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مقدمة 

سلّطت جائحة كورونا الضوء عىل الكوارث اإلنسانية واالقتصادية والسياسية التي تعاين منها بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، وإن كانت بنسب متفاوتة. كام أّدت الجائحة اىل املضاعفة من حّدية الكوارث هذه ومفاقمة أشكال الظلم االجتامعي-

االقتصادي والجندري، األمر الذي من شأنه أن يهّدد العدالة والسالم واألمن اإلنساين. 

 

ولذلك، حني يُصار إىل نقاش األثر الجندري لجائحة كورونا املستجدة يف بلدان املنطقة، البد من األخذ بعني االعتبار اختالف السياقات 

بني بلدان املنطقة بسبب عوامل عدة كانت موجودة سابقاً وساهمت يف مفاقمة آثارها، من مثل النزاعات والحروب القامئة، وازدياد 

التسلح والعسكرة، والسياسات االقتصادية والتنموية واألمنية الليربالية أو اإلقصائية بغالبيتها. هذا باإلضافة إىل استفحال املفاهيم 

واملامرسات الذكورية واألبوية، وازدياد أشكال التمييز عىل أسس النوع االجتامعي، والعرق، والجنسية، واإلثنية. وعليه، وبالرغم من 

اختالف سياقات وأنظمة الحكم فيها، إال أن بلدان املنطقة تلتقي مبعظمها عند نتيجة واحدة تتمثل بتسليط جائحة كورونا الضوء 

بشكل فاقع عىل فشل حكوماتها يف معالجة نتائج الجائحة، بل ومفاقمة حدة األزمات التي تعصف باملنطقة والتي قد متتد آثارها عىل 

املدى البعيد.   

يف محاولة منها لرصد هذه التحديات املتفاوتة وتحليل األسباب الجذرية الكامنة خلف مفاقمتها، ورصد األثر النسوي والكلفة الجندرية 

لها عىل عملنا وعمل املنظامت والهيئات النسوية والنسائية يف املنطقة، قامت رابطة النساء الدولية للسالم والحرية بعقد سلسلة 

استشارات فردية وأخرى جامعية مع املنظامت الرشيكة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا لتحليل أسباب وآثار هذه الجائحة 

علينا يف املنطقة من منظور نسوي. عقدت سلسلة هذه االستشارات بني 12 و29 أيار/مايو 2020. تسعى الرابطة من خالل نتائج هذه 

االستشارات إىل حشد املوارد والشبكات واملساحات النسوية لتعزيز أشكال التضامن والدعم النسويني، عرب مشاركة نتائج هذا التقرير 

مع مختلف الجهات الفاعلة.   

وأخرياً تجدر اإلشارة إىل أن إطار هذه االستشارات قد استند بشكل أسايس عىل التحليل النسوي التقاطعي الذي اعتمدت عليه الرابطة 

من أجل تحليل وتفكيك أبرز مكونات االستجابة للجائحة منذ بداية األزمة. 

https://www.wilpf.org/covid-19/
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فشل هيكيل يف االستجابة الرسمية للجائحة 

سلطت املنظامت الرشيكة يف املنطقة الضوء عىل الفشل الهيكيل يف استجابات الحكومات للجائحة وآثارها عىل النساء واملجموعات 

النسوية وعىل أجندة السالم واألمن يف املنطقة. 

وقد أشارت املنظامت يف كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان إىل غياب إطار رسمي فعال لالستجابة للجائحة وضعف االستجابة 

الرسمية يف كل من العراق واليمن. ذكرت املنظمة الرشيكة يف لبنان:

" فضحت الجائحة غياب االستعداد الرسمي لالستجابة الفعالة الذي يدّل عىل محدودية وضعف 

املؤسسات الرسمية. غّيبت النساء عن املشاركة يف وضع الخطط الوطنية لالستجابة لألزمة بالرغم من 

متثيل النساء يف الحكومة الحالية".

أما يف بلدان مثل سوريا وفلسطني، فكانت االستجابة الرسمية إما غائبة أو نخبوية معزولة عن السياقات املحلية، ويف ليبيا، أشارت 

املنظمة الرشيكة إىل أن االستجابة الرسمية طُبقت بشكل عشوايئ ال سيام يف ظل انهيار القطاع الصحي.

"استجابة الحكومة لالزمات ضعيفة" - اليمن

 "استجابة الحكومة قارصة، وإجراءات البقاء يف املنزل والتباعد االجتامعي ال تنطبق عىل املنازل 

املزدحمة، حيث يعيش أكرث من ٢٠ شخصاً يف مساحة ال تتجاوز ٥٠ مرتاً. كام أن الحكومة مل تقدم أي 

شكل من أشكال الحامية والدعم، كام وعدت، للفئات املهمشة التي تشكل نسبة عالية من املجتمع 

العراقي" – العراق

"القطاع الصحي يف وضع كاريث، ومل تأخذ الحكومة أية إجراءات وقائية، حيث أن الحكومة غري قادرة 

عىل تسيري أو معالجة األمور، وقامت بوضع أكرث من ٣٠٠ أرسة نازحة يف املدارس" - ليبيا.  

"كانت سياسات االستجابة للجائحة من قبل النظام مسقطة وال ترتبط بالسياق املحيل إطالقاً وال اىل 

احتياجات قاطنيه؛ فعىل سبيل املثال، فرض النظام حظراً عىل املواصالت العامة، ومل يأخذ بعني االعتبار 

الفئات الغري قادرة عىل دفع كلفة مواصالت خاصة أو ال متتلك وسائل نقل خاصة" – سوريا

وقد واجهت املنظمة الرشيكة يف فلسطني وغريها من مقدمي خدمات حامية تحديات جمة لنقل النساء املعّنفات إىل الدور اآلمنة يف 

بداية الحجر، وذلك بسبب فرض إجراءات العزل من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث أقرت وزارة التنمية االجتامعية إجراءات تتطلب 

عزل النساء ملدة 14 يوماً قبل نقلهن إىل الدور، وذلك من غري وجود أي تعليامت حول أماكن وإجراءات العزل، مام عرّض النساء 

املعّنفات إىل مخاطر إضافية عىل حياتهن وصحتهن.
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وحسب املنظمة الرشيكة يف فلسطني، "جاءت هذه التحديات يف ظل الحاجة املاسة إلجراءات الحامية بسبب ارتفاع نسب العنف 

املنزيل والخطر عىل حياة النساء املعّنفات."

ويف محاولتهن للبحث باألسباب الجذرية لفشل الحكومات لالستجابة للجائحة، أجمعت املنظامت الرشيكة عىل أن املشاكل التي 

ظهرت أو تفاقمت إثر انتشار جائحة كورونا عىل كل املستويات االقتصادية واإلنسانية والسياسية واألمنية وغريها ما هي اال امتداد 

للمشاكل الهيكلية وأطر الخلل يف البنى التحتية والغياب التاريخي للمساواة وأشكال العدالة.

البحث يف األسباب الجذرية لفشل االستجابة الرسمية 

أكّدت املنظامت الرشيكة عىل أّن األزمات التي تعاين منها معظم بلدان املنطقة ما هي إال امتداداً طبيعياً ألشكال الخلل التي كانت 

موجودة سلفاً، وإن برزت بشل فاقع نتيجة الجائحة، والتي تتجّذر يف أنظمة الحكم األوليغارشية والنيولربالية واالستبدادية واألبوية-

الذكورية ويف السياسات التي انتهجتها أنظمة الحكم هذه مثل العسكرة وازدياد اإلنفاق عىل السالح والتقّشف يف ميزانيات الرعاية 

االجتامعية وخصخصة الخدمات األساسية لدى الدولة. 

وهكذا يتبدى عجز وتقصري الحكومات يف ضوء أشكال الخلل الهيكلية ونتيجة وجود أسباب جذرية يجدر التطرق إليها، والتي وتتمثل 

مبا ييل:

أنظمة حكم استبدادية: استجابة استخباراتية أو عسكرية أو أمنية للفايروس

أجمعت املنظامت يف كل من اليمن ومرص والعراق وسوريا عىل أّن االستجابة الرسمية النتشار الفايروس كانت أمنية بامتياز حيث 

لجأت األنظمة االستبدادية إىل سياسة كم األفواه عرب اعتقال كل من ينرش معلومات حول الفريوس من ضمنهم/هن أطباء أو صحافيني/

ات أو ناشطني/ات. كذلك هو الحال يف العراق 1، حيث تم اعتقال صحافيني/ات ومدافعني\ات عن حقوق النساء. أما يف مرص 2 ، قامت 

السلطات باعتقاالت عشوائية طالت أطباء وناشطني/ات ومدافعات عن حقوق النساء وحتى فتيات مراهقات نتيجة نرش فيديوهات 

عىل تطبيق تيك-توك 3. والالفت هو قيام النظام املرصي بوضع هذه اإلجراءات التعسفية ضمن عناوين إعالمية كبرية من شأنها تجييش 

الرأي العام من خالل توجيه تهم اإلرهاب أو "نرش الرذيلة" عىل املستهدفني\ات. 

كام ذكرت املنظامت الرشيكة يف هذه البلدان:

"ال ميكننا سوى أن نالحظ مدى استبداد النظام وسياساته لالستجابة للجائحة يف سوريا" - سوريا

"لقد تم استهداف كل من نرش معلومات حول الجائحة، وتم تهديد طبيبة وفرض رقابة مشددة عىل 

كل من يتكلم حول الجائحة" – اليمن

HRW  دة يف العراق 1     حرية التعبري مهدَّ

2     مرص: العاملون يف املجال الصحي يواجهون خيارات مستحيلة "املوت أو السجن"

  https://bit.ly/2X2Nog3     3

https://www.hrw.org/ar/report/2020/06/15/375258
https://www.hrw.org/ar/report/2020/06/15/375258
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-or-jail/
https://www.akhbaralaan.net/trending/2020/07/02/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.akhbaralaan.net/trending/2020/07/02/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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"لقد تم اعتقال النشاطات اللوايت كتنب عىل مواقع التواصل االجتامعي واتُهمن بانضاممهن لجامعة 

إرهابية. وعمدت السلطات خالل األسابيع املاضية إىل احتجاز ثالثة فتيات لنرشهن فيديو عىل تطبيق 

تيك توك، وتم اتهامهن "بنرش الرذيلة". كام قامت السلطات باعتقال أحد األطباء الذي نرش عىل 

صفحته التحديات التي يواجهها األطباء يف املستشفيات، ومتت إحالته للقسم القانوين يف وزارة الصحة، 

كام اتهم طبيب آخر يف اإلسكندرية بنرش معلومات كاذبة" - مرص.  

وضمن سياق عسكرة االستجابة للفريوس، فرضت بعض األنظمة سياسات التباعد االجتامعي بشكل أمني – عسكري مثل فرض غرامات 

ماليّة عىل من ال تلتزم\يلتزم بإجراءات منع التجّول أو اعتقاله\ا كام هو الحال يف مرص والعراق وسوريا. وما يثري السخرية هو فرض 

سياسات حظر التجّول يف أوقات دون أخرى، ال سيام يف فرتات املساء 4. أما يف العراق، فقد متت االستعانة بالجيش والرشطة أو حتى 

عنارص من امليليشيات لفرض سياسة البقاء يف املنازل "تم استخدام الرشطة لفض التظاهرات، وتلقى أكرث من ٣٣ ألف شخص غرامات 

قد تصل إىل حد 90$ أو عقوبة السجن، كام تم اللجوء إىل استخدام امليليشيات يف شوارع مدينة الصدر، حيث يتجمع أعداد كبرية من 

الناس، وحيث جرى االستعانة بفصيل رسايا السالم التابعة ملقتدى الصدر لفرض حظر التجوال يف املدينة." 

وقد ذهبت بعض األنظمة كام هو الحال يف كل من مرص وفلسطني )الضفة الغربية( إىل حد التطبيع مع أشكال العنف والعسكرة 

كوسائل لالستجابة للجائحة. 

"أرادوا التأثري يف الوعي الشعبي الجمعي للشعب الفلسطيني عرب اعتبار االستجابة العسكرّية أمراً 

طبيعياً باإلشارة اىل الحواجز األمنية كـ"حواجز محبة" – فلسطني

"بتنا نلحظ تسامح وتصالح مع عنف السلطة وكأنه أمراً طبيعياً" - مرص

وأشارت املنظامت الرشيكة يف كل من اليمن وسوريا إىل أن السلطات، سواء املعرتف بها رسمياً أو سلطات األمر الواقع، سعت إىل 

توظيف أدوات قمع إضافية واستغلّت الجائحة لتحقيق مكاسب ومصالح سياسية وجيو-سياسية واقتصادية ضيّقة. فقد تم استخدام 

الوصول لإلنرتنت "كسالح حرب" وتم قطعه من قبل الفصائل املتقاتلة يف اليمن، األمر الذي حد من قدرة الوصول لإلنرتنت وأجرب الناس 

اىل اللجوء للسوق السوداء وبأسعار باهظة. كذلك هو الحال يف سوريا، حيث تم قطع موارد املياه عن منطقة رأس العني )مدينة خارجة 

عن سيطرة النظام( لفرض تقييد إضايف عىل النازحني/ات، وحسب املنظامت الرشيكة السورية: "لقد تم استخدام املياه كسالح حرب. 

اضطرت األرس اىل رشاء املياه بعد قطعها عن منطقة رأس العني. لذا يجب لحظ مسألة الوصول ملوارد املياه كمسألة ذات أبعاد جندرية 

جمة". 

وأشارت احدى املنظامت الرشيكة يف سوريا إىل أن النظام استخدم الفريوس كحجة لفرض املزيد من الرقابة والقيود األمنية التي لطاملا 

كانت مفروضة عىل املناطق الخاضعة لسيطرته، من مثل قطع أوارص التواصل بني املناطق واإلمعان يف عزلها. كام استخدم الفريوس 

لتحكيم القبضة األمنية عرب القيام مبزيد من االعتقاالت التعسفية. كام أن استخدام النظام لتعابري مثل "اإلخبار" عن الحاالت وقيامه 

بعزل املرىض يف أماكن حجر أمنية ساهم يف إلصاق وصمة أمنية بالفريوس.

4     حسب املنظمة الرشيكة يف مرص "يبدأ حظر التجول منذ الساعة 8 مساًء يف مرص"
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شاركن املنظامت الرشيكة السورية آرائهن حول آثار استغالل النظام للفريوس لتعزيز االمن يف البلد، قائالت:

  "لقد استخدم الفريوس كحجة الجتياح الخصوصيات، وهذا أمر مقلق للناشطني والناشطات، حيث 

يتم تقويض مساحة املدافعات عن حقوق النساء. ميكن اعتبار أن عسكرة الفريوس مل تتم بنفس 

الدرجة التي متت بها يف املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ". 

"جاءت الجائحة كحجة ليفرض النظام املزيد من القيود عىل حرية الحركة يف املناطق الخاضعة 

لسيطرته ".

"مع إقفال الحدود بني لبنان وسوريا، علق العديد من األشخاص يف لبنان، وباتت العودة إىل سوريا 

مرشوطة بالبقاء يف أماكن حجر صحية، معظمها أماكن احتجاز أمنية".  

وألن أشكال هذه االستجابة يتطلب النظر باالمتداد والسياق التاريخي ألنظمة الحكم يف املنطقة، فقد أكدت املنظامت الرشيكة إىل 

أن هذه املامرسات االستخباراتية أو األمنية أو العسكرية إمنا جاءت امتداداً "طبيعياً" للنهج العسكري واالستخبارايت الذي اتّبعته هذه 

األنظمة قبل انتشار الجائحة. فقد أشارت املنظمة الرشيكة يف مرص إىل أن نظام العسكرة الذي تنتهجه الحكومة املرصية يعد من 

أبرز التحديات التي كانت موجودة قبل انتشار الفريوس. "مثة دولة أمنية داخل نظام الدولة يف مرص وتحكم الحكومة املرصية بعقلية 

التهديد وبث الخوف يف نفوس املواطنات واملواطنني".

الردة الذكورية: الخطاب الذكوري – األبوي كوسيلة قمع إضافية 

يف تحليلهن ألبرز أشكال الخلل الهيكلية ضمن سياقات عملهن، أشارت املنظامت العاملة عىل قضايا العنف املنزيل والعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي ال سيام يف فلسطني ولبنان ومرص إىل املامرسات الذكورية )يف السياسات أو الخطابات( التي انتهجتها األنظمة 

والحكومات لالستجابة إىل قضية تزايد أعداد الضحايا والناجيات من العنف املنزيل نتيجة سياسات الحجر. ففي مرص، أشارت املنظمة 

الرشيكة إىل أنه تم تحييد قضايا النساء ومل يتم وضعها بصورة رسمية أو جدية عىل أجندة عمل الحكومة لالستجابة لألزمة. "مل يتم 

وضع قضايا النساء بشكل جدي عىل أجندة عمل الحكومة )مثل قضايا األحوال الشخصية مثالً( - فأجندة مجلس النواب مثالً، مل تأِت 

لتعكس احتياجات ومطالب الشعب يف مرص." 

ولعل أكرث ما يربز ضعف اإلستجابة الرسمية الشاملة يف كل من مرص ولبنان والعراق هو توقف عمل االجهزة القضائية، أو الدور اآلمنة 

الرسمية للنساء الناجيات من العنف كام يف حالة فلسطني، األمر الذي أثر عىل عمل املنظامت الرشيكة بشكل سلبي، حيث اضطرت 

إىل مضاعفة جهودها لسد الثغرة عرب تخصيص مواردها وجهود فريق عملها لالستجابة إىل احتياجات النساء املستمرة يف ظل هذه 

التحديات.

وكام اشارت املنظامت الرشيكة يف هذه البلدان:

"الحظنا خالل الجائحة الفهم املنقوص لقضايا العنف القائم عىل النوع االجتامعي واالستجابة له من 

قبل الجسم القضايئ؛ ال تزال األجهزة القضائية ذكورية بطبيعتها، وال متتلك إجراءات عملها الحساسية 

الجندرية املطلوبة للتعامل مع الحاالت، خاصة يف ظل هذه األزمة. حسب تقرير صدر عن وزارة 
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الداخلية العراقية فقد بلغت شكاوى حوادث العنف األرسي اىل 3637 تبليغاً. ويف تقييم عام ورسيع 

ألسلوب التعامل مع هذه الحوادث، نلحظ تهاوناً يف محاسبة مرتكبي العنف األرسي، حيث يشري 

التقرير اآلنف الذكر أن نصف الشكاوى والدعاوى قد جرى حلها عن طريق الصلح، وتم اإلفراج عن 

345 منهم، يف حني أنه مل يتم الحكم إال عىل 43 شخصاً" - العراق وإقليم كردستان.

"لقد تم تعطيل الجهاز القضايئ بالرغم من ارتفاع احتياجات النساء )العنف املنزيل، النفقة، الطالق، 

إلخ…(" - مرص.

"لقد أثرت الجائحة عىل مسار عمل الدور اآلمنة للنساء الناجيات من العنف املنزيل" - فلسطني. 

"تجىل التأثري السلبي لجائحة كورونا عىل أوضاع النساء يف العراق بازدياد غري مسبوق لحاالت العنف 

األرسي والعنف ضد املرأة بشكل خاص.  تم ارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداءات جنسية أّدت يف 

بعض األحيان اىل االنتحار. تحّول بعضها إىل قضايا رأي عام هزت املجتمع لبشاعتها، وكان ضحاياها 

نساء وفتيات صغريات" - العراق.

الرأساملية وأنظمة الحكم النيوليربالية: انهيار أنظمة الحامية االجتامعية وتفاوتات اقتصادية جمة 

وتأنيث الفقر  

أشارت املنظامت الرشيكة إىل أن الفئات املهمشة قد تأثرن بشكل غري متكافئ من انتشار الجائحة ومن االستجابة الخافقة يف مختلف 

البلدان التي شملتها االستشارات، ال سيام فئات املسنني/ات، واألشخاص ذوي/ات االحتياجات الخاصة، واألرس ذات الدخل املتدين، 

والنساء ربات األرس، والناجيات من العنف املنزيل وأولئك العامالت ضمن قطاع االقتصاد غري الرسمي. وقد أجمعت املنظامت من 

هذه البلدان عىل فشل الحكومات يف االستجابة بشكل فعال للضغوط اإلضافية عىل القطاع الصحي والدعم االقتصادي، حيث فضلت 

االستثامر بالنشاط االقتصادي عىل حساب األمن املعييش ملعظم الفئات املهمشة. فقد أشارت املنظامت يف كل من العراق ومرص وإقليم 

كردستان ولبنان إىل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، وسوء األوضاع املعيشية للنساء واألرس، ال سيام يف ظل تضخم العمالت أو انهيار 

أسعار رصفها يف مقابل الدوالر.

فيام ييل بعض املالحظات من املنظامت الرشيكة:

"مل تستطع حكومة إقليم كردستان من دفع املعاشات خالل األشهر الخمس املاضية، ال سيام يف ظل 

اعتامد العديد من األرس عىل املعاشات اليومية. أكرث من ٨٠ ألف شاب وشابة باتوا عاطلني/ات عن 

العمل نتيجة الجائحة" - اقليم كردستان.

"ال ميتلك/متتلك العديد من األشخاص والنساء ذوات الدخل املتدين، والذين/اللوايت يعيشون/يعشن 

بأقل من ٣٠-٥٠ يورو يف الشهر، ترف البقاء يف املنزل خالل الحجر خوفاً من خطر املجاعة" - مرص. 

"أشارت العديد من النساء الناجيات من العنف املنزيل واللوايت لجأن إىل املركز لتلقي الخدمات إىل 

صعوبات اقتصادية جمة، وبطالة وعدم وجود أمن غذايئ والتي يبدو أنها تأثرت بشكل كبري خالل فرتة 

العزل" - فلسطني. 
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وهكذا، عززت االستجابات الرسمية للحكومات يف بلدان املنطقة من تأنيث الفقر، حيث كانت األعباء والنتائج مضاعفة عىل النساء 

وغري متكافئة. وقد أشارت املنظامت إىل أن العديد من هذه الفئات املهّمشة ال تستطيع تحّمل إجراءات اإلقفال القرسية التي انتهجتها 

الحكومات، ال سيام النساء ربات األرس، والنساء املنخرطات يف أعامل يومية لدعم أرسهن. كام أن غياب شبكة األمان االقتصادي 

وتدابري الرعاية االجتامعية من شأنه أن يهدد النساء بشكل أسايس، كونهن أول من تعرضن إلجراءات الفصل التعسفي ال سيام يف قطاع 

الخدمات حيث تشّكل النساء معظم اليد العاملة.   

وبحسب األمم املتحدة، أبلغت 7٦٪ من النساء يف فلسطني بان أرسهن قد فقدن دخلهن بسبب الجائحة، باملقارنة مع ٦٥٪ من الرجال. 

وكذلك، وجد استقصاء لهيئة األمم املتحدة للمرأة بان 9٥٪ من صاحبات االعامل التجارية الصغرية، واملتوسطة قد تأثر عملهن بسبب 

انتشار الفريوس، وباملقابل 2٥٪ من النساء يف القطاع الخاص الاليت يعملن من دون عقود عمل او حامية لألجور.

ويف هذا السياق، يشري تقرير أعدته املنظمة الرشيكة - مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي يف فلسطني ، إىل أن 74٪ من الرجال 

و٦٥٪ من النساء قد خشوا/ين من فقدان موارد دخلهم/ن بسبب جائحة كورونا. كام تبني يف نتائج التقرير إىل أن ٥7٪ من النساء 

خشني من عدم القدرة عىل تأمني الغذاء ألرسهن 5. 

شاركت املنظامت الرشيكة يف إقليم كردستان وليبيا وفلسطني انطباعات إضافية عن اثر إجراءات اإلقفال عىل النساء:

 قطاع الخدمات حيث تعمل العديد من النساء، هو من أول القطاعات التي ترضرت بسبب أزمة 

كورونا. عمدت الرشكات يف القطاع الخاص إىل دفع رواتب شهر ونصف للموظفني/ات قبل التوقف 

عن الدفع. النساء هّن أول من يتأثرن من عملية ترسيح العاملني/ات يف القطّاعني الخاص والعام " - 

إقليم كردستان.

"ستكون النتائج وخيمة عىل النساء ال سيام ربات األرس )علامً أن ١٠ - ٢٠٪ من األرس ترأسها نساء(" - 

فلسطني.

"كل املبادرات االقتصادية التي كانت تديرها النساء ضمن القطاع الخدمي )اعداد وتقديم الطعام، 

تنظيم حفالت األعراس، إلخ( قد توقفت بسبب اجراءات الحظر والتباعد االجتامعي. فقدت العديد 

من النساء موارد دخلهن، ولألسف ال منلك أرقام رسمية حول نسبة البطالة بني النساء، ومع ذلك، نحن 

عىل يقني بأن النساء هن األكرث تأثراً باألزمة" - ليبيا.

وتجد املنظامت الرشيكة أّن جذور هذه اإلشكاليات املتفاقمة تكمن يف ضعف أو غياب االستثامر يف قطاع الصحة وخدمات الرعاية 

االجتامعية، ويف تفاقم املشاكل الهيكلية يف القطاع الصحي والخدمايت قبل الجائحة. كام ميكن أن تعزى بعض األسباب إىل السياسات 

االقتصادية النيوليربالية وإىل الفساد املتفيّش داخل املؤسسات الحكومية. عىل سبيل املثال، ذكرت املنظمة الرشيكة يف ليبيا انه "مثة 

انهيار يف قطاع الصحة بسبب الفساد املسترشي والنزاع القائم".

 ,WCLAC, COVID-19 and Women’s Rights in Palestine, Gender Assessment Report, May 2020 :٥     التقرير باللغة االنكليزية

https://www.wclac.org/files/library/20/07/aoazpvvqscgipswyhc3fqr.pdf       

https://www.wclac.org/files/library/20/07/aoazpvvqscgipswyhc3fqr.pdf
https://www.wclac.org/files/library/20/07/aoazpvvqscgipswyhc3fqr.pdf
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وهكذا، فقد سلطت الجائحة الضوء عىل التفاوتات االقتصادية الشاسعة، وفاقمت من إشكالية تأنيث الفقر يف العديد من بلدان 

املنطقة، كام فضحت الخلل الهيكيل يف أداء الحكومات تجاه القطاع الصحي، األمر الذي له كلفة عالية وطويلة األمد عىل األمن 

اإلنساين، وأضافت املنظمة الرشيكة يف ليبيا:

 "كان املرىض يف ليبيا يسافرون إىل مرص أو األردن أو تونس لالستشفاء؛ واليوم بسبب إقفال الحدود، مل 

يعد بإمكانهم/هن السفر، مام كشف عن مدى انهيار القطاع الصحي والطبي يف ليبيا، حيث ال ميتلك 

القطاع القدرة عىل االستجابة الطارئة )قدرة االستيعاب ال تتجاوز ١٠٠ حالة(، هذا دون ذكر ما ينقص 

الكادر الطبي من معدات )كقفازات وأقنعة وأثواب وخالفه(" - ليبيا. 

االستعامر وفلسطني: جائحة كورونا يف ظل االحتالل اإلرسائييل   

أشار مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي - املنظمة الرشيكة يف فلسطني، إىل أن االحتالل اإلرسائييل تذّرع بانتشار الفريوس لتفعيل 

سياسة ضم الضفة الغربية للمناطق املحتلة. وقد رصد املركز العديد من انتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان )IHRL( والتي استمرت القوات اإلرسائيلية يف ارتكابها بالرغم من انتشار الجائحة وسياسات الحجر، كام رصدن األثر الجندري 

عىل النساء الفلسطينيات.

"أضاف الخوف من اإلصابة بالفريوس نوع آخر من الضغط والتوتر عىل كاهل األرس الفلسطينية وذلك 

بسبب تنفيذ القوات اإلرسائيلية مداهامت ليلية عىل املنازل، أو احتجاز األطفال يف مراكز اعتقال. 

وقد أبلغت النساء املركز بأنهن قضني أياماً وهّن يعّقمن منازلهّن بعد هذه املداهامت، هذا دون ذكر 

الخوف والتوتر الذي عشنه عىل مدى أسابيع خوفاً عىل صحة أطفالهن وأزواجهن بعد عودتهن من 

مراكز االحتجاز" - فلسطني.  

متّكن املركز من توثيق سبع أنواع من االنتهاكات التي مورست خالل فرتة الجائحة، والتي كان لها أثر قاس عىل ضحاياها خاصة عىل 

النساء. وتتمثل هذه االنتهاكات باملداهامت الليلية، واالعتقاالت، واحتجاز األطفال، وعنف املستوطنني/ات، ورش املواد الكيميائية، 

وهدم املنازل، ومنع الوصول إىل الخدمات الصحية والطبية. 

 تقوم جهات االحتالل باالستمرار يف القصف وتنفيذ الغارات الليلية واعتقال األطفال، ورش املواد الكياموية، والتضييق عىل 

الفلسطينيني/ات عرب بث الرعب من الفريوس وانتشاره )ال سيام ما يقوم به املستوطنون/ات(. كام يسعى االحتالل إىل اعتقال 

الناشطني/ات الذين/اللوايت يحاولون/يحاولن مساعدة األرس املقيمة تحت االحتالل. ومن شأن هذه االنتهاكات أن تؤثّر عىل النساء 

الفلسطينيات بشكل كبري وغري متكافئ وتهدد أمنهن وسالمتهن النفسية والجسدية، عدا عن أنها تتعارض مع التزام إرسائيل باحرتام 

مسؤولياتها املحددة كقوة احتالل مبوجب القانون الدويل اإلنساين. 
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االنتهازية السياسية وتسييس الفريوس: استخدام الخدمات العامة كأسلحة حرب   

أشارت املنظامت الرشيكة يف البلدان التي تشهد نزاعات أو حروب )ليبيا، سوريا، اليمن( إىل أن االستجابة الرسميّة مل تكن بحجم 

اإلشكاليات القامئة واملركّبة التي شهدتها هذه البلدان قبل الجائحة، والتي تتمثل مبا ييل:

1.    ضعف وغياب للبنى التحتية األساسّية يف املناطق التي تشهد حروب ونزاعات نشطة مثل اليمن وليبيا وسوريا - من إمكانية\

      قدرة الوصول للمياه اىل شبكات الرصف الصحي والخدمات الصحية والنظافة الشخصية، وحسب املنظامت الرشيكة: 

"باتت أسباب املوت متعددة، فمياه الرشب مختلطة مبياه الرصف الصحي، والبنى التحتية مترضرة 

بالكامل، ال سيام الكهرباء واملياه. األرس النازحة بحاجة إىل بدل إيجار عوضاً عن اإلقامة يف مخيامت 

غري رسمية، كام يجب عىل الدولة تأمني تعويضات لألرس" - اليمن. 

"الوضع يف املخيم يسء جداً؛ الوصول للمياه غري منتظم، وال يوجد مراحيض، هذا باإلضافة إىل 

االكتظاظ الشديد" - سوريا

"يتمثل التحدي الرئييس بالوصول لخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف سوريا" – سوريا

  

2.    االكتظاظ السكاين، ال سيام بني الالجئني/ات والنازحني/ات يف سوريا )غرب حلب وشامل إدلب(، ويف دهوك يف إقليم كردستان، 

       ويف العراق واليمن. فقد أدت العمليات العسكرية من قبل النظام يف سوريا إىل تغيري دميوغرايف قرسي ماّم ترك ما يقارب ٣ ماليني 

       شخص محارصين/ات يف قسم صغري من إدلب ٦ ، كان يقطنها ٥00 ألف شخص فقط قبل عام 2011. اشارت املنظامت الرشيكة  

      يف سوريا وإقليم كردستان عن آثار االكتظاظ السكاين قائالت:

 "سياسة التباعد االجتامعي يف غرب حلب وشامل ادلب واعزاز غري واقعية؛ مثة ٣ ماليني شخص 

يعيشون يف مساحة جغرافية صغرية" - سوريا. 

"كيف ميكن فرض سياسة "البقاء يف املنزل" يف ظل عدم وجود أمان يف مخيامت النازحني/ات يف 

دهوك، حيث أن كل ما يفصل بني األرس هو عبارة عن قطعة قامش" - إقليم كردستان. 

٦     قلق أممي بشأن أوضاع 3 ماليني شخص يف إدلب السورية، أخبار األمم املتحدة،

https://news.un.org/ar/story/2019/05/1033391       

https://news.un.org/ar/story/2019/05/1033391
https://news.un.org/ar/story/2019/05/1033391
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3.    الكوارث اإلنسانية والطبيعية التي سبقت انتشار الجائحة، ال سيام يف سوريا واليمن، وانتشار بعض األوبئة واألمراض، وحصول 

       فيضانات، وغريها من الكوارث. مثة خطر جسيم يف عدم القدرة عىل الوصول إىل مياه صالحة للرشب وخدمات الرصف الصحي 

       والنظافة الشخصية. وقد أدى هذا األمر إىل نتائج خطرية وكارثية يف اليمن، مبا فيها انتشار أوبئة مثل الكولريا وغريها. 

4.    االستهداف املمنهج للمنشآت الصحية يف سوريا واليمن. استخدمت أطراف النزاع يف كل من سوريا واليمن الحصار والتجويع 

       وتوزيع الخدمات كأسلحة حرب يف أعاملهم القتالية. ففي سوريا، عرقل ومنع النظام وصول املواد الغذائية واإلمدادات الصحية اىل 

       املناطق الخارجة عن سيطرته، كام حرم املرىض والجرحى من الرعاية الطبية الالزمة. وقد أثر الحصار املفروض عىل إدلب 

       )سوريا( وتعز )اليمن( عىل النساء بشكل كبري وغري متكافئ. كام أثّر نقص الغذاء والرعاية الصحية والطبية عىل صحة النساء 

       الحوامل واملرّضعات، وأدى إىل ارتفاع معدل الوفيات بني الرّضع.   

وبحسب املنظمة الرشيكة يف اليمن، تم استغالل الفريوس حتى يف حالة السلم، فقد تسرّتت السعودية بانتشار الجائحة كذريعة لوقف 

الحرب يف محاولة منها إلخفاء هشاشة وضعها االقتصادي بسبب هبوط سعر النفط، وكأّن وقف الحرب مصدر عار بحد ذاته 7. هذا 

علامً أن القتال مل يتوقف فعلياً بل هو يف حالة تهدئة مرحليّة. 

كذلك هو الحال بالنسبة للحوثيني واملكاسب السياسية التي يرجون الحصول عليها يف املأرب، باإلضافة إىل إعالن املجلس االنتقايل اإلدارة 

الذاتية يف جنوب اليمن، ما يشري إىل مطامعه الجيوسياسية تحت حجة فشل الحكومة املعرتف بها دولياً التصدي للجائحة وتقديم 

الخدمات املناسبة.

األمم املتحدة وجائحة كورونا: استجابة قارصة ومتحيزة يف بعض 

األحيان    

أشارت بعض املنظامت الرشيكة إىل قصور استجابة األمم املتحدة للجائحة يف بعض السياقات؛ ففي سوريا، أشارت املنظامت الرشيكة 

إىل أن أي استجابة إنسانية أو إغاثية للتصدي للفريوس، وبالتايل التقليص من آثاره السلبية، يف املناطق الخارجة عن سيطرة النظام ال 

بد وأن متر عرب النظام - كام هو حال منظمة الصحة العاملية. حسب املنظامت الرشيكة يف سوريا: "تختلف استجابة األمم املتحدة يف 

سوريا بني منطقة وأخرى، وقد لوحظ ذلك يف االستجابة للجائحة أيضاً. تتعامل األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية مع وعرب النظام 

السوري بشكل حرصي". 

كام أشارت املنظامت الرشيكة يف سوريا إىل عدم فعالية استجابة األمم املتحدة بالرغم من املحاوالت العديدة للتواصل مع بعض 

أجهزتها، وأشارت يف هذا الصدد إىل أنه:

7     القدس العريب، مصاعب السعودية االقتصادية تنذر بتعميق أزمات اليمن

https://bit.ly/3jOf4yU       

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A/
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A/
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"يف أوائل آذار/مارس، كنا قد وجّهنا عريضة مع "عائالت من أجل الحرية" خاطبت مبعوث األمم 

املتحدة إىل سوريا ونائب املبعوث الخاص ملنظمة الصحة العاملية، باإلضافة إىل اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(، وأعضاء مجلس األمن، داعني 

إياهم إىل استخدام نفوذهم للضغط الفوري عىل النظام يف سوريا لإلفراج عن جميع املعتقلني/ات 

واملحتجزين/ات يف السجون ومراكز االعتقال غري الرسمية وسط االنتشار الرسيع للجائحة. كام توّجهنا 

إىل املنظامت الدولية من مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة الصحة العاملية وطلبنا منهم 

أن يقوموا بزيارة مراكز االحتجاز من اجل ضامن تحسني الظروف الصحية وتوفري اإلجراءات الصحية 

للحاالت الحرجة. ومع ذلك، مل نتلَق أي جواب بالرغم من املحاوالت املتعددة للتواصل مع هيئات 

األمم املتحدة املعنية" – سوريا. 

  

ويف اليمن، أشارت املنظمة الرشيكة، مبادرة مسار السالم، إىل أن املبعوث األممي مل يتناول موضوع وقف إطالق النار كام يجب، "األمم 

املتحدة مل تأخذ املوقف املطلوب منها اتخاذه حيال وقف إطالق النار، وليس لديهم آليات مراقبة. وقد أظهرت الجائحة مدى قصور 

األمم املتحدة يف الدفع قدماً من أجل محادثات السالم".   

أثر جائحة كورونا عىل األجندات واملنظامت النسوية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا    

بنفس القدر الذي فضحت فيه جائحة كورونا أشكال الخلل الهيكلية وأوجه القصور يف سياسات الحكومات، فإنها قد سلطت الضوء 

أيضاً، بحسب ما أجمعت عليه املنظامت الرشيكة، عىل مستوى انعدام العدالة الجندرية، ودرجة التقاطع ما بني مسبّباتها ال سيام 

الذكورية والتسلح والرأساملية والديكتاتورية والتي لطاملا ساهمت وال تزال تساهم بتحييد األجندات واملساحات النسوية، األمر الذي 

يجعل معالجتها مسألة يف غاية األهمية. تحدثت املنظامت الرشيكة يف سوريا ولبنان عن العالقة بني األيديولوجيات القمعية وتهميش 

االجندات النسوية: 

 "بالتأكيد مثة صلة بني مختلف العوامل؛ فانعدام العدالة نتيجة ٤٠ عاماً من الديكتاتورية، و٩ سنوات 

من الرصاع، واآلن الجائحة. باتت العالقات واضحة للغاية، وال سيام آثارها الجندرية غري املتكافئة عىل 

النساء يف املرحلة الحالية" – سوريا

"لقد وضعت الجائحة كل انتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق النساء تحت املجهر، مبا فيها الحق 

بالتعليم والطبابة والسكن والغذاء وامللبس؛ كام تفاقمت الال-عدالة الجندرية بسبب غياب أو ضعف 

آليات االستجابة الرسمية" - لبنان. 

https://syrianfamilies.org/en/
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أبرز القضايا النسوية والجندرية التي برزت إىل الواجهة  

أ.     األمان االقتصادي للنساء واالقتصاد الرعايئ 

أشارت بعض املنظامت الرشيكة إىل أن سياسات الحجر املنزيل مل تكن حساسة جندرياً، حيث مل ترتافق مع سياسات أو حلول بديلة 

تتطرق إىل إشكالية األدوار الجندرية التقليدية التي عادت وبرزت إىل السطح بسبب وجود جميع أفراد االرسة يف املنزل، والتوقعات 

املجتمعية وتلك السياساتية من النساء بأن دور الرعاية ملصق بهن. ففي ظل مسائل التعليم عن بعد، واالهتامم باملنزل وبأفراد األرسة 

سواًء األطفال/الطفالت أو املسنني/ات، وجدن النساء والناشطات أنفسهن تحت ضغط متفاقم بسبب الحاجة للقيام بدورين رعايئ 

وإنتاجي مام زاد من األعباء عىل كاهل النساء العامالت. وكام اشارت املنظمة الرشيكة يف ليبيا "التعليم عن بعد أعاد النساء إىل األدوار 

الرعائية التقليدية، وكأنه مثة ترصيح ذكوري بأن عمل النساء ودورهن اإلنتاجي غري مهم مقابل دورهن الرعايئ واالهتامم باألطفال".  

كام أّن انتشار الجائحة وغياب سياسات وميزانيات الحامية االجتامعية يشّكل تهديداً مضاعفاّ عىل موارد دخل النساء اللوايت يعملن 

يف القطاع غري الرسمي. دعمت املنظمة الرشيكة يف لبنان هذا مؤكدة بأنه: "تعاين النساء يف القطاع غري الرسمي من املزيد من التمييز 

واإلقصاء وهن من بني الفئات األكرث عرضة للتهميش".

ب.   ارتفاع يف نسب العنف األرسي والجنيس وتجاهل لخدمات الصحة اإلنجابية والجنسية

أجمعت املنظامت الرشيكة عىل ارتفاع نسب العنف األرسي واملنزيل والتي تفاقمت بسبب قصور الدولة يف تطبيق سياسات متكاملة 

وفعالة لالستجابة للفريوس، سواًء من حيث العزل املنزيل أو يف تعطيل األجهزة القضائية وآليات االستجابة لحاالت العنف. 

وقد أشارت املنظامت يف إقليم كردستان والعراق إىل ازدياد جرائم قتل النساء، 

"ارتفعت نسب جرائم قتل النساء" - العراق. 

"مثة ارتفاع يف نسب العنف املنزيل، حيث أن الحجر الصحي قد يكون مبثابة جحيم بالنسبة للنساء 

اللوايت يعانني أصاًل من مشاكل يف األرسة" - إقليم كردستان. 

أما يف مرص ولبنان، ارتفعت نسبة العنف املنزيل يف ظل تعطيل قضايا النساء القانونية. 

"أعلنت وزارة الداخلية عن ارتفاع نسب اإلبالغ عن العنف املنزيل بنسبة ١٨٠٪، كام ارتفعت جرائم 

العنف الجنيس اإللكرتوين " - لبنان. 

وقد أشارت املنظمة الرشيكة يف مرص إىل ارتفاع كبري يف نسب العنف الجسدي والنفيس باإلضافة إىل االغتصاب الزوجي و "سفاح 

القرىب"، يف ظل حالة نكران تامة من قبل األجهزة األمنية والقضائية تجاه أي من هذه القضايا، وعدم تخصيص املوارد من قبل الحكومة 

لالستجابة لهذه اإلشكالية بشكل فّعال.
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"تشري نتائج دراستنا إىل أن ٤٢٪ من املستفيدات بنت يتعرضن للعنف املنزيل، و٩٠٪ من املستفيدات 

هن ضحايا عنف نفيس/معنوي. هذا باإلضافة إىل ارتفاع نسبة سفاح القرىب، يف ظل وجود حالة نكران 

كبرية من قبل مراكز الرشطة والقضاء" - مرص. 

وقد أشارت املنظامت يف سوريا إىل إشكالية الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية، ال سيام للنساء الحوامل. "تواجه النساء 

الحوامل يف مخيم الركبان محدودية يف الوصول إىل خدمات الرعاية بسبب إقفال الحدود مع األردن". 

ج.   الرقابة وكم األفواه واالستهداف املمنهج للناشطات واملدافعات عن حقوق النساء اإلنسانية 

أشارت املنظامت الرشيكة يف كل من العراق واليمن ومرص وفلسطني إىل ازدياد حاالت االعتقال واملضايقة واالستهداف املمنهج للنساء 

الناشطات واملدافعات عن حقوق النساء نتيجة استجابتهن للجائحة عرب نرش املعلومات والتحديثات أو تقديم الخدمات وغريها. 

وأشارت املنظمة الرشيكة يف العراق إىل تحّول املضايقات التي تتعرض لها الناشطات إىل التحرش اإللكرتوين كاالبتزاز وغريه. كام وصلت 

بعض الجهات التسلّطية والذكورية-األبوية يف العراق اىل حد اغتيال ناشطات نسويّات يف الحراك الشعبي. سلطت الضوء املنظامت 

الرشيكة يف العراق ومرص عىل هذه األوضاع: 

"سلّط ارتفاع نسب استخدام اإلنرتنت الضوء عىل حجم املضايقات التي تتعرض لها الناشطات 

واملدافعات حيث تحّول التحرش واالبتزاز للفضاء اإللكرتوين" - العراق 

"باتت النسويات والصحفيات/ين عرضة لالضطهاد وحتى السجن واملضايقة تحت حجة نرش معلومات 

مغلوطة عن الجائحة" - مرص. 

د.    مخاطر متزايدة بحق الفئات األكرث تهميشاً: مجتمع امليم والنساء املهاجرات والعامالت يف املنازل   

لعل أبرز املنظومات املهرتئة التي برزت عىل السطح نتيجة الجائحة، هي نظام الكفالة يف لبنان 8 حيث أن كل أشكال التمييز العرقي 

والظلم املمنهج الذي كن يتعرضن له يف السابق بات مضاعفاً بسبب غياب أنظمة الحامية االجتامعية والقانونية لهن. العامالت 

األجنبيات مهددات بفقدان موارد رزقهن، وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي ال ميكن التغافل عنها. 

وضافت املنظامت الرشيكة يف لبنان ومرص:

8       تُستثنى العامالت األجنبيات من قانون العمل اللبناين، ويتم تنظيم شؤونهن بحسب نظام الكفالة، الذي يربط إقامة العامالت األجنبيات قانونياً يف لبنان      

         بعالقة تعاقدية معأرباب العمل )أرباب األرس( - للمزيد من املعلومات حول نظام الكفالة، ميكن زيارة الرابط التايل:

   https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison         

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/04/lebanon-migrant-domestic-workers-their-house-is-our-prison/
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" العامالت األجنبيات يف وضع حرج جداً، حيث أنهن ال يحصلن عىل أجورهن وال يستطعن العودة إىل 

بالدهن، كام ال ميكنهن الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، وبالتايل بات أمنهن اإلنساين والغذايئ يف 

خطر أشد" - لبنان.

"ال يوجد أي قانون لحامية العامالت األجنبيات يف مرص. فكرة أنهن يعشن مع أرباب عملهن مينعنا 

من الوصول أو من معرفة أوضاعهن وأحوالهن. العامالت األجنبيات هن من أكرث الفئات املعرضة 

للخطر حيث ليس بإمكانهن الوصول إىل وسائل اإلخبار أو التبليغ يف حال تعرضن ألي شكل من أشكال 

العنف" - مرص.    

ويف مرص، أشارت املنظمة الرشيكة إىل أن مجتمع امليم أيضاً بات من بني الفئات األكرث عرضة للخطر نتيجة الجائحة، حيث تضاعفت 

حدة اإلشكاليات والتحديات الهيكلية التي كان يواجهها أصالً، من حيث اضطرار بعض أفراده بسبب الحجر إىل البقاء يف املنزل مع أرس 

قد تكون عدائية. "يعاين مجتمع امليم من العديد من التحديات والتي قد تصل إىل حد مامرسة العنف بحقهم/هن."

تحديات مركبة تواجه األجندات واملساحات النسوية يف منطقة الرشق االوسط وشامل افريقيا 

أ.     تحّول يف أولويات الجهات املانحة مع اإلبقاء عىل نفس مستوى املتطلبات:

أجمعت املنظامت الرشيكة عىل أن الجائحة قد أدت إىل تحّول كبري يف أجندات وأولويات الجهات املانحة، األمر الذي أثّر بشكل كبري 

وخطري عىل خطط عمل املنظامت الرشيكة واستدامتها عىل املدى القريب ورمبا البعيد. وقد سلّطت املنظامت الرشيكة الضوء عىل 

املخاطر الجّدية التي قد تحّول األجندات النسوية يف املنطقة بسبب التضارب الحاد ما بني حاجة املنظامت اىل الحفاظ عىل استدامة 

أولويات عملها وبني الضغوط التي تتعرض لها لتطويع أجنداتها بشكل يتطابق مع األولويات املستجدة للجهات املانحة.

 تتضّمن املخاطر التي ذكرتها املنظامت الرشيكة تخييم حالة من البلبلة والغموض قد تؤدي اىل عدم استقرار مايل بالنسبة للمنظامت 

وفرق عملها، كام اشارت املنظامت الرشيكة يف ليبيا وسوريا:

"قد يرتك التحّول الحاصل يف أولويات الجهات املانحة نتيجة الرتكيز عىل الجائحة، أثاراً سلبية وخطرية 

عىل استدامة عملنا حول أجندة النساء واألمن والسالم" - ليبيا.

"نحن يف طور تقديم طلبات للامنحني/ات. لكن برأينا، الجهات املانحة ليست مهتمة بتمويل مشاريع 

وبرامج عمل يف ظل هذا الوضع" - سوريا.

"وضعنا مستقر لهذا العام، لكن مثة غموض يف الوضع العام وانعكاسه عىل خطتنا الخمسية، حيث أن 

هذا يعتمد بشكل أسايس عىل أجندات وأولويات عمل الجهات املانحة" - سوريا.
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"كان مركزنا يستقبل بني ١٥٠-٢٠٠ سيدة باليوم، واليوم اقترص عدد املستفيدات عىل ١٥ سيدة، بسبب 

الحاجة للتقيد بسياسات التباعد االجتامعي، وعليه، تقلصت الخدمات التي نقدمها، ومل نعد قادرات 

عىل الوصول للفئات األكرث حاجة" - سوريا.     

ب.      انخفاض يف قيمة العملة وزيادة القيود عىل تحويل األموال: 

أشارت املنظامت الرشيكة يف كل من لبنان وسوريا إىل سوء األوضاع االقتصادية بسبب الجائحة والتي انعكست بانخفاض كبري يف قيمة 

العمالت، وتضخم باالقتصاد، ومحدودية الوصول إىل املصارف بسبب تقنني ساعات العمل وغريها من اإلجراءات، األمر الذي فاقم من 

مخاطر الحفاظ عىل الحد األدىن من األعامل التشغيلية للمنظامت، ال سيام يف ضوء عدم مرونة بعض الجهات املانحة.

أضافت املنظمة الرشيكة يف لبنان:

"لقد تأثرنا بشكل كبري بهبوط سعر اللرية يف لبنان منذ نهاية العام املنرصم ومع بداية الثورة يف لبنان 

وتفاقم الوضع مع الجائحة، وهذا يعني أنه بات علينا تقليص عدد األنشطة، فعوضاً عن تنفيذ ٥ 

دورات تدريب بات بإمكاننا تنفيذ واحدة فقط. تقبلت بعض الجهات املانحة هذه التغريات، لكن 

بعضها اآلخر كان أقل مرونة" . 

وسلّطت املنظامت يف سوريا واليمن الضوء عىل آثار عمليات الحظر والعقوبات والتدابري التقييدية املفروضة عىل تحويل األموال، 

وتداعياتها الجمة عىل تحويل امليزانيات لفرق العمل يف البلدان املختلفة: 

"توقفت البنوك يف اليمن عن تلقي التحويالت وأبلغنا فريقنا يف عدن بأن البنوك الوسيطة املوجودة يف 

الصني مل تعد نافذة. وهكذا، ارتدت الحواالت وتم خصم الرسوم. نقوم حالياً بإجراء الحواالت من خالل 

رشكات التحويل النقدية ولكن العموالت عربها كانت مرتفعة جداً بالنسبة إلينا" - اليمن. 

ج.      قضايا األمن الرقمي ومحدودية الوصول لإلنرتنت: 

توافقت معظم املنظامت الرشيكة عىل أن العمل عرب اإلنرتنت ليس حالً شامالً، ال سيام إذا كانت برامج العمل تركز بشكل كبري عىل 

الحشد املجتمعي أو تقديم الخدمات. وأشارت بعض املنظامت إىل رضورة أخذ العوامل والتحديات التي كانت سائدة قبل الجائحة 

بعني االعتبار أثناء تخطيط اسرتاتيجيات العمل عن بعد، خاصة يف البلدان املتأثرة بالنزاعات والتي تفتقر إىل البنى التحتية املناسبة 

)كالكهرباء وشبكات اإلنرتنت(. كام أثارت املنظامت الرشيكة قضايا األمن الرقمي، ال سيام يف ضوء تزايد الهجامت عىل الناشطات 

واملدافعات عن حقوق النساء، وسلّطت الضوء عىل الحاجة إىل مراعاة قضايا الرسية والخصوصية وكافة احتياجات النساء ضمن أطر 

االستجابة للناجيات من العنف املنزيل الاليت قد يتعرضن ملزيد من املخاطر يف حال متت املساومة عىل رسيتهن وخصوصيتهن.  
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علقت املنظامت الرشيكة من منطقة رشق األوسط عن هذه التحديات:

"مثة مشاكل يف الوصول إىل اإلنرتنت، بسبب انقطاع الكهرباء واالنرتنت. هذا دون ذكر حاجتنا إىل تعلّم 

بعض الربامج والتطبيقات عرب اإلنرتنت، ونحن بصدد تطويع بعض هذه األدوات" - العراق.

"نحن نعلم أن تطبيق WhatsApp ال يتمتع مبستوى عاٍل من الرسية، لذلك نقترص عىل تطبيقات أكرث 

أماناً للتواصل داخلياً بني فريق العمل" - مرص.

"تستخدم النساء املستفيدات خدماتنا عرب اإلنرتنت، ولكًن عدد النساء املستفيدات انخفض بشكل 

ملحوظ منذ بدايات اإلغالق، حيث تبني أن مسائل الرسية والخصوصية بحاجة إىل مراعاة بسبب عدم 

األمان الرقمي لكثري من التطبيقات؛ هذا باإلضافة إىل أن النساء ال ميتلكن موارد كافية "إلعادة شحن 

رصيد الهاتف" ولذلك ال يستطعن حضور جلسات االستشارة النفسية عرب الهاتف لوقت مطّول. وهذا 

يفرض بعداً آخر من اإلشكالية، حيث تواجه العامالت يف تقديم الخدمات النفسية ومديرات الحاالت 

تحدياً يصّعب عليهن تقديم نفس النوع من الجودة عرب اإلنرتنت كام لو كانت وجًها لوجه" - لبنان.

"تكمن املشكلة يف كوننا غري معتادات عىل العمل عرب اإلنرتنت. لقد اعتدنا عىل العمل عىل املستوى 

القاعدي، وحالياً نعمل عىل تطوير اسرتاتيجيات للعمل عن بعد، ولكن عملنا عىل مستوى الحشد 

املجتمعي سيتأثر بشكل كبري، حيث لن نتمكن من الوصول إىل جميع النساء بسبب القيود عىل النساء 

داخل منازلهن، وخصوصاً حيث ال تتمتع النساء بخصوصية أو مبساحة كافية لإلبالغ عن أي حوادث 

عنف"- فلسطني. 

د.      األثر غري املتكافئ والكلفة الجندرية لإلجهاد والقلق، وقضايا الرعاية النفسية للناشطات والنسويات:

توافقت املنظامت الرشيكة عىل أن قضايا الرعاية الذاتية والجامعية والرفاه النفيس هي واحدة من أبرز القضايا التي يجب طرحها، ال 

سيام يف ضوء التحديات املتفاقمة التي تواجهها الناشطات يف املنطقة.

وصفت املنظامت الرشيكة يف سوريا هذه التحديات كام ييل:

"مل يتم أخذ قضايا رفاهنا النفيس عىل محمل الجد، فمسائل الحفاظ عىل اإلنتاجية، والضغوط من قبل 

املانحني، والضغوط املختلفة التي بتنا نواجهها، باإلضافة اىل الوصمة املجتمعّية املرتبطة بالفريوس، قد 

فاقمت من حاالت اإلجهاد والضغط والتوتر. " - سوريا. 

كام أشارت معظم املنظامت إىل أّن األعباء املزدوجة التي تقتيض برضورة القيام بدورين رعايئ وإنتاجي، والحفاظ عىل توازن ما بني 

الحياة املهنية واالجتامعية وتلك األرسية، تلقي بثقلها النفيّس عليهّن. ويتفاقم الثقل ذاته، ويزيد تعقيداً وحّديًة، نتيجة التهديدات 

األمنية والهاجس املستمر للحفاظ عىل األجندات النسويّة بالتوازي مع الحاجة لتقديم استجابة طارئة بسبب الجائحة، هذا دون ذكر 

األثر النفيس للحجر الصحي واإلقفال وحظر التجوال وسياسات التباعد االجتامعي.
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رشحت املنظامت الرشيكة يف اليمن وفلسطني وسوريا التحديات التي تواجه فرقهم بالتايل:

"أضافت الجائحة بعداً إضافياً من اإلجهاد والتوتر، ففريق عملنا منترش يف عدة بلدان منها اليمن، 

وقد زادت األعباء عىل أعضاء الفريق ممن لديهم/هن مسؤوليات أرسية/منزلية )االهتامم باألطفال، 

والطبخ والرعاية باألرسة(، هذا دون ذكر ما يتعرض له الفريق يف اليمن من ضغوط نتيجة عدم تأمني 

االحتياجات األساسية من كهرباء وماء. فريق عملنا بأكمله بحاجة إىل دعم نفيس- اجتامعي" - اليمن.

"يعمل فريق العمل تحت ضغوط شديدة نتيجة الحجر الصحي والعمل عن بعد، ال سيام أولئك 

اللوايت لديهن أعباء ومسؤوليات أرسية كالتعليم عن بعد واالهتامم باألطفال. وقد لحظنا ذلك من 

خالل الطلب من املوظفني/ات بأخذ عطالت راحة طويلة خصوصاً يف شهر رمضان للحفاظ عىل رفاه 

املوظفني/ات" - فلسطني. 

"هنالك قلق كبري حول الرفاه النفيس لفريق العمل حيث تضاعفت اإلشكاليات ومسّببات اإلجهاد 

نتيجة العمل من املنزل وعدم القدرة عىل إيجاد توازن بني الحياة املهنية وتلك األرسية/االجتامعية. 

نقوم بتنظيم اجتامعات اسبوعية خارج سياق العمل، وذلك لالطمئنان عىل صحة فريق العمل 

وأحواله" - سوريا.  

ه.     تحّول يف مساحات املنارصة متعددة األطراف: 

لقد تأثرت املساحات املطلبية التي لطاملا كانت تستخدمها املنظامت الرشيكة والناشطات النسويات للدفع قدماً بأجنداتها عىل 

املستويات الدولية، وذلك بسبب فرض القيود عىل السفر. فقد تم إلغاء أو تعليق أو تأجيل أنشطة املنارصة الدولية التي كانت مقررة 

منذ شهر آذار/مارس، وتم نقل بعضها إىل املساحات االفرتاضية. وقد كان لذلك أثراً كبرياً عىل التنظيم النسوي بسبب تقليص مساحات 

وفرص املدافعة واملنارصة الدولية ال سيام يف ضوء استحالة عقد أي اجتامعات شخصية. وبالرغم من هذه التحديات وحالة الغموض 

والبلبلة حول أشكال وتوفّر مساحات املنارصة الرقمية/االفرتاضية يف املرحلة القادمة، إال أن بعض املنظامت الرشيكة أشارت إىل انبثاق 

بعض الفرص للمنارصة، حيث بات الوصول لصّناع القرار متاح أكرث مام كان عليه سابقاً، وحسب املنظمة الرشيكة يف اليمن "مثة فرصة 

للقيام برفع جهود املنارصة، حيث أن صناع القرار ]الدول األعضاء[ باتوا أكرث انفتاحاً لالجتامع عرب اإلنرتنت".         



- 19 -

جائحة كورونا والعدالة الجندرية: النسويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مواجهة الفشل الهيكيل العاملي 

أبرز الخالصات 

كشفت سلسلة االستشارات هذه تعرّض املنظامت النسوية والنسائية، باإلضافة اىل مساحات املجتمع املدين بشكل أعم، ملخاطر جسيمة 

لألسباب التالية:  

تهميش القضايا النسوية والجندرية، وتعرّض الفئات املهمشة ملخاطر كبرية، والدفع املمنهج مبنظامت املجتمع املدين النسوي 	 

لسد الثغرة يف تقديم الخدمات بسبب فشل الحكومات عن االستجابة الفعالة للجائحة 

تضييق مساحات العمل النسوي واملجتمعي بسبب سياسات الحكومات االستخباراتية واالستبدادية )استهداف النشاطات، وكم 	 

األفواه والرقابة( 

االنهيار االقتصادي الحاد والصورة العامة القامتة ملا سيجلبه املستقبل القريب من توقعات بركود اقتصادي، مام قد يؤثر بدوره 	 

عىل أجندات الجهات املانحة وأولوياتها وينعكس سلباً عىل استدامة عمل املنظامت النسوية 

قد تكون املساحات االفرتاضية متاحة بشكل أوسع ولكّن هذا ال يشمل الجميع )بسبب قضايا الوصول لإلنرتنت، أو الحاجة 	 

لتعميق املعرفة واملهارات االلكرتونية لالستفادة من هذه املساحات( 

حني تتداخل العوامل واألسباب الجذرية للجائحة، ال ميكن لألجندات النسوية إال أن تكون تقاطعيه وتتجاوز كل الثنائيات من مثل 

)التنموي -الخدمايت، النزاع - السالم، النساء - الرجال(، لذلك يجدر التصدي ألية محاوالت تنحو بالدفع بالعمل املدين والنسوي نحو 

التخصصية.

يف خضم ما مير به العامل من حالة عدم اليقني، قد يكون هذا الوقت هو األمثل للتنظيم النسوي والتخطيط االسرتاتيجي للتصدي 

ألشكال التمييز والالعدالة الهيكلية لتحقيق السالم النسوي.

التوصيات  

بناء عىل نتائج االستشارات والنقاشات املطّولة التي أجريت مع املنظامت الرشيكة، تقّدم رابطة النساء الدولية للسالم والحرية 

التوصيات التالية التي قد تساهم يف استقرار ومنّو املنظامت والحراكات النسوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا.  

معالجة األسباب الجذرية النعدام العدالة النسوية، وذلك عرب:. 1

         أ.  دعم مقاربات وجهود التحليل النسوي التقاطعي: يجب، بحسب املنظامت الرشيكة وبعض املنظامت الناشطة يف املنطقة، 

             تبني مقاربات نسوية تقاطعية لتفكيك اآلثار املركبة واملتداخلة ألنظمة القمع التي سلّطت الجائحة الضوء عليها بشكل 

             فاقع، ال سيام يف ظل املظامل القامئة كالفقر والبطالة وارتفاع نسب التحرش والعنف الجنيس واملنزيل، والتمييز عىل أساس 

             الجندر والعرق، واضطهاد الناشطات واملدافعات وتهميش املجتمعات.
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      ب.  االستمرار بدعم جهود عمل املنظامت النسوية والحقوقية يف سبيل تحقيق وبناء السالم: تناولت املنظامت الرشيكة ال 

            سيام يف اليمن وليبيا وسوريا مقاربات وجهود إحقاق السالم من وجهة نظر نسوية، حيث ركزّن عىل رضورة أن تكون هذه 

            الجهود تقاطعيه وشاملة ومستدامة. دعمت معظم هذه املنظامت املطالب الدولية لوقف إطالق النار والوقف الفوري 

            والدائم لألعامل العدائية والعمليات العسكرية، ومع ذلك أكدت هذه املنظامت أّن الدعوة لوقف إطالق النار غري كافية 

            إذا مل ترتافق مع التزامات وجهود الدول لضامن املشاركة الكاملة والفعالة للمجموعات النسائية ومنظامت املجتمع املدين 

            املختلفة.   

      ج.   فضح أشكال الخلل الهيكلية ومساءلة الحكومات: أكّدت املنظامت الرشيكة عىل رضورة تحديد أطر واضحة ملساءلة 

            الحكومات حول النتائج الكارثية للجائحة واألسباب الجذرية الكامنة خلفها بسبب منظومات الحكم األوليغارشية، 

            والرأساملية واإلقصائية، والتي ساهمت يف مفاقمة أشكال الال-عدالة الجندرية.

تدعيم ودعم وضامن استدامة األجندات النسوية التقاطعية إقليمياً ومحلياً، وذلك عرب: . 2

        أ . االستمرار بتقديم دعم مادي مرن ورسيع االستجابة: أشارت جميع املنظامت الرشيكة إىل أن الدعم املرن يعد أساسياً لضامن 

            استمرار األجندات النسوية واستدامة أشكال التنظيم والحشد النسويني. يشًكل دعم املنظامت النسوية شكالً من أشكال 

            التضامن النسوي، وعىل املنظامت والهيئات املانحة أن تخفف من إجراءاتها ومتطلباتها اإلدارية لضامن مرونة التمويل.  

      ب. تأمني مساحات للمنظامت النسوية والنسائية للتنظيم والتحليل ومشاركة الخربات وقصص النجاح والتعلم: وهذا ما أكدته 

            معظم املنظامت الرشيكة من حيث الحاجة إىل مساحات إقليمية لتبادل املعرفة النسويّة الرتاكميّة ال سيام يف ظل 

            اسرتاتيجيات العمل عن بعد. كام يجب عىل املنظامت الدولية أن تدرج تجارب واحتياجات املنظامت النسوية يف جهود 

            التخطيط والتنفيذ واملراقبة السرتاتيجياتها يف سياق االستجابة للجائحة. 

      ج . لحظ األثر غري املتكافئ والكلفة الجندرية لإلجهاد النفيس عىل الناشطات واملنظامت النسوية وفرق عملها وأثر ذلك عىل 

            استدامة عمل املنظامت واحياناً تهديد وجودها: قد تصل الناشطات النسويات إىل حد اإلجهاد النفيس الشديد نتيجة األعباء 

            املضاعفة والضغوط املتزايدة والقيود املفروضة قبل وأثناء الحجر الصحي، وهذا األمر بحاجة إىل معالجة جدية عرب تقديم 

            مقاربات وأطر تدخل حساسة جندرياً وثقافياً.

      د  . دعم األجندات والقيادات النسوية ذات األجندات التحويلية: من خالل رفد املنظامت والهيئات النسوية الناشطة باملوارد 

            واألدوات واملهارات واملساحات التي من شأنها تعزيز أطر التحليل النسوي التقاطعي واالسرتاتيجي.

رفع أصوات ومطالب وأجندات املنظامت النسائية والنسوية من خالل مساحات مدافعة ومنارصة بديلة، وذلك عرب:. 3

      أ.    تزويد املنظامت الرشيكة باملوارد واملهارات والقدرات لتطويع األدوات واملساحات االفرتاضية لتنفيذ خطط ورسائل منارصة 

            عرب اإلنرتنت بشكل فعال. كام يجب أن يتم تخصيص موارد دعم مادية من أجل األمان الرقمي للمنظامت للحفاظ عىل 

            الرسية والخصوصية عرب الفضاء اإللكرتوين.    
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      ب.  خلق أو تعزيز آليات التواصل بني املنظامت واملجموعات النسوية وبني أي فرص أو مساحات للمدافعة عرب الفضاء اإللكرتوين 

            )وذلك لكل من جهود املنارصة الهادفة وتلك املرتبطة بفعاليات محددة(.    

      ج.  مطالبة صانعي القرار ببذل الجهود اإلضافية عرب إثبات القدرة والرغبة عىل االستجابة للمنظامت النسوية والنسائية 

           واالستجابة لهن من خالل مساحات منارصة غري تقليدية بالرضورة.   

شكر وتقدير 

مل يكن إنجاز هذا التقرير ممكناً لوال املداخالت القيمة لرشكاء رابطة النساء الدولية للسالم والحرية يف املنطقة. وتود رابطة 

النساء الدولية للسالم والحرية توجيه الشكر لكافة فريق عمل الرشق األوسط وشامل افريقيا عىل اإلضافات واملساهامت 

القيمة يف سياق كتابة وإعداد التقرير، وتخص بالذكر الزميالت ليىل العودات، لني العابد، ياسمني كريغوت، سارة بخاري وآنا 

براون. كام تتوجه الرابطة بشكر خاص للمدققات/ين اللغويات/ين السيدة إمييل دونتسوس، والسيد سامي هدايا. 

تم إعداد التقرير بإسهامات من املنظامت الرشيكة يف البلدان التالية: 

مرص
  

العراق 
شبكة النساء العراقيات 

إقليم كردستان 
منظمة ئاسودا 

لبنان 
منظمة أبعاد

ليبيا 
منظمة معاً نبنيها 

فلسطني 
مركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتامعي 

سوريا 
منظمة بدائل 

منظمة دولتي 

شبكة الصحفيات السوريات 

منظمة النساء اآلن للتنمية 

منظمة حملة من أجل سوريا  

منظمة حررين 

راديو سوريات 

التجمع النسوي السوري 

شبكة املرأة السورية 

وحدة دعم ومتكني املرأة 

اليمن 
مبادرة مسار السالم 
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يسلّط هذا التقرير الضوء عىل األسباب الجذرية الكامنة خلف آثار 

جائحة كورونا املستجدة عىل الحراكات واألجندات النسوية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل افريقيا، وذلك من منظور نسوي-تحلييل-

تقاطعي. 

يتناول التقرير التحديات املركّبة التي تواجه املنظامت النسوية 

والنسائية يف املنطقة؛ ويزّود الناشطات والناشطني وصّناع القرار عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل بجملة توصيات العتامد سياسات شاملة 

وحساسة للسياقات املختلفة، وذلك بهدف دعم وتعزيز واستقرار 

وتقّدم املنظامت والحراكات واألجندات النسوية يف املنطقة. 


