
كوفيد-19 ومنظمات حقوق المرأة:  
سد فجوات االستجابة والمطالبة بمستقبل أكثر عدًال

موجز:

يقــدم هـذا المـوجـز أدلة على مختلف الطرق التي تأثرت بها منظمات حقوق المـرأة إثر تفشي جائحـة كوفيد-19 ويسلط الضوء 
على العقبات التي تواجهها العديد من تلك المنظمات بسبب زيادة أهمية الخدامات التي تقدمها وزيـادة لجـوء النساء والفتيات 
إليها في الـوقـت نفـسه الذي ُفرضت فيه تدابير اإلغــالق المـدني وظــروف العمل المقيدة وتناقـص التمـويل. من خالل عرض 
األدوار الحاسمة التي تلعبها هذه المنظمات في سياق الجائحة كجهات تقـدم خــدمات أساسية وجهات مناصرة ومراقبة، يحـدد 
هـذا الموجز أيًضا مجموعة من التوصيات لتقوية هذه األدوار في الوقت الحـالي وتمـهيد الطــريق لتحقيق المزيد من المساواة 

في مرحلة ما بعد كوفيد المستقبلية.
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كيف يتغير العالم بسبب تبعات جائحة كوفيد-19؟ 
بلغ عـدد حـاالت اإلصـابـة المؤكــدة بفيروس كوفيد-19 أكثر من 84 مليون 
حالة اعتباًرا من 5 كانـون الثاني/ ينايـر .1 وتتأثـر النسـاء والفـتيـات بشكل غـير 
متناسـب بسـبب تبعـات الجـائحـة المتعـددة األبعـاد، وال سيـما من يواجهن 
منهن أشكــاًال متعـددة ومتقـاطعـة مـن التمييـز، كمـا تتأثر مـرونة منظمات 
حقوق المـرأة وقــدرتها على الصمود سـلًبا بطـرق يمكــن أن يكـون لـها آثــار 
غـير مباشــرة على الفـئة التي تقدم الخدمات لها وتمثلها. عالوة على ذلك، 
حذر األمين العام لألمم المتحدة من أن آثار الجائحة والتـي قد تؤدي إلى عكس 
التقـدم المحــدود الـذي تـم إحرازه في حقوق المرأة والمساواة المبنية على 
النوع االجتماعي على مدار 25 عـاًما ذلك منذ اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين.2 

وفي هـذا الصـــدد، قــامـت هـــيئــة األمـم المتحـــدة للمــرأة بتجمــيع أحـدث 
األبحــاث والـبيــانـات حـــول التـأثيــرات من حــيث النــوع االجتمــاعي لجائحـــة 
كوفيد-19 وصياغة توصيات شاملة من أجــل "إعــادة الـبنـاء بشكــل أفضـل"

تقف منظمات حقوق المرأة في الخطوط األمامية لالستجابة لجائحة كوفيد-19
المنظمات النسائية هي مجموعات المجتمع المدني التي تتألف عضويتها 
وقيادتها من النساء بشكل أساسي وتعتبر منظمات حقوق المرأة مجموعة 
فــرعـية مـن هـذه المنظمــات وتشــمل المجمـوعـات والجمعيات والحركات 
الهادفة إلى دعم ونشر أجندة حقوق المرأة ويتراوح شكل المنظمات من بين 
مجمـوعــات المســاعــدة الــذاتيــة غــير الـرسمـية أو التجمــعــات األفقـية إلى 
المنظـمات غـير الحكـــومـية الـرسمــية الـوطــنيـة أو الــدولية والشبكـات عبر 
الوطنية، والتـي يمكن أن تعمل جميعها بشكل مستقل أو بالتعاون مع الدولة. 
في جمـيع أنحـــاء العــالـم، كــان لهــذه المنظـمـات دوًرا كـبيًرا في االستجابة 
للجـــائحــة، حـــيث قـــدمـت خـدمات في الخطـوط األمـامــية ودعًما للفـئات 
األكـثر تهـمـيًشا ودعــت إلى أجنـــدات سـيـاسـات تستجيب للنوع االجتماعي 
وطــالبت بمســاءلة الحكـومة عن حقـوق اإلنسـان. حـيث قـامت المنظمات

في الملخصات التكميلية التالية:

معالجـة التـداعيات االقتصـادية لكوفيد-19: مسارات وخيارات السياسات   •
لتحقيق انتعاش يستجيب لمنظور النوع االجتماعي 

كـوفـيد-19 واقتصـاد الرعــايـة: اتخاذ إجــراءات فـورية والتحــول الهيكـلي   •
من أجل انتعاش يستجيب لمنظور النوع االجتماعي

كوفيد-19 والعنف ضد النساء: التصدي للجائحة المستترة  •

كوفيد-19 والدور القيادي للمرأة: من االستجـابة الفعـالة إلى إعـادة   •
البناء بشكل أفضل

كـوفـيد-19 والـنزاعات: النهوض بالمشـاركة المجدية للمرأة في عمليات   •
وقف إطالق النار وعمليات السالم

بإعــادة استخــدام األدوات الــرقــمية للــدعــــوة وتقــديـم الخدمات وتنظيم 
مظاهرات عامة عاجلة ومبتكرة وتغيير األولويات لتلبية االحتياجات الناشئة.

يعتـمد هـذا المـوجـز على مشـاورات األمم المتحـدة والتقـييـمات السريعة 
لتـداعـيات جـائحـة كـوفـيد-19 على منظمات حقوق المرأة في جميع أنحاء 
العالم باإلضافة إلى األدبيات الرمادية والمصادر األكاديمية (اإلطار 1) والذي 

يوضح صـورة لالتجـاهات واالحتياجات والتحديات المشتركة. وبينما تشتد  
الحـــاجـــة إلى المـــزيـد مـن البحــــث المـتـعــــــمــق لفــهــم اآلثـــار المحـــددة 
لكـوفـيد-19 على منظــمات حقـــوق الـمــرأة فـي مخـتلف الســياقـات، فإن 
األدلـة المقـدمة في هـذا المــوجــز تـوضــح أن هـذه المنظــمات هـي التـي 

تتصدر الخطـوط األمامية استجابًة لهذه األزمة.

جائحة كوفيد-19 ومنظمات حقوق المرأة: سد فجوات االستجابة والمطالبة بمستقبل أكثر عدًال

اإلطار 1: 
لمزيد من المعلومات حول تقييمات األمم المتحدة السريعة ذات الصلة - بما في ذلك تلك التي أجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة - حول التأثيرات المباشرة 

لجائحة كوفيد-19 على منظمات المجتمع المدني، مع التركيز على المنظمات المعنية بحقوق المرأة، يرجى االطالع على اآلتي:

صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة: "تأثير جائحة كوفيد-19 على العنف ضد المرأة من منظور المجتمع المدني ومنظمات حقوق 
المرأة" (آيار/ مايو 2020).

صندوق األمم المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة – جائحة كوفيد-19 وتبعاتها على منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إنهاء العنف ضد 
النساء والفتيات". (تشرين األول/ أكتوبر 2020).

صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني: "مسح حول التأثيرات واالحتياجات ذات الصلة بـجائحة كوفيد-19 وصندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني وشركاء 
منظمات المجتمع المدني. 

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في أوروبا وآسيا الوسطى: وضع المرأة في طليعة االستجابة لكوفيد-19 في أوروبا وآسيا الوسطى.

المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في آسيا والمحيط الهادئ: تقييم سريع: تبعات جائحة كوفيد-19 على منظمات المجتمع المدني النسائية. 
(آيار/ مايو 2020). 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-addressing-the-economic-fallout-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-the-care-economy-en.pdf?la=en&vs=407
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=408
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-conflict-en.pdf?la=en&vs=4621
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-covid-19-and-womens-leadership-en.pdf?la=en&vs=409
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/external%20brief/impact%20of%20covid-19_v08_single%20page-compressed.pdf?la=en&vs=2705
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/external%20brief/impact%20of%20covid-19_v08_single%20page-compressed.pdf?la=en&vs=2705
https://www.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/external%20brief%202/un%20trust%20fund%20brief%20on%20impact%20of%20covid-19%20on%20csos%20and%20vawg_2-compressed.pdf?la=en&vs=1726
https://www.unwomen.org/-/media/field%20office%20untf/publications/2020/external%20brief%202/un%20trust%20fund%20brief%20on%20impact%20of%20covid-19%20on%20csos%20and%20vawg_2-compressed.pdf?la=en&vs=1726
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2020/05/WPHF-COVID-19-Survey-Analysis-Final-9-April-2020.pdf
https://wphfund.org/wp-content/uploads/2020/05/WPHF-COVID-19-Survey-Analysis-Final-9-April-2020.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/04/voices%20of%20womens%20organizations%20on%20covid19final.pdf?la=en&vs=2118
https://asiapacific.unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/docs/publications/2020/06/cso%20survey%20brief_26%20aug%202020.pdf?la=en&vs=3300
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تعمل منظمات حقوق المرأة على سد الفجوات في الخدمات األساسية 
في الـوقـت الـذي تفـشت فيه الجـائحـة وهـو األمــر الـذي أسفـر عـن إرهــاق 
إثـقال كــاهـل وتعـسر تقديم الخـدمـات العــامـة وخلـق مصــاعـب اقتصـادية 
كــبيرة، قـامت منـظمـات حقــوق المـرأة بالتقدم لسد الفجـوات في تقـديم 
الخــدمـات الحكــومــية، وكـان ذلك يحظى غـالًبا بقدر ضئيل من التقدير وله 
تكـلفــة كــبيرة. عملت المنظــمات على تـوفــير المعـونة الغـذائيـة ومعــدات 
الحمـايـة الشخصـية، وتنظـيم رعـايـة األطفـال الجـمـاعـية ونشــر مجمــوعات 
الصحة اإلنجـابيـة والنظــافة وإنشاء آليات لإلبالغ والدعم النفـسي للناجيات 
من العـنف وترجمة إعــالنات الخــدمــة العــامـة إلى اللـغات المحلية. وقفت 
المنظمات غـير الحكــومـــية التي تقـــودهـا النســاء والجمعيات لدعم النساء 
والفتيات وعائالتهن وتمحورت المجموعـات العـاملة فـي جميع أنحاء العالم 
لتلـبيـة احـتياجـات األســر على مســتوى المجتـمع. فـي ظـل هـذه الظـروف، 
تعمــل المنـظـمـات النســائيــة كجـــهات أســاسـية لتقديم خدمـات ضــرورية 
بحكـم األمـر الـواقـع، مما يخفف من آثار عدم كفاية الدعم الحكومي ويوفر 

شبكة أمان غير رسمية.

وفي ظل عـدم كفاية الموارد قـامـت منظمات حقوق المرأة بمراجعة خطط 
العمل والميزانيات والجداول الزمنية وإعادة ترتيب أولوياتها وإعادة توجيهها، 
ولتفـادي القــيود المستـــمرة حــــول العـمــل الشخــصي،فقـد تحــولت هــذه 
المنظمات سريًعا حيثما أمكن إلـى تقـديم الخـدمات االفتراضية، فعلى سبيل 
المثال، مكـنت خطـوط اإلبالغ السـاخـنة وتطــبيق الواتساب وأدوات البريد 
اإللكتروني بعض المنظمات النسـائية من توفـير المعـلومات للـنـاجـيات من 
العـنـف القـائـم على النوع االجتمـاعي،3 كما أن استخدام تطبيقات الهاتف 
المحمـول مّكـن المدافعات والمدافعين عن حقــوق اإلنسـان في المناطـق 
المتضررة من النزاع من الحصول على معلومات محدثة عن خدمات الصحة 
والسـالمة في الوقت الفعلي.  في مالوي، على سبيل المثال، تحول مركز 
االهتمام االجتماعي والتنمية إلى مجموعة من األساليب عـبر اإلنتــرنت وغـير 
المتصـلة باإلنترنت لمشـاركة الـرسـائل مـع الفـتيات والشابات حول العنف 
القــائـم على النـوع االجتـمـــاعـي في أثنـاء الجـائحــة والعمل بلـغات متعــددة
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من خـالل وسـائـل التواصل االجتماعي والبودكــاسـت والمجتمع واإلذاعة 
والتلفزيون وتوزيع النشرات.

وتمكنت منظمات حقوق المرأة والحركات الشعبية التي كانت تتمتع بقدرة 
تنظيمية قوية قبل انتشار الجائحة من زيادة الدعم بسرعة خالل األزمة.  في 
الهند، على سبيل المثال، قامت جمعية النساء العامالت لحسابهن الخاص 
(SEWA) بالبناء على عقـود من التنظيم المجتمـعي من قبل العامالت غير 
الرسمـيات لتوســيع نطــاق عملهن بسـرعة من خالل الشبكات القائمة عند 
اندالع األزمة. وفي ظل عدم وجود إمـداد كـبير من الـدولـة، قدم بنك سيوا 
"أدوات البقـاء فـي الـمـــنزل" مـن حــصص اإلعــاشـة الجـافـة والضروريات
المنزلية للقوى العاملة بأجر يومي وأنتج معدات الوقاية الشخصية للعامالت 
والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقام بتوزيع أغذية طازجة لألشخاص 

بال مأوى واألسر المهاجرة وأولئك سكان األحياء الفقيرة. 4

كـانت المطـــابـخ الخــيرية غير الرسـمية وخـدمـات الـرعــاية المجتـمعية في 
المقدمة لالستجـابة الحتيـاجات الرعاية في العديد من األمـاكـن منخفضة 
الدخل. أعضاء Asamblea Feminista Conurbana Noreste في بوينس 
آيرس، على سبيل المثال، يقدمون الطعام في نفس الوقت الذي يوزعون 
فيه المعـلومات حــول الــرعــايــة الصحــية الجنسية واإلنجـابية، مما يجعل 
سياسـاتـهـم مـرئيــة مـن خـالل تلـوين أواني طـبخ الحساء التقليدية باللون 

البنفسجي: "لون الحركة النسوية".5

ومع ذلك، فإن مثل هذه المبادرات الشعبية تعتمد بشكل كبير على العمل 
المجتمعي التطوعي أو منخفض األجر الذي تقوم به النساء بشكل كـبيـر، 
وحتـى قبـل أزمـة كـوفـيد-19، كانت النساء والفتيات تتحمل بالفعل ثالثة 
أضعاف أعمال الرعاية والعمل غير مدفوع األجر مقارنة بالرجال.6 تظهر األدلة 
المستجدة أنه في سياق اإلغالق وتوقف المدارس وخدمات الرعاية، يتولى 
الرجال بعض هذه األعمال أكثر من ذي قبل، لكن النساء ما زلن يتحملن 
الغالبية العظمى منه.7 عندما يتعلق األمر بالعمل المجتمعي التطوعي، في

الشكل 1:
مقارنة بين نسبة النساء والرجال الذين زاد او نقص الوقت الذي يخصصونه للعمل المجتمعي خالل جائحة كوفيد-19 في تشيلي

المصدر: وزارة المرأة والمساواة بين الجنسين 
وهيئة األمم المتحدة للمرأة 2020

مالحظات: تم إجراء االستطالع بين 15 ايلول/ سبتمبر 
و4 تشرين األول/ أكتوبر. حجم العينة = 1527 فرًدا 
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تشيلي، على سـبيــل المثال، قــبل الجـائحـــة، كــانت النســاء تقوم بأكثر من
ضــعف هــذه األعـمــال مقــــارنة بالــرجـــال.8 عـــالوة على ذلك، منذ ظـــهور 
كوفيد-19، أفادت نسبة من النساء أعلى بقليل من الرجال بتخصيص المزيد 
مـن الـوقـت للعمـل المجتمـعي، مما تـرتب عليه منـاوبة ثـالثيـة من العمـل 
المأجــور، والعمــل المنزلي غير مدفوع األجر، والعمل المجتمعي، وغالًبا ما 
يتــرك القــليل مـن الـوقـت أو ال يتــرك وقًتا لالعتناء بالذات. قد تفسر هذه 
الضغــوط المـتنافسة على وقت المــرأة أيًضا سـبب اضطرار واحدة من كل 

عشر نساء إلى تقليل ساعات عملها في هذا العمل المجتمعي الهام.

إن الوقـت الذي تقضية المرأة في العمل المجتمـعي المأجـور وغير المأجور 
ليس مرًنا مرونة مطلقة حيث يمكن للتحديات المعقدة لزيادة الطلب ودعم 
الدولة الهش أن تعرض عمل منظمات حقوق المرأة للخطر، وتؤدي إلى 
تفاقم زعزعة ظروف عملها أكثر، بل إنها في بعض األحيان تهدد بقاءها 
التنظيمي (يرجى النظـر إلى القسم 3.3). في وقت مبكر من أيار/ مايو 2020، 
الناشطات  من  والعديد  نسائية  منظمة   128 شملت  لمشاورة  وفًقا 
والناشطين من 17 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، لوحظ وجود 
إرهاق عاطفي واعب وضغط مهني على نطاق واسع بين القوى العاملة في 
مركز أزمات العنف القائم على النوع االجتماعي. حيث ارتبط هذا النوع من 
العمل بالضغط المستمر من أجل إيجاد حلول قابلة للتطبيق للناجيات في 
ضغط غير مسبوق، مع االضطرار إلى التكيف مع العمل من المنزل أو في 
ظل إجراءات اإلغالق التقييدية وسط موازنة مسؤوليات رعاية األسرة المتزايدة.9 
بعد مرور ستة أشهر على انتشار الجائحة، ترددت أصداء هذه النتائج في 
تقييم 144 من منظمات المجتمع المدني المتلقية لمنح صندوق األمم 
المتحدة االستئماني إلنهاء العنف ضد المرأة، التي أفاد موظفوها، نساًء 

ورجاًال، بأنهم "مثقلون ومرهقون" بسبب ازدياد الطلب على الخدمات10

منظمات حقوق المرأة تطالب باستجابات سياسية عادلة العتبارات النوع 
االجتماعي 

تعد الدعوة النسوية لالستجابة ألزمة كوفيد-19 دعوة دولية وعابرة للحدود 
أكثر مما كانت عليه في أوقات األوبئة السابقة، مثل تفشي فيروس إيبوال 
وزيكا، وتهدف الدعوة إلى التأثير على استجابات الدولة في مجاالت تتراوح 
من الحماية االجتماعية والسياسات المالية إلى الصحة والحقوق الجنسية 

واإلنجابية.11

وعلى المستوى الوطني، أطلقت الناشطات والناشطون في مجال حقوق 
المرأة الندوات عبر اإلنترنت وغرف الدردشة ومجموعات تطبيق الواتساب 
واألنظمة األساسية التعاونية عبر اإلنترنت لتطوير أدوات ضغط ملموسة، 
وشمل ذلك خطط بقيادة نسوية لالستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي 
منها وشملت تقييمات الميزانية التي تراعي اعتبارات النوع االجتماعي، والتي 
يمكن العثور عليها في النمسا وتشيلي وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا 
المتحدة  الواليات  وكذلك والية هاواي في  الشمالية  وأيرلندا  العظمى 

األمريكية. 

ففي هاواي، على سبيل المثال، عملت لجنة الدولة المعنية بوضع المرأة
عن كثب مع مجموعات المجتمع النسائية إلنشاء "خطة التعافي االقتصادي 
النسوي" من خالل االجتماعات المفتوحة على اإلنترنت واتخاذ القرارات 
التشاركية.12 وشمل ذلك استخدام محّرر مستندات موقع جوجل لصياغة 
بين جميع بالرؤية  الخاصة  الوثائق  الفعلي ومشاركة  الوقت  األفكار في 
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أعضاء التحالف بدًال من عدد قليل من القيادات فحسب، واستخدام برامج 
التسميات التوضيحية المغلقة ومترجمات ومترجمي اللغة لزيادة إمكانية 
الوصول للجميع. في حين أن الخطة لم تتم الموافقة عليها بعد على مستوى 
الوالية، فقد تم تمريرها بنجاح في مقاطعة ماوي، وهي المنطقة األولى 

في الواليات المتحدة التي توافق على خطة التعافي االقتصادي النسوي13 

عندما تندلع أزمــة، فإن إمكــانيـة اإلجــراءات التحـويلـية تعتمد على مخزون 
األفكـار البديلة المقترحـة. على المستوى العالمي، تنتهـز شبكـات حقــوق 
المرأة عبر الوطنية هذه الفـرصـة لطـرح بدائل نسوية للنماذج االقتصادية 
واالجتماعية الحالية مـن خـالل استخـدام المنصات عـبر اإلنتـرنت ووسـائل 
التـواصـل االجتمــــاعي.14 على سبيل المثال، فـي مجمــوعة من الحمـــالت 
وااللتماسات التي تم تناولها في المناقشات العامة والتغـطية اإلعـالمـية، 
تسـعى الشبكات جاهدة لـوضع الحـــاجة إلى رعاية الشعوب والكوكب في 
صميم مطالب التعافـي على المــدى الطــويـل مـن تـداعيات كوفيد-15.19 
ومن األمثلة البارزة على ذلك "دعوة لسياسة نسوية حول فيروس كوفيد-19"، 
التي نشرها التحالف النسوي من أجل الحقوق وأيدها أكثر من 1600 فرد 
ومنظمة من أكثر من 100 دولة وترجمت إلى ست لغات، ويطالب البيان 
باستجابات للجائحة متعددة الجوانب وقائمة على الحقوق، بما في ذلك 
تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف 
الصحي والغذاء ووضع حد لعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية والعنف 

ضد المرأة وإساءة استخدام السلطة.16

بينمـا توفـر التكـنولوجـيا فرًصا للدعــوة وتقديم الخدمات، ال يمكن لجميع 
المنظمات النسائية والمجتمعات التي تخدمها االستفادة من هذه الفرص. 
فـي عـام 2019، تشـير التقــديرات إلى أن عــدد النســاء الالتي حصلن على 
هـاتـف ذكي أقل بـ327 مليوًنا بالمقارنة للرجال،17 بلغت الفجوة العالمية 
الخاصة بالنوع االجتماعي في استخدام اإلنترنت 17٪. 18 غالًبا ما تـواجـه 
الـنـسـاء، داخل البلدان، الالئي يعشن في المجتمعات النائية أو الريفية حواجز 
متعددة تحول دون الوصول إلى التكنولوجـيا واستخدامها، عالوة على ذلك، 
غالًبا ما تجعل أشكـال التحرش والعـنف القـائمـة على النوع االجتماعي 
بعض المسـاحـات على اإلنتـرنت غـير آمنـة للعديـد مـن النساء والفـتيـات 

حول العالم.19

منظمات حقوق المرأة تطالب بالمساءلة من خالل االحتجاجات والمراقبة
مع تفشي الجائحة، ازدادت الرقابة وآليات المساءلة من القاعدة إلى القمة، 
فعلى سبيل المثال، التعبئة االجتماعية، وهي بمثابة استراتيجية رئيسية 
لمنظــمات حقـــوق المـــرأة لمحاســبة الممثــالت والممثلين المنتخــــبات 
والمنتخبين. بعد انخفاض أولي في المظاهرات التي تقودها النساء في 
نيسان/ أبريل وأيار/مايو 2020، عادت التظاهرات تندلع في الشوارع مرة 

أخرى في جميع أنحاء العالم. 

منذ 11 آذار/ مـارس 2020، عـندما أعــلنت منظمــة الصحـــة العـالـميـة أن 
فــيروس كــورونـا المستجــد العــالمـي أصـبح جائحة عالمية، تم تسجيل ما 
مجمـوعه 2883 احتجاًجا بقــيادة النســاء (يرجـى النظـر إلى الشكل 2)، في 
مـواجـهة إجــراءات اإلغـالق وخطـر العـدوى، توضح هذه التجمعات العامة 
إلحـاح المطــــالــب الـنـســــويـــة.20 من االحتجاجات بالشرفات لزيادة الوعي 
المدفوع  الحجر الصحي  إلى  الدعوة  إلى  المنزلي في فلسطين  بالعنف 
األجر لعامالت المنازل في البرازيل، فإن مطالب النساء شاملة وتتضمن 
الحاجة إلى زيادة التمويل لخدمات الرعاية والمساواة المبنية على النوع 
االجتماعي ووقف التقشف وإلغاء الديون الجائرة وضمان اتخاذ إجراءات 
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الشكل 2:
عدد التظاهرات التي قادتها النساء على المستوى العالمي في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون األول/ ديسمبر 2020.

المصدر: تحليل هيئة األمم المتحدة للمرأة بناًء 
.ACLED 2020 على بيانات

مالحظات: 
192 دولة ومنطقة. يتم  تغطي هذه البيانات 
تعريف التظاهرات التي تقودها النساء على أنها 
تلك التي تتكون بالكامل من النساء أو التي تضم 
أغلبية من النساء وهي المظاهرات المتعلقة 
بقضايا المرأة. األحداث التي تتظاهر فيها النساء 
جنًبا إلى جنب مع الرجال ال يتم تصنيفها على 
هذا النحو. ال ينبغي استخدام هذه البيانات لفهم 
المشاركة الكاملة للمرأة في الحركات االجتماعية؛ 

هذه مجموعة مختلفة وأكبر.

جــذرية مــن أجـــل العـــدالـة المناخــية والعــرقية والعـدالة القائمة على النوع 
االجتماعي.21

وفي بعـض الحــاالت، دفعت الحــاجـة الملحـة لتطـبيـق إجــراءات الطــــوارئ 
الحكومات إلى تجاوز المراقبة البرلمانية. وبالمثل تم التغاضي عن المساءلة 
أمام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ومشاركتها في هذه السياقات، 
مـن خــالل مشـــاورات المـواطـنيـن أو المـوازنة القائمة على المشاركة على 
سـبيـل المـثـال. وحــيث كــانت المدافعات والمدافـعـين عن حقــوق المــــرأة 
مهمشات ومهمشين إلى حد كبير في العمليات الرسمية، وجدت المنظمات 
طرًقا أخرى إليصال احتياجاتهم والعمل كمراقبات لحقوق اإلنسان22 في غياب 
التقـييـمات الرسمية في كولـومـبيا، على سبيل المثال، شـرعت القيادات

االجتمــاعـية النســائيـة في إجـــراء تعــدادات غـير رسمـية لتقـييم احتياجـات 
المجتمع.23

وفي الـوقت نفـسه، دعـت المجمـوعات النسائية في مالوي إلى التمثيل 
المتكـافئ في ضوء فـرقة عمل التصـدي لجائحة كـوفيد-19 المعينة التي 
كـان 19٪ فقط من أعضــائها من النسـاء.24 وفي تـونس، نجحـت جمـعية 
النســاء الـديمقـراطــيات فـي الـضـغــــط على المجلـــس األعلــى للنـظــــــام 
القضـائي لتصنيف قضايا المحاكم المتعلقة بالعنف ضد المرأة على أنها 
أسـاسـية، وهـو إنجـاز تحقـق من خـالل االجتماع مع الجهات المسؤولة 
في القضـــاء ونجحت أيًضا في إرسـال الـرسـائل المفتـوحـة ونشــر األوراق 

السياسية.25

جاءت جائحة كوفيد-19 لتضاعف التحديات التي تواجه منظمات حقوق المرأة 
في الــوقـــت نفــسه الـذي تـعـمـل فــيـه حقــوق المـــرأة على ســد الفجوات 
في تقـديم الخـدمات األسـاسية ودفع الزخم لالستجابات الشاملة للجائحة، 
تفاقم  فيروس كوفيد-19 وخلق تحديات جديدة لهن. بالنسبة للكثيرات 
والكثيرين، كان هذا يعني العمل في وضع تتسم بظروف عمل سيئة، وقيود 
على التنقل من شأنها الحد من الحيز المدني، وتقلص في األموال في وقت 
يتزايد فيه الطلب على خدماتهم. وبدون معالجة هذه الضغوط، فإن االستدامة 

طويلة األجل لمنظمات حقوق المرأة على المحك.

أدت تدابير التباعد االجتماعي إلى إغالق المساحات المدنية وتم استخدامها 

لقمع المعارضة
على الـرغـم مـن استـمــرار النشـاط الرقمي وجميع األنشطة في الشارع في 
جميع أنحاء البلـدان، منذ بداية الجائحة، ووفًقا للمعهد الدولي للديمقراطية

والمساعدة االنتخابيـة (IDEA)، بحلـول نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، 
أكـثر من نصف دول العالم (61 في المائة) قـد نفذت تدابير للحد من تداعيات 

الجائحة التي تثير القلق من منظور الديمقراطية وحقوق اإلنسان.26
 

التدابير كانت ضرورية ومتناسبة للتخفيف من  في حين أن بعض هذه 
الفرص والمساحة  أيًضا من  لـكوفيد-19، فقد حدت  الصحية  المخاطر 
لالحتجاج الديمقراطي والمساءلة. وجد تحليل هيئة األمم المتحدة للمرأة 
لمجموعة بيانات (IDEA) أن الحيز المدني المستقل يقل، مما حد من قدرة 
منظمات حقوق المرأة على العمل، بما في ذلك دعم االستجابة لكوفيد-19. 
يتم تعريف الحيز المدني على أنه حيز يمكن للناشطات والناشطين فيه 
التعبير عن اآلراء بحرية والوصول إلى المعلومات والتجمع للتأثير على صنع 
السياسات في 18 دولة على األقل بين شباط/ فبراير وتشرين األول/ أكتوبر

27 2020
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الشكل 3:
عدد البلدان التي لديها قيود على حرية التجمع والتعبير مرتبطة بالتصدي لجائحة كوفيد-19

المصدر: تحليالت هيئة األمم المتحدة للمرأة بناًء على البيانات المتاحة 
(في 28 تشرين األول/ أكتوبر 2020، التحديث التاسع) بشأن القيود 
المقلقة على حرية التجمع والتعبير وسالمة وسائل اإلعالم لعينة من
162 دولة من IDEA 2020a الدولي. يعّرف المعهد الدولي للديمقراطية 
والمساعدة االنتخابية القيود المتعلقة بالقيود على أنها تدابير أو تطورات 
الديمقراطية  المعايير  أو  بـكوفيد-19 تنتهك حقوق اإلنسان  متعلقة 
ألنها غير متناسبة أو غير ضرورية أو غير قانونية أو ألجل غير مسمى. 
من المحتمل أن تكون القيود التي يحتمل أن تكون مقلقة أو التطورات 
المتعلقة بكوفيد-19 والتي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق اإلنسان أو 
المعايير الديمقراطية وتعتبر غير متناسبة، أو غير ضرورية، أو غير قانونية 

أو غير محددة إذا تم فرضها أو استبقائها بمرور الوقت.

عالوة على ذلك، أعرب مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة (OHCHR) عن قلقه من أنه في بعض السياقات، قد تستغل 
الحكومات الجائحة بشكل انتهازي إلسكات الناشطات والناشطين في مجال 
المعارضة، وهذا يسهل من خالل سن سلطات  اإلنسان وقمع  حقوق 
 (ICT) واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  الوطنية  الطوارئ 
لمراقبة المواطنات والمواطنين28 تحـت ستار من صالحيات الطوارئ الوطنية. 
في تشرين األول/ أكتوبر 2020، اتخذ ما يقرب من ثلث البلدان (46 من أصل
162) إجـراءات تتعـلق بتقـييد حرية التعبير و/ أو نزاهة وسائل اإلعالم (يرجي 
النظر إلى الشكل 3)، غالًبا بحجة مكافحة المعلومات المضللة عن الفيروس 

خالل جائحة.

أثـــار الناشطــــات والناشـــطون ناقــوس الخطــر بشــأن إســاءة استخـدام تدابير 
االستجابة لجائحة كـوفـيد-19 من االحتجاجات النســوية، بما في ذلك القـيود 
المفــروضة على حـــريـة التجــمع تمـنع النســويات من التظاهر ضد محاوالت 
تقليص مكاسب حقوق المرأة كمـا هو الحال في هندوراس والمجر وبولندا.29 
بالنـسـبة للناشطات والناشطين والمدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة 
ممـن هن/م في ظــروف معــادية أو مهــددة بشكـــل خــاص، فـإن القـــيود 

الـوبــائية أعـاقت قدرتهم على وضــع خــطط ســالمة وتقييمــات للمخـــاطــر 
وسهــلت عـمـليات اإلغـــالق على الجــهـات المسلحـة تحديد مكان القيادات 

االجتـماعية النســائيــة وإلحــاق األذى بها دون عقاب.30

وضع المنظمات تحت ضغط كبير بسبب نقص التمويل وتغير أولويات 

الجهات المانحة 
يؤدي نقص التمويل الفعلي والمتوقع، إلى زيادة الضغط على منظمات 
حقوق المرأة التي تعاني من نقص في الموارد. قبل تفشي جائحة كوفيد-19 
بالنوع االجتماعي المخصصة  المتعلقة  كانت 8٪ فـقط من المساعدات 
للمجتمع المدني توجه مباشرة إلى المنظمات في البلدان  النامية31  التي 

أفادت التقارير بأن القليل منها يفيد منظمات حقوق المرأة.32 

عندما يصل التمويل إلى هذه البلدان، يتم توجيهه بشكل غير مباشر عادة 
من خالل المنظمات غير الحكومية الدولية أو وكاالت التنمية، وعادة ما 
تتبع في كثير من األحيان طرائق تمويل مقيدة أو قصيرة األجل ال تستطيع 
العديد من المنظمات الصغيرة والمتوسطة الحجم الوصول إليها. تعزز 
األدلة المستقاة من األزمة المالية لعام 2008 التوقعات القاتمة بالخسائر 
االقتصادية المحتملة للمنظمات غير الحكومية في وقت تزايد الطلب على 

المنظمات المعنية بحقوق المرأة.33

أدى الـــتراجـــع االقتصادي الـنـاجـم عن جائحة كوفيد-19 إلى تحويل أموال 
المجتمع المدني الوطنية والدولية نحو االستجابات الطارئة للجائحة وبناء 
قدرات الدولـة34 وقد شهدت منظمات المجتمع المدني التي تعـتـمد على 
مساهمات األعـضاء انخفاًضا مفاجًئا في الميزانيات، بينما قد يؤدي إلغاء 
جمع التبرعات إلى زيادة عجز المنظمات المالي في المستقبل، مما يعيق 
قدرتها على تقديم الخدمات المطلوبة والمشاركة في الدفاع عن حقوق 
المرأة والعمل السياسي، خاصة إذا كـان ُينظــر إلى هذا على أنه ال عالقة 
له بالجائحة.35 وقد يؤدي إلغـاء أنشطـة جمـع األمـوال إلى تعميق عجزها 
المالي في المستقبل. على سبيل المثال، وجد تقـرير إقليمي عن منظمات 
المجتمع المدني األفريقية أنه اعتباًرا من نيسـان/ أبـريل 2020، شهــدت
56٪ مـن المـنـظــمات التـي شملها االستطالع البالغ عددها 1015 في

44 دولة بالفعل تخفيضات في التمويل، بينما توقـع 66٪ أن تفقد التمويل 
في فترة الثالثة إلى الستة أشهر التالية.36 خمسون في المائة من منظمات 
المجتمع المدني التي تم التشــاور معـها فـي التقــرير المذكــور أعــاله قد 
خفضت النفقات استجابة لفقدان التمويل أو عدم ضمانه، و69 في المائة 
خفضت بالفعل أو ألغت عملياتهـا.37 وفي جميع أنحاء الشرق األوسط، أفاد 
الناشطات والناشطون بأن التخفيضات في التمويل وعدم مرونة الجهات 
المانحة سبًبا في "تقلص هائل في األنشطة المنفذة على األرض" فيما 

يتعلق حقوق اإلنسان والديمقراطية38
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في األوضاع اإلنسانية المتأثرة بالنزاع، كشف التقييم السريع لهيئة األمم 
المتحدة للمرأة أن حوالي ثلث المنظمات التي تم التشاور معها (22 من 75) 
معرضة لخطر اإلغالق بسبب الجائحة وآثارها.39 حتى في األيام األولى نسبًيا 
من انتشار الجائحة، وجدت هيئة األمم المتحدة للمرأة أنه بحلول نيسان/ أبريل، 
ما يقرب من ثالثة أرباع (71٪) من 100 منظمات نسائية شملها االستطالع 
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضررت إلى حد ما أو تأثرت بشكل سلبي 
للغاية، مع اضطرار 12٪ إلى تعليق العمل وجميع األنشطة مؤقًتا. (يرجى 

النظر إلى الشكل 4)40

تفاقمت ظروف العمل السيئة في القطاع غير الربحي إثر تفشي جائحة
كوفيد-19

تشـير البيانات المتاحة إلى أن المنظمات غـير الهادفة للـربـح تستخـدم عادة

قوة عاملة مؤنثة إلى حد كبير لتعمل غالًبا في ظل ظروف غير مستقرة،41 
بما في ذلك ارتفاع مستويات انعدام األمن الوظيفي وانخفاض األجور 
وزيادة عبء العمل وتوقع القيام بالعمل ألوقات إضافية واالعتماد المفرط 
مزايا  وجود  عدم  مع  جزئي  وبدوام  مؤقتة  بعقود  العاملة  القوى  على 
اجتماعية (أو حتى متطوعات ومتطوعين) ألداء الوظائف األساسية ويشير 
أحد التقديرات المستندة إلى بيانات تغطي 42 دولة على المستوى العالمي 
العاملة غير  القوى  42٪ من  المتطوعات والمتطوعين يمثلون  أن  إلى 

الربحية .42

مع بداية الجائحة، ساءت ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر في العديد 
من السياقات، مما أسفر عن تداعيات سلبية على المنظمات والعمال 
نصف  أدخل  المثال،  سبيل  على  أفريقيا،  عبر  المستفادة.  والجهات 
منظمات المجتمع المدني البالغ عددها 1015 التي شملها االستطالع 
بالفعل تدابير لخفض التكاليف مثل إجازة الموظفات والموظفين وتجميد 
التوظيف وتقليل الرواتب وساعات العمل وزيادة االعتماد على المتطوعات 
والمتطوعين.43 في أوروبا وآسيا الوسطى، أفادت نسبة كبيرة من المنظمات 
النسائية والناشطات والناشطين أن موظفيها كانوا يعملون من المنزل في 
ظل ظروف صعبة، بما في ذلك االفتقار إلى الوصول إلى اإلنترنت أو معدات 
الوقاية  معدات  في  نقص  بوجود  أفادوا  كما  الصلة.44  ذات  العمل 
تنفيذها في  للسالمة يصعب  واقعية  غير  توجيهية  ومبادئ  الشخصية 
ظروف العمل الصعبة الراهنة. على سبيل المثال، تتعرض النساء الالئي 
مجتمعاتهن  في  الغذاء  وتوصيل  األساسية  الصحة  خدمات  يقدمن 
لمخاطر صحية إضافية بسبب نقص أقنعة الوجه والقفازات والمعدات 
النساء ومنظمات حقوق  التي تقودها  45 وأفادت المنظمات  الصحية، 
المرأة عبر مجموعة من البلدان في الجنوب العالمي صعوبة الوصول إلى 
معدات الوقاية الشخصية وأنها تشهد أحياًنا شهور من التأخير في تلقي 

اإلمدادات التي وعدت بها الوكاالت الدولية. 46

جائحة كوفيد-19 ومنظمات حقوق المرأة: سد فجوات االستجابة والمطالبة بمستقبل أكثر عدًال7
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٪71
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الشكل 4:
تبعات جائحة كوفيد-19 على االستمرارية التشغيلية لمنظمات المجتمع المدني 

المعنية بالمرأة في آسيا والمحيط الهادئ (نيسان/ أبريل 2020).

المصدر: هيئة األمم المتحدة للمرأة 2020.

مسارات لتعزيز منظمات حقوق المرأة في االستجابة لجائحة كوفيد-19 
وخطط التعافي منها

يمكن لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة والحكومات، 
أن يدعموا منظمات حقوق المرأة للتكيف مع الوضع الجديد الذي فرضته 
يقترح هذا  أكثر عطًفا وعدًال.  أجل مجتمعات  الدعوة من  وزيادة  الجائحة 
الموجز مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى االعتراف بمؤسسات حقوق 
المرأة ومشاركتها ودعمها في االستجابة الفورية لكوفيد-19، مما يضمن 
استدامة عملهن على المدى الطويل ويسمح بضمان مساحة مدنية آمنة 

وتمكينية.

ضمان المشاركة الهادفة لمنظمات حقوق المرأة في عمليات صنع القرار 
المعنية باالستجابة لفيروس كوفيد-19

داخل  المعرفة  لنقل  كوسيط  تعمل  المرأة  حقوق  منظمات  ألن  نظًرا 
مجتمعاتها، فإن مشاركتها المباشرة والهادفة في تصميم وتنفيذ ورصد

االستجابات المتعلقة بكوفيد-19 هي المفتاح لضمان أن تكون السياسات 
فعالة وشاملة وتستند إلي واقع النساء والفتيات.47

المرأة في خطط  إشراك منظمات حقوق  إلى  الرامية  التدابير  وتشمل 
االستجابة لجائحة كوفيد-19، إنشاء آليات استشارية رسمية على المستوى 
الوطني أو المحلي؛ وإجراء تقييمات االحتياجات التشاركية؛ وإشراكهن في 

القرارات المتعلقة بالفئات المهمشة أو إشراكهن في عمليات صنع السالم.  
في سيراليون، على سبيل المثال، تم إنشاء منصة بقيادة الحكومة لتمكين 
المجتمع المدني من التأثير بشكل مباشر على صنع القرار في االستجابة 

لحاالت الطوارئ المتعلقة بكوفيد-49.19 

وفي نيبال، تم إنشاء شبكة ألصحاب المصلحة المتعددين لرصد حقوق

نسبة المنظمات المستجيبة (n=100، نيسان/ ابريل 2020) 

تعمل جزئيا

تعمل بكامل طاقتها 

أخرى

تم تعليق تقديم
الخدمات بالكامل 



اإلنسان في أثناء الجائحة. لفت تقريرها األول االنتباه إلى المشاكل اإلضافية 
التي تواجهها النساء في أثناء الحمل والوالدة والزيادة المقلقة في وفيات 
األمهات خالل فترة اإلغالق بسبب تحديات الوصول إلى الخدمات الصحية 

الطارئة.50

من أجل االستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها المشاركة الرقمية في 
االستجابات المتعلقة بكوفيد-19، يجب اتخاذ تدابير لمعالجة الحواجز مثل 
نقص الوصول إلى اإلنترنت ومعدات الكمبيوتر ومحدودية الترجمة اللغوية 
وكذلك العنف والتحرش عبر اإلنترنت51 ويجب أيًضا تكييف التكنولوجيا مع 
االحتياجات المختلفة لمجموعات محددة مثل النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.

االعتراف بمنظمات حقوق المرأة كجهات أساسية لتقديم الخدمات وتعزيز 
ظروف العمل اآلمنة

تتطلب االستجابة المستدامة من قبل منظمات حقوق المرأة اعتراًفا وإقراًرا 
عاًما واسع النطاق بدورها الحيوي حيث يمكن أن يساهم االعتراف الرسمي 
بمنظمات المجتمع المدني كجهة تقدم خدمات أساسية في ضمان استدامة 
اإلعانات  إلى  غالًبا من خالل تسهيل وصولهم  للحياة  المنقذة  خدماتهم 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  وفًقا  القرار.  وعمليات صنع  الحكومية 
بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة مشروع التتبع العالمي لالستجابة 
لجائحة كوفيد-19 من منظور النوع االجتماعي، تعاملت 48 دولة من أصل 
135 مع الخدمات التي تمنع العنف ضد النساء والفتيات وتستجيب له على 
أنه ضرورة، مما يعني أن القوى العاملة في هذه القطاعات يمكن أن تواصل 
تقديم الدعم والمأوى للناجيات ويتعين إعفاؤهم من قيود التنقل وأنهم 

مؤهلون للحصول على التمويل في حاالت الطوارئ.

وعلى الرغم من ذلك، ال تزال العديد من البلدان ال تعترف بوضوح باألحكام 
التي يقودها المجتمع المدني باعتبارها خدمات أساسية وتركز في الغالب على 
مقدمات ومقدمي الخدمات الذين تقودهم الدولة، ونتيجة لذلك، تم تأخير 
أو عرقلة بعض الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني.52 قد تمنع 
اإلرشادات غير الواضحة لمسؤولي الشرطة والقوى العاملة في منظمات 
المجتمع المدني من الوصول إلى منازل النساء أو قد تردع الجهات المستفيدة 
من طلب الدعم، بل أنه في بعض السياقات، لم تدرك الجهات المستفادة 

أن الخدمات التي تقودها منظمات المجتمع المدني النسائية ال تزال متاحة.53 

ولمعالجة هذه المشكلة، قامت السلطات المحلية في بعض مناطق سوريا، 
على سـبيل المـثال، بتـزويـد القـوى العـاملة فـي منظمات المجتمع المدني 
والمتطوعات والمتطوعين ببطـاقات هوية لتسـهيل تحركاتهن/م اآلمنة عند 
المشـاركة في جهـود اإلغـاثة.54 وبالمثل، وضعـت البـوسـنة والهرسك خطة 
لـدعـم منظـمات المجتـمع المـدنـي التي تـديـر مالجـئ للـنـاجيات من العنف 

القائم على النوع االجتماعي كتدخالت خدمية أساسية.55

يجـب أيًضا ضمــان سـالمـة األشخــاص التي تقـدم الخدمات األساسية من 
خـالل منظمـات حقــوق المــرأة مـن خـالل توفير معدات الحماية الشخصية 
والتـوجـيه بشــأن ظـروف العمل  المستجـدة.56 ففي فلسـطين، على سبيل 

المثال، تقــدم بعــض منظــمات حقــوق المــرأة دعـم األقـران للموظفات
والمـوظفـين كجـزء من نهـج شـامل للصحة النفسية والسالمة في مكان 
العمل57 تدعـم اإلستراتيجية الشـاملة التي وضعـها صـندوق العمل العاجل 
لحقـوق اإلنسان للمرأة، النسويات بشكل مباشر من خالل إتاحة الوصول 
إلى التكنولوجيا الرقمية والمعلومات بخصوص الصحة والسالمة والرعاية 
الجماعية والدعم النفسي االجتماعي واألموال لتلبية االحتياجات األساسية 

للناشطات والناشطين وعائالتهن/م.58

كما ينبغي أن يقترن اعتراف الدولة بمنظمات حقوق المرأة باالستثمارات 
في الـبنيـة التحـتيـة والخدمات العامة في المجتمعات التي تخدمها59 يمكن 
أن يؤدي الوصول إلى المياه والصرف الصحي، على سبيل المثال، إلى 
تحسين ظروف العمل التي تعمل في ظلها منظمات حقوق المرأة وتقليل 
تعرض القوى العاملة والجهات المستفيدة للمخاطر الصحية، كما يعد 
تعزيز قاعدة األدلة حول عمل وتأثير المنظمات المعنية بحقوق المرأة أمًرا 

أساسًيا إلبراز مساهماتهن خارج حدود مجتمعاتهن.

زيادة التمويل واستدامته لدعم منظمات حقوق المرأة
ينبغي للجهات المانحة التحلي بالمرونة من أجل تمكـين منظمـات حقـوق 
المــرأة مـن التمحور لمواجهة التحديـات غير المتوقـعة في أثناء االستجابة 
للجــائحــة والتـعــافــي منها. فقــد نجحــت الحكـومـات في ألمـانيـا ومالوي 
والمكـسيـك، على ســبيل المــثال، فـي تغـيير اإلجراءات اإلدارية مثل تلك 
المـعنية بالمشـتريات واإلنفــاق وتقـديم المـنح والتعـاقد لتسهيل ذلك.60 
في زيمبابوي، تملي اللوائح على البنوك وأصحاب العقارات اتباع المرونة 
عنـدما يتعـلق األمــر بـدفــع الرهون العقارية واإليجارات للمنظمات.61 في 
األرجنتين وأستراليا وفرنسـا وهـولندا، تشـمل تـدابيـر التعافي من فيروس 
كوفيد-19 للمجتمع المدني دعم األجور وخطط الحصول على االئتمان.62

كما يتعين على الجهات المانحة أيًضا دعـم تكــاليـف التـشـغـيل األساسية 
للمنـظمات حتى تتمكـن مـن االستثــمار فـي التكنولوجيا واألمن والصحة 
والسالمة. على ســبيـل المـثال، أنشــأت نافــذة صـندوق المـــرأة للســالم

والشـؤون اإلنسـانية استجابة لحاالت الطوارئ لفيروس كـوفيد-19 والتي 
دعـمت بالفعـل 42  منظــمة نســائيـة شعــبية في 18 دولــة لتظـل عاملة 
وتستجيب لآلثار المتعلـقة بالنوع االجتماعي التي أسفرت عنها الجـائحة.63 
قام الصندوق العالمي للمرأة بتكييف متطلباته لدعم المنظمات الحاصـلة 
على منـح فـي مواجــهة التحــديات المـؤسـسية والتشـغـيلـية والبرنامجــيـة 
التـي تفـــرضـها الجــائحـــة، بمـا في ذلك السـمـاح لهـا باستخــدام التمـويل 
لتغــطية تكــالـيف الســالمة واألمن وتعليق األنشــطة وممـارسة المـرونة 

في إعداد الميزانية وإعداد التقارير.

هـناك حاجة إلى مزيد من االستثمار في صناديق الطوارئ واإلطار التمويلي 
متعدد السنوات لضمان استدامة منظمات المجتمع المدني في االستجابة 
لألزمــة. في أيرلـندا، على سـبيل المـثال، يقـدم صندوق استقرار المجتمع 
المحلي والقطاع التطوعي التابع لكوفيد-19والذي تبلغ قيمته 40 مليون 
يـورو ضخ نقـدية لمـرة واحـدة لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 
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منـظــمات حقـــوق المــرأة والمجمـــوعـات األخرى التي تقدم خدمات خط 
وبالمثل،  للخطر.64  األكـــثر ضعـــًفا وتعــرًضا  للسكـان  الحـاسمة  المواجهة 
وجهت السويد تمويًال إضافًيا (حـوالي 9 مـاليين يـورو) لمنظمات المجـتمع 
المدني التي تتصدى للعنف ضد النساء واألطفال ومجتمع الميم عين+.65  

وعـبر الـمـناطـــق المختلــفة، لـوحظــت الحـاجـة للمـزيد من التمويل المباشر 
لمنظـمات حقــوق المــرأة الصغــيرة والمتوسطـة الحجـم، والتي تعـد جوهر 
الحركة النسوية المستقلة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يتم استبعادها 
في كثير من األحيان من تمويل الجهات المانحة.66 وفي جميع الحاالت، من 
الضـروري أن تحتفظ المنظـمات النسائية بالقدرة على تحديد جدول أعمالها 
وأولوياتها، مع االعتراف بأنه حـيثما تـوجـد تـوتـرات بيـن الدولة والمنظمات 
النسـوية، يمـكــن أن يكون الدعم الدولي حاسًما لبقائها ولقدرتها على جمع 

األموال بشكل مستقل. 

حماية حيز المجتمع المدني وحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق اإلنسان
تعتبر تدابير حماية الحيز المدني في أثناء الجائحة ذات أهمية قصوى لضمان 
وجود منظمات قوية وحيوية ومستقلة لحماية حقوق المرأة. ففي الدنمارك، 
على سبيل المثال، تم استثناء "تجمعات تشكيل الرأي" والمظاهرات من 
10 أشخاص67 وعملت  التشريع المؤقت الذي يقيد التجمعات ألكثر من 
المدني المجتمع  منظمات  على  الضوء  تسليط  على  وفرنسا  اإلكوادور 

المخصصة،  الويب  مواقع  لكوفيد-19على  االستجابة  في  ومساهماتها 
وتعمل إثيوبيا على تعزيز المبادرات التي تقودها منظمات المجتمع المدني على 

حــددت المشــاورات دون اإلقلـيمــية الســريعــة في إقليـمي أوروبــا وآسيا 
الوسطى وآسيا والمحيط الهادئ والدول العربية حواجـز تشغـيلية محــددة 
أمام منظمات المجتمع المــدني النســـائية في أثناء الجائحة. ومـع إطالق 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكـــة مع هيئة األمم المتحدة للمـرأة 
مشروع التتبع العالمي لالستجابة لجائحــة كـوفيد-19 مـن منظــور النــــوع 
االجتماعي، أصــبح بـإمكـــان صــناع الســياســات والناشـطات والناشطين 
النوع  منظور  من  التحليالت  إلى  الوصول  اآلن  والباحثين  والباحثات 
االجتمـاعي ألكثر من 2500 إجراء سياسي عبر 206 دولة وإقليم مع وجود 
أدلة في متناول اليد وتقدم هيئة األمم المتحدة للمرأة المشورة للحكومات 
والجهـات المانحــة ووكـــاالت المعـــونة حــــول كــيفيــة دعمــها اســتراتيجًيا 

وعملًيا للعمل الحيوي لمنظمات حقوق المرأة.

تعزيز قدرة المجتمع المدني على االستجابة
تعمل هيئة األمم المتحدة للمرأة على توسيع نطاق عمل منظمات حقوق 
المرأة من خالل توفير بناء القدرات والموارد المرنة. في نيبال، على سبيل المثال، 
تعاونت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة 
األخرى لدعم منظمة نسائية توفر الحجر الصحي اآلمن للنساء المهاجرات 
الملجأ  إدارة  على  والقائمين  القائمات  أصبح  لذلك،  ونتيجة  وأسرهن، 
والمستفيدات والمستفيدين من خدماته مجهزات ومجهزين تجهيًزا جيًدا

جائحة كوفيد-19 ومنظمات حقوق المرأة: سد فجوات االستجابة والمطالبة بمستقبل أكثر عدًال9

عمل شراكات هيئة األمم المتحدة للمرأة
تعمل هيئة األمم المتحـدة للمـرأة مع الشركاء لتعزيز االستجابة التي تراعي 
اعـتبارات النـوع االجتمــاعي للتعــافي من فـيروس كورونا، بما في ذلك من 
خـالل دعــم منظمــات حقــوق المـــرأة على المستــوى القطـرية واإلقليـمي 

والعالمي.

منتدى جيل المساواة وتحالفات العمل
في إطار انعقاد هذا التجمع العالمي الذي يركز على المجتمع المدني من أجل 
تحقيق المساواة المبنية على النوع االجتماعي، تعمل هيئة األمم المتحدة 
للمرأة على تعزيز التعاون بين الحكومات ومنظمات حقوق المرأة في جميع 
أنحاء العالم. وتعمل تحـالفات العمـل ذات أصحاب المصلحة المتعددين في 
المنتدى على دفـع االبتكـار لتحـقيق تقدم فوري وال رجعة فيه نحو المساواة 
المبنية على النوع االجتماعي وتحــديـد أهــداف ملمــوســة وطمـوحـة بشأن 
القيادة النسوية وبناء الحركة، من بين ضـروريات حاسمة مهمة لمنـظمـات 

حقــوق المرأة.75

االستجابة من خالل جمع البيانات
تشير المشاورات والتحليالت السريعة التي تجريها هيئة األمم المتحدة للمرأة 
على المستوى القطري واإلقليمي والعالمي التحديات واالحتياجات القصيرة 
والمتـوســطة والطـويلة األجل لمنظمات حقوق المرأة. فعلى سبيل المثال،

التلفزيون.68

ومـن الــمهم أيًضا أن تعترف الـدول بعمــل المدافعات والمدافعين من 
خالل االلتزام بإعالء حقوقهن/م األساسية، بما في ذلك الدفاع عن حقهن/م 
التعبير والخصوصية وضمان حصولهن/م على اإلنصاف في  في حرية 
حاالت العـنف69 كمـــا أن دعــم هــيئـات المـراقـبة المستـقلة، مثل أمناء 

المظالم والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، أمر بالغ األهمية.70

من المـرجـح أن تكـون الـدول التي لـديها مجتمـعات مدنية قوية وعالقات 
صحية بين الدولة والمجتمع أكثر فعالية في االستجابة عند حدوث األزمات. 
فـي هـذه السياقات، يمكن لهذه الحلقات المثمرة من التمكين المتبادل بين 
البيروقـراطـيات النسـويات والناشـطات العامالت خارج الدولة أن تزيد من 
احتمالية أن تعكس خطط الطوارئ والتعافي احتياجات المرأة وحقوقها.71 
ففي األرجنتين، على سبيل المثال، أسهم نفوذ الحركة النسوية في المناصب 
الوزارية الرئيسية وتدشين الحراك النسوي القوي متعدد الجوانب في استجابة 

سياسية قوية تراعي فروق النوع االجتماعي في التصدي لفيروس كوفيد-19. 72

في هذه الحالة، أعطت الحكومة المنفتحة على مطالب المرأة للبيروقراطيات 
النسويات مهلة منذ البداية لدمج مكونات النوع االجتماعي في حزم إنقاذ 
الحماية االجتماعية،73 في حين تم دمج تدابير أخرى مثل تلك التي تتناول 
استجابة  االجتماعي في مرحلة متأخرة نسبًيا  النوع  القائم على  العنف 
للحمالت وتحليالت الخبيرات والخبراء التي قدمتها منظمات حقوق المرأة.74

https://forum.generationequality.org/
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بمعدات الحماية الشخصية واإلمدادات الغذائية ومستلزمات الوقاية الالزمة.76 

وبالشــراكة مـع مـركـز الســالم الـدولي للمـرأة وحكومة النرويج، تقوم هيئة 
األمم المتحدة للمرأة بتدريب وسيطات الســالم ودعـمهن فـي مقـاطعـات 
يومبي وأدجــومــانــي وكــوتيـدو فـي أوغنــدا، باإلضـافــة إلى حـل الـنزاعـــات 
المجتمعية، تقوم وسيطات المشروع اآلن بتوعية أفراد المجتمع بشأن تدابير 
الوقاية من كوفيد-19، بما في ذلك غسل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء 
األقـنعة. وأصبــح هـذا العمل األسـاسي، وسالمة النســاء الالئي يقمن به، 
ممكًنا بفضل توفير هيئة األمم المتحدة للمرأة المعدات الوقاية الشخصية 

ومعدات النظافة.77

سّهلت هـيئة األمم المتحدة للمــرأة أيًضا على الجهات المتلقية للمنح من 
منظمات المجتمع المدني الوصـول إلى الموارد للقـيام بعملهم الحـيوي في

أثناء الجائحة حيث نفذ صندوق األمم المتحدة االستئماني الذي تديره هيئة 
األمم المتحــدة للمرأة إلنهاء العنف ضد المرأة خطة عمل من خمس نقاط
لـزيـادة المــرونة في تقــديم تقــارير المستفيدات والسماح بإعادة تخصيص 
المـيزانية وتعــديـالت المشــروع التي ضمــنت قــدرة هــذه المنظـمات على 
التحــول بسـرعة. في أيار/ مايــو 2020، خــصص صنــدوق األمــم المتحـــدة 
االستئماني - بالشراكة مع مبادرة سبوتاليت واالتحاد األوروبي - 9 ماليين
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دوالر أمريكي إضافية للدعم الفوري لعمل جميع األشخـاص الحاصـلة على
المـنح الحالـييـن (44) فـي أفـريـقـيا جنـوب الصحراء الكـبرى، والـتركـيز على

االستجـابات المؤسسية وتخــفيـف المخـاطر والعـمل على التعافي. أطلق 
الصـندوق أيًضا دعـوة عـالمية لتقـديم مقترحات في آيلول/ سبتمبر 2020،  
بحًثا عن طلـبـات مـن منظمات المجتـمع المـدنـي (خـاصـة منظمات حقوق 
المــرأة) التي تعـمل على معالجة التقـــارير المتزايدة عن تصاعد العنف ضد 

النساء والفتيات في سياق الجائحة واالستجابة لها.

حماية المساحات المدنية وتعزيزها
بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للمنظمة، أصدر األمين العام لألمم 
المتحـدة دعــوة للعمل بشــأن حقـوق اإلنسـان، اعترفت بالمشاركة العامة 
والحـيز المدني كأحد المجاالت السبعة الحاسمة للعمل. واستجابة لذلك، 
يقود مكــتب المفوضية السامية لحقـــوق اإلنسان وهيئة األمم المتحدة 
للمــرأة مبــادرة على مســتوى منظومة األمم المتحــدة كلـها لحماية الحيز 
المـدني وتعـزيزه. استناًدا إلى مشـاورات أجـريت عبر اإلنترنت مع المجتمع 
المدني، ومذكرة توجيهية صادرة عن األمم المتحدة والتي تضع إطاًرا لهذا 
العمل، لتمكين المجتمع المدني من المشاركة الهادفة في عمليات صنع 
القرار، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمـع المـدنـي المعــرضة للخـطـــر، 

وتعزيز الحيز المدني الحر والمفتوح.

أعدت هذا الملخص فيكتوريا دياز غارسيا وجورجينا ببيروني (قسم المجتمع المدني في هيئة األمم المتحدة للمرأة) وكونستانزا تابوش ولوي ويليامز (قسم 
البحوث والبيانات في هيئة األمم المتحدة للمرأة)، وحررته تارا باتريشيا كوكسون (ليديسميث).

https://untf.unwomen.org/en
https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Asperation_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/CivicSpace/UN_Guidance_Note.pdf
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