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الحارض واملستقبل
 الجوائح واألزمات: املساواة بني الجنسني والسالم واألمن يف عامل

جائحة فريوس كوفيد-19 وما بعده

مقدمة

الجندرية وحقوق اإلنسان للنساء  إن تأثري فريوس كوفيد-19 )كورونا املستجد( قائم عىل نوع الجنس بشكل كبري. لذلك يجب أن يكون تحليل الرصاعات 

والفتيات يف صميم االستجابات العاملية القصرية والطويلة األجل وعمليات التعايف من فريوس كوفيد-19 والجوائح واألزمات املستقبلية. ويجب أن تقيِّم هذه 

االستجابات التأثري غري املتناسب للفريوس عىل األشخاص واملجتمعات والبلدان بناًء عىل هوياتهم املتشابكة مثل الجنس والعمر والِعرق وامليول الجنسية والهوية 

أو األشخاص  الالجئني  العالقة، وحالة  الوضع االجتامعي واالقتصادي، وحالة  الواجب لقضايا  االعتبار  إيالء  الدينية والعرقية، مع  الجنسية واإلعاقة واألقليات 

النازحني داخليًا )IDP(. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تأخذ أي استجابة يف االعتبار كيف تؤثر جائحة كوفيد-19 والجوائح واألزمات املستقبلية عىل ديناميكيات 

الرصاعات الجندرية نفسها. كام يجب أن تأخذ االستجابات يف الحسبان التأثري طويل املدى لفريوس كوفيد-19، فضاًل عن اآلثار التي ستحدثها األزمات والجوائح 

الناشئة يف املستقبل عىل زيادة عدم املساواة والرصاع. يلخص هذا التقرير نتائج أبحاث من 22 رشيًكا يف 10 دول.1  

 

ستمّكن هذه املجموعة من األدلة الحكومات واملجتمع الدويل 2واملجتمع املدين من االستجابة بشكل أفضل لجائحة فريوس كوفيد-19 والجوائح واألزمات 

املستقبلية، فضاًل عن الوفاء بالتزاماتها فيام يتعلق مبلف املرأة والسالم واألمن )WPS(. ويف هذا البحث التشاريك، تم التشاور مع أكرث من 200 مؤسسة يف 

أفغانستان وكولومبيا والعراق ولبنان وميامنار ونيجرييا وفلسطني والصومال وأوغندا وأوكرانيا حول تأثري جائحة فريوس كوفيد-19 عىل املساواة بني الجنسني 

والسالم واألمن. وقد أوضحت املؤسسات التوصيات الخاصة باالستجابة لجائحة فريوس كوفيد-19 والجوائح واألزمات املستقبلية عىل األصعدة املحلية والوطنية 

والدولية. وقد متت االستعانة يف إعداد تلك املشاورات بـ أداة ما وارء التشاورات Beyond Consultations.  وتحدد التقارير القطرية الخاصة بجميع البلدان 

التوصيات الخاصة بكل سياق4 .يحدد هذا التقرير النتائج عىل مستوى السياقات العرشة والتوصيات الشاملة. وألسباب تتعلق بالسالمة، ال يتم ذكر أسامء 

املنظامت واملؤسسات املشاركة، 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 املجانية للنساء والفتيات.

التغيريات يف حالة السالم واألمن واملساواة بني الجنسني يف ظل جائحة فريوس كوفيد-19

عىل مدار أكرث من عام، أثَّرت جائحة فريوس كوفيد -19 عىل السالم واألمن واملساواة بني الجنسني. منذ إجراء البحث الخاص بتقرير الرشيك املشرتك  يف عام 2020، 

استمرت جائحة فريو كوفيد-19 يف التداخل مع أوجه الهشاشة وعدم املساواة القامئة وتفاقم مثل هذه املشكالت. ومنذ اخرتاع لقاحات فريوس كوفيد-19 وتوزيعها، 

ظهرت بالفعل أمثلة باعثة عىل القلق عىل عدم املساواة يف الحصول عىل الرعاية الصحية. لذلك، ينبغي إتاحة االختبارات واللقاحات الفعالة للجميع، بداًل من برامج 

التطعيم الحالية حيث اشرتت البلدان ذات الدخل املرتفع، التي متثل 14 باملائة فقط من سكان العامل، ما يصل إىل 53 باملائة من اللقاحات املنتَجة حتى اآلن5. 
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األفغانية  النسائية  املوارد  مركز   ،)AIDA( الدولية التنمية  )ActionAid(، مؤسسة وكاالت  إيد”  “أكشن  منظمة  الجنسني،  بني  للمساواة  املوارد  مركز   - أبعاد  منظمة  الرشكاء  1 يشمل 

)AWRC(، منظمة أسودا - متكني املرأة من القيادة، هيئة كري الدولية )CARE International(، مؤسسة بحوث ميامنار التنويرية )EMReF(، منظمة العمل للمساواة من أجل السالم 

 ( كوربس  منظمة مرييس   ،)LAW( العاملية القانوين  العمل  منظمة   ،)IWN( العراقيات النساء  شبكة  ألرت،  إنرتناشيونال  منظمة   ،”GENFAMI“ جنفامي  مؤسسة   ،”GAPS“ واألمن 

 Womankind مؤسسة ،)SWDC( مركز تنمية املرأة الصومالية ،)Saferworld( منظمة سيفرورلد ،”Nasnaha Charitable Foundation“ مؤسسة ناسناها الخريية ،)Mercy Corps

 ،)WCLAC( ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي ،)WfWI( منظمة املرأة من أجل املرأة الدولية ،)WARDC( منظمة مركز البحوث والوثائق الخاصة بالدفاع عن املرأة ،Worldwide

.)WIPC( مركز السالم الدويل للمرأة ،)WILPF( رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

2 يشمل املجتمع الدويل الحكومات والوكاالت متعددة األطراف واملنظامت الدولية غري الحكومية الدولية والجهات املانحة وصناديق التمويل.

3 تدعم أداة ما وراء التشاورات )Beyond Consultations( املجتمع الدويل يف إجراء مشاورات هادفة مع النساء املترضرات من الرصاع. وباستخدام هذه األداة، أكَّد الرشكاء من أن 

املقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني كانت متعددة الجوانب، ومن ثمَّ فقد شملت النساء وغريهن من األعضاء من الفئات املُقصاة واملهمشة. وقد شمل ذلك فئات الشباب، والشابات 

والفتيات، وذوي اإلعاقة، والنساء املنتميات إىل األقليات املختلفة، والالجئني واألشخاص املرشدين داخليًا، والنساء والجامعات التي متثل األقليات الدينية والعرقية، والجامعات واملنظامت 

النسائية يف الريف، ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت املوجودة يف ثالثة إىل خمس مناطق عىل األقل يف كل بلد.

4 يرجى النقر عىل السياق لالنتقال إىل التقرير الخاص بكل بلد: عامليًا، أفغانستان، كولومبيا، العراق، لبنان، ميامنار، نيجرييا، فلسطني، الصومال، أوغندا، أوكرانيا

صت اململكة املتحدة مليار دوالر للمساعدة يف الحصول عىل لقاح فريوس كوفيد-19 للبلدان منخفضة الدخل”  Global Citizen, 2021 5. “خصَّ

https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-and-Beyond.pdf
https://beyondconsultations.org/
https://beyondconsultations.org/
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-and-Beyond.pdf
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-and-Beyond.pdf
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-ukraine/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-uganda/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-somalia/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-palestine/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-nigeria/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-myanmar/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-lebanon/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-iraq/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-colombia/
https://gaps-uk.org/now-and-the-future-gender-equality-peace-and-security-in-a-covid-19-world-afghanistan/
https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-and-Beyond.pdf
https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-mobilised-1-billion-covid-19-vaccine-low-income/
https://www.globalcitizen.org/en/content/uk-mobilised-1-billion-covid-19-vaccine-low-income/
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ما تزال وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، املسؤولة عن تقديم الخدمات إىل 2.2 مليون الجئ فلسطيني يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة، تواجه أزمة مالية تَِحُد من قدرتها عىل تقديم الخدمات األساسية. عالوة عىل ذلك، بدأت إرسائيل عملية التطعيم ملواطنيها يف ديسمرب 2020، وتتصدر 

العامل يف نسبة األشخاص الذين تلقوا اللقاح. عىل الجانب اآلخر، تهدف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل بدء حملة التطعيم بحلول منتصف فرباير 2021. وعىل 

الرغم من الضغوط الدولية، رفضت إرسائيل حتى اآلن متديد حملة التطعيم للفلسطينيني، مبا يتجاوز نقل بضعة آالف من الجرعات فقط. وبالتايل، فإن األرايض 

الفلسطينية املحتلة تواجه فرتة ممتدة من األزمة الناجمة عن جائحة فريوس كوفيد-19، مع عدم وجود إطار زمني لتجاوزها. يف الفرتة بني نوفمرب 2020 وفرباير 

2021، استمرت االنتهاكات اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني بل وزادت. وقد كانت هناك زيادة، عىل وجه الخصوص، يف هدم املباين والتهديدات بالرتحيل القرسي 

للمجتمعات الرئيسية يف الضفة الغربية.

وقد أعلنت حكومة كولومبيا عن مبادرة ملنح وضع قانوين مؤقت ملليون الجئ ومهاجر فنزوييل. سيوفر هذا الوضع لالجئني واملهاجرين الفنزويليني تصاريح 

مدتها 10 سنوات متنحهم حق الوصول القانوين إىل سوق العمل والتعليم وأنظمة الرعاية الصحية، فضاًل عن الخدمات الحكومية األخرى. 

ويف أوغندا، يستمر وضع متويل منظامت حقوق املرأة يف التدهور. تعاين العديد من منظامت حقوق املرأة اآلن من تهديد وجودي لقدرتها عىل االستمرار يف 

العمل مبا يتجاوز الرواتب الشهرية، حيث قطعت الجهات املانحة ووكاالت األمم املتحدة متويلها أو أعادت توجيه أموالها إىل أولويات ووكاالت أخرى.6  ونتيجة 

لذلك، فإن منظامت حقوق املرأة تتعرض لخطر اإلقصاء من االنتعاش االجتامعي واالقتصادي املتوسط والطويل األجل من جائحة فريوس كوفيد-19 إلعادة البناء 

عىل قدم املساواة. كام أصبحت املساحة املدنية التي تعمل فيها منظامت حقوق املرأة مقيدة بشكل متزايد، حيث أمرت الحكومة األوغندية بتجميد حسابات 

منظمة حقوق املرأة ومنظمة املجتمع املدين يف ديسمرب 2020 بشأن مزاعم متويل اإلرهاب.7   ويف ظل إجراء االنتخابات العامة يف أوغندا يف فرباير 2021 وسط 

جائحة فريوس كوفيد-19، حظرت اللجنة االنتخابية الحمالت الجامعية وحولتها إىل وسائل اإلعالم والفضاءات اإللكرتونية. وقد أثر ذلك بشكل غري متناسب عىل 

مشاركة املرشحات، وكثري منهن يفتقرن إىل وسائل اإلعالم التقليدية واملنصات اإللكرتونية وال يستطعن تحمل تكاليف البث اإلذاعي والتلفزيوين، مام أدى إىل 

منع بعض املرشحات الطموحات من الرتشح للمناصب. وشهدت أوغندا أيًضا واحدة من أعنف حمالتها الرئاسية حتى اآلن. ففي الفرتة التي سبقت يوم االقرتاع، 

اعتقلت قوات األمن بعنف عرشات األشخاص، مبن فيهم أعضاء املعارضة والصحفيني واملرشحني الرئاسيني املعارضني. وأدى الرد األمني عىل االحتجاجات املطالبة 

باإلفراج عنهم إىل مقتل 54 شخًصا عىل األقل، ويف أعقاب االنتخابات يتزايد القلق اآلن بشأن حاالت االختفاء القرسي املزعومة للمعارضني يف جميع أنحاء البالد.8 

يف أفغانستان، أوضح املشاركون يف البحث تدهور التوقعات االقتصادية وزيادة انعدام األمن الوظيفي. فالنساء اللوايت فقدن وظائفهن عند تفيش الجائحة مل 

يتم إعادة توظيفهن. مام أدى إىل تدهور الوضع األمني. وكانت هناك زيادة يف عمليات القتل واالعتداء عىل ممثيل املجتمع املدين ووسائل اإلعالم. وهذا ميثل 

مشكلة يف حد ذاته ولكنه يعني أيًضا أن مجموعات وشبكات املجتمع املدين أقل قدرة عىل العمل. لقد أدت عملية توصيل اللقاح يف أفغانستان بالفعل إىل 

تفاقم عدم املساواة. والحظ املشاركون يف البحث أن توزيع اللقاح بدأ من كبار املسؤولني يف الحكومة، بداًل من أولئك املوجودين يف الخطوط األمامية لالستجابة 

مثل املمرضات واألطباء الذين هم أكرث عرضة للخطر. 

يف مارس 2021، شعر املشاركون يف البحث أن وضع الرعاية الصحية يف نيجرييا قد تدهور. فال تستطيع حكومة نيجرييا تقديم معلومات محدثة ومحددة حول 

جائحة فريوس كوفيد-19 أو معدات الحامية الشخصية )PPE( للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة والنساء والفتيات املثليات. باإلضافة إىل ذلك، فإن الحكومة غري 

قادرة عىل تعزيز خدمات الرعاية الصحية العامة، ناهيك عن خدمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية )SRHR( مثل رعاية ما قبل الوالدة وبعدها. وبغض 

النظر عن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي حدثت خالل مرحلة اإلغالق، تواجه نيجرييا أيًضا تحديات متعددة للرصاع وانعدام األمن، وكلها تهدد بجعل 

تأثريجائحة فريوس كوفيد-19 مدمرًا بشكل خاص. فاملناطق الواقعة يف شامل نيجرييا املتأثرة بالفعل بالرصاعات العنيفة ُمعرَّضة بشكل خاص لخطر زيادة 

العنف. لقد زادت منظمة “بوكو حرام” هجامتها مع تزايد عدد الحاالت يف والية بورنو. ونتيجة لذلك، أعرب املشاركون يف البحث عن قلقهم من عدم وجود 

إرادة سياسية لتنفيذ الربامج التي من شأنها إعطاء األولوية للمشاركة مع املجتمع املدين العامل يف مجاالت املساواة بني الجنسني والسالم واألمن بداًل من الجهات 

الفاعلة العسكرية، مام يحول دون إمكانية التوصل إىل حل مستدام النعدام األمن املتزايد يف نيجرييا.

النتائج

توفر هذه القاعدة من األدلة والتقارير واملرشوعات توصيات واضحة لضامن استناد االستجابات لجائحة فريوس كوفيد-19 والجوائح واألزمات املستقبلية إىل 

تحليل فعال وتشاريك يقوم عىل أساس النوع االجتامعي ويركز عىل السالم واملساواة بني الجنسني. وسوف تعمل هذه التوصيات عىل متكني الحكومات والهيئات 

املتعددة األطراف والجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية الدولية واملجتمع الدويل من تقديم سياسات وبرامج فعالة تأخذ يف االعتبار اآلثار املتباينة لجائحة 

فريوس كوفيد-19 باإلضافة إىل األزمات والجوائح املستقبلية. 
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WLO-Covid19-Joint Agency Policy Brief.pdf
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/ngos-dare-govt-to-prove-claims-on-terror-funding--3228026
https://www.monitor.co.ug/uganda/news/national/ngos-dare-govt-to-prove-claims-on-terror-funding--3228026
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وقد ُوِضعت التوصيات الواردة يف هذا التقرير من خالل دراسات مكتبية ومقابالت مع مقدمي املعلومات الرئيسيني من أكرث من 200 منظمة يف 10 بلدان.

وتوضح هذه املجموعة من األدلة أن تأثري جائحة فريوس كوفيد-19 يؤدي إىل تفاقم عدم املساواة القامئة بني الجنسني وكذلك الرصاع وانعدام األمن.إن آثار 

جائحة فريوس كوفيد-19 عاملية، لكنها ليست كونية. ففي حني أن هناك مسائل متكررة يف جميع السياقات، فإنها تعرب عن نفسها بشكل مختلف اعتامًدا عىل 

السياقات والهويات املتقاطعة للنساء والفتيات. يُظهر التحليل أن التأثري عىل النساء والفتيات عىل وجه الخصوص، وكذلك الرجال والفتيان، يتضاعف إذا كانوا: 

من األقلية، أو من أقلية دينية أو عرقية، أو يعانون من إعاقة، أو يعيشون يف منطقة أو إقليم ريفي، أو من طبقة “متدنية” أو وضع اجتامعي اقتصادي متدهور، 

صغاًرا أو كباًرا، من املثليني واملثليات، أو إذا كانت املرأة أرملة، أو عازبة أو يف منزل تعوله امرأة، أو من النازحني، أو لديهم وضع هجرة غري آمن.

 

لقد أدت جائحة فريوس كوفيد-19 إىل زيادة تهميش هذه الفئات، مثلام ستفعل الجوائح واألزمات املستقبلية يف حال عدم تحقق تقدم عاملي عىل صعيد 

حقوق النساء والفتيات وجدول أعامل املراة والسالم واألمن )WPS(. توفر أجندة املرأة والسالم واألمن إطار عمل أسايس لربنامج وسياسة مستدامني سيعمالن، 

حال تطبيقهام، عىل خلق مجتمعات أكرث سلاًم وإرساًء لحقوق النساء والفتيات. وميكن لهذا البحث التشاريك وتوصياته تحفيز تحقيق أهداف أجندة املرأ ة 

والسالم واألمن مستقباًل من خالل إقامة عالقات جديدة أو توطيد العالقات القامئة بالفعل بني الحكومات واملجتمع الدويل واملجتمع املدين واملنظامت النسوية 

والفتيات  النساء  بحقوق  وفائها  لضامن  واملستقبلية  الحالية  التعايف  ُوسبُل  واالستجابات  الوقاية  تخصيص  الرضوري  من  يُعد  ولذا،  املرأة.  ومنظامت حقوق 

واحتياجاتهن وتجاربهن املتنوعة.

 

التمويل: تتطلب توصيات التعايف واالستجابة العامليني الخاصة بجائحة فريوس كوفيد-19 والجوائح واألزمات املستقبلية الواردة 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 فضاًل عن ضامن مرونة إبالغ املشاركني باملرشوعات القامئة.

تغيري األعراف االجتامعية: ترتبط النتائج الواردة يف هذا التقرير وعدم املساواة بني الجنسني املتفشية ارتباطًا مبارًشا باألعراف الذكورية والسلطوية واالجتامعية 

ش النساء والفتيات وتقوض حقوقهن واحتياجاتهن وتجاربهن، )وخاصة بالنسبة لألشخاص املرشدين داخليًا ( IDPs ) والالجئني واألقليات  التي تستبعد وتهمِّ

الدعم  املانحة والحكومات توفري  الجهات  التقرير من  الواردة يف هذا  التوصيات  السن واملراهقني والنساء األرامل والفتيات(. تتطلب  اإلثنية والدينية وكبار 

والتمويل لتغيري األعراف االجتامعية والجنسانية الذي يركز عىل األساليب الشمولية والتحويلية التي تتفاعل مع مجموعة شاملة من أصحاب املصلحة الذين 

يؤثرون )من خالل الدعم أو املنع( عىل اإلقبال عىل مبادرات املساواة  الجندرية.

فإن  ثم  ومن  مرتابطة.  بكونها  التقرير  هذا  يف  الواردة  التوصيات  تتميز  واألمن:  والسالم  املرأة  أجندة  وتحقيق  واألزمة،  للجائحة  لالستجابة  الشامل  النهج 

املوضوعات املرتبطة بإحدى التوصيات غالبًا ما تكون مرتبطة بغريها. لذلك من الرضوري أن يقوم املجتمع الدويل والحكومات بتنفيذ هذه التوصيات بشكل 

شامل.وسيعني تناول توصية واحدة فقط وإعطائها األولوية أن االستجابة والتأهب لجائحة فريوس كوفيد-19 )وللجوائح واألزمات املستقبلية( سيستمران يف 

إقصاء النساء والفتيات ويزيدان من تفاقم عدم املساواة بني الجنسني وانعدام األمن وتفاقم الرصاع.

التوصيات واألدلة

1. وضع خطط استجابة للطوارئ تراعي الجنسني: يجب أن تضع الحكومات خطط استجابة طارئة تراعي الجنسني بشأن الجوائح 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 والجوائح واألزمات املستقبلية عىل النساء والفتيات والرجال والفتيان مع مراعاة هوياتهم املتداخلة. ويف حالة وجود خطط استجابة طارئة 

تراعي الجنسني بشأن االستجابة لجائحة فريوس كوفيد-19، فإنه يتعني حينئذ تحديثها ومراقبتها بانتظام، ويف حالة عدم وجودها، يجب وضعها كأولوية قصوى.  

وينبغي أن تشمل هذه الخطط الحقوق واالحتياجات واملصالح والتجارب ملختلف النساء والفتيات. كام ينبغي وضع مثل هذه الخطط بالتعاون مع املجتمع 

املدين )خاصة منظامت حقوق املرأة(، ويجب أن تكون تشاركية، وتراعي السياقات املحلية واإلقليمية املختلفة. كام يجب أن تكون هذه الخطط مستندة إىل 

تحليل متعدد الجوانب للرصاع القائم عىل نوع الجنس وبيانات تشمل الهويات الجنسانية والهويات املتداخلة األخرى وتصنفها حسب، مبا يف ذلك عىل سبيل 

املثال ال الحرص: العمر والجنس وامليول الجنسية والهوية الجنسانية واألقليات الدينية واإلثنية، وذلك مع إيالء االعتبار الواجب إىل مسائل الوضع االجتامعي 

واالقتصادي والحالة االجتامعية واإلعاقة.)ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 10 من التقرير.(

2. ضامن الوصول إىل الرعاية الصحية الشاملة واالستثامر فيها: عىل املدى الطويل، يجب عىل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحكومات واملجتمع الدويل 

زيادة االستثامر الذي يعالج التعارض مع إعطاء األولويات التاريخي ونقص متويل الخدمات الصحية، خاصة الخدمات املخصصة للنساء والفتيات. ويجب أن 

يقرتن هذا االستثامر املتزايد طويل األجل باستجابات فورية تحمي وتضمن حصول النساء والفتيات )مبا يف ذلك النساء والفتيات من املناطق النائية واملتأثرة 

https://gaps-uk.org/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Peace-and-Security-in-a-COVID-19-World-and-Beyond.pdf
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بالرصاع( عىل الخدمات. ويجب أن تشتمل خدمات الرعاية الصحية طويلة وقصرية األمد عىل ما ييل: أنه ميكن الوصول إليها، وتُتيح الوصول املتكايفء للنساء 

والفتيات إىل مستلزمات الوقاية والحامية، أن تتواصل وتعمل مع املنظامت املحلية والسلطات املحلية، أن تشمل الصحة العقلية والدعم النفيس واالجتامعي، 

وأن تدعم سالمة ورفاهية العامالت يف مجال الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية، مع اإلقرار مبا يقدمنه من رعاية زائدة غري مدفوعة األجر خارج نطاق ساعات 

العمل، وأنها مقدمة للنساء والفتيات، وخاصة ذوات الهويات املهمشة واملتداخلة منهن. ومن أجل ضامن عدم تخلف أحد عن الركب، يجب عىل املجتمع 

الدويل أيًضا أن يواصل دعم مخطط COVAX ماليًا، فضاًل عن املساهمة بجرعات اللقاح الزائدة التي اشرتتها البلدان ذات الدخل املرتفع. )ميكن العثور عىل 

الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 12 من التقرير.(

الجنسية واإلنجابية  الصحة  برامج  الدويل متويل  الحكومات واملجتمع  الجنسية واإلنجابية )SRHR(: يجب عىل  والحقوق  الصحة  توفري خدمات  ضامن   .3

وإعطائها األولوية يف االستجابة لجائحة فريوس كوفيد-19، واالستجابة للجوائح واألزمات والتعايف منها يف املستقبل. كام يجب أن تضمن هذه الربامج إمكانية 

الوصول إىل الخدمات وأن آليات االستجابة األخرى، مثل تدابري اإلغالق والحجر الصحي، ال متنع الوصول إىل خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.)ميكن العثور 

عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 15 من التقرير.(

 

4. مراعاة منع منع العنف القائم عىل النوع الجنيس )GBV( والوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة: يجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل 

حمالت منع العنف القائم عىل النوع الجنيس والوقاية منه واالستجابة له حسب الرضورة ومراعاة ذلك أثناء 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 مقدمي الخدمات الحكوميني وغري الحكوميني.كام يجب أن يقرتن توفري الخدمات بوضع 

الترشيعات وزيادة الوعي وتغيري األعراف االجتامعية. وكذلك ينبغي دمج منع العنف القائم عىل النوع الجنيس والوقاية منه واالستجابة له يف الربامج التنموية 

واإلنسانية وتلك املتعلقة بإرساء السالم.ويجب أن تُعالج برامج منع العنف القائم عىل النوع الجنيس 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، فضاًل عن الطبيعة 

املرتابطة لجميع أشكال العنف القائم عىل النوع الجنيس. ويجب أن تقيِّم آليات االستجابة األخرى التأثري املحتمل عىل منع العنف القائم عىل النوع الجنيس 

قبل تطبيقها لضامن أنها ال تؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة القامئة، وخاصة التعرض للعنف )انظر التوصية رقم 1 بشأن خطط االستجابة الطارئة التي تراعي 

الجنسني(. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 16 من التقرير.(

5. تحويل النامذج االقتصادية وسبل العيش والحامية االجتامعية ومعالجة الرعاية غري املدفوعة: عىل املدى الطويل، يجب أن تتغري النامذج االقتصادية للتأكد 

من أنها تركز عىل األفراد والبيئة.وعىل املدى القصري واملتوسط، يجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل متويل بدائل سبل العيش باإلضافة إىل الحامية االجتامعية 

الشاملة التي تصل عىل وجه التحديد إىل النساء يف قطاع االقتصاد غري الرسمي وكذلك العاملني يف القطاعات األكرث ترضًرا والذين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم 

وليس لديهم أي حامية اجتامعية أو مدخرات ميكنهم االستناد إليها.وينبغي أن يشمل ذلك إطالق برامج األمن الغذايئ والنقدي يف حاالت الطوارئ، )باإلضافة 

إىل إنشاء جمعيات املدخرات والقروض القروية ودعمها( والوصول إىل الشبكات والجامعات، وتوفري التدريب.كام ينبغي التأكد من توفري الحامية القانونية 

للنساء والفتيات، وخاصة العامالت يف القطاعات غري الرسمية والاليت ليس لديهن وضع هجرة آمن، وكذلك توفري معدات الحامية الشخصية عند اللزوم. كام 

يجب إيقاف سداد القروض إىل املؤسسات، وكذلك املصارف، مؤقتًا. كام ينبغي أن تقر خطط االستجابة الوطنية واملحلية للجائحة بعبء الرعاية غري املدفوعة 

الذي ال يتناسب مع الذي تتحمله النساء والفتيات ومن ثمَّ العمل عىل معالجته. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 20 من التقرير.(

6. زيادة الوصول املتكافئ واملراعي لالعتبارات الجنسانية إىل املعلومات والتكنولوجيا والسالمة عىل اإلنرتنت: يجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل ضامن أن 

النساء والفتيات املهمشات ، يف األماكن النائية واملتأثرة بالرصاع، ميكنهن الوصول إىل التعليم والعمل واملعلومات والفضاءات اإللكرتونية. ميكن أن يشمل ذلك 

الوصول املجاين أو املدعوم إىل اإلنرتنت واألجهزة الذكية ملنع املزيد من اإلقصاء والتهميش.يجب أن تضمن املنصات اإللكرتونية حامية النساء والفتيات اللوايت 

يصلن إىل الفضاءات اإللكرتونية من التشهري والهجامت والتهديدات، ويجب أن تتصدى للمعلومات املضللة املنترشة عرب اإلنرتنت. كام يجب أن تراعي خطط 

الطوارئ االتصال خارج نطاق اإلنرتنت، والوصول إىل املناطق التي ال تتوفر فيها الكهرباء أو املترضرة بانقطاع التيار الكهربايئ. باإلضافة إىل الفضاءات اإللكرتونية، 

يجب توفري حمالت التوعية “اعرف حقوقك” وتقديم الخدمات. وينبغي أن تستهدف حمالت التوعية النساء والفتيات، وكذلك األشخاص الذين لديهم قرارات 

تتعلق بحياتهم.ويجب أن تتصدي الحمالت بشكل منهجي إىل املعلومات املُضلِّلة. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 24 من التقرير.(

7. إعطاء األولوية للسالم والحد من النزعة العسكرية وانعدام األمن: يجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل ضامن أن تكون االستجابات لجائحة كوفيد-19 

واألزمات والجوائح املستقبلية محورها اإلنسان وأن تركز عىل احتياجات املجتمع وليس السلطات. ويجب عليها التأكد من أن تدابري االستجابة لألزمات مراعية 

النوع  القائم عىل  التنفيذ. وهذا يتطلب تحلياًل مستمرًا للرصاع  إذا كانت األجهزة األمنية مشاركة يف  النساء والفتيات، وخاصة  للجنسني وال تؤثر سلبًا عىل 

الجنساين للتخفيف من حدة االستجابات العسكرية لألزمات. ويتعني عىل الدول حظر توريد األسلحة واملعدات العسكرية أثناء األزمات. ويجب عىل املجتمع 

الدويل والحكومات الدعوة إىل السالم ووقف إطالق النار وإيقاف عمليات اإلغالق أو الحصار القامئة مسبًقا من أجل ضامن عدم تفاقم األزمة بسبب زيادة 

الرصاعات وانعدام األمن. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 26 من التقرير.(
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8. تحسني املشاركة الهادفة للمرأة يف املجاالت العامة والخاصة والسياسية:  يجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم املشاركة الهادفة عىل املدى القريب 

أو البعيد للنساء والفتيات يف جميع املجاالت العامة والخاصة والسياسية. كام يجب عليها 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. كام يجب توزيع الحصص عىل مستوى العامل لزيادة مشاركة النساء والفتيات. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه املشاركة متقاطعة، مع الرتكيز عىل 

املشاركة النشطة والهادفة للفئات األكرث تهميًشا من النساء والفتيات، وليس فقط تلك الفئات األكرث شيوًعا من حيث التمكن من الوصول إىل أماكن صنع القرار. 

ويجب عىل الحكومات واملجتمع الدويل دعم شبكات النساء والفتيات واملساحات اآلمنة وإرشاك منظامت حقوق املرأة يف تصميم برامج املشاركة وتنفيذها 

ومراقبتها. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 28 من التقرير.(

لحقوق  األسايس  بالدور  االعرتاف رسميًا  الدويل  واملجتمع  الحكومات  املرأة: يجب عىل  بحقوق  واملعنية  النسوية  والحركات  والشبكات  املنظامت  متويل   .9

املرأة واملنظامت والشبكات والحركات النسوية وتزويدها باملوارد الكافية من خالل التمويل املبارش واألسايس واملرن وطويل األجل.كام يجب متكني املنظامت 

والشبكات والحركات املعنية بحقوق املرأة من تعديل برامجها أثناء االستجابة لألزمات الحادة والتعايف، وذلك دون الحاجة إىل اتفاق مسبق من الجهات املانحة 

أو وجود متطلبات خاصة باإلبالغ.ويجب كذلك أن تشارك املنظامت غري الحكومية الدولية والجهات املانحة يف رشاكات سليمة ومتساوية تركز عىل االحتياجات 

السياقية الوطنية واملحلية بداًل من األولويات الدولية وأولويات الجهات املانحة. ومن الرضوري أيًضا تزويد املنظامت والشبكات والحركات املعنية بحقوق 

املرأة بالدعم النفيس واالجتامعي لضامن وصول موظفي الخطوط األمامية إىل الخدمات من أجل سالمتهم.باإلضافة إىل تسهيل سبل تعزيز املنظامت والشبكات 

والحركات املعنية بحقوق املرأة، وذلك عند الرضورة، خاصة عن طريق توفر التمويل املرن بحيث يحددون سبل التدعيم التنظيمي الخاص بهم ويدعمون رفاه 

موظفيهم ومجتمعاتهم، حسب الرضورة. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 31 من التقرير.(

10. االستثامر يف أساليب املساءلة والشفافية والتحول: يتعني عىل الحكومات ضامن خضوعها للمساءلة أمام شعوبها يف بلدانها. ويجب 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 

التمويل، وخاصة متويل االستجابة لألزمات، وتحمل الجهات املانحة والحكومات املسؤولية عن متويل االستجابة للجوائح واألوبئة  العامة عن  توفر املسائلة 

العاملية.كام أن هذا يضمن جمع اإليرادات الوطنية )مثل تحصيل الرضائب( وتوزيعها بالتساوي.ويتعني عىل الحكومات التصدي للفساد، ال سيام الفساد املرتبط 

باالستجابة للجوائح واألوبئة العاملية. ويجب عىل الجهات املانحة استخدام الُسبل الدبلوماسية للدعوة إىل املساءلة والشفافية والفضاء املتاح للمجتمع املدين. 

عالوة عىل ذلك، يجب عىل الجهات املانحة وضع سياسات وبرامج ومتويلها من أجل التصدي لألعراف االجتامعية الذكورية التي تعمل عىل إدامة عدم املساواة 

بني الجنسني. )ميكن العثور عىل الدليل الكامل لهذه التوصية يف الصفحة 34 من التقرير.(

الرشكاء
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This report is funded by:

هذا تقرير مستقل تم إجراؤه بتكليف ومتويل من ِقبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. هذه املواد ممولة من خالل معونة بريطانية من حكومة اململكة 

املتحدة، إالَّ أن اآلراء التي تم اإلعراب عنها ال متثل بالرضورة السياسات الرسمية لحكومة اململكة املتحدة.

اآلراء الواردة يف هذه الوثيقة هي آراء املؤلف )املؤلفني( وال متثل بالرضورة وجهات نظر هيئة األمم املتحدة للمرأة أو األمم املتحدة أو أي من املنظامت التابعة 

لها.


