
 

معالجة التداعيات االقتصادية لكوفيد-19: مسارات وخيارات 
السياسات لتحقيق انتعاش يستجيب لمنظور النوع االجتماعي

الملخص:
يطـرح هـذا المـوجــز عــدُدا مــن الشـواهـد الجـديدة بخصـوص تأثيرات جائحة كوفيد-19 في تمكين 
المـرأة اقتصـادًيا (WEE)، ويـأتـي إلحـاًقـا بملخـص سيـاســات هـيئـة األمـم المتحـدة للمــــرأة حــول
كـوفـيد-19 واقتصـادات الـرعــاية، فـإنه يأخـذ في االعتبار اآلثار االقتصادية المباشرة المتباينة بين 
الجنسين، بمـا في ذلك الفجــوات االجتمـاعية واالقتصـادية الموسعة وتحويل األولويات الوطنية 
والدولية فيما يتعلق بتخصيص الموارد، فضًال عن العقـبات طـويلة المـدى فـي إطـار عمل المرأة 
وسبل رزقها. ويقـدم هذا المـوجز أيًضا التوصيات التي يتعين على أصحاب المصلحة كـافـة أخذها 
في الحسبان، بما في ذلك الحكـومات والمنظمات الـدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني، مـن أجـل ضمـان الحقوق االقتصادية للمرأة في أثنـاء هـذه األزمة وفـي خـطط االنتعـاش 
والمرونة ذات الصلة. وباالعتمـاد على أحدث األبحاث والبيانات المتاحة، يسلط الموجز الضوء على 

أمثلة على اإلجراءات التي يتم اتخاذها بالفعل.
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وفـق تقـديـرات منظمة العمل الدولية، هناك، 
على مستـوى العـــالـم، 38٪ مـن قـوى العمـــل 
التـي تعمـــل فـي قطــــاعــات تعـــانـي اآلن مـــن 
الخســائر الفـادحـة وتلك القـوى العاملة نفسها 
على حـافـة خطــر التســريـح مــن العــمــل، تــلك 

النسبة تعادل حوالي 1.25 مليار عاملة وعامل.2   

كيف يتغير العالم في ظل جائحة كوفيد-19؟ 
بلغ عـدد الحـاالت المـؤكـد إصـابتها بمـرض كـوفيد-19 أكـثر من 8.9 مليون حالة 
حتى 23 حـزيـران/ يـونيـو 2020، (وفًقا لمنظمــة الصحــة العـالـمية ).1 فـالجـائحـة 
أثقلـت كـــواهـل أنظـمـة الصحــــة والـرعـايـة، وفـاقــمـت الفـــوارق االجـتـمـــاعـــيـة 
واالقتصـادية وغـيرت األولـويات. وعلى المـدى القصير، عرقلت هذه الديناميات 
التوزيع العادل والفعال للرعاية الصحية وحمـاية القوى العاملة في مجال الرعاية 
الصحــية، وتسـببت فـي تقــييد الحــركـة، وتعـميق التفــاوتـات وتحـويـل أولـويـات 
مؤسـسات القطاعين العـام والخاص، بما في ذلك تخصيص التمويالت. عالوة 
على ذلك، تتأثر النسـاء والفتيات على نحـو مفرط، ال سيما أولئك الالئي يعانين 
من صعاب بالفعل بسبب الـدخـل أو/ والعمـر أو/ والعـرق أو/والمـوقع الجـغرافي 
أو/ وحـالـة الهجـرة أو/ واإلعـاقة أو/ والميل الجنسي أو/ والحـالة الصحية. فهناك 
حاجة إلى تولي المرأة المراكز القيادية لضمان إعطاء األولوية للحقوق االقتصادية 
واالجتـماعية للنساء والفتيات في االستجابة الفورية، وكذلك في تدابير التعافي 

والمرونة.

أزمة اقتصادية ذات أبعاد غير مسبوقة
إن جـائحـة كـوفـيد-19 قـد أجـهدت النظـم الصحـية وفـاقمـت الفـوارق االجتماعية 
واالقتصـادية وغـيرت األولـويـات االسـتراتيجـية للحكـومـات ومنظمـات المجتـمع 
المدني والشركات الخاصة. فالتداعيات االقتصادية لهذه األزمة هائلة؛ األسـواق 
فـي حـالـة مـن الهبوط الحر، وتعطلت سالسل التوريد، ويتعين على المشـروعات 
وقـف أعـمـالها، أو تقليص العمليات الخـاصــة بها، ويفقـد مـــالييــن األشخـــاص 
الوظائف وسبل العيش نتيجة لذلك. حسب صندوق النـــقد الـدولي ستقع أسـوأ 
أزمـة اقتصـادية مـنذ الكسـاد الكـبير، فمـن المتـوقع أن تشهد أكثر من 170 دولة 

نمًوا بالسلب في نصيب الفرد من الدخل في عام  3.2020 

إن الصـدمـات المتعلـقة بالعـرض التي تسـببت فيها الجائحة أصابت االقتصاد 
العالمي بشـدة في وقـت يعـاني فـيه بالفعل من ارتفاع الثروة وعدم المساواة 
في الدخل فضًال عن الهشاشة المالية وتزايد الديون.4 وبالنسبة للبلدان النامية 
على وجـه الخصـوص، هـذا يأتـي بتحـديات كبيرة أمام تنفيذ السياسات المالية 
والنقدية المطلوبة الحتواء الفيروس ومنع الـدمـار االقتصادي، ويتوقع العديد 
من خبراء االقتـصـاد أن األثـر االقتـصـادي لهذه األزمـة سيكون أكثـر حـدة بكثيـر

قامت هيئة األمم المتحدة للمرأة بتجميع أحدث األبحاث والبيانات حول تأثيرات 

كـوفـيد-19 ذات الصلـة بـالنــوع االجتماعي، وصـاغت توصيات شاملة مـن أجـل

"إعادة البناء بشكل أفضل"، في الملخصات اإلضافية التالية:

•  كوفيد-19 واقتصاد الرعاية: اتخاذ إجراءات فورية والتحول الهيكلي من أجل

    انتعاش يستجيب لمنظور النوع االجتماعي

كوفيد-19 والعنف ضد النساء والفتيات: التصدي للجائحة المستترة  •

كوفيد-19 والدور القيادي للمرأة: من االستجابة الفعالة إلى إعادة البناء بشكل  •

    أفضل

كوفيد-19 والنزاعات: النهوض بالمشاركة المجدية للمرأة في عمليات وقف  •

    إطالق النار وعمليات السالم (قيد النشر)

من األثر الذي تسببت فيه األزمة المالية العالمية في 5.2008/2009 

ومـن المتوقع أن تتضرر االقتصادات النامية، وال سيما البلدان الهشة والمتأثرة 
بالصـراعـات، بشـدة خـاصـة بالنظـر إلـى اعتمادها على النمو القائم على التصدير 
والسيـاحـة والتحـويـالت. إن التدفقـات االستثمـارية العــالـمية المتراجعـة وأسعـار 
السلــع األساسـية تتـرك مسـاحـة مـالـية محــدودة لـدعــم االقتصــادات، وحمــاية 

الوظائف ودعم النظم الصحية والحماية االجتماعية.6

لقد أوضحت عقود أفنتها خبراء االقتصاد والنسوية في إجراء البحوث أن األزمات 
ال تتسـم بالحـياد بين الجنسين؛ تشير الدالئل الناشئة عن تأثير كوفيد-19 إلى أن 
النساء أيًضا يتأثرن بشكل غير متناسب ومختلف عن الرجال.7 كما يـوضـح مـوجـز 
السياسات لألمين العـام لألمـم المتحدة حـول تأثـير كوفيد-19 على النساء، فإن 
الجائحة تعمق أوجه عدم المساواة التي تضــرب بجذورها عميًقا في المجتمعات 
بالفعل وتكشف عن نقاط الضعف في النظم االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
التي تسببت في ازدياد الوضع سوًءا. ومن المرجح أن يكون لتدابير احتواء انتشار 
الفـيروس آثـار كـبيرة على عمـل المرأة وسبل عيشها وكذلك على اقتصاد الرعاية 
المقوض بالفعل. وتتضـح الحـاجــة الملحـة إلى الجـمع بين تدابير الصحـة العـامة 
الحتواء الفيروس والسياسات االقتصـادية واالجتمـاعية بحيث تستطـيع العمـالة 
واألسر الصمود، ولغاية تفادي زيـادة حـدة الفوارق بيـن الجنـسين وغـير ذلك من 
أوجه عدم المساواة، يجب أن تكون الحياة االقتصادية واإلنتاجية للمرأة، وكذلك 
حقوقها االقتصـادية واالجتمـاعية، في مقدمة التدابير الفورية وجوهرها وبالمثل 
في الخطط طويلة المدى لالنتعاش االقتصادي والمرونة، بما يتماشى مع خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030 وإعالن ومنهاج عمل بيجين.  
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الشكل 1: 
حصة العمالة غير الرسمية في إجمالي العمالة مصنفة حسب الجنس

عالمًيا

اإلناث

الذكور

2018a المصدر: منظمة العمل الدولية
ملحوظة: تشير إلى الوظيفة الرئيسية للعمالة التي تتراوح أعمارها بين 15 سنة وما فوق. 

استناًدا إلى تحليل مجموعات البيانات الجزئية في 119 دولة (الدراسات االستقصائية 
للقوة العاملة الوطنية واالستقصاءات الوطنية لألسر المعيشية) التي تمثل 90 في 

المئة من قوى العمل العالمية.

تشكل النساء 70 في المئة من القوى العاملة الصحية في جميع أنحاء العالم.18 
على هذا النحو، هن في طليعة االستجابة لكوفيد-19، بصورة كبيرة في أنظمة 
الرعاية الصحية المحملة باألعباء بشدة، وهن على النحو المعتاد مقدمات الرعاية 
دون أجـر وهـن يمـثلن النسـبة األكــبر من العمالة الصحية المجتمعية التي تلقى 
أجًرا ضعيًفا، أو ال تتلـقى أجــًرا علـى اإلطــالق. ويــزيـد األمـر سـوًءا كـون أن هــذه 
العمالة الصحية يضطلعن اآلن بأدوار حيوية في االستجابة للجائحة دون معدات 

حماية ومرافق صحية (يرجى االطالع على جائحة كوفيد-19 واقتصاد الرعاية). 

إن التقاط العدوى بكوفيد-19 بين العامالت الصحيات في بعض البلدان تساوي 
ضعف اإلصابة بين العاملين الصحيين الذكور: على سبيل المثال، تشكل النساء 
مـا يقـرب مـن 76 فـي المـئة مـن العــامـلين الصحــيين المصــابيـن فـي إسـبانيـا، 
و69 فـي المئة فـي إيطـالـيا و73 في المـئة فـي الـواليـــات المتحــدة.19 وضمـان 
الصحـة والسـالمـة المـهنية لجـميع العـاملين فـي مجال الرعاية الصحية يتطلب، 

كحد أدنى، توفير الحماية الكافية ضد نقل الفيروس.

البلدان منخفضة الدخل

لما تتأثر النساء والفتيات على وجه التحديد؟
كـانـت التـداعـيات االقتصـاديـة لجـائحـة كـوفـيد-19 شـديدة بشكل خاص بالنسبة 
للنـسـاء والفـتيـات، فمـن المـرجـح أن تتفـاقـم أوجـه عـدم المسـاواة المبنيـة على
النوع االجتماعي الحالية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيـات من األقليـات العـرقيـة
واإلثنية والوطنية المهمشـة بالفعل.8 بـدون استجـابة متعمـدة مـراعـاة اعـتبـارات
النـوع االجتـماعـي، أزمة كوفيد-19 ستحيق خطـر بالتـراجع مكـاسبـها فيما يتعلـق
بتـأمـين دخـل المـرأة والحماية االجتمـاعية، مما يحد من قدرتها على إعالة نفسها

وأسرتها.

وصول المـرأة إلى الدخل غير مؤمن على النحو الكافي. كان لألوبئة الماضية آثار 
غير متناسبة ودائمة على عمل المرأة وسبل عيشها. خالل أزمة فيروس إيبوال في 
عام 2014، أثـرت قـيود التنقل وغـيرها مـن تدابير الـوقـايـة بشكـل كـبير على سبل 
عيش النساء من التجار في غرب أفريقيا.9 وبينما عاد النشاط االقتصـادي للرجـال 
إلى مستويات ما قـبل األزمـة بعـد وقـت قصـير مـن رفـع هـذه اإلجـراءات، عـانـت 
المرأة من التأثيرات في أمنها االقتصادي لفترة أطول.10 وبالمثل، من المتوقع أن 
تـزيد أزمـة كـوفـيد-19 مـن معـدالت البـطــالـة لــدى الـنـســاء بشــــدة، خـاصـة فـي 
االقتصــادات األكـثر هشـاشـة.11 وفي العـديد من البلدان، اشتدت الجولة األولى 
من تسريح العمالة وبشكل خاص في قطاع الخدمات، بما في ذلك البيع بالتجزئة 
والضيافة والسياحة، حيث يكثر تمثيل النساء.12 ومن المـزمـع أن تعـانـي العـمالـة 
بدوام جزئي والعمالة المؤقتة، ومعظمها من النساء، من فقدان الوظائف بشكل 
كبير على إثر الجائحة. وحتى فـي البلـدان المتقـدمـة، غـالًبا مـا ُيفتقـر إلـى إمكانيـة 
الوصول إلى مخططات الحفاظ على الوظائف مثل العمل قصير األجل أو تقاسم 
الوظائف وإعانات البطالة.13 وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن عدد 
النساء الالتي يتمكّن من الوصول إلى النظام المصرفي لبناء دعامة من المدخرات 

أقل من عدد الرجال.14

إن معظم العمالة النسائية 58٪ تتـركز في االقتـصاد غـير الرسمـي دون تـأمـين 
اجتماعي مطـلًقا أو مـوجـود علـى نحـو غـير كـاف.15 هـذا يعـني أن لـديهـن خـيارات 
تسـاندهن أقـل في حالة فقدان الوظيفة جراء المرض أو التدابير الموضوعة للحد 
من جائحة كوفيد-19، والوضع صعب بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل، 
حـيث تعمـل 92 فـي المـئة مـن النسـاء بشكـل غير رسمي (مقارنة بنسبة 87 في 
المئة من الرجـال)16 وممثلـة تمـثيـًال زائـًدا فـي المهـن األكـثر عرضة بشكل خاص: 
(دون أجر) العامالت من أفراد األسرة المساهمات في الـزراعـة على نطـاق صغـير 
أو الشـركـات العـائلـية، أو الـبيـع فـي األسـواق أو الشـوارع، أو الـعـمـل لحـسـابـهن 
الخاص في المنازل والخـدمة المـنزلية. لكـسب العـيش، غـالًبا مـا تـعـتـمـد أولـئك

العامالت على المساحـة العـامـة والتفـاعـالت االجتـماعـية التي يتم تقـييدها اآلن 
الحتـواء انتشـار الجـائحـة. مع تـوسـع أوامــر كـوفـيد-19 بالبـقاء فـي المـنزل، اشتد 
العنـف ضـد النســاء والفتيات، وخـاصـة العنف المنزلي (يرجه االطالع على موجز
سياسة األمم المتحدة للمرأة حول كوفيد-19 وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات). 
بـدون تـدابير استبدال الدخل، ستكافح الكثيرات والكثيرون لالمتثال لحظر التجول 

واإلغالق، وسيدق ناقوس الخطر من أجل وضع الطعام على الطاولة.17  
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https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006
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الشكل 2: 

العدوى في القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية: بلدان مختارة

إسبانيا

إيطاليا

الواليات المتحدة األمريكية

اإلناث

اإلناث

اإلناث

اإلناث

الذكور

الذكور

الذكور

الذكور

مصدر:
هذه حسابات أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة استناًدا إلى بيانات من وزارة الصحة 
بإسبانيا، "Análisis Epidemiológico COVID-19." أحدث البيانات المتاحة اعتباًرا 

من 30 نيسان/ أبريل 2020.

تستند حسابات هيئة األمم المتحدة للمرأة إلى البيانات الواردة من معهد سوبيربور 
اإليطاليdi Sanita، “Report Bisettimanale“. أحدث البيانات المتاحة في 28

 نيسان/ أبريل 2020. تم اشتقاق عدد العاملين الصحيين المصابين حسب الجنس 
باستخدام إجمالي عدد العمالة الصحية المصابة مجمًال والنسبة المئوية من العاملين 

الصحيين الذكور المصابين.

مركز مكافحة األمراض 2020

إن مشاريع النساء معرضة بشكل خاص للتأثر بالصدمات االقتصادية؛ أدى إغالق 
الحدود إثر جائحة كوفيد-19 وحركة التنقل المقيدة إلى تعطيل األسواق وسالسل 
التوريد، فضًال عن أن الشركات التي تملكها النساء يعلو تمثيلها في القطاعات التي 
تضـررت بشـدة مثـل السياحـة والضيافـة والبيع بالتجزئة وكذلك الزراعة والبستنة 
وصناعات النسيج والمالبس.تميل الشركات المملوكة للنساء أيًضا إلى أن تكون 
أكثر اعتماًدا على التمويل الذاتي، وبالتالي يـزداد احتمالية إغالقها في ظل فترات 
ممتـدة مـن إمـا عـائدات منخفضة بشدة أو غـير مـوجودة على اإلطالق.20 وتعيق 
القواعد التمييزية بين الجنسين كذلك قدرة المزارعات ورائدات األعمال وأصحاب 
العمــل على الـوصـول إلـى المـؤسســات المـــالــية والتمــويل. ومـع طـرح تـدابـيـر 
االستجــابة لكـوفـيد-19 والتعافي منه لـدعـم األعـمال التجارية، فإن المؤسسات 
النسائية الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) معـرضـة لخطر التجاهل، مع بقاء 

االئتمان الالزم الستمراريتها بعيًدا عن متناول أيديهن.

تضـع الفجـوة الـرقمـية بيـن الجنسين النسـاء في وضع غير مؤات حيث أصبحت 
الخدمات الحكومية والتجارية عبر اإلنترنت. ويوفر التقدم التكنولوجي فرًصا كبيرة 
للشمول االقتصادي للمرأة،21 وأزمة كوفيد-19 جعلت األدوات الرقمية بمثابة زورق 
النجاة لحياة لماليين الناس. ومع ذلك، فقد أظهرت أيًضا أن السكان المستبعدين 
من العالم الرقمي، ذكوًرا وإناًثا، هم األكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب. وفي 
كل بلدين من أصل ثالثة بلدان، يعد الرجال المستخدمون األكبر لإلنترنت مقارنة 
بالنساء؛ نمت الفجــوة العالمية بين الجنسين في استخـدام اإلنترنت من 11 في 
المائة في عام 2013 إلى 17 في المائة في عام 2019، لتصل إلى 43 في المائة 
في أقـل البلـدان نمـًوا.22 وحيث توجد األنظمة المالية الرقمية القوية والشاملة، 
يمكـن للنسـاء صـاحبات المشـاريع االستفادة منها الستمرار عملياتهن من خالل 
المبيعات عـبر اإلنتـرنت والمـدفـوعــات الـرقمـية ويمكـن للحـكـومــات أن تصـرف 
التحويالت النقدية على نحو سريع. ومع ذلك، يتطلب هذا إمكانية اتصال للهاتف 
المحمول، والهويات الحكومية والبنى التحتية المصرفية، التي ال تزال غير موجودة 
في العديد من البلدان النامية. عالوة على ذلك، تؤدي المعايير االجتماعية التمييزية 
إلى تفاقم الفجوات بين الجنسين في الوصول إلى األدوات الرقمية واستخدامها 
حتى عندما تكون متاحة.24 النساء الفقيرات الالئي يفتقرن إلى المهارات الرقمية 
أو معرفات الهوية المطلوبة لفتح حساب مصرفي على الهواتف المحمـولة وال 
يستطعن تحمل تكلفة جهاز أو بيانات يتعرضن لخطر االستبعاد من الدعم المتاح 
عـبر اإلنتـرنت.25 (راجـع مـوجـز سيـاسـة هيئة األمـم المتحـدة للمرأة حول اإلنترنت 
وتكنـولـوجـيا المعـلومـات واالتصـاالت فـي تيـسيـر ارتكــاب العنـف ضـــد النســاء 

والفتيات في خضم جائحة كوفيد-19).

كيفية تعزيز المساواة المبنية على النوع االجتماعي في االستجابة 
واالنتعاش االقتصاديين 

كشفت جائحة كوفيد-19 عن مواطن الضعف بالنظم الصحية واالقتصادية في 
العـالم، وتعتمد آفـاق التعـافـي على شقـين، أولهما مدى سرعة احتواء الفيروس 
وثانًيا، ما إذا كانت االستجابات السياسية االقتصادية واالجتماعية يمكن أن تحول 
دون إلحاق الضرر على المدى الطويل باالقتصادات وسبل العيش والقدرات وأن 
تبني القدرة على الصمود أمام الصدمات واألزمات المستقبلية؛ فينبغي أن تبني 
االستجـابة الجمـاعية اقتصـادات مستــدامــة وتحــد مـن أوجـه عـدم المساواة بين 
البلـدان وداخـلـهـا، ولـم تكـن إجــراءات األولــويــة لضـمان الحـقـــوق االقتـصـــاديـة

واالجتماعية األسـاسية للمـرأة أكـثر إلحـاًحا مـن أي وقـت مضـى. وبالفعـل، تتخذ 
العديد من البلدان تدابير غير مسبوقة لمعالجة العواقب المباشرة لألزمة، وتعمل 
على تـوفـير إمكـانيـة الوصول إلى االختبارات والمعالجة المجانية، وزيادة الحماية 
االجتماعية، واألمـن الغـذائـي، واإلعفـاء مـن اإليجـار أو الـرهـن العقاري، والوقف 
االختياري الستحقاقات المرافق والديون أو اإلعفاء منها أو تقـديـم اإلعـانات، أو 

القروض منخفضة الفائدة للشركات، بما في ذلك المشاريع الصغيرة.26  
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https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/brief-online-and-ict-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-covid-19-en.pdf?la=en&vs=2810


الشكل 3: 
تكوين استجابة الحماية االجتماعية العالمية

واعتباًرا مـن 23 حـزيـران/ يـونيـو 2020، وضعـت 152 دولـة علـى األقـل استجابة 
مالية للجـائحـة والتي تصل إلى 10.3 تريليون دوالر أمـريكـي تقـريًبا.27 قـامـت مــا 
مجموعه 195 دولـة وإقليًما بتخـطيط بـرامـج الحمـاية االجتمـاعية وفرص العمل 
استجابة لكوفيد-19، أو تقديمها أو تكييفها، بحلول 20 حزيران/ يونيو 2020، مع 
كـون برامـج التحـويالت النقـدية هي النوع الرائد من التدخل، تليها اإلعفاءات من 

مدفوعات المرافق، والدعم الغذائي، واإلجازة المرضية المدفوعة وإعانات

البطالة وإعانات األجور.28 تشير المراجعة األولية لهذه الحزم إلى أن القليل منها، 
إن ُوِجد، تم تصميمها من منظور يراعي النوع االجتماعي وأن حفنة فقط تحتوي 
التحـديد. وكما أن تحقيق المساواة النسـاء علـى وجـه  تـدابيـر تستـهدف  علـى 
المبنية على النوع االجتماعي هـو شرط أساسي للـتنمية المستدامة، فلن تكون
المساواة عدم  عالجت  إذا  إال  ناجحة  والتعافي  االقتصادية  االستجـابة  تدابير 

المبنية على النوع االجتماعي وعملت على التقليل منها.
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المصدر: جينتليني وآخرون. 2020. اإلصدار 11 (12 حزيران/ يونيو 2020).

سيتطلـب بنـاء االستجـابـة والتعـافـي والمـرونـة ضـد األزمــات المستـقـبـليـة مـن 
الحكومات استخدام مجموعة واسعة من أدوات سياسات االقتصاد الكلي. على 
المستـوى الـوطنـي، تحـتاج الجهـود إلـى تعـزيـز "االقتـصاد الحـقيـقي"، بـدًال مـن 
األسـواق المـاليـة، مـن خـالل التـركـيز على الحـد من البطالة وخلق فرص العمل. 
على المستوى الدولي، ال بد وأن يعمل صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية 
على التنسيق للمساعدة في التخفيف من تداعيات أسعار الصرف وهروب رأس 
المـال فـي البلـدان منخفضـة الـدخـل. بـاإلضـافة إلى تخفيف الديون على المدى

القصير، هناك حـاجـة إلى تـدابير أكثر سخاء مثل شطب الديون إذا أرادت البلدان 
ذات الدخل المنخفض أن تنتعـش مما قد يكون على األرجح انكماش اقتصادي 
طويل األمد وشديد الحدة. وينصـح باسـتكـمال هـذه التـدابيـر بتخـفـيـف قـــواعـد 
السياسة المالية الصارمة للسماح بالمزيد من المرونة للبلدان لتحـديد أولـويـات 
النفقات االجتماعية وتمـويل المسـاواة المبنية على النوع االجتماعي مع االستمـرار

فـي كفـالـة المساءلة والضمانات األخرى.

سوق
العمل

التأمين
االجتماعي

المساعدة
االجتماعية

تدخالت المساعدة االجتماعية مقسمة حسب نوع البرنامجتدخالت المساعدة االجتماعية مقسمة حسب نوع البرنامج

إعانات البطالة

المساهمات في التأمين
االجتماعي (إعانات/ إعفاءات)

وفًقا ل 263 تقييًما ُأجرَي في 125 دولةوفًقا ل 263 تقييًما ُأجرَي في 125 دولة

الرواتب التقاعدية

دعم التأمين الصحي

دعم اإلجازة المرضية 
مدفوعة األجر

إدخال التعديالت في تنظيم األعمال

التفعيل (تدابير التدريبات)

إعانات األجور

مزايا ساعات العمل األقل

التدخالت في سوق العمل مقسمة حسب نوع البرنامج

وفًقا ل 140 تقييًما ُأجرَي في 85 دولة

المرافق وااللتزامات 
المالية 

(إعفاءات/ تأجيالت)

التغذية المدرسية 

المعاشات االجتماعية

التحويل النقدي 
(المشروط وغير المشروط)

تدابير أخرى (النقد مقابل العمل، دعم
رعاية الطفولة، مساعدة مالية تدفع 

مرة واحدة)

الغذاء العيني/ 
مخططات القسائم
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تدابير االستجابة الفورية
1- تصميم حزم االستجابة االقتصادية واإلنعاش من منظور يراعي اعتبارات النوع 
االجتمـاعي وتقييم أثرهـا على النسـاء والرجال؛ فعلى الحكومات التأكد من أن   
التدابير التي تهدف إلى إنقـاذ الوظـائف ومساعدة الشركات على تجاوز األزمة   
تصب في صالح المرأة. وهـذا يشمل الـدعم المـوجه للقطاعات والمهن التي   
يغلب فيها تمثيل النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي   
تمتلكها النساء. يجب أن تخضع جميع حزم االستجابة لتحليل النوع االجتماعي،   
ويجـب وضـع أنظمـة لتتبـع النتـائـج ورصـدهـا من خالل بيانات مصنفة حسب   
الجنس. ينبغـي تعـزيـز التخطـيط والـرصـد التشـاركيين، بمـا في ذلك من خالل   
إشراك منظمات حقوق المرأة ومنظمات الفئات المتضـررة األخـرى، بمـا في   
ذلك النساء المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب األصلـية، والنـساء   
الريفيات، والعـامـالت المهـاجـرات، والشـباب والشـابات والمثليات والمثليين   
ومزدوجي الميل الجنسي والعابرات والعابرين جنسًيا وحاملي صفات الجنسين   

(مجتمع الميم).  

تعـزيز أنظمـة الحمـاية االجتمـاعية لتشمل جميع النساء العامالت. وللتخفيف   -2
مـن فقـدان الوظـائـف واسـتبدال الدخل المفقود، تحـتاج المـزايـا مثل التأمين   
الصحي واإلجازة المرضية المدفوعة وإجازة األمومة والمعاشات وتعويضات   
البطالة إلى تغطية جميع النساء في العمل الـرسمي وغـير الرسمـي، بمـا فـي   
ذلك العامالت لحسابهن الخاص، والعمالة المساهمة في الشركات العائلية   
أو المزارع العائلية والعامالت المنزليات والعامالت المهاجرات. (يرجى االطالع   
على مـذكـرة األمم المتحدة التوجيهية بشأن تأثيرات كوفيد-19 في العامالت   
المهاجرات). يجـب علـى القطاعين العـام والخـاص الـوفـاء بااللـتزامات بالعمل   
الالئـق والحمــاية االجتمـاعية. ففـي السلـفادور، علـى سـبيـل المـثـال، كلــفت   
الشــركـات الخـاصـة بتـوفـير 30 يـوًما مـن اإلجـازات المـرضـية المـدفوعة األجر   
لجمـيع العـمال ممـن فـوق ال 60 عـاًما، والنساء الحوامل وأصحاب األمراض   
المزمنة. تقدم بوركينا فاسو تحويالت نقـدية للعمالة غير الرسمية، وال سيما   

بائعات الفاكهة والخضروات.29  

3- دعـم القطـاعات المتضررة التي توظف نسبة كبيرة من النساء، ففي أرمينيا، 
على سـبيل المـثال، تـوفـرت تحـويـالت نقدية للعمالة الرسمية في القطاعات   
والشـركات التي تـأثـرت بالجـائحـة. العديد من هؤالء لديهم قوة عاملة تسيطر   
فيهـا النسـاء، مثـل الضيافة، والمطـاعم العـامة، والسياحة، ومحالت الحالقة   
وصـالـونات التجميل، وقطـاعات البيـع بالتجـزئـة.30 هناك حاجة إلى بذل جهـود   
أكبر للوصول إلى أولئك الذين يعملون في وظـائف غير رسمية وضعيفة من   

الجنسين.  

4- دعم المؤسسات والمشاريع التي تقودها النساء. ينبغي أن تشمل تدابير دعم 
األعمـال التجـارية للمشـاريـع الصغيرة والمتوسطة الحجم القروض المدعومة   
والممنـوحـة مـن الـدولـة، وتأجـيل استحـقاق الضـرائـب والضمـان االجتـماعـــي   
واإلعـفاءات للمـؤسسـات والشـركـات التـي تقـودها النسـاء. تظهر األبحاث أن   
متطلبات سداد االئتمان المـرنة تمـيل إلى أن تكـون فعـالة فـي دعـم ســيدات  

األعمال.31 بشكل أعم، يجـب أن يعتـمد الـدعـم العـام للشـركات المتعثرة على   
الـوفـاء بالـتزاماتها تجـاه العـمالة المـتمتعة بالحمـاية مثـل توفير إجازة مدفوعة   

األجر أو االمتثال للتشريعات لمنع الفصل، كما هو الحال في إسبانيا.32  

5- استخـدام بـرامـج المـشـتريات واألشغـال العــامـة التـي تـراعـي منظـور النــوع 
االجتـماعي لتـأمـين الغـذاء واللـوازم األســاســيـة ومعـدات الحمــايـة الصحــية   
والشخصية. إلبقاء الشركات التي تقودها النساء واقفة على قدميها، يجب أن   
تستهـدف عمـليات االشــتراء العمــومي الشـركـات والجمـعيات التـي تقــودها   
النسـاء. فـي المنـاطـق الـريفـية، يمـكــن أن يـدعـم ذلك االقتصـادات المحلــية   
ويضــمن الـدخـل للمـزارعـات والعمــالة الـزراعـية غـير الـرسمية. فـي األرجنتين،   
تنتج العمالة في المنزل (ومعظمهم من النساء) كمامات للسوق المحلية.33    
قام عدد من البلدان بتعديل قوانين االشـتراء العـام لتسـريع الشـراء الحكومي   
للمواد األساسية، وفتح الفرص للشركات،34 كمـا تسـارع شـيلي فـي تسـديـد   

مدفوعات عقود المشتريات العامة.35  

تشجيع ترتيبات العمل المرنة لمواجهة أعباء الرعاية المتزايدة. يمكن أن تسمح   -6
ترتيبات المشاركة في العمل وساعات العمل القصيرة والمرنة لألمهات واآلباء  
بالتكيف مع زيـادة أعـباء الـرعـاية بسـبب إغالق المدارس والحضانات. بالنسبة  
لأليدي العاملة التي تتحمل مسؤوليات رعـاية في حال تعسر العمل عن بعد،   
يعد توفير مؤون رعـاية األطفال في حـاالت الطـوارئ أمًرا بـالـغ األهمـية. فـي   
الـواليـات المتحـدة، تقــدم واليـة نيـويــورك منًحــا لـرعـــايـة األطفــال للـعمــال   
األســاسيين من الجنـسين، بمـا فـي ذلك القـوى العـامـلة فـي مجـال الـرعـايـة   
الصحـية ومتاجر البقـالة، ذوي الـدخـــــل المنخفـــض تحـــت مستــويـات الـفقـر   
الفـيدرالية.36 فـي كـوستاريكا، تبقى دور الحضانة مفتوحة للعمالة التي تحتاج   

إلى العمل في خضم تطبيق تدابير االحتواء.37  

7- تخفيف العبء المالي على األسر وضمان استمرارية الخدمات األساسية مثل 
اإلسكـان والـمياه والكهـرباء. يقـدم عـدد من البلدان الدعم لتغطية االلتزامات  
  المـالـية فـي حـاالت فقـدان الـدخـل، بمـا فـي ذلك تــأجــيل استحـقـاق رسـوم 
المــرافـق والخـدمـات األسـاسـية مثـل المـياه والكهــربـاء فـي اليـابـان ولـبنــان،   
والسماح للمستأجرين والمستأجرات بدفع إيجار مخفض في اليـونان وهـونـغ   
كونغ وترينيداد وتوباغو. وأعلنت بوليفيا وكولومبيا والمجر وقًفا مؤقًتا للدين   
أو الـرهـن العقـاري، وتـم تعلـيق عمـليـات اإلخـالء والطـرد الجـديدة في فرنسا   

والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.38  
  

تسخـير الحلـول الـرقمية بحيث يتم كفالة شمولية االستجابات لألزمات. يجدر   -8
بالحكومات والشـركـات الخـاصة االستفادة من األدوات الرقمية لتوفير حلول   
مـرنـة وسهلـة الـوصـول عـبر اإلنتــرنـت والتـي تقــلل مـن االحتكـاكـات اإلدارية   
وتسـاعـد النسـاء فـي الحصـول على المـزايـا أو نمـاذج األعمـال الجـديدة. ففي   
فرنسا، أنشأت البلديات وأصحاب األعمال الصغيرة قوائم بالمحالت المحلية   
لتسهيل الطلبات عبر اإلنترنت وتنظيم التوصيل لبعض األغراض األساسية.  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-note-impacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227
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االستجابة المتوسطة إلى طويلة األمد فيما يخص المرونة 
والتعافي االقتصادي

وبما أن معظم االقتصادات حول العالم قد أصابها التراجع، فإن الوقف المفاجئ 
ألنشطة اإلنتاج وما ينجم عن ذلك من خسائر في الدخل سيؤدي إلى تفاقم أوجه 
عـدم المسـاواة داخـل البلـدان وفيـما بينها وكذلك بين النساء والرجال، وعليه ُيعد 
التضـامـن الـدولـي ضـرورًيا لالنتعــاش العـالمـي، والجهـود المنسـقة مـن البلــدان 
المتقدمة والمنظمات المتعددة األطراف سيتعين توجيهها صوب دعـم البلــدان 
المنخفضـة الـدخـل التـي تعـانـي مـن ضائقة مالية من خالل تخفيف عبء الديون 

بشكل كبير وزيادة المساعدة اإلنمائية الخارجية وااللتزامات ثنائية الطرف األخرى.40 
كما يجب اغتنام الفرص إلعادة البناء بشكل أفضل. من المرجح أن تكـون البلدان 
التي تستثمـر فـي حمـايـة الحقـوق االقتصـادية واالجتـماعية أكـثر مـرونة،41 وهذه 
االستثمارات ضرورية لتهيئة بيئة تمكينية للمساواة المبنية على النوع االجتماعي.

1-  االستثمار في أنظمة الحماية والرعاية االجتماعية المستجيبة للنوع االجتماعي. 
يخـبرنا التـاريـخ أنـه يــؤدي ضعــف االسـتـثــمـار فـي أنظـمة الحمــايـة والــرعــايـة   
االجتماعية إلى إضعاف قـدرة الحكومات الوطنية على حماية الناس من اآلثار   
االقتصـادية للجـائحـة. ينبغـي أن تمـنح البلـدان األولـوية لالستثمار في أنظمة   
الحماية االجتماعية الشاملة التي تستجيب للنوع االجتمـاعي والتي تـدعم أمن   
الـدخـل وتـزيـد مـن قـدرة النسـاء على مواجهة الصدمات في المستقبل. كانت   
دول مثل الهند وكينيا في وضـع جـيد يسمـح لهـا باالستجابة لألزمة من خالل   
التحـويالت النقـدية ألنها كـانت أقـامـت بالفـعل البنية التحـتيـة42  التي مهـدت   
السبيل لفعل ذلك. باإلضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى استثمارات في البنية   
التحتية للـرعـايـة، بما في ذلك رعاية األطفال بأسعار معقولة وخدمات الرعاية   
الطـويلة األجـل للمـرضـى والمسنين، لـدفـع عجلة جهود اإلنعاش االقتصادي   
المستجيبة للنوع االجتماعي. تشير األدلة إلـى أن توفر هذه الخدمات يزيد من   
قـدرة المـرأة علـى (إعـادة) الـدخـول إلـى سـوق العمـل،43 كمـا إنـه يخلـق أيـًضــا   

وظائف44 ويحسن من رفاه األسرة.  

2-  تقديم الدعم المالي للصناعات التي يغلب فيها التمثيل النسائي. إن تطبيق 
منظور النوع االجتماعي على استراتيجيات انتعاش األعمال سيخلق قدرة على   
الصمود في وجه الصدمات المستقبلية. وستكون هناك حاجة إلى دعم مالي   
لتسـريع االنتعـاش في قطـاعـات الضـيافة واألغـذية والسياحة بعد انتهاء ذروة   
انتشار الجائحة، والذي يمكن أن يتخذ شكل تخفيضات ضريبية متوسطة األجل   
للقطاعات األكثر تضرًرا. وهذا من شأنه أن يشجع البنوك على تقديم االئتمان،   
مـع العلـم أن هـذه الشـركـات ستحصـل على األرجـح على إيـرادات أعلى بمجرد   
انتهاء الجائحة.45 تشير التجارب إلى أن دمج مبادئ المساواة المبنية على النوع  

    االجتماعي  في ممارسات األعمال والثقافة يأتي أكله اقتصادًيا وفي مجاالت أخرى.46

يمكن استخدام أنظمة المدفوعات الحكومية إلى األفراد لتزويد النساء بإمكانية   
الوصول السريع واآلمن والفعال للتحويالت النقدية الطارئة. في البلدان التي   
تكون فيها النظم المصرفية على الهواتف النقالة في بدايتها، يجب أن تكون   
عمليات التسجيل والدفع الرقمي مصممة بحيث تكون بسيطة وتوفر آليات  
  آمنة وسهلة المنال لالستحقاقات النقدية في متاجر البيع بالتجزئة أو أجهزة 
الصـراف اآللـي أو البنـوك. يمكـن تـوسـيع نطـاق الحلـول البيـومتـرية التي تم   

استخدامها للتحويالت النقدية في مخيمات األشخاص في وضع اللجوء أو في   
بلـدان مثـل باكستان لتوثيق المعامالت، خـاصة للنساء الالئي هن لسن على   
القـدر الكـافـي مـن المعـرفـة الـرقمـية والمـالية.39  يمكن لكـل مـن الحكومات   
والقطـاع الخـاص المسـاهمة فـي بنـاء قـدرات المـرأة ومهـاراتها حيثما وجدت   

الفجوة الرقمية بين الجنسين.  

3-  تعـزيز وصــول المـرأة إلـى العمـل الـالئـق، بما فـي ذلك في القطـاعات التي
يهيمن فيها الذكور. فضًال عـن دعـم الصناعـات التي تسـود فيهـا العـامـالت،   
يمكن للحكومات أن تجعل الدعم المالي للصناعات التي يهيمن عليها الذكور   
مشـروًطا بـزيـادة تمـثيـل المـرأة، بما في ذلك في قطاعات الطاقة المتجددة   
والهندسة والعلوم والتكنـولـوجـيا،47 على سبيل المثال ال الحصر، فيمكن أن   
تشمل التدابير فرص التدريب، والسـياسـات لجعـل أماكن العمل أكثر مالءمة   

للمرأة ووضع أهداف بشأن زيادة توظيف النساء.  

تطبيق منظـور النـوع االجتـمــاعــي فـي السـياسات التجارية. مع الحرص على   -4
تكــييـف االتفـاقـات والقـواعـد التجارية لالستجابة لتأثيرات كوفيد-19، يمكن   
حمـاية القطـاعـات الـرئيـسـية التي يغلب فيها تمثيل المـرأة بإعفـاءات مؤقتة   
كوسيلة لتعزيز االنتعاش. كما ينبغي للحكومات أن تنظـر فـي اعتـماد أنظمة   
تجـارية مبسـطة، بمـا فـي ذلك للتاجـــرات عـبر الحـدود، لتبـسيـط متطـــلبــات   
التـوثيـق وإجـراءات االسـتيـراد والتصـديـر وخفـض تكـاليف المعامالت بشكل   

كبير، وبالتالي تسهيل سبل عيش المرأة.48    

استمرارية االستثمار في تعليم الفتيات. من الضروري منع حدوث اضطرابات   -5
فـي اكتـساب الفـتيـات للمهارات والمعارف التي يحتجن إليها لتحقيق النجاح   
على المدى الطويل. أظهـرت أزمـة إيبـوال عـام 2014 زيـادة في المسؤوليات   
المنزلية التي حدت من وقت تعلم الفتيات وأوضحت وجود تحول نحو توليد   
الـدخـل أدى إلـى تســرب الفـتيـات مـن المـدرســة.49 مـن الـمـهـم الـعـمـل مـع   
الـمـجـتـمـعـات والـمـعـلـمـات والمعلمين والشـابـات والشباب لتعزيز أساليب   
التعلم الشامل ومواصلة االستثمار في تعلم الفتيات وتخفيف تأثير الفجوة   
الرقمية في التعلم االفتراضي50 وخالل إغالق المدارس وقت تفشي اإليبوال،   
قـدمـت سـيراليـون بـرامـج إذاعية تعليمية. على الرغم من الجودة المنخفضة   
وصعـوبة الـوصـول بسبب نقص تغطية اإلشارة وأجهزة الراديو والبطاريات،  

فقد وفرت البرامج لألطفال طريقة لمواصلة التعلم.51  

تحليل الميزانيات وتدابير اإلنعاش من منظور مراع العتبارات النوع االجتماعي.   -6
تسـاعـد المـيزانيـات والتقـييـماـت المـراعـية العـتبـارات النـوع االجتمـاعي على   
ضمـان استفـادة المـرأة مـن التحـفيز االقتصـادي وعـدم تحمـلها وطـأة موجة   
أخرى من تدابير التقشف، ففي المملكة المتحدة في أعقاب ركود عام 2008،   
تحملت النساء 86 في المئة من تخفيضات اإلنفـاق،52 وتحــديـًدا فـي تقـلـيل   
إعانات الرفاه وزيادة الضرائب المباشرة.53 كان من الممكن تجنب ذلك لو أن   
الحكـومـة أجـرت تقييًما لألثـر مـن عـدسـة النـوع االجتماعي كجـزء من التحليل  
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التوزيعي األوسع.54 يتضمن إطار الحكومة األسكتلندية لتقييم القرارات بشأن   
كوفيد-19 اعتبارات حول تأثيراتها (القرارات) في المساواة.55  

دعم التعددية والنهـج المنسـقة. تتطلـب األزمة االقتصـادية العـالمية استجابة   -7
عالمية منسقة، تم اإلعالن عن حزم التحفيز لدعم النظم الصحية واالقتصادات،   
ولكـن ليسـت كـل البـلـدان قــادرة علـى االسـتـجـــابـة. فـي العـديـد مـن البلدان   

منخفضة الدخل، كانت استحقاقات الديون أعلى من نفقات الرعاية الصحية.56      
علقـت مجمـوعة العـشـــريـن وصنـدوق النقـد الـدولـي استحقاق الديون ألشد  

شراكات هيئة األمم المتحدة للمرأة في العمل
يعد االستثمار في التمكين االقتصادي للمرأة أمًرا أسـاسًيا إلعمال حقوق المرأة 
وتحقيق المسـاواة المبنية على النوع االجتماعي، ويضـع مسـاًرا مبـاشًرا نحو القضاء 
على الفقر وتحقـيق النمـو االقتصـادي الشـامـل. لـدعـم قـدرة المـرأة على الصمود 
في وجه الصدمات االقتصادية الكبيرة لكوفيد-19، تعمل هيئة األمم المتحدة 
للمرأة مع شـركـائـها لضـمان إعطـــاء األولــويـة لـدعــم تـأمـين دخـل المــرأة والعمــل 
الالئـــق واالستقـــاللــيـة االقتـصـــاديـة في االستجــابة لكوفيد-19 واالنتعــاش على
كافة األصعدة، الوطنية واإلقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مبدأ عـدم تخلـف

أحـد عن الركب.

إبـراز اآلثــــار االقتصادـية التفــاضلية على المـــرأة لتشكــيل االستجـــابــات فيـــما 
يخص السياسات

تقـدم هيئة األمـم المتحـدة للمرأة تحليالت من منظور النوع االجتماعي وبيانات 
مصنفة حسب الجنس إلرشـاد تـدابير وسياسات االستجابة لكوفيد-19 الوطنية. 
يقـوم منفــذ إحصـــاء النســــاء بـإتــاحـــة هـــذه البيـانـات حــول تـأثيـرات كـوفيد-19 
واالستجــابـات لـه. وأجـريت تقـييــمات سـريعـة ألثـر النـوع االجتماعي في الصين 
وــإكوادور وجـورجـيا واألردن ولـيبيـا وفلســطين وجنـوب أفــريـقـيـا لـتـقـيـيـم اآلثـار 
االقتصــادية لكوفيد-19 على النســاء العـامالت فـي االقتصـادات الرسمية وغير 
الرسمـية، وشمل ذلك رائدات األعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
بالشـراكة مـع الشركات المزودة خدمات الهواتف المحمولة من القطاع الخاص، 
قام المكـتب اإلقليمي لهيئة األمـم المتحــدة للمـرأة فـي آسيا والمحيط الهادئ 
بتصميم وتنفيذ تقييم سريع للهواتف الذكية على أكثر من مليون شخص للتعرف 

على األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد-19 في حياة النساء والرجال.

برامج التحفيز االقتصادي المستجيبة للنوع االجتماعي

تـدعـم هـيئـة األمـم المتحدة للمرأة الحكومات، بما في ذلك في أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، لتصميم برامج التحفيز 
االقتصـادي المـوجـهـة للنـسـاء والعمـالـة غـير الـرسمية والشباب والشابات. كما 
طـورت مصفوـفة لتحـليل االستجابة االجتماعية واالقتصادية وحزم التعافي عبر 
أربعـة أبعـاد: التحـفـيز االقتصـــادي واقتصـــاد الســوق، وسـبل العـيش والحـمايـة 

البلدان فقًرا لعام57.2020هناك حاجة إلى هذه الجهود الجماعية المماثلة، بما   
في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية المقيدة،58  للمساعدة في دعم البلدان   
ذات السيـولة التـي تشـتد الحــاجـة إلـيـهـا لحمـاية النـاس من اآلثار االقتصادية   
المدمرة وتحـقيـق أهـداف التنـمية الـمـسـتـدامـة. وكمـا أشــارت لجــنة األمـم   
المتحدة المـعنية بالحقــوق االقتصـادية واالجتمـاعـية والثقافية، "بالنظر إلى   
أن بعـض األمـراض يمكن أن تنتقـل بسهـولة خـارج حدود الــدولـةـ... تتحـمــل   
الدول المتقدمة اقتصادًيا مسؤولية واهتمام خاصين لمساعدة الدول النامية   

األكثر فقًرا في هذا الصدد."59    

االجتماعية، والخـدمات العـامة واقتصاد الرعاية، وتمكين أطر التمويل مـن جمـع
الموارد من أجـل اإلغـاثة واإلنعاش المراعية العتبارات النوع االجتماعي. وتقـوم،
بالشـراكـة مـع منظـمة العمـــل الــدولية، بإجــراء تقييمـات ســريعـة على العمــالة 
للتأثيرات في النوع االجتمـاعي، وتقديـر احـتيـاجـات االستثمار العام في قطـاعـي 
الصحة والرعاية ودعم تصميم حزم التحفيز االقتصـادي التي تستجـيب لمنـظـور 

النوع االجتماعي.

لدعوة لشبكات األمان للحماية االجتماعية الممتدة للنساء واألسر

تقـدم هـيئة األمـم المتحـدة للمرأة المشورة للحكومات بشأن التدابير التي توفر 
الـدخـل للنسـاء الالتـي يتـم تمثيلهن بشكـل غير متناسب في القطاعات المتأثرة 
بسياسات الحجر الصحي واإلغالق، بما في ذلك من خالل توسيع برامج التحويالت 
النقدية وتقديم المشورة بشأن الشروط، وتعمل على تعزيز الخدمات المصرفية 
عبر الهاتف المحمول لضمان قدرة النساء، بمن فيهن من تشغلن الوظائف غير 
الرسمية، على الوصول إلى األمـوال والتحكم فيها. في األردن، تعمل بالشراكة 
مـع بـرنـامـج الغــذاء العـالمـي لتـوفـير التحـويالت النقدية المباشرة في مخيمات 
األشخـاص في وضـع اللجوء باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين، كما أنها تعمل 
مع الحكـومـات والجمعـيات النسـائيـة والشـركاء لتسهيل وصول المرأة بالخطط 

الحكومية التي تستجيب لآلثار االقتصادية للجائحة وإثراء الوعي حولها.

عمليات الشراء المستجيبة العتبارات النوع االجتماعي
فـي الـوقـت الـذي تعطلـت فيه سـالسل التوريد على إثر جائحة كوفيد-19 وُأجبر 
القطاعين العـام والخـاص على تنويع قاعدة الجهات الموردة الخاصة بهم، تدعو 
هيئة األمـم المتحـدة للمـرأة القـطاعـات الحكـومـية والخــاصة إلى زيادة عمليات 
الشـراء التـي تستهـدف الشـركـات المملـوكـة للنسـاء ودعـم صـاحـبات المشاريع 
للوصـول إلـى فـرص الشـراء الجـديـدة. وفـي جنـوب أفـريقيا، تدعم قاعدة بيانات 
الشركات المملوكة للنساء ممن تقدم الخدمات األساسية التي تطلبها الحكومة. 
فـي مـالـي، تقـوم بشـراء السلـع مـن المؤسسات والتعاونيات المملوكة للنساء 
إلعـداد مجمـوعات لـوازم البقـاء لألشخـاص المستضـعفين مـن الجنسـين. وفي 

السنغال، تدعم مصادر الحكومة لنقل األغذية من منتجي األرز من النساء.

https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
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دعم إنتاجية األعمال المملوكة للنساء

تدعـم هـيئة األمـم المتحـدة للمــرأة حكــومـات فيجـي وجــزر سليـــمــان وفـانـواتـو 
للحفـاظ علـى الـوظـيـفـة الحـيـويـة لألسواق وحماية البائعات والبائعين والعمالء. 
وفـي جـنـوب أفـريـقـيـا، تعـمل مـع الحكـومة لتـوفير تصـاريح للمـزارعات لتوصيل 
الغـذاء إلـى األسـواق خـالل فـترة التبـاعد الجسدي. في غرب أفريقيا، لديها خدمة 
استشارية إلعادة تدريب النساء في سالسل القيمة الزراعية إلنتاج الصابون وجل 
اليـديـن الكحـولـي. وفـي مـالوي وأوغـندا، تـوفــر أيًضــا معـدات الصـرف الصحــي 
والنظـافـة والحمـايـة للحـد مـن تـأثيـر كـوفــيد-19 فـي المـواقـع التـي تعمـل فيـها 

المزارعات والعامالت غير الرسميات.

الدعوة مع القطاع الخاص

دأبت هيئة األمم المتحدة للمرأة على دعم القطاع الخاص ونصرته للحفاظ على 
مسـؤولـيـاتـه تجاه المساواة المبنية على النوع االجتماعي عند االستجـابة لجـائحة  
كوفيد-19 في عـالقـاته مع المـوظفات والموظفين والجهـات الموردة والعمالء.  
يتم استخـدام مبادئ تمكين المرأة، التي وضعتها هيئة األمم المتحدة للمرأة  
واالتفاق العالمي، كإطار لهذه الدعوة في جميع أنحاء العالم. تعمل هيئة األمم  
المتحدة للمرأة مع واحـدة مـن أكبر التكتالت الصناعية في تـركـيا، وتوظف 90.000  
شخص، إلجراء تقييم من منظور النوع االجتماعي الستجابتها المؤسسية لجائحة  
كوفيد-19، كما أعدت مذكرات إرشادية وندوات عبر اإلنترنت لتبادل أمثلة جيدة  

على االستجابات التي تراعي فوارق النوع االجتماعي لكوفيد-19 مع الشركات
ورائدات األعمال.

كتب هذا الموجز جايد كوشران وبوبو دايلو وسيمن قايم وأنورادا سيث (قسم التمكين االقتصادي للمرأة في األمم المتحدة) وسيلك ستاب (قسم أبحاث وبيانات 
النساء في األمم المتحدة)، مع البيانات واإلحصاءات بواسطة جانيت أزكونا (قسم أبحاث وبيانات هيئة األمم المتحدة للمرأة) وتحرير تارا باتريشيا كوكسون (ليدي 

سميث). ترجمة المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية.
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