مسارين هام القضاء عىل الفقر وتقديم اإلغاثة اإلنسانية ،مع الرتكيز عىل احتياجات النساء والفتيات .وقد عملت منظمة «كري» هذه يف
كولومبيا لسنوات عديدة ،ولكنها دشنت – يف  – 2019وجو ًدا قانون ًيا وأنشأت مقرات وأطلقت حمالت يف كل من بوجوتا ونورت دي سانتاندر ونارينو .وتُعنى
املنظمة يف األساس باالستجابة لالحتياجات اإلنسانية لالجئني واملهاجرين والكولومبيون العائدين واملهمشني من أعضاء املجتمع املضيف ،حيث ت ُق ّدم حزم ًة
من خدمات الصحة والحامية الجنسية واإلنجابية جن ًبا إىل جنب مع رشكائها املحليني وتتبع كذلك نه ًجا فري ًدا لالستعانة بالقيادات النسائية يف حاالت الطوارئ.
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مؤسسة بحوث ميامنار التنويرية ( )EMReFهي مؤسسة بحثية معتمدة غري هادفة للربح ُمك َّرسة إلجراء الدراسات يف مجاالت توفري مصادر الكسب والحوكمة
واالقتصاد السيايس والعالقات االجتامعية والنوع الجنساين والسياسة وسيادة القانون والعدالة .وتهدف هذه املؤسسة إىل تقديم كل من املعلومات وتوصيات
السياسات املدعومة باألدلة إىل مختلف أصحاب املصلحة املعنيني بالتنمية االجتامعية-االقتصادية الشاملة والعادلة وتعزيز الحكم الدميقراطي يف ميامنار ،مثل
املنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص والربملان والوكاالت الحكومية.
وتعمل مؤسسة بحوث ميامنار التنويرية ( )EMReFعىل توسيع نطاق دورها يف تعزيز التوعية السياسية ومشاركة املواطنني ومنظامت املجتمع املدين يف صنع
ٍ
معلومات موثوقة ميكن االعتامد عليها فيام يتعلق باألحزاب السياسية واالنتخابات وأداء الربملان وقضايا سياسات التنمية .وكخطوة
السياسات من خالل تقديم
تم اتخاذها مؤخ ًرا ،تقوم املؤسسة بتطوير آلية للمعلومات تشمل ثالثة وظائف أساسية :جمع املعلومات وتحليلها ونرشها للعامة من خالل شبكة اإلنرتنت
ووسائل التواصل االجتامعي ووسائل التواصل اإللكرتونية الفورية مثل الرسائل النصية والتطبيقات .ويف الوقت ذاته ،تستخدم املؤسسة األدوات التقليدية مثل:
توفري تدريب البحث االجتامعي للشباب ومنظامت املجتمع املدين املحلية والربملانيني املنتخبني من أجل تعزيز مامرسة جمع األدلة املوثوقة واستخدامها يف
إعداد السياسات وتقييمها.
منظمة العمل للمساواة من أجل السالم واألمن ( )GAPSوهي شبكة ملنظامت املجتمع املدين للمرأة والسالم واألمن ( )WPSباململكة املتحدة .تضم املنظمة
مجموعة أعضاء من املنظامت غري الحكومية ،وتُعنى مبجاالت التنمية وحقوق اإلنسان واملساعدة اإلنسانية وبناء السالم .وقد تأسست هذه املنظمة لدعم قضية
املرأة والسالم واألمن ،مبا يف ذلك تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ( )UNSCRرقم  .1325تعمل منظمة العمل للمساواة من أجل السالم واألمن
عىل تعزيز دور حكومة اململكة املتحدة ومساءلتها بشأن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه النساء والفتيات يف مناطق الرصاعات حول العامل.
مؤسسة جنفامي “ ”GENFAMIهي مؤسسة كولومبية تأسست يف عام 2009؛ وهي معنية بتعزيز قدرات مق ّدمي الخدمات من أجل القضاء عىل العنف
القائم عىل النوع الجنساين ومعالجته .وقد طورت مؤسسة جنفامي “ ”GENFAMIمنهجيات لبناء قدرات ُمق ِّدمي الخدمات الصحية وخدمات الحامية
من الجنسني  -بشأن نُ ُهج القضاء عىل العنف القائم عىل النوع الجنساين ضد النساء والرجال عىل الرتتيب ،ودعم الناجيات والناجني من حاالت العنف
الجنيس ،وتقديم الخدمات الخاصة بصحة األم يف األوضاع الطارئة ،وتوفري الرعاية الشخصية مل ُق ِّدمي الخدمات و ُمسعفي الطوارئ .وتتمتع مؤسسة جنفامي
“ ”GENFAMIبخربة واسعة يف مجال السياسات والدعم والبحث عىل املستوى الوطني يف كولومبيا.
منظمة إنرتناشونال ألريت “ ”International Alertوهي مؤسسة تأسست يف عام  1986ملساعدة األشخاص عىل إيجاد الحلول السلمية للرصاعات .تهدف
منظمة إنرتناشونال ألريت “ ”International Alertإىل اإلسهام يف تحقيق السلم واإللهام والتوعية والدعم لآلخرين وتعزيز جهودهم للقيام باملثل .كام تعمل
املؤسسة عىل تعزيز القدرة عىل توقع الرصاعات والتعامل معها بسلمية سواء داخل املجتمعات أو بينها وبني بعضها ،فضالً عن التعاون من أجل تحسني حياة
الناس.
شبكة النساء العراقيات ( )IWNوهي عبارة عن إطار نسايئ غري حكومي يهدف إىل التنسيق بني جهود منظامت املجتمع املدين والجامعات املعن ّية بحقوق
املرأة بُغية تحقيق الدميقراطية وبسط سيادة القانون وترسيخ حقوق اإلنسان والعمل عىل القضاء عىل العنف وكل أشكال التمييز ضد املرأة يف العراق الجديدة.
وتعمل «شبكة النساء العراقيات» عىل تحقيق التوازن االجتامعي ،والتأكيد عىل دور املرأة يف مواقع صنع القرار ،وإرساء مبادئ الدميقراطية والعدالة واملساواة
والسالم يف الدستور العراقي ،والتأثري عىل الترشيعات والسياسات العامة واملامرسات االجتامعية ملحاربة كل أشكال التمييز ضد املرأة.
منظمة العمل القانوين العاملية “( ”Legal Action Worldwide (LAWوهي منظمة مستقلة غري هادفة للربح تتألف من مجموعة من محاميي حقوق
اإلنسان العاملني يف املناطق الحساسة املترضرة من الرصاعات يف الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا .وهي تُركز باألساس عىل املساواة الجنسانية والعنف
الجنيس والعنف القائم عىل النوع الجنساين ،واستغالل املوارد الطبيعة ،وسيادة القانون ،والعدالة االنتقالية ،والعمل عىل تحقيق العدالة ألشد الفئات احتيا ًجا إليها.
منظمة مرييس كوربس “ ”Mercy Corpsوهي منظمة تعمل يف أكرث من  40بل ًدا للتخفيف من املعاناة والحد من الفقر والقهر من خالل مساعدة الناس عىل
بناء مجتمعات آمنة و ُمن ِتجة وعادلة .وقد نفذت هذه املنظمة غري الحكومية ( )NGOبرامج إنسانية وتنموية يف فلسطني ألكرث من  30عا ًما .يتوزع موظفو
 Mercy Corpsيف فلسطني عىل مكاتبها يف القدس الرشقية والضفة الغربية وغزة.
مؤسسة ناسناها الخريية “ ”Nasnaha Charitable Foundationوالتي تأسست يف عام  ،2015هي مؤسسة معنية باإلسهام يف حامية الجامعات األشد ضعفًا
من األشخاص الذين عانوا من ويالت الرصاع يف أوكرانيا ودعمهم .وت ُركِّز األنشطة األساسية لهذه املؤسسة عىل املسائل النفسية ذات الصلة باألطفال وكبار السن
والنوع الجنساين .وتستند أنشطة املؤسسة إىل مبادئ اإلنسانية ،وهي تستهدف حامية حقوق كل من تحملوا املعاناة يف أوكرانيا ،ومن هذه الحقوق :حقهم يف
الحياة الكرمية وحقهم يف الحصول عىل اإلغاثة اإلنسانية وحقهم يف الحامية والسالمة.

26

منظمة سيفرورلد “ ”Saferworldوهي منظمة عاملية مستقلة تعمل عىل منع الرصاع العنيف وبناء حياة آمنة .نحن نتعاون مع ضحايا الرصاعات لتعزيز
سالمتهم وشعورهم باألمان ،إضاف ًة إىل قيامنا بإجراء الدراسات والتحليالت املوسعة .ونحن نستفيد من هذه األدلة والخربة يف النهوض بالسياسات واملامرسات
املحلية والوطنية والدولية التي من شأنها اإلسهام يف بناء سالم دائم .متكن أولويتنا يف الناس ،حيث إننا نؤمن بعامل يتمكن فيه الكل من عيش حياة هادئة كرمية
وإقليم يف أفريقيا وآسيا والرشق األوسط .وفضالً عن ذلك تعمل سيفرورلد “ ”Saferworldمنذ
آمنة بال خوف .ال تسعى منظمتنا للربح وهي تعمل يف  12بل ًدا
ً
عام  2004عىل تعزيز السالم والتحول الدميقراطي والحكم الرشيد يف الصومال و»أرض الصومال» .ونحن ندعم مشاركة املجتمع املدين يف عمليات صنع القرار
الهامة حول قضايا األمن والسالم والتنمية ،وخاص ًة مجموعات النساء والشباب .وباإلضافة إىل ذلك فإننا نعمل جنبًا إىل جنب مع رشكائنا عىل مساعدة جامعات
املجتمعات املحلية عىل الوقوف عىل مخاوفهم األمنية والتعامل معها ،كام نعمل عىل النهوض بالخدمات الرشطية ،ونُقدم أيضً ا التوصيات حول السياسات
األمنية .ونعمل كذلك مع املؤسسات الدميقراطية مثل هيئات تنظيم االنتخابات واألحزاب السياسية للمساعدة عىل االرتقاء مبستوى العملية االنتخابية والرتبية
املدنية وتثقيف الناخبني.
منظمة مركز تنمية املرأة الصومالية “( ”Somali Women’s Development Centre (SWDCوهي منظمة غري حكومية غري هادفة للربح تأسست يف
منتصف عام  .2000وقد عملت املنظمة منذ تأسيسيها مع مجموعة من الرشكاء والجهات املانحة والحكومات (مبا فيها الوكاالت التابعة لألمم املتحدة ومنظامت
املجتمع املدين الدولية املستفيدة من املنح) لتنفيذ الربامج واألنشطة التي ت ُعزز حصول املرأة عىل حقوق ُمتساوية – وذلك لضامن لعبها دور فعال يف املجتمع
الصومايل من خالل النهوض مبشاركتها االجتامعية والسياسية و االقتصادية والثقافية .كام تعمل منظمة  SWDCعىل تحسني أوضاع املرأة يف الصومال .وتتمثل
الرؤية املو ِّجهة ملنظمة  SWDCيف اإلميان بأن متكني املرأة إلحداث تغيريات إيجابية يف حياتهن أمر ممكن إذا حظني بالدعم .وتسعى املنظمة جاهدة إىل
تخفيض أعداد النساء املُعرضَّ ات للعنف بتمكينهن من الحصول عىل املعرفة وعىل املزيد من االستقالل االقتصادي .كام تعمل كذلك عىل منع العنف القائم
وتول قضاياهن،
عىل النوع الجنساين والتصدي له ،وتقديم املشورة النفسية واالجتامعية واملساعدة القانونية للناجيات من العنف القائم عىل النوع الجنساين ّ
والدعوة ملزيد من الحامية القانونية للمرأة .وقد يرست منظمة  SWDCمجموعة متنوعة من التدريبات وورش العمل يف الوزارات واملجتمعات املحلية،
وتعاونت مع القيادات الدينية والقضاة وضباط الرشطة لتوفري املعلومات وتأمني دعم أعضاء املجتمعات املحلية بشأن حقوق املرأة وحاميتها.
املنظمة العاملية للجنس النسايئ “ ”Womankind Worldwideوهي منظمة عاملية للدفاع عن حقوق املرأة تعمل مع الحركات النسائية إلحداث تغيري يف
حياة النساء .وتتمثل رؤية املنظمة يف عامل تحظى فيه حقوق جميع النساء باالحرتام والتقدير وتحصل فيه املرأة عىل حقوقها ،وتشمل السعي من أجل إنهاء كل
أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة والنهوض بتأثري املرأة وقدرتها عىل صنع القرار .وتدعم املنظمة الحركات النسائية نحو
مزيد من القوة والنمو من خالل تنفيذ العديد من األنشطة املشرتكة املختلفة ،مثل أنشطة الدعم والتواصل ،والربامج الخاصة بحقوق املرأة ،والتوعية ،ونرش
املعرفة ،وإجراء األبحاث ،وتنمية القدرات وجمع التربعات.
منظمة مركز البحوث والوثائق الخاصة بالدفاع عن املرأة “( ”Women Advocacy Research and Documentation Centre (WARDCوهي منظمة
نسوية غري حكومية غري هادفة للربح قامئة عىل النوع الجنساين ومعنية بالحقوق املدنية, ،تتمثل رسالتها التي أُنشئت من أجلها يف تعزيز احرتام حقوق اإلنسان،
واملساواة الجنسانية ،واإلنصاف ،والعدالة االجتامعية من أجل النساء والفتيات يف نيجرييا .تأسست املنظمة يف سنة  ،2000وتم تسجيلها رسم ًيا لدى لجنة شؤون
الرشكات ( )CACيف أبوجا يف عام  .2002تساهم منظمة  WARDCيف تعزيز قدرات املرأة وصوتها ومشاركتها وقدرتها عىل صنع القرار يف املجتمع ،وت ُقدم
الفرصة للنساء للتصدي للفقر والعنف القائم عىل النوع الجنساين اللذان يستمران يف تدمري عد ًدا كب ًريا من النساء .ويتحدد عمل املنظمة بإطار التزامها بخمس
أهداف كُربى قامئة عىل حقوق املرأة ،وهي :الحق يف التحرر من كل أشكال العنف والتمييز ،والحق يف الصحة الجنسية واإلنجابية والكرامة اإلنسانية ،والحق يف
العدالة االقتصادية والحياة واألمان ،والحق يف امل ُشاركة وأن يتكون لها صوت مسموع ،والحق يف الهوية .وتتمتع املنظمة أيضً ا بخربة بحث ّية طويلة ومتعمقة حول
حقوق املرأة والحقوق الجنسانية وامل ُساءلة عنها يف نيجرييا؛ وكان آخر أبحاثها “تحليل رسيع لتأثري كوفيد 19-عىل األرس يف نيجرييا من منظور النوع الجنساين”.
مؤسسة نساء من أجل النساء الدولية “( ”Women for Women International (WfWIوهي مؤسسة تدعم النساء اللوايت يعشن يف بعض أكرث مناطق
العامل خطورة .تلتحق النساء بربنامج التدريب املستمر عىل مدار السنة الخاص باملنظمة الخريية ،حيث يتعلمن كسب العيش واالدخار وتحسني صحة أرسهن
والتعبري عن أنفسهن يف املجتمع .قدمت املؤسسة الخريية منذ سنة  1993املساعدة إىل ما يقرب من نص مليون امرأة من النساء املهمشات الناجيات من الحرب
يف أفغانستان والبوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الدميقراطية والعراق وكوسوفو ونيجرييا ورواندا وجنوب السودان.
منظمة مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي “( ”Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLACوهي منظمة نسوية فلسطينية غري
حكومية تعمل عىل حامية الحقوق اإلنسانية للمرأة وتعزيزها يف إطار املعايري واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان .وتهدف املنظمة إىل معالجة أسباب العنف
القائم عىل النوع الجنساين يف املجتمع الفلسطيني وعواقبه ،باإلضافة إىل معالجة آثار عملية التسلح املتزايدة املرتبطة باالحتالل اإلرسائييل ذات الصلة بالنوع
الجنساين.

27

منظمة رابطة النساء الدولية للسالم والحرية “( ”Women’s International League for Peace and Freedom (WILPFوهي منظمة دولية غري
حكومية لها فروع قُطرية يف كل القارات وأمانة دولية مق ّرها يف جنيف ولها مقر يف نيويورك ،وهي معن ّية بعمل األمم املتحدة .جمعت املنظمة ،منذ تأسيسها
السبل السلمية وتعزيز العدالة السياسية واالقتصادية
يف سنة  ،1915بني النساء من مختلف أنحاء العامل من أجل االتحاد م ًعا والعمل من أجل السالم من خالل ُ
واالجتامعية للجميع.
منظمة مركز السالم الدويل للمرأة “( ”Women›s International Peace Centre (WIPCوهي املنظمة التي ُعرفت يف السابق باسم منظمة التبادل النسايئ
الدويل عرب الثقافات “( ،”Women’s International Cross Cultural Exchange (Isis-WICCEوالتي هي عبارة عن منظمة نسوية ذات خربة متتد إىل 25
عا ًما يف العمل مع رشكائها عىل مستوى  15بل ًدا أفريق ًيا يف حاالت الرصاع وما بعد الرصاع فضالً عن العمل عىل املستوى اإلقليمي من أجل إطالق رشارة اضطالع
النساء باألدوار القيادية وجعل أصواتهن مسموعة وزيادة تأثريهن يف استعادة السالم وتوطيده .يرتبط منوذجنا للنساء الهاربات من بيئة العنف باألبحاث (حول
تجارب املرأة واحتياجاتها املحددة) ،والدعم املستند إىل األدلة (للتأثري عىل السياسات واملامرسات القُطرية واإلقليمية والدولية) ،والعالج الشامل (لتعزيز رفاهية
النساء ومشاركتهن يف عمليات السالم) ،وبناء املهارات وتأسيس الحركات (لتسليح املدافعات عن حقوق اإلنسان باملهارات الالزمة وإنشاء الشبكات وتيسري تبادل
االسرتاتيجيات لدعم اضطالع النساء باألدوار القيادية من أجل السالم).
هذا تقرير مستقل تم إجراؤه بتكليف ومتويل من ِقبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث .هذه املواد ممولة من خالل معونة بريطانية من حكومة اململكة
املتحدة؛ إال إن اآلراء التي تم اإلعراب عنها ال متثل بالرضورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.
ومتثل اآلراء املطروحة يف هذه الوثيقة آراء كاتبها ،وال تعرب بالرضورة عن آراء هيئة األمم املتحدة للمرأة أو عن األمم املتحدة أو املنظامت التابعة لها.

Funded by:

Partners:

28
28

