خطط العمل الوطنية بشأن المرأة
والسالم واألمن:

أدوات حاسمة في االستجابة

لفيروس كورونا في منطقة
الدول العربية
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هيئة األمم المتحدة للمرأة 2020
إن اآلراء الــواردة فــي هــذا التقريــر تعكــس وجهــات النظــر الشــخصية للمؤلفيــن

والمؤلفــات وال تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة أو
األمــم المتحــدة أو أي مــن المنظمــات أو الهيئــات التابعــة لهــا.

قــام المكتــب اإلقليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة للــدول العربيــة بصياغــة هــذا

التقريــر وإصــدارة ،كجــزء مــن مشــروع «المــرأة والســام واألمــن فــي الــدول العربيــة».
كتبــت هــذه الورقــة أيســلينج ســوين ،أســتاذة دراســات النــوع االجتماعــي ،كليــة دبلــن
الجامعية.

المساعدة البحثية :مادالين غانون
المحــررة :راشــيل دورويكــس ،مستشــارة جــدول أعمــال المــرأة والســام واألمــن،

المكتــب اإلقيليمــي لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
محرر ة النسخ :كيلي أونيل

تم تمويل هذا التقرير بسخاء من قبل حكومة فنلندا.
االقتباس المقترح:
ســوين ،أ ، )2020( ،خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن:

األدوات الحاســمة فــي خطــط االســتجابة لـــجائحة كوفيــد -19فــي منطقــة الــدول
العربيــة؛ هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
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ملخص تنفيذي
لمــا كان تفشــي فيــروس كورونــا يــؤدي إلــى اســتفحال
َّ
اآلثــار التــي تخلفهــا الصراعــات وتفاقــم أوجــه عــدم
المســاواة بيــن الجنســين فــي شــتى الــدول العربية ،فقد
باتــت مراعــاة العالقــة بيــن الصراعــات وعــدم المســاواة
بيــن الجنســين والجائحــة مــن المهــام الرئيســية التــي
تقــع علــى عاتــق الحكومــات فــي ســياق اســتجاباتها.
ويقــر قــرار مجلــس األمــن رقــم  )2020( 2532بــاألدوار
الحاســمة التــي تلعبهــا النســاء فــي التصــدي للجائحــة،
كمــا يالحــظ آثارهــا الســلبية والجنســانية علــى النســاء
والفتيــات 1.ويقــر القــرار رقــم  )2015( 2242بموجــب
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ( )WPSبــأن «الطابــع
«تغيــر
العالمــي لألوبئــة الصحيــة›› يعــد أحــد أوجــه
ُّ
الســياق العالمــي للســلم واألمــن›› ممــا يتطلــب
مزيـ ً
ـدا مــن االهتمــام فــي إطــار أجنــدة المــرأة والســام
واألمــن؛ ومــن ثــم ،فهــي أحــد الجوانــب الحاســمة فــي
االســتجابات لجائحــة كورونــا 2 .وتعــد خطــط العمــل
الوطنيــة الحاليــة بشــأن تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام
واألمــن ( )NAPs-WPSأدوات مهمــة فــي تعزيــز
االســتجابات اإلقليميــة والوطنيــة .وتجــدر اإلشــارة
إلــى أن جميــع الــدول فــي المنطقــة العربية—جمهوريــة
العــراق ،والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،والجمهوريــة
اللبنانيــة ،ودولــة فلســطين ،والجمهوريــة التونســية،
والجمهوريــة اليمنية—لديهــا بالفعــل خطــط عمــل
3.
لتنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن
 .1قــرار مجلــس األمــن رقــم  ،)S/RES2532 /(2020 ، 2532متــاح علــى https://
.digitallibrary.un.org/record/3870751?ln=en
 .2قــرار مجلــس األمــن رقــم  ، )S/RES2242 /(2015،2242الفقــرة  13مــن الديباجــة،
متاح على .https://digitallibrary.un.org/record/807245?ln=en
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تقــدم وثيقــة خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن :أدوات حاســمة فــي االســتجابة
4
تحليــا
لفيــروس كورونــا فــي منطقــة الــدول العربيــة
ً
لنصــوص خطــط العمــل الوطنيــة الحالية الخاصــة بتنفيذ
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن فــي منطقــة الــدول
العربيــة فــي ضــوء التدابيــر التــي أوصــى باتخاذهــا إطــار
األمــم المتحــدة لالســتجابة االجتماعيــة و االقتصاديــة
الفوريــة لجائحــة كوفيــد 5 .-19وتشــير الدراســة التحليليــة
إلــى أنــه فــي حيــن تناســب خطــط العمــل الوطنيــة
الخاصــة بتنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن
جميــع األزمــات ،فــإن  % 64مــن التدابيــر الــواردة فــي
خطــط العمــل الوطنيــة الســت تتوافــق بشــكل مباشــر
مــع مجــاالت العمــل الموصــى بهــا فــي إطــار األمــم
المتحــدة لالســتجابة لجائحــة كوفيــد  .19 -كمــا تشــير
الدراســة إلــى أن خطــط العمــل بشــأن المــرأة والســامة
واألمــن ليســت مانعــة لالســتجابة لجائحــة كورونــا وال
قدمــا فــي تنفيــذ
تختلــف عنهــا؛ بــل يجــب المضــي
ً
ـا عــن وضعهــا فــي
هــذه الخطــط فــي حــد ذاتهــا ،فضـ ً
صميــم كافــة عمليــات التخطيــط واالســتجابات الخاصــة
بجائحــة كورونــا .ويشـ ِّـكل تداخــل تفشــي فيــروس كورونــا
المســتجد مــع قضايــا الســام واألمــن الراهنــة والناشــئة
عــن الجائحــة ،وعــدم المســاواة الهيكليــة القائمــة،
مشــكلة حيويــة تتعلــق بأمــن األفــراد وأمــن الدولــة ممــا
يتطلــب اســتجابات متزامنــة ومتكاملــة .لذلــك ،يجــب
أن يقــع تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن فــي صميــم االســتجابات لجائحــة
كورونــا لضمــان معالجــة التدخــات الوطنيــة للقضايــا
التــي تفاقمــت بســبب الصراعــات.

الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان ،خطــة العمــل

الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  ،1325المــرأة
والســام واألمــن 2014-2018 ،؛ اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة ،خطــة
العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم  1325بشــأن المــرأة
والســام واألمــن2018-2021 ،؛ الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة ،خطــة
العمــل الوطنيــة اللبنانيــة بشــأن قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة :1325
الطريــق إلــى مجتمــع عــادل وشــامل مــن خــال أجنــدة المــرأة والســام واألمــن2019- ،

العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  1325بشــأن

2022؛ دولــة فلســطين ،وزارة شــؤون المــرأة ،خطــة العمــل الوطنيــة لتنفيــذ قــرار

المــرأة والســام واألمــن .2020-2023

مجلــس األمــن رقــم  :1325المــرأة والســام واألمــن ،فلســطين 2017-2019؛ وزارة
شــؤون المــرأة واألســرة والطفولــة والمســنين بالجمهوريــة التونســية ،خطــة العمــل

 .5األمــم المتحــدة ،إطــار عمــل األمــم المتحــدة لالســتجابة االجتماعيــة واالقتصاديــة

الوطنيــة  2018-2020لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة  1325بشــأن

الفوريــة لكوفيــد 27 ، -1919نيســان/أبريل  .2020متــاح علــى

المــرأة والســام واألمــن والقــرارات المكملــة لــه؛ اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_co-

لغربــي آســيا (اإلســكوا) ،الجمهوريــة اليمنيــة ،وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ،خطــة

.vid-19.pdf
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الصراعــات والنــوع االجتماعــي وفيــروس كورونــا فــي منطقــة
الــدول العربيــة

فــي منطقــة الــدول العربيــةَّ ،
خلفــت جائحــة كوفيــد -19
آثــارا صحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة مدمــرة،
بالفعــل
ً
كمــا كشــفت الثغــرات ومواطــن الضعــف التــي تشــوب
األنظمــة فــي الــدول العربيــة .وبالتــوازي مــع التوتــرات
السياســية القائمــة وانعــدام االســتقرار ،والتراجــع
والمشــاكل االقتصاديــة ،وأكبــر أزمــة الجئيــن يشــهدها
العالــم ،هنــاك أدلــة متزايــدة تشــير إلــى أن الجائحــة
تســهم فــي تفاقــم الصراعــات—أو علــى األقــل
آثارها—وعرقلــة الجهــود المبذولــة لتحقيــق الســام فــي
المنطقــة .فرغــم دعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة
لوقــف إطــاق النــار علــى مســتوى العالــم ،يســتمر
العنــف المســلح بــا هــوادة فــي مواقــع مثــل العــراق
أيضا على اســتغالل
وســوريا واليمن وليبيا6 .وثمة أدلة ً
الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لالضطــراب الناجــم
عــن الجائحــة .فعلــى ســبيل المثــال ،أدى ‹االنكمــاش
حاليــا
االقتصــادي غيــر المســبوق› الــذي يشــهده العــراق ً
جــراء تفشــي فيــروس كورونــا إلــى إضعــاف قــدرة الدولــة
علــى التصــدي لمحــاوالت تنظيــم الدولــة اإلســامية
فــي العــراق والشــام (داعــش) الراميــة إلــى اســتغالل
7
تدابيــر اإلغــاق وتعزيــز انتشــاره.
وتعمــق الجائحــة أوجــه الضعــف فــي صفــوف الســكان
ِّ
المتضرريــن مــن النزاعــات والذيــن يعانــون بالفعــل فــي
ظــل ضعــف الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة .كمــا أن
إغــاق الحــدود يحــول دون االنتقــال إلــى أماكــن أكثــر
أمانً ــا ،ويحــد مــن طلبــات اللجــوء فــي المنطقــة8.
وبســبب الظــروف المعيشــية القاســية وأوجــه القصــور
فــي الخدمــات اإلنســانية ،باتــت مخيمــات النازحيــن
والمجتمعــات المحيطــة بهــا مواقــع محتملــة النتشــار
الفيــروس والتوتــر داخــل هــذه المجموعــات الســكانية
وفيمــا بينهــم .وفــي العديــد مــن البلــدان فــي المنطقــة،
6. Marina Ottaway, The Null Effect of COVID-19 on Conflict: Why
Iraq and Yemen Keep Fighting (Wilson Centre, 23 April 2020).
Available at https://www.wilsoncenter.org/article/null-effect-covid-19-conflict-why-iraq-and-yemen-keep-fighting
(accessed
26 June 2020).
7. Dylan O’Driscoll and Shian Fazil, “The resurgence of the Islamic State in Iraq: Political and military responses”, SIPRI, 9
June 2020. Available at https://www.sipri.org/commentary/
essay/2020/resurgence-islamic-state-iraq-political-and-military-responses.
8. International Crisis Group (ICG), COVID-19 and Conflict: Seven
Trends to Watch, Crisis Group Special Briefing, no. 4, 24 March
2020.

4

تتضافــر عــدة عوامــل مجتمعــة علــى تضخيــم التوتــرات
بيــن المجتمعــات المحليــة ،وتتمثــل فــي انعــدام الثقــة
والمســيس وإلقــاء اللــوم علــى
والتمييــز العنصــري
ّ
الالجئيــن والمهاجريــن والعامليــن فــي المنظمــات
9
الدوليــة علــى انتشــار الفيــروس.
وباإلضافــة إلــى هــذه التحديــات الكبيــرة ،تتــم إعاقــة
الجهــود الدبلوماســية الهادفــة إلــى تعزيــز الســام فــي
المنطقــة علــى المســتوى الكلــي ،حيــث يتعــذر علــى
المبعوثيــن الخاصيــن لألمــم المتحــدة الوصــول إلــى
المنطقــة بســبب القيــود المفروضــة علــى الســفر.
وتقــع المشــاركة متعــددة األطــراف فــي مبــادرات
الســام اإلقليميــة ،كمــا هــو الحــال فــي اليمــن ،فــي
ذيــل قائمــة األولويــات بســبب انشــغال الــدول الرئيســية
10
بمعالجــة تداعيــات الجائحــة علــى الجبهــة الداخليــة.
ومــن الســمات البــارزة لجائحــة كورونــا تفاقــم أوجــه عــدم
المســاواة بيــن الجنســين .ففــي حيــن أدت الجائحــة إلــى
وصــول معــدل البطالــة فــي منطقــة الــدول العربيــة
إلــى نحــو  1.7مليــون شــخص 11،تأثــرت ريــادة األعمــال
الســيما فــي القطــاع
وتوظيــف المــرأة بشــكل كبيــر،
ّ
غيــر الرســمي .ويقــدر الخبــراء أن اســتمرار االنكمــاش
االقتصــادي فــي المنطقــة ســيقود إلىــى تراجــع توظيف
النســاء فــي لبنــان بنســبة  % 14إلــى  12.% 19وفــي
فلســطين ،عانــت  % 95مــن المؤسســات النســائية
الصغيــرة والمتوســطة بالفعــل مــن التأثيــرات الســلبية
13
إذ تــم إغــاق  % 27منهــا.
9. Christine Bell, Tim Epple, and Jan Pospisi, The Impact of Covid-19 on Peace and Transition Processes: Tracking the Trends,
Political Settlements Research Programme (PSRP), 2020; Ruth
Simpson, COVID-19: Seven trends that will shape peacebuilding
in Lebanon, International Alert. Available at https://www.international-alert.org/blogs/covid-19-7-trends-will-shape-peacebuilding-lebanon (accessed 24 June 2020).
.ICG, 24 March 2020 .10
11. UN ESCWA, “At least 1.7 million jobs will be lost in the Arab
region due to the coronavirus pandemic”, 18 March 2020. Available at
https://www.unescwa.org/news/least-17-million-jobs-will-belost-arab-region-due-coronavirus-pandemic, (accessed 10 May
2020).
N. Salti and N. Mezher, Women on the verge of an economic .12
.)breakdown, (UN Women, forthcoming 2020
13
UN Women Palestine, Impact of COVID-19 on women-led micro, small and medium enterprises in Palestine, infographic report, 14 April 2020. Available at https://arabstates.
unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/impactof-covid-19-on-women-led-msmes-in-palestine.

وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،ازدادت البالغــات الــواردة
عــن العنــف األســري كمــا زادت حــدة العنــف الجســدي
المفتــرض14 .وفــي لبنــان وفلســطين وتونــسَّ ،أثــر
إغــاق المحاكــم والخدمــات القانونيــة والحبــس المرتبــط
بالجائحة بشــكل ســلبي على النســاء الهاربات من العنف
األســري الالئــي يحتجــن إلــى آليــات ســامة عاجلــة بأمــر
مــن المحكمــة ،بمــا فــي ذلــك ترتيبــات رعايــة األطفــال
وحضانتهــم 15 .كمــا أن الضغــوط الواقعــة علــى النظــم
والخدمــات الصحيــة تقيــد الوصــول إلــى الرعايــة اإلنجابيــة
ووســائل منــع الحمــل والرعايــة أثنــاء فترة الحيض للنســاء
والفتيــات 16 .وفــي تونــسِّ ،
يمثــل الفــارق بيــن العــدد
الكبيــر للنســاء العامــات فــي قطــاع الصحــة وضعــف
تمثيلهــن فــي األدوار اإلداريــة مشــكلة مهمــة يجــب
معالجتهــا لضمــان حضــور المــرأة فــي جميــع عمليــات
17
صنــع القــرار المتعلقــة باالســتجابة للجائحــة.
أيضــا جوانــب إيجابيــة يمكــن تســخيرها
وهنــاك
ً
للمســاعدة فــي تحويــل المنطقــة نحــو الســام .وتجــدر
اإلشــارة إلى أن الجائحة قد عززت التماســك االجتماعي
علــى المســتوى المحلــي فــي إقليــم كردســتان
العــراق فــي ظــل تزايــد التقديــر ألهميــة التعــاون
متعــدد األطــراف فــي حــل األزمــة18 .وتتزايــد أهميــة
مبــادرات بنــاء الســام علــى المســتوى الجزئــي بالنســبة
14; Ban Barkawi, Menna A. Farouk (Reuters), “Seek Help, says
Middle East women’s groups as domestic violence surges”,
7 April 2020. Available at https://www.reuters.com/article/
us-health-coronavirus-women-mideast-trfn-idUSKBN21P23M
(accessed 5 June 2020); Timour Azari, “Domestic abuse
cases soar in Lebanon amid coronavirus lockdown”, Al Jazeera, 17 April 2020. Available at https://www.aljazeera.com/
news/2020/04/domestic-abuse-cases-soar-lebanon-coronavirus-lockdown-200416233054044.html (accessed 20 April
2020); UN Women, Rapid Assessment on COVID- 19 and Domestic and Family Violence Services across Palestine, April
2020. Available at https://www2.unwomen.org/-/media/field
%20office
%20palestine/attachments/publications/2020/5/
fianl %20rapid %20assessment %20on %20covid-19 %20(003).
pdf?la=en&vs=5745.
15. Sam Mednick, “Syrian refugee women face new COVID-19
battleground”, The New Humanitarian, 12 May 2020. Available
at
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2020/05/12/
Syria-refugee-women-coronavirus-battleground (accessed 5
June 2020); UN Women, UNICEF, UNDP, and SAWASYA II, Impacts of COVID-19 Crisis on the access of women victims and
survivors of violence to justice and security services in Palestine
(2020); UN Women, Gender and the crisis of COVID-19 in Tunisia: Challenges and Recommendations (2020).
16. UN Women Tunisia, Gender and Crisis of COVID-19 in Tunisia:
Challenges and Recommendations, 2020; UN Women, Priorities for Gender Equality in Yemen’s COVID-19 Response, 12 May
2020.
17. UN Women et al. Gender and the crisis of COVID-19 in Tunisia, 2020.
18. Juline Beaujouan, Amjed Rasheed, and Mohammedali Yaseen
Taha, Political Trust and Social Cohesion at a Time of Crisis: The
Impact of COVID-19 on Kurdistan Region-Iraq, Political Settlements Research Programme (PSRP), 2020.
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للمجتمعــات المحليــة19 .وقــد تكيفــت المنظمــات
النســائية فــي المنطقــة مــع الجائحــة و»عملــت مــع
النــاس فــي أجــزاء مختلفــة مــن بلدانهــم لنشــر المعرفــة
حــول التدابيــر الوقائيــة ومســاعدة  ...المرافــق الصحيــة
غيــر المالئمــة فــي تقديــم خدماتهــا»20.
وفــي بعــض الحــاالت ،تســهل الوســائل اإللكترونيــة
والرقميــة مفاوضــات الســام الجاريــة ،ويمكــن القــول
إن هــذه التعديــات التكنولوجيــة مــن شــأنها توفيــر
فــرص جديــدة لمشــاركة المجتمــع المدنــي النســائي.
 21فعلــى ســبيل المثــال ،تربــط شــبكة المــرأة الليبيــة
الجديــدة لبنــاء الســام  36امــرأة باســتخدام الهواتــف
المحمولــة علــى اختــاف انتماءاتهــن السياســية
والجغرافيــة ،للتناقــش ووضــع االســتراتيجيات حــول
صنــع الســام .وباســتخدام منصتــي زوم Zoom
وواتســاب  ،WhatsAppتلتقــي النســاء عبــر اإلنترنــت
للتعــاون حــول الدعــوة إلــى وقــف إطــاق النــار ،والدعوة
إلى إطالق ســراح النشــطاء المســجونين ،وإذكاء الوعي
22
حــول الجائحــة عبــر قنــوات التواصــل االجتماعــي.
وبالنظــر إلــى التعقيــدات المذكــورة أعــاه ،يعــد
وضــع خطــة شــاملة تعالــج العالقــة القائمــة بيــن
النــوع االجتماعــي والنزاعــات والجائحــة أحــد العناصــر
الحاســمة فــي أيــة اســتجابة إقليميــة لجائحــة كورونــا.
يجــب أن يكــون محــور التركيــز هــو االســتثمار فــي
الحــوار السياســي واالجتماعــي والعمــل علــى أن تكــون
االســتجابات العمليــة والسياســية لـــجائحة كورونــا
داعمــة وليســت مقوضــة لبنــاء الســام وتعزيــز ثقــة
المجتمــع .ووســط تطلعــات دول مثــل األردن إلــى أن
23
ـا محـ ً
ـركا للســام واألمــن فــي المنطقة»
تكــون «عامـ ً
19
Christine Bell, Tim Epple, and Jan Pospisi, The Impact of Covid-19 on Peace and Transition Processes: Tracking
the Trends, Political Settlements Research Programme (PSRP),
2020.
20
UN Secretary General and others, “On the occasion
of Eid al-Fitr, women civil society organizations in the Arab
States Region join UN Secretary-General António Guterres’s call
for ceasefire and unity in the face of COVID-19”, joint statement,
29 May 2020. Available at https://www2.unwomen.org/-/media/field %20office %20arab %20states/attachments/2020/05/
ceasefire %20declaration/update %204 %20june/2020-0603_declaration-csos-en.pdf?la=en&vs=4825 (accessed 1 June
2020).
21
Carole Malek, Will the coronavirus pandemic intensify or defuse Middle East Conflicts?, Arab News, 19 June 2020.
Available at https://www.arabnews.com/node/1687246/middleeast (accessed 19 June 2020).
22
UN Women, “Connected by their phones, women
peacebuilders lead COVID-19 prevention efforts across Libya”,
19 June 2020. Available at https://www.unwomen.org/en/
news/stories/2020/6/feature-women-peacebuilders-lead-covid-19-prevention-efforts-across-libya.
23 Jordanian National Commission for Women, NAP-WPS, p.
13.

رئيســيا فــي تبنــي مجلــس األمــن للقــرار رقــم 24 ،)2020( 2532تأتــي أهميــة خطــط
دورا
ً
وتونــس التــي تلعــب ً
العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن كخرائــط طريــق لتوجيــه االســتجابات المتعلقــة بجائحــة كورونــا
ومعالجــة اآلثــار الصحيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة مــع اســتمرار التقــدم نحــو الســام فــي
.المنطقــة
دراســة تحليليــة :هــل خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن ذات صلــة باالســتجابات العالميــة
والوطنيــة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد؟
ُأجريــت دراســة تحليليــة لخطــط العمــل الوطنيــة الحاليــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن فــي كل مــن العــراق واألردن
ولبنــان وفلســطين وتونــس واليمــن لتقييــم وإثبــات الصلــة المباشــرة للخطــط باســتجابة كل بلــد لـــجائحة كورونــا.و
ألغــراض هــذا البحــث ،تتضمــن الدراســة أول خطــة وطنيــة عراقيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن (.)2018 - 2014
ورغــم انتهــاء الفتــرة الزمنيــة المخصصــة لهــذه الخطــة ،فإنهــا تظــل خطــة العمــل الوطنيــة الوحيــدة المعتمــدة فــي
العــراق حتــى تحصــل الخطــة الجديــدة علــى موافقــة الحكومة—وهــي نتيجــة ُيتوقــع حدوثهــا عمــا قريــب .وفــي حيــن
تكتســي هــذه الخطــط الوطنيــة أهميــة فــي جميــع األزمــات ،فــإن الدراســة التحليليــة تســلط الضــوء علــى مجــاالت
معينــة مــن التداخــل مــع اســتجابات عالميــة معينــة لـــجائحة كورونــا ،ممــا يقــدم أدلــة مهمــة علــى أهميــة تنفيــذ
خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن فــي األزمــة الحاليــة.
إطار الدراسة التحليلية
مــن الناحيــة المثاليــة ،ســيتم تقييــم خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن مقابــل خطــط
االســتجابة الوطنيــة لـــجائحة كورونــا لــكل بلــد .بيــد أن التخطيــط الوطنــي الرســمي فــي كل بلــد غيــر متــاح في الوقت
وبــدال مــن ذلــك ،تسترشــد الدراســة بإطــار عمــل األمــم المتحــدة لالســتجابة االجتماعيــة واالقتصاديــة
الحالــي.
ً
الفوريــة لـــجائحة كورونــا (يشــار إليــه فيمــا بعــد بإطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا) لتقييــم خطــط العمــل الوطنيــة
الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن .ورغــم أنــه موجــه فــي المقــام األول نحــو منظومــة األمــم المتحــدة ودورهــا فــي
ـامال متعــدد القطاعــات للجمــع بيــن
نهجــا شـ ً
دعــم الحكومــات ،فــإن إطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا يضــع ً
االســتجابات العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة للجائحــة التــي تتســم بالكفــاءة .ويحــدد إطــار العمــل بوضــوح ضــرورة
تبنــي «نهــج قائمــة علــى النــوع االجتماعــي إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل» فــي التعافــي مــن الجائحــة ،ومــن شــأن
تنفيــذه أن يعــزز التنفيــذ المســتمر ألطــر العمــل المعياريــة لألمــم المتحــدة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين مثــل
25
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن (انظــر اإلطــار  1للحصــول علــى نظــرة عامــة علــى األطــر الدوليــة ذات الصلــة).
اإلطار ()1
أطر األمم المتحدة المعيارية لالستجابة لـجائحة كورونا مع مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي
دعــت األمــم المتحــدة إلــى مواجهــة الجائحــة باتخــاذ تدابيــر تراعــي التداخــل بيــن النــوع االجتماعــي والنزاعــات
وجائحــة كورونــا26 .وتضــع المجموعــة التاليــة مــن األطــر الدوليــة األســاس لمثــل هــذا النهــج.
ينــص قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم ( 2177بشــأن فاشــية مــرض فيــروس اإليبــوال فــي غــرب
إفريقيــا )2014 ،علــى أن «التدابيــر المتخــذة لمواجهــة تفشــي فيــروس إيبــوال ينبغــي أن تتصــدى لالحتياجــات
27
المحــددة للنســاء و  ...أهميــة مشــاركتهن الكاملــة والفعالــة فــي وضــع هــذه التدابيــر».
24
Edith M. Lederer (Associated Press), “Proposed UN resolutions call COVID-19 a threat to peace”, 1 April 2020. https://
apnews.com/cf716577be51024fdf73e4ae95d47b39 (accessed 1 April 2020); “France, Tunisia urge UN Security Council to adopt Covid-19 resolution”, France 24, 6 May 2020. Available at https://www.france24.com/en/20200506-france-tunisia-urge-un-securitycouncil-to-adopt-covid-19-resolution (accessed 10 May 2020).
UN COVID-19 Framework, 27 April 2020, p. 10.
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يدعــو قــرار مجلــس األمــن رقــم « )2020( 2532إلــى اتخــاذ إجــراءات ملموســة مــن أجــل  ...كفالــة مشــاركة
النســاء والشــباب مشــاركة تامــة ومؤثــرة علــى قــدم المســاواة فــي إعــداد وتنفيــذ اســتجابة مناســبة ومســتدامة
للجائحــة».
قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة رقــم  ،)2015( 2242بموجــب أجنــدة المــرأة والســام واألمــن،
يحــدد أهميــة االســتجابات التــي تقودهــا المــرأة والســام واألمــن للجائحــات الصحيــة28 .كمــا يدعــو «الــدول
األعضــاء إلــى زيــادة إدمــاج البرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن فــي خططهــا اإلســتراتيجية ،مثــل خطــط
العمــل الوطنيــة وغيرهــا مــن أطــر التخطيــط ،مــع توفيــر المــوارد الكافيــة ،بمــا بمــا يشــمل تنفيــذ االلتزامــات
29
ذات الصلــة القائمــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان».
تهــدف المذكــرة اإلرشــادية للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن اتفاقيــة القضــاء علــى جميع
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وجائحةكورونــا إلــى ضمــان أن «التدابيــر المتخــذة للتصــدي لجائحــة كورونــا ال تنطــوي
علــى تمييــز بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ضــد النســاء والفتيــات» 30.وتوصــي المذكــرة الــدول «بمواصلــة تنفيــذ
أجنــدة المــرأة والســام واألمــن» ،ويشــمل ذلــك تحليــل النزاعــات مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،فــي إطــار
31
االســتجابات فــي األوضــاع اإلنســانية والمتأثــرة بالنزاعــات.
يتكــون إطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا مــن الركائــز الخمــس التاليــة التــي توفــر وســيلة لوضــع تدابيــر فوريــة
وطويلــة األجــل للتصــدي للجائحــة.
 .1الصحــةُّ :
التأكــد مــن جهوزيــة األنظمــة الصحيــة للتصــدي لجائحــة كورونــا ،واالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات
الصحيــة غيــر األساســية وتوفيــر المعلومــات للمجموعــات الســكانية المتضــررة.
 .2حمايــة الشــعوب (يشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم ‹الحمايــة االجتماعيــة›) :تقديــم خدمــات الحمايــة االجتماعيــة
وتوســيع نطاقهــا عنــد االقتضــاء ،بمــا فــي ذلــك فــي العمــل اإلنســاني واالســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي.
 .3االســتجابة واالنتعــاش االقتصاديــان :تقييــم اآلثــار الجنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة للوبــاء والتصــدي لها،
ً
ممكنــا ،ودعــم التوظيــف والشــركات ،ورائــدات األعمــال
واعتمــاد الحلــول االقتصاديــة الرقميــة حيثمــا كان ذلــك
علــى وجــه الخصــوص.
 .4االســتجابة االقتصاديــة الكليــة والتعــاون متعــدد األطــراف :توفيــر أدلــة علــى التأثيــرات االقتصاديــة الكليــة التــي
تخلفهــا الجائحــة واالســتجابة لهــا ،ويشــمل ذلــك إعطــاء األولويــة للتنميــة االجتماعيــة والعمــل علــى أســاس تعاونــي
علــى الصعيــد العالمــي.
 .5التماســك االجتماعــي وقــدرة المجتمعــات المحليــة علــى الصمــود :تعزيــز الحــوار المجتمعــي وتمكيــن
المجتمعــات المحليــة ومشــاركتها ودعــم الممارســة األساســية لســيادة القانــون.
يقــدم الجــدول ( )1نظــرة عامــة علــى الركائــز الخمــس ومكوناتهــا الفرعيــة القابلــة للتنفيــذ علــى النحــو الــوارد فــي
وثيقــة اإلطــار الرســمية .لمزيــد مــن المعلومــات ،راجــع ‹االســتجابة :مــا الــذي ســيفعله جهــاز األمــم المتحــدة
32
اإلنمائــي› لــكل ركيــزة.
.28
.29
.30
.31
.32
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القرار .2015 ،2242
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مذكرة إرشادية بشأن سيداو وجائحة كورونا2020 ،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ،مذكرة إرشادية بشأن سيداو وجائحة كورونا2020 ،
.Available at https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf, pp. 11–31

الجدول 1
إطار عمل األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية لـجائحة فيروس كورورنا المستجد
الركيزة
الصحة:حماية الخدمات واألنظمة
الصحية أثناء األزمات

مجاالت العمل المحددة
·توفير الدعم التحليلي والسياساتي ،والتوجيه التقني السريع لمساعدة الشركاء في
استجاباتهم.

·تنفيذ البرنامج والدعم التقني (لالستجابة التقنية لجائحة كورونا).
·تقديم الدعم في تعقب الفئات المستضعفة والوصول إليها.
·النهوض بأنظمة الحماية االجتماعية القادرة على الصمود والداعمة للفقراء
وتوسيع نطاقها.

حماية الشعوب :الحماية االجتماعية
والخدمات األساسية

·تقديم خدمات الغذاء والتغذية األساسية.
·كفالة استمرارية وجودة خدمات المياه والصرف الصحي.
·توفير التعلم المستمر لجميع األطفال والمراهقين ،ويفضل أن يكون ذلك في
المدارس

·دعم استمرارية الخدمات االجتماعية والوصول إلى دور اإليواء.
·دعم ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي.
·تقديم استشارات متكاملة في مجال السياسات ودعم البرامج الخاصة بكل بلد.
·توسيع نطاق البرامج كثيفة العمالة.
·دعم الشباب والشركاء االجتماعيين في ريادة األعمال واالبتكار االجتماعي في
معرض التصدي لجائحة كورونا

·دعم استراتيجيات مجموعات الحوافز المالية الخضراء.
االستجابة واالنتعاش االقتصاديين:
حماية الوظائف والمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة والعاملين

المستضعفين في االقتصاد غير
الرسمي

·إجراء تقييمات اجتماعية واقتصادية وتشخيصات لسوق العمل وبيئة األعمال
تتسم بالسرعة ومراعاة اعتبارات النوع االجتماعي.

·تقديم المشورة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التنمية ،بما في ذلك
للشركات الصغيرة والمتوسطة.

·دعم الروابط التجارية.
·عمل استثمارات لتحسين اإلنتاجية وظروف العمل في الشركات متناهية الصغر
والصغيرة.

·تقديم الدعم التقني ألصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.
·دعم المدفوعات الرقمية.
·المساعدة على مواجهة تحديات التجارة وتسهيل التدفقات التجارية.
·التجارة اإللكترونية والحلول الرقمية للسماح بالوصول اآلمن إلى الخدمات
المطلوبة وقت األزمات ،ال سيما من قبل الفئات الضعيفة.
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·خدمات المساعدة التحليلية واالستشارية والتقنية.
·تكثيف الدعم التقني للدول األعضاء لتحسين قاعدة األدلة الالزمة لوضع
االستجابة االقتصادية الكلية
والتعاون متعدد األطراف

السياسات ،بما في ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ.

·تقديم المشورة بشأن مراقبة اإلنفاق االجتماعي ورسم خرائط للميزانيات

المخصصة ألولويات التنمية االجتماعية لمساعدة الحكومات في إعادة موازنة
اإلنفاق العام.

·إجراء تقييمات شاملة لآلثار على مستوى األسرة المعيشية ،وتحليل األثر
االجتماعي واالقتصادي لألزمة في سياق محدد.

·الحوار االجتماعي الشامل والدعوة والمشاركة السياسية.
التماسك االجتماعي والقدرة على
الصمود

·تمكين المجتمعات المحلية من الصمود ومشاركتها وتقديم الخدمات بشكل
عادل.

·دعم الحكم والحريات األساسية وسيادة القانون.

خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
فــي منطقــة الــدول العربيــة ،تشـ ِّـكل خطــط العمــل الوطنيــة للعــراق واألردن ولبنــان وفلســطين وتونــس واليمــن
واضحــا يمكــن مــن خاللــه إطــاق نُ هــج تراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي تحقيــق الســام واألمــن ،وإبراز
أساســا
ً
ً
عالقتهــا بتفشــي فيــروس كورونــا .وتقــر االســتراتيجية اإلقليميــة وخطــة العمــل التنفيذيــة (« )2015-2030حمايــة
المــرأة العربيــة :الســام واألمــن» التــي اعتمدتهــا جامعــة الــدول العربيــة ،بالفعــل بالطبيعــة المتغيــرة للتهديــدات
حاليــا «أوبئــة مثــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري/اإليدز» 33 .وعــاوة
التــي تتعــرض لهــا الدولــة والتــي تشــمل ً
جانبــا رئيسـ ًـيا مــن جوانــب األمــن
علــى ذلــك ،تــدرك االســتراتيجية أن احتــواء فيــروس نقــص المناعــة البشــري أصبــح ً
البشــري التــي تتطلــب اســتجابات تعاونيــة وتشــاركية متعــددة األطــراف 34 .وال شــك أن العالقــة بيــن تفشــي
فيــروس كورونــا الحالــي ،وقضايــا الســام واألمــن القائمــة والناشــئة عــن الجائحــة ،والتفاوتــات الهيكليــةِّ ،
تمثــل
حيويــا لالســتجابة لجائحــة كورونــا.
مشــكلة كبيــرة تتعلــق بأمــن األفــراد والدولــة .ويعــد هــذا الفهــم للروابــط أمـ ًـرا
ًّ
ومــن المؤكــد أن برامــج العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن الخاصــة بــكل بلــد مــن البلــدان الســتة
تشــكل أدوات رئيســية التبــاع نهــج يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين فــي جميــع مجــاالت االســتجابة للجائحــة .ويقــدم
اإلطــار ( )2نظــرة عامــة علــى خطــة كل بلــد.

 .33جامعة الدول العربية ،االستراتيجية اإلقليمية :حماية المرأة العربية :السالم واألمن.2012 ،
 .34جامعة الدول العربية .2012 ،انظر ص 66 .على سبيل المثال.
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اإلطار ()2
نظرة عامة على برامج العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن في منطقة الدول العربية
جمهوريــة العــراق ( :)2014-2018تأتــي خطــة العمــل الوطنيــة ،التــي اعتمدتهــا الحكومــة الفيدراليــة العراقيــة
لتكمــل االســتراتيجيات القائمــة للنهــوض بالمــرأة .وتتمحــور خطــة العمــل الوطنيــة
وحكومــة إقليــم كردســتان،
ِّ
حــول ســت ركائــز )1( :المشــاركة؛ ( )2الحمايــة والوقايــة؛ ( )3الترويــج للقرار؛ ( )4التمكيــن االجتماعي واالقتصادي؛
( )5التشــريع وإنفــاذ القانــون؛ و ( )6تعبئــة المــوارد .ويشــرف ‹فريــق العمــل المعنــي بخطــة العمــل الوطنيــة
لتنفيــذ القــرار  ،1325والــذي يضــم ممثليــن تنفيذييــن وتشــريعيين وممثليــن عــن المجتمــع المدنــي ،علــى
عمليــة التنفيــذ .وهــي تعــد الهيئــة المثلــى لتطويــر نهــج متعــددة القطاعــات لالســتعانة بخطــة العمــل الوطنيــة
فــي االســتجابة لفيــروس كوفيــد  .-19وقــد ُأعــدت نســخة منقحــة مــن خطــة العمــل الوطنــي ()2020-2024
وتقديمهــا إلــى مكتــب األميــن العــام العراقــي للمصادقــة عليهــا فــي بدايــة عــام  .2020بيــد أن المصادقــة تأخــرت
بســبب جائحــة كورونــا؛ ونتيجــة لذلــك ،اســتخدمنا فــي هــذه الدراســة خطــة العمــل الوطنيــة األولــى بشــأن المــرأة
والســام واألمــن.
وطنيــا
ائتالفــا
المملكــة األردنيــة الهاشــمية ( )2018-2021قــادت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة
ً
ً
لتطويــر خطــة العمــل الوطنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن بشــأن المــرأة والســام واألمــن .وقــد تــم تنظيــم
الخطــة نحــو تحقيــق أربعــة أهــداف )1( :تحقيــق االســتجابة الحتياجــات النــوع االجتماعــي والمشــاركة الفاعلــة
للمــرأة فــي القطــاع األمنــي والعســكري وفــي عمليــات الســام؛ ( )2تحقيــق المشــاركة الهادفــة للمــرأة فــي
منــع التطــرف والتطــرف العنيــف ،وكذلــك فــي بنــاء الســام الوطنــي واإلقليمــي؛ ( )3ضمــان توافــر الخدمــات
اإلنســانية التــي تراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي (بمــا فــي ذلــك الخدمــات النفســية واالجتماعيــة والقانونيــة
والطبيــة)؛ ( )4تعزيــز ثقافــة المجتمــع التــي تعتــرف باالحتياجــات الجنســانية ،وأهميــة المســاواة بيــن الجنســين
ودور المــرأة (بمــا فــي ذلــك الفتيــات الشــابات) فــي تحقيــق الســام واألمــن.
الجمهوريــة اللبنانيــة ( )2019-2022قــادت الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة عمليــة صياغــة خطــة العمــل
الوطنيــة – بشــأن المــرأة والســام واألمــن عبــر مجموعــة مــن الــوزارات الحكوميــة .وتشــتمل الخطــة خمســة
مجــاالت ذات أولويــة )1( :المشــاركة فــي صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات؛ ( )2منــع الصراعــات؛ ( )3منــع—
وحمايــة النســاء والفتيــات من—العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ ( )4اإلغاثــة والتعافــي؛ و ( )5األطــر
المعياريــة.
دولــة فلســطين ( )2017-2019قــادت وزارة شــؤون المــرأة خطــة العمــل الوطنيــة الفلســطينية لتنفيــذ قــرار
مجلــس األمــن بشــأن المــرأة والســام واألمــن ،وهــي تقــوم علــى ثالثــة أهــداف إســتراتيجية )1( :تعزيــز حمايــة
النســاء والفتيــات الفلســطينيات ،ال ســيما مــن االنتهــاكات مــن جانــب االحتــال اإلســرائيلي )2( ،مســاءلة
االحتــال اإلســرائيلي )3( ،تعزيــز مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي عمليــات صنــع القــرار علــى المســتويين
المحلــي والدولــي.
الجمهوريــة التونســية ( )2018-2020تــم وضــع الخطــة مــن قبــل لجنــة توجيهيــة مشــتركة بقيــادة وزارة المــرأة
واألســرة والطفولــة ،تتألــف مــن كيانــات حكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي .كمــا تــم إلحــاق لجنــة تقنيــة بــكل
ركيــزة مــن ركائــز الخطــة .تتكــون الخطــة مــن خمســة عناصــر )1( :الوقايــة؛ ( )2الحمايــة؛ ( )3المشــاركة؛ ( )4اإلغاثــة
وبنــاء الســام والتعميــر؛ و ( )5اإلعــام والدعــوة.
الجمهوريــة اليمنيــة ( )2020-2023قــاد عمليــة تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
فريــق تقنــي مكــون مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل واتحــاد المــرأة اليمنيــة واللجنــة الوطنيــة للمــرأة.
وتقــوم الخطــة علــى أربعــة أهــداف )1( :تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات؛
( )2العمــل علــى منــع النزاعــات وجميــع أشــكال العنــف الجنســي والتطــرف واإلرهــاب؛ ( )3تعزيــز حمايــة المــرأة
مــن كافــة أشــكال العنــف؛ و ( )4توفيــر االحتياجــات اإلنســانية للنســاء أثنــاء النزاعــات وبعدهــا مــع مراعــاة اعتبــارات
النــوع االجتماعــي.
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طريقة التحليل: :الخطط الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن وإطار األمم المتحدة بشأن جائحة كورونا
كانــت الخطــوة األولــى فــي عمليــة البحــث هــي تحديــد مــا إذا كانــت أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ذات صلــة
وتتقاطــع مــع جائحــة كورونــا بشــكل عــام ،ومــع إطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا علــى وجــه التحديــد .ويقــدم
عرضــا لمواضــع وكيفيــة تقاطــع بعــض أحــكام القــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن مــع الركائــز
الجــدول (ً )2
الخمــس لهــذا اإلطــار.

الجدول 2
المجــاالت المواضيعيــة للتــآزر بيــن إطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا والقــرارات المتعلقــة بالمــرأة والســام
واألمــن

إطار األمم المتحدة بشأن
جائحة كورونا

أوال :حماية الخدمات
الصحة ً
والنظم الصحية أثناء األزمات
مثال على التدابير:
·تقديم الخدمات الصحية
األساسية
·تتبع الفئات الضعيفة من
السكان والوصول إليها
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القرارات المتعلقة بالمرأة والسلم واألمن
األحكام المقابلة (أحكام مختارة)

القــرار  ،)2009( 1888الفقــرة  13مــن المنطــوق :يشــجع الــدول علــى زيــادة اســتفادة
ضحايــا العنــف الجنســي مــن الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي والمســاعدة
القانونيــة وخدمــات إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي واالقتصــادي ،وال ســيما فــي المناطــق
الريفيــة؛ وذلــك بدعــم مــن المجتمــع الدولــي؛

القــرار  ،)2013( 2106الفقــرة  20مــن المنطــوق :يالحــظ الصلــة القائمــة بيــن العنــف
الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات واإلصابــة بفيــروس
نقــص المناعــة البشــري ،وتحمــل النســاء والفتيــات أكثــر مــن غيرهــن عــبء فيــروس
نقــص المناعــة البشــري واإليــدز باعتبــار ذلــك مــن العقبــات المســتمرة التــي ال تــزال
تعــوق تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين؛ ويحــث كيانــات األمــم المتحــدة والــدول األعضــاء
والجهــات المانحــة علــى دعــم تطويــر وتعزيــز قــدرات النظــم الصحيــة الوطنيــة وشــبكات
المجتمــع المدنــي مــن أجــل تقديــم المســاعدة المســتدامة للنســاء والفتيــات المصابــات
بفيــروس نقــص المناعــة البشــري واإليــدز أو المتضــررات منــه فــي حــاالت النــزاع المســلح
ومــا بعــد انتهــاء الصراعــات؛

القــرار  ،)2013( 2122الديباجــة :إذ يســلم بأهميــة أن تســعى الــدول األعضــاء وكيانــات
األمــم المتحــدة التــي كفالــة مــد للنســاء المتضــررات مــن حــاالت النــزاع المســلح
ومــا بعــد انتهــاء النزاعــات بالمعونــة اإلنســانية وضمــان أن يشــمل تمويــل األنشــطة
اإلنســانية اعتمــادات لتوفيــر كافــة الخدمــات الطبيــة والقانونيــة واالجتماعيــة وخدمــات
العــاج النفســي وســبل الــرزق لهــن ،وإذ يالحــظ ضــرورة أن تتــاح لهــن دون تمييــز إمكانيــة
الحصــول علــى كافــة خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل
منهــا بحــاالت الحمــل الناتــج عــن االغتصــاب،
القــرار  ،)2015( 2422الديباجــة :إذ يشــير إلــى تغيــر الســياق العالمــي للســام واألمــن،
وال ســيما فيمــا يتعلــق بتصاعــد التطــرف المصحــوب بالعنــف ،الــذي يمكــن أن يــؤدي
إلــى اإلرهــاب وزيــادة عــدد الالجئيــن والمشــردين داخليــا ،واآلثــار المترتبــة علــى تغيــر
يكــرر اإلعــراب فــي هــذا الصــدد عــن
المنــاخ والطابــع العالمــي لألوبئــة الصحيــة ،وإذ
ّ
عزمــه إيــاء موضــوع المــرأة والســام واألمــن مزيـ ً
ـدا مــن االهتمــام باعتبــاره مســألة
جامعــة تشــملها جميــع مجــاالت العمــل المواضيعيــة ذات الصلــة المدرجــة علــى جــدول
أعمالــه ،بمــا فــي ذلــك مجــال األخطــار التــي تهــدد الســام واألمــن الدولييــن مــن جــراء
األعمــال اإلرهابيــة،

حماية الشعوب :الحماية
االجتماعية والخدمات
األساسية
مثال على التدابير:
·تقديم الخدمات األساسية
·التعلم المستمر لجميع
األطفال والمراهقين،
ويفضل أن يكون ذلك في
المدارس
·استمرارية الخدمات
االجتماعية والوصول إلى
دور اإليواء
·دعم ضحايا العنف القائم
على النوع االجتماعي

القــرار  ،)2000( 1325الفقــرة  12مــن المنطــوق :يطلــب إلــى جميــع أطــراف الصراعــات
المســلحة أن تحتــرم الطابــع المدنــي واإلنســاني لمخيمــات ومســتوطنات الالجئيــن ،وأن
تراعــي االحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة ،بمــا فــي ذلــك لــدى تصميــم تلــك المخيمــات
والمســتوطنات؛ ويشــير إلــى قراريــه  )1998( 1208المــؤرخ  18تشــرين الثاني/نوفمبــر
 1998و  )2000( 1296المــؤرخ  19نيســان/أبريل 2000؛

القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة  11مــن المنطــوق :يحــث الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم
المتحــدة والمجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة ،علــى اتخــاذ جميع
التدابيــر الممكنــة لضمــان حصــول النســاء والفتيــات علــى فــرص متســاوية فــي التعليــم
فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،نظــرا للــدور الحيــوي للتعليــم فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة
فــي صنــع القــرار فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع؛

القــرار  ،)2008( 1820الفقــرة  13مــن المنطــوق :يحــث جميــع األطــراف المعنيــة ،بمــا
فيهــا الــدول األعضــاء ،وكيانــات األمــم المتحــدة والمؤسســات الماليــة ،علــى دعــم تنميــة
وتعزيــز قــدرات المؤسســات الوطنيــة ،ال ســيما النظــم القضائيــة والصحيــة ،وشــبكات
المجتمــع المدنــي المحليــة مــن أجــل تقديــم المســاعدة المســتدامة إلــى ضحايــا العنــف
الجنســي فــي حــاالت النــزاع المســلح وحــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع؛
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القــرار  ،)2010( 1960الفقــرة  16مــن المنطــوق :يطلــب مــن األميــن العــام أن يواصــل
بــذل الجهــود وتكثيفهــا لتنفيــذ سياســة عــدم التســامح مطلقــا إزاء االســتغالل واالنتهــاك
الجنســيين مــن ِقبــل أفــراد األمــم المتحــدة العامليــن فــي مجــال حفــظ الســام والمجــال
اإلنســاني؛
القــرار  ،)2013( 2106الفقــرة  19مــن المنطــوق :يسـ ّـلم بأهميــة تقديــم المســاعدة فــي
الوقــت المناســب إلــى ضحايــا العنــف الجنســي ،ويحــث كيانــات األمــم المتحــدة والجهــات
المانحــة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة الشــاملة علــى نحــو غيــر تمييــزي ،بمــا فــي ذلــك
الدعــم فــي مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والدعــم النفســي واالجتماعــي والقانونــي
ودعــم ســبل كســب العيــش وغيــر ذلــك مــن الخدمــات المتعــددة القطاعــات لضحايــا
العنــف الجنســي المتصــل بالنزاعــات ،مــع مراعــاة االحتياجــات الخاصــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة؛ ويدعــو إلــى تقديــم الدعــم للمؤسســات الوطنيــة وشــبكات المجتمــع
المدنــي المحليــة لزيــادة المــوارد وتعزيــز القــدرات علــى تقديــم الخدمــات المذكــورة أعــاه
إلــى ضحايــا العنــف الجنســي؛
القــرار  ،)2013( 2122الديباجــة :إذ يســلم بأهميــة أن تســعى الــدول األعضــاء وكيانــات
األمــم المتحــدة إلــى كفالــة مــد النســاء المتضــررات مــن حــاالت النــزاع المســلح ومــا
بعــد انتهــاء النــزاع بالمعونــة اإلنســانية وضمــان أن يشــمل تمويــل األنشــطة اإلنســانية
اعتمــادات لتوفيــر كافــة الخدمــات الطبيــة والقانونيــة واالجتماعيــة وخدمــات العــاج
النفســي وســبل الــرزق لهــن ،وإذ يالحــظ ضــرورة أن تتــاح لهــن دون تمييــز إمكانيــة
الحصــول علــى كافــة خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل منهــا
بحــاالت الحمــل الناتــج عــن االغتصــاب،

القــرار  ،)2015( 2242الديباجــة :إذ يقــر بأهميــة الذكــرى الســنوية الخامســة عشــرة
التخــاذ القــرار  ،)2000( 1325والتقــدم المحــرز والفــرص المتاحــة للتوســع كثيــرا
فــي تنفيــذ البرنامــج المتعلــق بالمــرأة والســام واألمــن والحاجــة إلــى ذلــك ،وإذ
ال يــزال يســاوره بالــغ القلــق إزاء النقــص المألــوف فــي تمثيــل المــرأة في العديــد
مــن العمليــات والهيئــات الرســمية ذات الصلــة بصــون الســام واألمــن
الدولييــن ،وقلــة عدد النســاء نســبيا فــي المناصــب العليــا فــي المؤسســات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة السياســية والمعنيــة بالســام واألمــن ،وعــدم
كفايــة االســتجابات اإلنســانية التــي تراعــي االعتبــارات الجنســانية والدعــم المقــدم
لتولــي المــرأة أدوارا قياديــة فــي هــذه الســياقات ،وعــدم كفايــة التمويــل المتــاح
فــي مجــال المــرأة والســام واألمــن ،ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن أثــر ضــار علــى
صــون الســام واألمن الدولييــن،
القــرار  ،)2019( 2467الديباجــة :إذ يسـ ّـلم بــأن العنــف الجنســي فــي حــاالت النــزاع يرتكــب
في ظل سلســلة مترابطــة ومتكــررة من أشــكال العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،وإذ
ّ
يســلم بــأن النــزاع يــؤدي أيضــا إلــى تزايــد تواتــر األشــكال األخــرى للعنــف الجنســاني
واشــتداد وحشــيتها،
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القــرار  ،)2009( 1889الديباجــة :إذ يســلم باالحتياجــات الخاصــة للنســاء والفتيــات فــي
حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،التــي تشــمل ،ضمــن جملــة أمــور ،األمــن الشــخصي،
والخدمــات الصحيــة بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابيــة والعقليــة ،وســبل كفالــة وســائل الــرزق
لهــن ،وكذلــك مشــاركتهن فــي صنــع القــرار والتخطيــط فيمــا بعــد انتهــاء النــزاع ،وبخاصــة
فــي المراحــل األولــى مــن بنــاء الســام فــي مرحلــة مــا بعــد انتهاء النــزاع،
االنتعاش االقتصادي :حماية
الوظائف والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
والعاملين المستضعفين في
االقتصاد غير الرسمي
مثال على التدابير:
·توسيع نطاق البرامج
كثيفة العمالة
·دعم الشباب والشركاء
االجتماعيين في ريادة
األعمال واالبتكار
االجتماعي
·إجراء تقييمات اجتماعية
واقتصادية وتشخيصات
لسوق العمل وبيئة
األعمال تتسم بالسرعة
ومراعاة اعتبارات النوع
االجتماعي.
·تقديم الدعم التقني
للنساء صاحبات
المشاريع متناهية الصغر
والصغيرة
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القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة  10مــن المنطــوق :يشــجع الــدول األعضــاء فــي
حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،وذلــك بالتشــاور مــع المجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك
المنظمــات النســائية ،علــى تحديــد تفاصيــل احتياجــات النســاء والفتيــات وأولوياتهــن،
وتصميــم اســتراتيجيات محــددة ،وفقــا ألنظمتهــا القانونيــة ،لتلبيــة تلــك االحتياجــات
واألولويــات ،بمــا يشــمل فــي جملــة أمــور تقديــم الدعــم مــن أجــل توفيــر قــدر أكبــر مــن
األمــن الشــخصي وتحســين األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة ،مــن خــال التعليــم،
واألنشــطة المــدرة للدخــل ،وفــرص الوصــول إلــى الخدمــات األساســية ،وبخاصــة فــي
مجــال الخدمــات الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة
والصحــة العقليــة ،وإنفــاذ القانــون وكفالــة فــرص الوصــول إلــى العدالــة علــى النحو الــذي
يراعــي الفــوارق بيــن الجنســين ،وكذلــك تعزيــز القــدرة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات
العامــة علــى جميــع المســتويات؛

القــرار  ،)2013( 2122الديباجــة :إذ يســلم بــأن تمكيــن المــرأة اقتصاديــا يســهم بقــدر كبيــر
فــي تحقيــق اســتقرار المجتمعــات الخارجــة مــن نــزاع مســلح ،وإذ يرحــب بإعــان لجنــة
بنــاء الســام المتعلــق بالتمكيــن االقتصــادي للمــرأة مــن أجــل بنــاء الســام والمــؤرخ 16
أيلول/ســبتمبر ،)PBC/7/OC/L.1( 2013
القــرار  ،)2009( 1888الفقــرة  13مــن المنطــوق :يشــجع الــدول علــى زيــادة ســبل
اســتفادة ضحايــا العنــف الجنســي مــن الرعايــة الصحيــة والدعــم النفســي والمســاعدة
القانونيــة وخدمــات إعــادة اإلدمــاج االجتماعــي االقتصــادي ،وال ســيما فــي المناطــق
الريفيــة ،وذلــك بدعــم مــن المجتمــع الدولــي؛

القــرار  ،)2019( 2467الديباجــة :إذ يشــدد علــى أهميــة النهــوض بالمســاواة
بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا فــي منــع العنــف
الجنســي فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد انتهــاء النــزاع والتصــدي لــه ،وعلــى أهميــة
كفالــة ســامة النســاء والفتيــات وتمكينهــن لكــي يشــاركن مشــاركة مجديــة فــي
عمليــات الســام ومنــع نشــوب النزاعــات وإعــادة بنــاء المجتمعــات ،وعلــى أن
حمايــة المــرأة ومشــاركتها همــا بالتالــي مترابطتــان ارتباطــا وثيقــا ومتعاضدتــان
كمــا تشــير إلــى ذلــك جميــع قراراتــه الســابقة بشــأن المــرأة والســام واألمــن،

القــرار  ،)2019( 2493الفقــرة  5مــن المنطــوق :يهيــب بالــدول األعضــاء تعزيــز
جميــع حقــوق المــرأة ،بمــا فــي ذلــك الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة،
ويحثهــا علــى زيــادة تمويلهــا للبرامــج المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن ،بمــا
فــي ذلــك عــن طريــق زيــادة المعونــة المقدمــة فــي حــاالت النــزاع ومــا بعــد النــزاع
لبرامــج تعــزز المســاواة بيــن الجنســين وأمــن المــرأة وتمكينهــا اقتصاديــا ،وكذلــك
عــن طريــق دعــم المجتمــع المدنــي ،كمــا يحثهــا علــى دعــم البلــدان فــي حــاالت
النــزاع المســلح وحــاالت مــا بعــد النــزاع ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال إتاحــة الوصــول
إلــى التعليــم والتدريــب وبنــاء القــدرات ،في ســياق تنفيذهــا للقــرارات المتعلقــة
بالمــرأة والســام واألمــن ،ويدعــو كذلــك إلــى مزيــد مــن التعــاون اإلنمائــي الدولي
فيمــا يتعلــق بتمكيــن المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،ويدعــو مقدمــي
تتبــع التركيــز علــى المنظــور الجنســاني في مســاهمات
المعونــة إلــى مواصلــة ّ
المعونــة وتقديــم مزيــد مــن المعلومــات والتقييمــات بشــأن التقــدم المحــرز فــي
هــذا الصــدد؛

االستجابة االقتصادية الكلية
والتعاون متعدد األطراف
مثال على التدابير:
·رصد اإلنفاق
االجتماعي
ورسم خرائط
لميزانيات
التنمية
االجتماعية
·إجراء تقييمات
شاملة لآلثار
على مستوى
األسرة
المعيشية،
وتحليل األثر
االجتماعي
واالقتصادي
لألزمة
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القــرار  ،)2009( 1889الديباجــة :إذ يالحــظ أنــه رغــم مــا تحقــق مــن تقــدم ،ال تــزال
هنــاك عقبــات تحــول دون مشــاركة المــرأة فــي منع النزاعات وحلها وبناء الســام،
ويعــرب عــن القلــق مــن أن قــدرة المــرأة علــى المشــاركة فــي صنــع القــرارات
العامــة واالنتعــاش االقتصــادي ال تلقــى مــا يكفــي مــن االعتــراف أو التمويــل
فــي حــاالت مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،ويشــدد علــى أن تمويــل االحتياجــات فــي مجــال
اإلنعــاش المبكــر للمــرأة أمــر حيــوي لزيــادة تمكيــن المــرأة ،وهو مــا يمكــن أن
يســهم فــي فعاليــة بنــاء الســام فيمــا بعــد انتهــاء النــزاع،
القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة  1مــن المنطــوق :يحــث الــدول األعضــاء والمنظمــات
الدوليــة واإلقليميــة علــى اتخــاذ مزيــد مــن التدابيــر لتحســين مشــاركة المــرأة فــي جميــع
مراحــل عمليــات الســام ،ال ســيما فــي تســوية النزاعــات ،والتخطيــط لمــا بعــد انتهــاء
النــزاع وبنــاء الســام ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تعزيــز مشــاركتها فــي صنــع القــرار
السياســي واالقتصــادي فــي المراحــل المبكــرة مــن عمليــات االنتعــاش ،مــن خــال جملــة
أمــور منهــا تعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة وقدرتهــا علــى المشــاركة فــي إدارة المعونــات
والتخطيــط لهــا ،ودعــم المنظمــات النســائية ،والتصــدي للمواقــف المجتمعيــة الســلبية
حــول قــدرة المــرأة علــى المشــاركة علــى قــدم المســاواة؛
القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة  8مــن المنطــوق :يحــث الــدول األعضــاء علــى كفالــة تعميــم
مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي جميــع عمليــات وقطاعــات بنــاء الســام واالنتعــاش بعــد
انتهــاء النــزاع؛
القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة  9مــن المنطــوق :يحــث الــدول األعضــاء وهيئــات األمــم
المتحــدة والجهــات المانحــة والمجتمــع المدنــي علــى كفالــة وضــع تمكيــن المــرأة فــي
االعتبــار أثنــاء تقييــم االحتياجــات والتخطيــط فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،وإدماجــه
فــي تمويــل المدفوعــات وأنشــطة البرامــج الالحقــة ،بمــا فــي ذلــك مــن خــال تطويــر
تحليــل يتســم بالشــفافية وتتبــع األمــوال المرصــودة لتلبيــة احتياجــات المــرأة فــي مرحلــة
مــا بعــد انتهــاء النــزاع؛

القــرار  ،)2013( 2122الفقــرة  11مــن المنطــوق :يحــث جميــع األطــراف المعنيــة
بمــا فيهــا ،الــدول األعضــاء وكيانــات األمــم المتحــدة علــى أن تدعــم عمليــة تنميــة
قــدرات المؤسســات الوطنيــة ،وبخاصــة نظامــي الصحــة والقضــاء ،وقــدرات
شــبكات المجتمــع المدنــي المحلــي وتعزيزهــا بهــدف توفير مســاعدات مســتدامة
للنســاء والفتيــات المتضــررات مــن حــاالت النــزاع المســلح ومــا بعــد انتهــاء النــزاع؛
القــرار  ،)2000( 1325الفقــرة  2مــن المنطــوق :يشــجع األميــن العــام علــى تنفيــذ خطــة
عملــه االســتراتيجية ( )A/49/587الداعيــة إلــى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي جميع مســتويات
صنــع القــرار فــي عمليــات حــل الصراعــات وإحــال الســام؛

التماسك االجتماعي والقدرة
على الصمود
مثال على التدابير:
·الحوار االجتماعي
الشامل ،والمناصرة،
والمشاركة السياسية
·تمكين مرونة المجتمع
والمشاركة وتقديم
الخدمات بشكل منصف
·دعم الحكم والحريات
األساسية وسيادة
القانون

القــرار  ،)2009( 1889الفقــرة الرابعــة :وإذ يظــل يســاوره بالــغ القلــق إزاء اســتمرار العقبــات
التــي تعتــرض إشــراك المــرأة بالكامــل فــي منــع النزاعــات وحلهــا ،والمشــاركة فــي الحيــاة
العامــة فــي مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع ،نتيجــة ألعمــال العنــف والترهيــب ،وانعــدام
األمــن وانعــدام ســيادة القانــون ،والتمييــز الثقافــي والوصــم ،بما فــي ذلــك تزايــد اآلراء
المتطرفــة أو المتعصبــة بشــأن المــرأة ،والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تشــمل
نقــص فــرص الحصــول علــى التعليــم ،وإذ يســلم فــي هــذا الصــدد بــأن تهميــش المــرأة
يمكــن أن يؤخــر أو يحــول دون تحقيــق الســام الدائــم واألمــن والمصالحــة،
القــرار  ،)2013( 2106الفقــرة  11مــن المنطــوق :يشــدد علــى أهميــة الــدور الــذي يمكــن
أن تقــوم بــه المــرأة والمجتمــع المدنــي ،بمــا فــي ذلــك المنظمــات النســائية وزعمــاء
المجتمــع الرســميين وغيــر الرســميين فــي التأثيــر علــى أطــراف النزاعــات المســلحة فيمــا
يتعلــق بالتصــدي للعنــف الجنســي؛
القــرار  ،)2019( 2493الفقــرة  3مــن المنطــوق :يحــث الــدول األعضــاء الداعمــة لعمليــات
الســام علــى تيســير إدمــاج المــرأة ومشــاركتها بصــورة كاملــة وذات مغــزى ،علــى قــدم
المســاواة مــع الرجــل ،فــي محادثــات الســام منــذ انطالقهــا ،ســواء فــي وفــود األطــراف
المتفاوضــة أو فــي اآلليــات المنشــأة لتنفيــذ االتفاقــات ورصدهــا ،ويشــجع الــدول
األعضــاء علــى دعــم الجهــود المبذولــة ،بمــا فــي ذلــك دعــم النســاء فــي الوقــت المناســب
لتعزيــز مشــاركتهن وبنــاء قدراتهــن فــي عمليــات الســام ،مــن أجــل معالجــة نقــص تمثيــل
المــرأة ومشــاركتها فــي تنفيــذ الخطــة المتعلقــة بالمــرأة والســام واألمــن؛
القــرار  ،)2019( 2493الفقــرة  6مــن المنطــوق :يشــجع بقــوة الــدول األعضــاء علــى
إيجــاد بيئــات تمكينيــة آمنــة تتيــح للجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي ،بما فــي
ذلــك القيــادات النســائية المجتمعيــة ،الرســمية منهــا وغيــر الرســمية ،والعامــات فــي
مجــال بنــاء الســام والعامــات فــي مجــال السياســة والمعنيــات بحمايــة حقــوق اإلنســان
وتعزيزهــا ،االضطــاع بعملهــا باســتقالل ودون تدخــل ال موجــب لــه ،بمــا فــي ذلــك فــي
حــاالت النــزاع المســلح ،والتصــدي لجميــع أشــكال التهديــد والمضايقــة والعنــف وخطــاب
الكراهيــة الموجهــة ضدهــا؛

َّ
تمثلــت الخطــوة الثانيــة فــي عمليــة البحــث فــي إثبــات أهميــة إطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا لالســتجابة
للوبــاء فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مــع مراعــاة اعتبــارات النــوع االجتماعــي .يوضــح الجــدول ( )3األدلــة الناشــئة عــن
آثــار الجائحــة المرتبطــة بالنــوع االجتماعــي والنزاعــات فــي جميــع أنحــاء الــدول العربيــة ومقارنتتهــا بإطــار األمــم
المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا.
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الجدول 3
نقاط االلتقاء بين إطار األمم المتحدة وآثار الجائحة المتعلقة بالنزاعات والنوع االجتماعي في الدول العربية
ركيزة إطار األمم المتحدة
بشأن جائحة كورونا

آثار جائحة كورونا المتعلقة بالنزاعات والنوع االجتماعي في منطقة الدول العربية
·فــي لبنــان واألردن واليمــن ،يجعــل تكــدس أعــداد كبيــرة مــن البشــر فــي المواقــع المكتظــة
بالســكان ممارســة التباعــد االجتماعــي وغســل اليديــن بصــورة متكــررة أمـ ًـرا بالــغ الصعوبــة.

الصحة :حماية الخدمات
والنظم الصحية أثناء
األزمات

· َّأثــرت النزاعــات علــى الخدمــات الصحيــة القائمــة .ففــي فلســطين ،أدى االحتــال العســكري
والقيــود المفروضــة علــى التنقــل إلــى منــع اســتيراد اإلمــدادات الطبيــة عبــر الموانــئ
اإلســرائيلية ،كمــا طالــت تداعياتــه الســلبية النســاء الالئــي يحتجــن إلــى عبــور نقــاط التفتيــش
للحصــول علــى رعايــة التوليــد 1.وفــي اليمــن ،كان الحصــول علــى المعلومــات والخدمــات
منعدمــا بالفعــل فــي مرحلــة مــا قبــل الجائحــة حيــث ال تتوافــر رعايــة األم
الصحيــة األساســية
ً
ســوى مــن خــال  % 20فقــط مــن الخدمــات؛ كمــا تفاقمــت معــدالت وفيــات األمهــات فــي
البــاد جـ ّـراء الجائحــة2.
·فــي تونــس ،يحــد التفــاوت بيــن ارتفــاع أعــداد النســاء العامــات فــي القطــاع الصحــي وضعــف
تمثيلهــن فــي األدوار اإلداريــة ،مــن توليهــن المناصــب القياديــة الرســمية فــي االســتجابة
للجائحــة 3.وفــي لبنــان ،تشــكل النســاء  % 18فقــط مــن اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارات
المعنيــة بجائحــة كورونــا ،فــي حيــن يؤثــر تداخــل األزمــة االقتصاديــة مــع الجائحــة بشــكل كبيــر
حاليــا مــن
علــى األعــداد الكبيــرة مــن النســاء العامــات فــي المجــال الصحــي اللواتــي يعانيــن ً
تدنــي األجــور أو انعدامهــا ،والحجــر الصحــي بــدون أجــر ،و أعبــاء العمــل المتزايــدة والمحفوفــة
بالمخاطــر4 .
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·فــي اليمــن ،أدت نــدرة الخدمــات ونقــص االســتجابة للحــاالت اإلنســانية إلــى وجــود مخاطــر
جســيمة للتعــرض لإلصابــة بفيــروس كورونــا وتداعياتــه الســلبية علــى مــا يقــدر بـــ  24مليــون
نــازح والجــئ5 .
·فــي العــراق ،توقــف تعليــم األطفــال ،وثمــة حاجــة إلــى بــذل جهــود لتجنــب تعميــق التفاوتــات
القائمــة بيــن الفتيــات والفتيــان فــي ســياق تصــل فيــه  % 20فقــط مــن الفتيــات إلــى تعليــم
المســتوى الثالــث 6 .وفــي فلســطين ،أدى إغــاق المــدارس إلــى زيــادة عــبء رعايــة النســاء7.

حماية الشعوب :الحماية
االجتماعية والخدمات
األساسية

·فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،زادت البالغــات عــن حــاالت العنــف المنزلــي ،كمــا ازدادت
خطــورة العنــف الجســدي الــذي ينطــوي عليــه 8.وفــي العــراق ،نتيجــة الرتفــاع عــدد البالغــات،
مجمــد بشــأن العنــف المنزلــي 9.وفــي لبنــان
كانــت هنــاك دعــوات متزايــدة العتمــاد قانــون
َّ
وفلســطين وتونــس واليمــن ،يعــد إغــاق المحاكــم والخدمــات القانونيــة وخدمــات الالجئيــن
ســلبا علــى النســاء الالئــي
وزيــادة نســبة العــزل بســبب فيــروس كورونــا كلهــا عوامــل تؤثــر
ً
يعانيــن مــن العنــف األســري أو هربــن منــه ،وتتطلــب وضــع آليــات عاجلــة للســامة بأمــر مــن
المحكمــة ،ويشــمل ذلــك الترتيبــات الخاصــة بنفقــة األبنــاء وحضانتهــم10.
·ال تلقــى الحاجــة إلــى معالجــة خطــر إصابــة النســاء المحتجــزات ،ال ســيما األمهــات منهــن،
أيــة اســتجابة كافيــة وتراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي 11.وفــي تونــس ،تفتقــر مراكــز احتجــاز
وانتظــار المهاجريــن وطالبــي اللجــوء إلــى المرافــق الصحيــة والمنشــآت الالزمــة لالســتجابة
للفيــروس علــى نحــو آمــن12.
·بالنســبة للعمــال المهاجريــن ،حــال إغــاق الحــدود دون عودتهــم إلــى ديارهم ،مــع وقوع حاالت
انتحــار بيــن النســاء الالئــي تــم احتجازهــن أثنــاء انتظارهــن للعــودة إلــى الوطــن13 .ويتعــرض
العمــال المقيمــون ،الذيــن تُ فــرض عليهــم مهــام تنطــوي علــى عواقــب ضــارة محتملــة مــن
خــال مطالبتهــم بالتنظيــف المكثــف ،لخطــر زيــادة العنــف وســوء المعاملــة ،كمــا أنهــم قــد
ال يتمكنــون مــن الوصــول إلــى الخدمــات أو المســاعدة فــي حــال إصابتهــم بالفيــروس14 .

االستجابة واالنتعاش
االقتصاديان :حماية
الوظائف والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
والعاملين المستضعفين
في االقتصاد غير الرسمي
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·فــي األردن ،مــن بيــن العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي قبــل األزمــة الناجمــة عن الوبــاء ،فقد
 % 99وظائفهــم بحلــول نيســان/أبريل  2020واســتخدم  % 84مدخراتهــم لتلبيــة االحتياجــات
األساســية ممــا َّ
خلــف آثـ ًـارا ضــارة علــى اســتقالل المــرأة االقتصــادي15 .
·فــي فلســطين ،تعرضــت  % 95مــن المؤسســات النســائية الصغيــرة والمتوســطة آلثــار
ســلبية مــن جــراء الوبــاء وأغلقــت  % 27منهــا16 .
·فــي األردن ،تــم إهمــال عمــل المــرأة فــي االقتصــاد غيــر الرســمي ،مثــل إنتــاج وبيــع المــواد
الغذائيــة ،فــي حــزم الحمايــة االقتصاديــة واالجتماعيــة17 .

·بلغت معدالت البطالة في المنطقة العربية نحو  1,7مليون شخص بسبب الجائحة18 .
االستجابة االقتصادية
الكلية والتعاون متعدد
األطراف

التماسك االجتماعي
والقدرة على الصمود

·تشــير التقديــرات إلــى أن االنكمــاش االقتصــادي فــي المنطقــة ســيؤدي إلــى انخفــاض بنســبة
 % 19 - 14فــي توظيــف المــرأة فــي لبنــان 19 .وفــي اليمــن ،حيــث كانــت مشــاركة المــرأة فــي
القــوى العاملــة مــن أدنــى المســتويات فــي العالــم قبــل النــزاع وقبــل الجائحــة ،يلعــب صنــع
دورا حاسـ ًـما فــي دعــم الجهــود الوطنيــة التــي تســتهدف
السياســات علــى المســتوى الكلــي ً
بشــكل خــاص حقــوق العمــل للمــرأة20 .
·دعمــت المنظمــات النســائية فــي المنطقــة دعــوة األميــن العــام لألمــم المتحــدة لوقــف
إطــاق النــار علــى مســتوى العالــم ،ودعــت أطــراف النزاعــات فــي المنطقــة إلــى إتاحــة الرعايــة
الطبيــة الكاملــة والوصــول إلــى المســاعدات اإلنســانية .وفــي اليمــن ،تفتــح الدعــوة لوقــف
إطــاق النــار أبــواب الفرصــة لبلــوغ ذلــك؛ غيــر أن تقييــد الوصــول إلــى التقنيــات يحــول دون
مشــاركة المــرأة فــي المنتديــات عبــر اإلنترنــت21 .
·عملــت المنظمــات النســائية بــا كلــل لتولــي أدوار جديــدة ،وتكيفــت مــع مــرض اإليبــوال
المعــدي .كمــا «عملــت مــع أشــخاص فــي أجــزاء مختلفــة مــن بلدانهــا لنشــر المعرفــة حــول
التدابيــر الوقائيــة ومســاعدة مرافقنــا الصحيــة غيــر المالئمــة لتقديــم الخدمــات22 ».
·مــن الضــروري حــل التوتــرات السياســية وإجــراء مفاوضــات إلحــال الســام ،والتــي يتــم
تســهيلها فــي بعــض الحــاالت مــن خــال الوســائل اإللكترونيــة والرقميــة .كمــا يجــب توفيــر
فــرص وســبل جديــدة وبصفــة مســتمرة لمشــاركة المــرأة والمنظمــات المدنيــة النســائية23.

تمثلــت الخطــوة الثالثــة فــي عمليــة البحــث فــي تحليــل خطــط العمــل الوطنيــة الســت ومقارنتهــا بإطــار األمــم
المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا.
ـامل لمجــاالت العمــل
قويــا وشـ ً
علــى افتــراض مــؤداه أن إطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا يقــدم هيـ ً
ـكال ً
المواضيعيــة فــي االســتجابات العالميــة والوطنيــة للوبــاء ،ركــزت الدراســة التحليليــة علــى تقييــم أوجــه التــآزر بيــن
خطــط العمــل الوطنيــة الســت بشــأن المــرأة والســام واألمــن والركائــز الخمــس إلطــار األمــم المتحــدة .وبالتالــي،
تــم تقييــم كل خطــة مــن حيــث تداخــل أو توافــق التدابيــر التــي تنطــوي عليهــا مــع الركائــز الخمــس إلطــار األمــم
المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا وكيفيــة ذلــك.
وقــد تــم االسترشــاد باألســئلة التاليــة فــي التحليــل النصــي لــكل مــن خطــط العمــل الوطنيــة الســت مقابــل إطــار
األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا:
·هــل تتصــل خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن علــى وجه التحديــد بإطار األمــم المتحدة
بشــأن جائحــة كورونــا؟ هــل تتوافــق مجــاالت العمــل الــواردة فــي خطــط العمــل مــع تلــك المنصــوص
عليهــا فــي إطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا؟
·هــل هنــاك مجــاالت محــددة جديــرة بالمالحظــة للتــآزر بيــن التدابيــر المحــددة فــي خطــط العمــل الوطنيــة
الخاصــة بــكل مــن العــراق واألردن ولبنــان وفلســطين وتونــس واليمــن ومجــاالت العمــل الــواردة تحــت كل
ركيــزة مــن الركائــز الخمــس إلطــار عمــل األمــم المتحــدة لالســتجابة لكوفيــد -19؟
أمــا األســئلة التاليــة فتــم االسترشــاد بهــا فــي إجــراء تحليــل مقــارن أعمــق للخطــط الســت وإلطــار األمــم المتحــدة
بشــأن جائحــة كورونــا :مــا هــي الطــرق التــي يمكــن بهــا تفســير التدابيــر الــواردة فــي خطــط العمــل لتتوافــق علــى وجــه
التحديــد مــع إطــار االســتجابة؟ مــا هــي صلــة خطــط العمــل الوطنيــة باالســتجابات الوطنيــة للجائحــة؟
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إلجــراء التحليــل النصــي ،تــم اســتخراج مصفوفــات التدابيــر لــكل مــن خطــط العمــل الســت للعــراق واألردن ولبنــان
وفلســطين وتونــس واليمــن وإدخالهــا علــى برنامــج ِ
إكســل  .Excelكذلــك جــرى اســتخراج الركائــز الخمــس إلطــار
األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا ومجــاالت العمــل الــواردة تحــت كل ركيــزة (كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )1
ووضعهــا مقابــل كل مــن مصفوفــات التدابيــر الخاصــة بخطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن.
ولتقييــم مــا إذا كان كل تدبيــر يتوافــق بــأي شــكل مــن األشــكال مــع التدابيــر الــواردة فــي إطــار األمــم المتحــدة
نصيــا لركيــزة ‹األنشــطة› لــكل مــن خطــط العمــل الســت.
ـا
التخطيطــي ،تضمنــت المرحلــة الثالثــة مــن البحــث تحليـ ً
ً
ُ
وأعطيــت قيمــة ‹ ›1لــكل مجــال تداخــل .انظــر الجــدول ( )4لالطــاع علــى نمــوذج لذلــك التحليــل مــن خــال تقييــم
الركيــزة الثانيــة مــن خطــة العمــل الوطنيــة العراقيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن بالمقارنــة بالركيــزة الثانيــة مــن
إطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا.
الجدول ()3
مثــال علــى تحليــل الركيــزة الثانيــة لخطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي العــراق والركيــزة
الثانيــة إلطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا
الخطة الوطنية العراقية بشأن المرأة
والسالم واألمن

إطار األمم المتحدة بشأن جائحة كورونا
الركيزة :2
حماية الشعوب وتقديم الخدمات األساسية

الركيزة  :2الحماية
والمنع

الهدف

االستراتيجي

النهوض بأنظمة
الحماية االجتماعية
المرنة والداعمة
للفقراء وتوسيع
نطاقها.
التدابير المحددة

توفير
خدمات
الغذاء
والتغذية
األساسية.

ضمان
استمرارية
وجودة
خدمات
المياه
والصرف
الصحي.

تأمين التعلم
المستمر
لجميع
األطفال
والمراهقين،
ويفضل أن
يكون ذلك
في المدارس.

دعم استمرارية
الخدمات
االجتماعية
والوصول إلى
دور اإليواء.

دعم ضحايا
العنف القائم
على النوع
االجتماعي.

 .2حماية المرأة
من العنف

المبني على
النوع االجتماعي
وتزويد ضحايا
العنف والناجيات
منه بوسائل
إعادة تأهيلهن
وإدماجهن في
المجتمع أثناء
وبعد الفترة
االنتقالية لما بعد
الصراع.
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 .1تحديد النساء
فعليا
المتضررات
ًّ
من النزاعات ،بما في
ذلك األرامل وضحايا
اإلتجار والبغاء.

1

 .2إنشاء زنازين
منفصلة لقضايا
النساء وتقديم
خدمات قانونية
مجانية.
 .3إنشاء دور إيواء
ومساحات آمنة
لتقديم الدعم
النفسي واالجتماعي
والخدمات القانونية
المجانية للنساء
ضحايا العنف وفق
المعايير الدولية.

1

1

 .4تطوير دورات
تدريبية وبرامج حول

العنف القائم على
النوع االجتماعي وقرار
مجلس األمن رقم
 1325للمنظمات غير
الحكومية النسائية
والمهنيين (القضاة
واألطباء واألخصائيين
االجتماعيين) الذين
يعملون مع الضحايا
بشكل مباشر.

وقــد تــم وضــع مجموعــة مــن ‹القواعــد› لالسترشــاد بهــا فــي التحليــل النصــي وعلــى األقــل ضمــان اتســاق التقييــم
الذاتــي للخطــط مــن جانــب الباحــث فــي جميــع الخطــط الســت 35 .وتركــز الدراســة التحليليــة ،التــي تقتصــر علــى
وثائــق الخطــط الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن ،علــى أطــر التخطيــط وأوجــه التــآزر عبــر تخطيــط التدبيــر
المنصــوص عليــه فــي كلتــا الوثيقتيــن؛ وال تشــمل التدابيــر المتعلقــة بالتنفيــذ.

 .35يمكــن القــول أن جميــع جوانــب أجنــدة المــرأة والســام واألمــن ترتبــط باالســتجابة لجائحــة كورونــا ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بضمــان دور المــرأة فــي عمليةصنــع القــرار فــي جميــع
المؤسســات الحكوميــة .وبينمــا تقــوم خطــة العمــل الوطنيــة علــى عــدة ركائــز ،فقــد ركــز البحــث علــى تلــك المتعلقــة بجائحــة كورونــا .علــى ســبيل المثــا  ،تــم تضميــن جميــع التدابيــر
المتعلقــة بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فــي حيــن لــم يتــم تضميــن التدابيــر الخاصــة بمكافحــة التطــرف العنيــف.
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1

نتائــج البحــث :الخطــط الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن وإطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا
تشير النتائج إلى أن  % 64من مجموع التدابير
الواردة في جميع خطط العمل الست يمكن اعتبارها
متماشية بشكل مباشر مع التدابير المدرجة تحت ركائز
إطار األمم المتحدة بشأن جائحة كورونا (انظر الشكل
.)1
الشكل 1
النســبة المئويــة للتدابيــر الــواردة فــي خطــط العمــل
الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن المتماشــية
مــع مجــاالت العمــل فــي إطــار األمــم المتحــدة بشــأن
جائحــة كورونــا

الشكل 2
تبايــن النســبة المئويــة للتدابيــر التــي تتوافــق مــع إطــار
عمــل األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا فــي جميــع
خطــط العمــل الوطنيــة الســت بشــأن المــرأة والســام
واألمــن

العراق
األردن
لبنان
فلسطين
تونس
اليمن

يتصل بشكل مباشر بإطار االستجابة لجائحة كورونا
خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا

يتصل بشكل مباشر بإطار االستجابة لجائحة كورونا % 64
خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا % 36

ثمــة درجــة مــن التبايــن فــي
كمــا يشــير الشــكل ّ ،2
الخطــط فيمــا يتعلــق بالتدابيــر التــي تتوافــق مــع إطــار
األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا فــي جميــع الخطــط
الســت .علــى ســبيل المثــال ،يتماشــى  % 89مــن
خطــة اليمــن و % 79مــن خطــة العــراق و % 77مــن
خطــة تونــس مــع ركائــز اإلطــار مقابــل  % 33فقــط فــي
األردن.
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ويظهــر المزيــد مــن التباينــات عبــر الخطــط مــن حيــث
كيفيــة توافقهــا مــع كل مــن الركائــز الخمــس إلطــار
األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا (انظــر الشــكل
 .)3ففــي حيــن تنــدرج معظــم التدابيــر التــي تتماشــى
مــع ركائــز إطــار العمــل تحــت الحمايــة االجتماعيــة،
تحتــوي خطتــي تونــس واليمــن علــى معظــم التدابيــر
المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة بنســبة  % 55و% 50
علــى التوالــي ،بينمــا تشــتمل خطــة فلســطين علــى
 % 23علــى األقــل .يقــع ثانــي أعلــى مجــال تطابــق
بيــن خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن وإطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا
تحــت ركيــزة التماســك االجتماعــي ،حيــث تســتأثر
اليمــن وفلســطين—وكال الدولتيــن متأثرتيــن بالنــزاع
السياســي الدائــر داخــل أراضيهما—بأعلــى نســبة مــن
التدابيــر فــي هــذا المجــال (انظــر الشــكل .)3

الشكل (:)3
نســبة التدابيــر عبــر الركائــز المواضيعيــة إلطــار األمــم
المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا لــكل خطــة عمــل وطنيــة
بشــأن المــرأة والســام واألمــن
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
تونس
اليمن

الصحة

الحماية االجتماعية

االستجابة واالنتعاش االقتصادي

االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون متعدد األطراف

التماسك االجتماعي وقدرة المجتمعات
المحلية على الصمود

خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا

يعــد التداخــل بيــن الركائــز الخاصــة بالصحــة وباالنتعــاش
االقتصــادي وباالقتصــاد الكلــي إلطــار األمــم المتحــدة
والتدابيــر المدرجــة فــي خطــط العمــل الوطنيــة الســت
ـا بشــكل عــام (انظــر الشــكل  .)3ويشــكل ذلك فجوة
ضئيـ ً
كبيــرة مــن حيــث تقييــم أهميــة خطــط العمــل الوطنيــة

بشــأن المــرأة والســام واألمــن بالنســبة الحتياجــات
صحــة المــرأة بصفــة عامــة فــي إطــار االســتجابة لألزمــة
فضــا عــن
اإلنســانية وبنــاء الســام والصراعــات،
ً
أهميــة تلــك الخطــط عندمــا يتعلــق األمــر باألزمــات
الناشــئة بخــاف النزاعــات المســلحة ،مثــل الجائحــة
حاليــا.
التــي يشــهدها العالــم ً
يجــب أن تكــون قضايــا الصحــة والحقــوق اإلنجابيــة،
وغيرهــا مــن القضايــا التــي تكتســي أهميــة بالغــة
جــزءا ال يتجــزأ مــن تنفيــذ قــرار
فــي جميــع األوقــات،
ً
األمــم المتحــدة بشــأن المــرأة والســام واألمــن.
وتشــتمل المســودة الثانيــة لخطــة العمــل الوطنيــة
الخاصــة بالمــرأة والســام فــي العــراق علــى تدبيــر
بشــأن خدمــات اإلجهــاض (انظــر اإلطــار  ،)3فيمــا
نظــرا ألنــه مــن األهميــة بمــكان
مهمــا
تقدمــا
يعــد
ًّ
ً
ً
مواصلــة توفيــر خدمــات الرعايــة اإلنجابيــة واإلجهــاض
ومنــع الحمــل أثنــاء الجائحــة .وعلــى نحــو مماثــل،
تشــير الدراســة التحليليــة إلــى وجــود فجــوة فــي تلبيــة
االحتياجــات االقتصاديــة واحتياجــات ســبل العيــش
للنســاء والفتيــات فــي الصراعــات ومرحلــة بناء الســام
مــن خــال خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة
والســام واألمــن (انظــر الشــكلين  4و.)5

اإلطار ()3
المسودة الثانية لخطة العمل الوطنية العراقية بشأن المرأة والسالم واألمن ()2020-2024
كمــا لوحــظ ،ال تــزال المســودة الثانيــة المقبلــة لخطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن 36فــي
أبعادا إضافية في االســتجابة
انتظــار المصادقــة عليهــا مــن قبــل الحكومــة العراقيــة .بيــد أن مســودة الخطة تقــدم
ً
لجائحــة كورونــا بخــاف تلــك الــواردة فــي خطــة العمــل الوطنيــة األولــى بشــأن المــرأة والســام واألمــن (التــي
كانــت موضــوع تحليــل لهــذه الورقــة) وهــي كمــا يلــي:
تضــم مســودة خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي العــراق جملــة مــن التدابيــر
المرتبطــة بجميــع الركائــز الخمــس إلطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا (الصحــة والحمايــة االجتماعيــة
واالنتعــاش االقتصــادي واالســتجابة االقتصاديــة الكليــة والتماســك االجتماعــي) .وتجــدر اإلشــارة إلــى مجموعــة
ً
ـتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعي،
مــن التدابيــر التــي تنــص علــى توفيــر خدمــات متعــددة القطاعــات اسـ
غالبــا مــا يتــم تجاهلهــا ،وإنشــاء مســاحات آمنــة وتوفيــر دور لإليــواء،
وال ســيما خدمــات الصحــة النفســية التــي ً
وكلهــا مــن شــأنها أن تفــي بجوانــب ركيــزة الحمايــة االجتماعيــة .كمــا تنطــوي علــى أهــداف واضحــة إلدراج
مفاهيــم «الســام والتعايــش الســلمي» فــي المناهــج التعليميــة ،وهــو أمــر حتمــي فــي حــد ذاتــه ،ولكنــه يوضــح
أيضــا الروابــط التــي يمكــن إقامتهــا عنــد معالجــة ركائــز الحمايــة االجتماعيــة والتماســك االجتماعــي إلطــار األمــم
ً
 .36حكومة العراق ،مسودة خطة العمل الوطنية العراقية الثانية لتنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  1325بشأن المرأة والسالم واألمن ( ،)2020-2024وثيقة غير
منشورة.
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المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا .وتركــز إحــدى الركائــز الثــاث لمســودة الخطــة الثانيــة علــى مشــاركة المــرأة مــع
اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز دور المــرأة فــي لجــان الســام وفــي المبــادرات الراميــة إلــى منــع النزاعــات وحلهــا .كمــا
أيضــا مــع
تتماشــى مشــاركة المــرأة فــي ``عمليــات اإلغاثــة وإعــادة اإلعمــار علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي›› ً
ركائــز إطــار األمــم المتحــدة بشــأن التماســك االجتماعــي والحمايــة االجتماعيــة واالنتعــاش االقتصــادي ومــع
الهــدف العــام للجهــود الدوليــة المتمثــل فــي ‹إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل› عقــب اآلثــار التــي خلفتهــا الجائحــة.
ومــن بيــن التدابيــر المتعلقــة بالتماســك االجتماعــي فــي مســودة خطــة العــراق الثانيــة مجموعــة مــن التدابيــر
أيضــا فــي خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة باليمــن) .ويشــمل ذلــك
المرتبطــة باإلنــذار المبكــر (وهــو مــا يتضــح ً
ـا للمخرجــات والتدابيــر ذات الصلــة التــي تركــز علــى النــوع االجتماعــي فــي أطــر اإلنــذار المبكــر التــي
ـاال كامـ ً
مجـ ً
تشــمل التدريــب علــى النــوع االجتماعــي واإلنــذار المبكــر وكفالــة مشــاركة المــرأة فــي أنظمــة اإلنــذار المبكــر،
ســيما علــى مســتوى المجتمعــات المحليــة .ومــن الضــروري أن يعالــج تنفيــذ قــرار مجلــس األمــن بشــأن
ال
ّ
المــرأة والســام واألمــن أثنــاء الجائحــة وبعدهــا ،األســباب المحتملــة الدائمــة للصراعــات وكذلــك تلــك التــي
تفاقمــت بســبب الجائحــة أو نشــأت عنهــا فــي اآلونــة األخيــرة (فــي إطــار ركيــزة التماســك االجتماعــي إلطــار
أيضــا علــى تدابيــر خاصــة باالقتصــاد الكلــي للميزانيــات
األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا) .وتحتــوي الخطــة ً
الوطنيــة التــي تراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــي ،مــن أجــل تخصيــص عائــدات النفــط لتمويــل االســتحاقات
المقدمــة للنســاء المتضــررات مــن الصراعــات وكــذا المبــادرات االقتصاديــة الصغيــرة لتعزيــز ريــادة األعمــال
الميســرة للنســاء المعيــات ألســر ولألرامــل ،ولدعــم إدارة المشــاريع
النســائية وســبل العيــش ،مثــل القــروض
َّ
الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر .ويرتبــط بركيــزة الصحــة تدبيــر يهــدف إلــى ضمــان ‹وصــول جميــع الناجيــات مــن
العنــف إلــى الرعايــة الصحيــة ،بمــا فــي ذلــك اإلجهــاض اآلمــن والقانونــي فــي حــاالت االغتصــاب ›.ويجــب اعتبــار
الرعايــة اإلنجابيــة والوصــول إلــى خدمــات اإلجهــاض مــن الخدمــات الحيويــة التــي يجــب أن تنــدرج ضمــن هــدف
إطــار عمــل األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا المتمثــل فــي “توفيــر الخدمــات األساســية” أثنــاء الجائحــة.
الشكل ()4
نســبة التدابيــر الخاصــة بالصحــة عبــر خطــط العمــل
الوطنيــة الســت بشــأن المــرأة والســام واألمــن

التدابير الخاصة بالصحة عبر خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن % 95

جميع التدابير األخرى الواردة في خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم واألمن
المرتبطة بإطار االستجابة لجائحة كورونا % 5
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الشكل ()5
نســبة التدابيــر الخاصــة باالنتعــاش االقتصــادي
واالســتجابة االقتصاديــة الكليــة عبــر خطــط العمــل
الوطنيــة الســت بشــأن المــرأة والســام واألمــن

التدابير الخاصة باالستجابة واالنتعاش االقتصادي عبر خطط العمل الوطنية
بشأن المرأة والسالم واألمن % 11
االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون متعدد األطراف % 1
جميع التدابير األخرى الواردة في خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم
واألمن المرتبطة بإطار االستجابة لجائحة كورونا % 88

مناقشة النتائج
يــرد فيمــا يلــي بالتفصيــل مناقشــة عامــة للنتائــج
بهــدف تســليط الضــوء علــى النقــاط الرئيســية المتعلقة
بأهميــة خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن فــي التصــدي للجائحــة علــى الصعيــد العالمــي،
والســياقات الســتة المتمثلــة فــي العــراق واألردن
ولبنــان وفلســطين وتونــس واليمــن علــى وجــه التحديــد.
ِّ
وتمثــل مشــاركة المــرأة علــى قــدم المســاواة فــي
صنــع القــرارات المتعلقــة باالســتجابات الوطنيــة ألزمــة
كورونــا فجــوة خطيــرة .وكمــا أشــرنا أعــاه ،ثمــة فــوارق
كبيــرة فــي بلــدان مثــل تونــس بيــن عمــل المــرأة فــي
قطــاع الصحــة واألدوار التــي تضطلــع بهــا فــي صنــع
القــرار فــي هــذا القطــاع ،وكذلــك فــي لبنــان فــي
انخفــاض عــدد النســاء فــي الهيئــات المشــرفة علــى
االســتجابة لجائحــة كورونــا علــى الصعيــد الوطنــي .ويعــد
التركيــز علــى مشــاركة المــرأة وقيادتهــا فــي تنفيــذ أجنــدة
المــرأة والســام واألمــن عدســة مهمــة يتــم مــن خاللهــا
تطويــر وتنفيــذ االســتجابات الوطنيــة .وتشــارك جميــع
مؤسســات الحكــم بطريقــة مــا فــي االســتجابة لألزمــة
الصحيــة ،وتعتبــر قيــادة المــرأة فــي هــذه الهيئــات أمـ ًـرا
بالــغ األهميــة.
تحتــوي العديــد مــن خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن ،مثــل تلــك الخاصــة بلبنــان
واألردن ،علــى تدابيــر محــددة لزيــادة مشــاركة المــرأة
فــي السياســات الوطنيــة والمحليــة وفــي مســاعي بنــاء
الســام .وينبغــي التركيــز علــى تنفيــذ تلــك التدابيــر فــي
األزمــة الحاليــة .فعلــى ســبيل المثــال ،فــي فلســطين،
تشــير وزارة شــؤون المــرأة إلــى أن تمثيــل المــرأة فــي
اللجــان المعنيــة بجائحــة كورونــا  % 16,6فــي لجنــة
الطــوارئ الرئيســية لجائحــة كورونــا ،و % 8,3فــي
اللجنــة األمنيــة لجائحــة كورونــا ،و % 60,8فــي اللجــان
المحليــة المعنيــة بجائحــة كورونــا فــي مختلــف المناطــق
الجغرافيــة 37 .وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن األفضــل أن
يقابــل تركيــز مشــاركة المــرأة علــى المســتويات المحليــة
مشــاركة مماثلــة علــى المســتويات الوطنيــة ،فــإن هــذه
األرقــام تشــير إلــى حــدوث تقــدم مهــم علــى صعيــد
مشــاركة المــرأة.
عــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي تنفيــذ التزامــات المشــاركة
بموجــب خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
 .37وزارة شؤون المرأة الفلسطينية (اتصال شخصي)
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واألمــن ،وفــي إطــار أطــر وطنيــة أخــرى للمســاواة بيــن
الجنســين؛ وذلــك من خالل الهيــاكل واألنظمة والبرامج
والسياســات المعتمــدة والخدمــات الموضوعــة
لالســتجابة لجائحــة كورونــا .علــى ســبيل المثــال ،تقــع
خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
فــي لبنــان ضمــن التزامــات أوســع للمســاواة بيــن
الجنســين ،مثــل االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة فــي
لبنــان ( ،)2011-2021وخطــة العمــل الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،والسياســة الوطنيــة للشــباب ،واالســتراتيجية
الوطنيــة لمنــع التطــرف العنيــف .وتضــع هــذه األدوات
التخطيطيــة الوطنيــة جميعهــا معاييــر واضحــة لتحقيــق
التكافــؤ ومشــاركة المرأة—وجميعهــا ذات صلــة
باالســتجابات الوطنيــة العادلــة لجائحــة كورونــا.
وفــي ســياق متصــل ،تعــد آليــات اإلشــراف علــى خطــة
العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن أدوات
مثاليــة يمكــن مــن خاللهــا تعزيــز التنفيــذ المتزامــن
لخطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة والســام
واألمــن فــي التدابيــر المتخــذة للتصــدي لجائحــة كورونــا،
وضمــان مراعــاة الظــروف الجديــدة التــي أحدثتهــا
الجائحــة عنــد تنفيــذ خطــة العمــل .وقــد تــم وضــع
خطــط العمــل الوطنيــة الســت مــن قبــل هيئــات الرقابــة
الحكوميــة ،حيــث شــاركت منظمــات المجتمــع المدنــي
فــي بعضهــا بدرجــات متفاوتــة .ويمكــن اســتخدام هــذه
الهيــاكل لتنفيــذ لخطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن بالتزامــن مــع االســتجابة الوطنيــة
لجائحــة كورونــا ،وفــي الوقــت ذاتــه ،يمكــن أن تسترشــد
بهــا الجهــود األوســع الراميــة إلــى دمــج المســاواة
بيــن الجنســين فــي االســتجابات الوطنيــة لجائحــة
كورونــا .فعلــى ســبيل المثــال ،تــم تطويــر خطــة العمــل
الوطنيــة اللبنانيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن مــن
قبــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة التــي
أشــرفت علــى لجنــة توجيهيــة تضــم المكتــب الســابق
لوزيــرة الدولــة لشــؤون المــرأة ،ووزارة الدفــاع الوطنــي،
ووزارة الشــؤون الخارجيــة والمغتربيــن ،ووزارة الداخليــة
والبلديــات ،ووزارة العــدل ،ووزارة الشــؤون االجتماعيــة،
وثــاث مــن منظمــات المجتمــع المدنــي .ويتواصــل
الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة اإلشــراف علــى
التنفيــذ مــن خــال تلــك الجهــات صاحبــة المصلحــة.
وقــد يكــون هــذا النــوع مــن الهياكل—الــذي ُيســتخدم
إلــى حــد مــا فــي جميــع خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن وأحيانً ــا مــا يتحــول إلــى هيئــات
رقابيــة لمتابعــة تنفيــذ الخطة—اآلليــة التــي يتــم مــن

خاللهــا التنســيق عبــر خطــط العمــل الوطنيــة لالســتجابة
للجائحــة .ومــن شــأن هــذا النهــج أن يضمــن تعميــم
مراعــاة اعتبــارات النــوع االجتماعــي فــي جميــع التدابيــر
المتخــذة للتصــدي لجائحــة كورونــا بمــا يتماشــى
مــع خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن وغيرهــا مــن االلتزامــات لخاصــة بالمســاواة
بيــن الجنســين .وتســتلزم خطــط العمــل الوطنيــة إنشــاء
لجــان مؤلفــة مــن الهيئــات الحكوميــة المعنيــة ،وإلــى
حــد مــا ،مــن منظمــات المجتمــع المدنــي .ويمكــن أن
تســتفيد فــرق االســتجابة لجائحــة كورونــا مــن مشــورة
وتوصيــات هــذه اللجــان .كمــا تقــدم الهيــاكل المعتمــدة
فــي فلســطين هــذا النــوع مــن الفــرص (انظــر اإلطــار .)4

وفــي المقابــل ،عنــد تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن يجــب االنتباه إلــى تأثيرات جائحة
كورونا .وتوكل الخطط الست جميعها مسؤولية التنفيذ
إلــى اإلدارات الحكوميــة المختلفــة .وتعــد تلــك اإلدارات
نفســها مســؤولة عــن جوانــب مــن االســتجابة للجائحــة.
وهنــاك فرصــة كبيــرة لتنفيــذ مجموعتــي أطــر التخطيــط
زخمــا
علــى نحـ ٍـو متســق ومتزامــن .كمــا تخلــق الجائحــة ً
خاصــا لتعزيــز التعــاون بيــن الهيئــات المكلفــة بتنســيق
ًّ
خطــة العمــل الوطنيــة ووزارات الصحــة والجهــات الفاعلــة
(إن لــم تكــن بالفعــل مشــاركة فــي الهيئــة الرقابيــة) بغيــة
معــا
تحســين االســتجابة الفوريــة لجائحــة كورونــا والعمــل ً
للتعامــل مــع اآلثــار المترتبــة علــى الجائحــة علــى المــدى
الطويــل ،بمــا فــي ذلــك تأثيرهــا الحتمــي علــى خدمــات
رعايــة الصحــة اإلنجابيــة المقدمــة للنســاء والفتيــات.

اإلطار (:)4
دراســة حالــة :التقاطــع بيــن آليــات الرقابــة علــى خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
واالســتجابات الوطنيــة لجائحــة كورونــا
فــي فلســطين ،تــم تشــكيل لجنــة لإلشــراف علــى مقاربــات التصــدي ألزمــة كورونــا .وتختــص اللجنــة بالمهــام
التاليــة:
 )1تقييــم االحتياجــات ووضــع إجــراءات معياريــة للتعامــل مــع الحــاالت المشــتبه فيهــا واألشــخاص المصابيــن
بـــفيروس كورونــا؛
 )2متابعة واستيعاب معايير منظمة الصحة العالمية؛
 )3التنسيق مع دول الجوار؛
 )4تنسيق إجراءات الوقاية والعالج مع الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
 )5توعية الجمهور بالفيروس.
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وســوف تتخــذ اللجنــة قــرارات حاســمة بشــأن االســتجابة لجائحةكورونــا .وتشــارك وزارة شــؤون المــرأة فــي اللجنــة
كمــا تــرأس اللجنــة الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة والســام واألمــن .وقــد أنشــأت الــوزارة  280لجنــة طــوارئ علــى
المســتوى الميدانــي فــي مناطــق مختلفــة تضــم أكثــر مــن  1500امــرأة .وتنســق اللجــان الميدانيــة مــع اللجنــة
رفيعــة المســتوى المعنيــة بجائحــة كورونــا ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بدعــم النســاء الناجيــات مــن العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي .ويعــد التعــاون بيــن لجنــة تنســيق خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
ولجنــة االســتجابة الوطنيــة لجائحــة كورونــا فرصــة واضحــة لتعزيــز االســتجابات الوطنيــة مــع مراعــاة اعتبــارات النــوع
االجتماعــي .وســوف تشــمل خطــة العمــل الوطنيــة المنقحــة المقبلــة ،والتــي ال تــزال قيــد التطويــر ،جوانــب
االســتجابة لـــجائحة كورونــا.
وضوحــا بيــن خطــط العمــل الوطنيــة وإطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا فــي
وتتمثــل أكثــر مجــاالت التداخــل
ً
قضايــا الحمايــة االجتماعيــة (ركيــزة ‹حمايــة الشــعوب› فــي إطــار األمــم المتحــدة) .وترتبــط التدابيــر الــواردة فــي خطــط
العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن التــي تنــدرج تحــت هــذه الركيــزة فــي المقــام األول باالســتجابات
أيضــا التعليــم وأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة األوســع
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،بــل إنهــا تشــمل ً
38. UN Women, A gender response to COVID-19 in Iraq: A Guidance Note on Actors’ Engagement, 30 April 30, 2020.
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نطاقــا واإلغاثــة اإلنســانية .وتعــزز خطــة العمــل الوطنيــة
ً
الخاصــة بلبنــان التدابيــر وثيقــة الصلــة بإطــار االســتجابة
لجائحــة كورونــا ،مثــل اســتخدام التحليــل الجنســاني فــي
االســتجابة اإلنســانية والتأهــب للكــوارث .وتتضمــن
خطــة العمــل الوطنيــة الفلســطينية تدابيــر ذات صلــة،
مثــل ضمــان حصــول النســاء علــى ميــاه الشــرب اآلمنــة
والغــذاء .وتتوافــق جميــع هــذه الجهــود بشــكل مباشــر مــع
مجــاالت العمــل الــواردة تحــت ركيــزة الحمايــة االجتماعيــة
فــي إطــار األمــم المتحــدة لجائحــة كورونــا .وهــي تدابيــر
عمليــة ومهمــة فــي إطــار خطــط العمــل الوطنيــة ،ويعــد
تنفيذهــا بصفــة مســتمرة أمـ ًـرا بالــغ األهميــة ،وتكتســي
أهميــة أكبــر أثنــاء الجوائــح الصحيــة.
وبشــكل عــام ،فــي جميــع خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن ،تمثــل التدابيــر المتعلقــة
بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي  % 47مــن
إجمالــي التدابيــر المتعلقــة بركيــزة الحمايــة االجتماعية (61
 )%فــي إطــار عمــل األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا
وثمــة تركيــز فــي جميــع خطــط العمــل
(انظــر الشــكل َّ .)6
الوطنيــة الســت علــى منــع العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي والتصــدي لــه ،وهــو اتجــاه واضــح فــي جميــع
خطــط العمــل الوطنيــة المعنيــة بالمــرأة والســام واألمــن
علــى مســتوى العالــم .فتتضمــن خطــة العــراق ،علــى
ســبيل المثــال ،تدابيــر لتدريــب الشــرطة علــى االســتجابة
للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتعديــل القوانيــن
المتعلقــة بإعمــال حقــوق المــرأة والتصــدي للعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،وتوفيــر دور لإليــواء
وجمــع البيانــات عــن الحــوادث .وبهــذه الطريقــة ،ســتكون
القوانيــن الصحيحــة وطــرق جمــع البيانــات والخدمــات
جاهــزة لالســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
باســتمرار ،وكذلــك عندمــا تكــون هنــاك تقاريــر متزايــدة
عــن العنــف وحاجــة متزايــدة إلــى الخدمــات ودور اإليــواء
نتيجــة ألزمــة صحيــة مثــل جائحــة كورونــا .والجديــر بالذكــر
إنــه توجــد فــي العــراق مجموعــة ضغــط قويــة لســرعة
اعتمــاد وتنفيــذ التشــريعات المتعلقــة بالعنــف القائــم
39
علــى النــوع االجتماعــي نتيجــة لهــذه الجائحــة.

39. Ban Barkawi (Reuters), “Iraq’s stalled domestic violence bill
may be revived by government”, 18 May 2020.
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الشكل 6
نســبة التدابيــر المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع
االجتماعــي مــن مجمــوع التدابيــر التــي تنــدرج تحــت
ركيــزة حمايــة الشــعوب فــي إطــار االســتجابة لجائحــة
كورونــا

تدابير الحماية االجتماعية المرتبطة بالعنف القائم على النوع االجتماعي % 47
تدابير اجتماعية أخرى % 14
جميع التدابير األخرى الواردة في خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسالم
واألمن المرتبطة بإطار االستجابة لجائحة كورونا % 39

وبالنظــر إلــى الشــواهد علــى أن العنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي قــد زاد فــي المنطقــة وفــي جميــع
أيضــا
أنحــاء العالــم نتيجــة لجائحــة كورونــا ،يتعيــن ً
ضمــان اتخــاذ تدابيــر مدروســة فــي خضــم األزمــة
لتحديــد النســاء والفتيــات الالئــي يتعرضــن للعنــف
وســوء المعاملــة والوصــول إليهــن وتمكينهــن مــن
اإلبــاغ والوصــول إلــى الخدمــات (انظــر اإلطــار 5
لجهــود تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن الموجهــة نحــو العنــف القائــم
علــى النــوع االجتماعــي والجائحــة) .وتنطــوي ركيــزة
الصحــة فــي إطــار عمــل األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة
كورونــا علــى تدبيــر لتوفيــر «الدعــم فــي تتبــع الســكان
المعرضيــن للخطــر والوصــول إليهــم» .ومــن األهميــة
بمــكان مقارنــة هــذا التدبيــر المتعلــق بالصحــة بالتدابيــر
فضــا
المندرجــة تحــت ركيــزة الحمايــة االجتماعيــة،
ً
عــن إقامــة روابــط عبــر مجــاالت العمــل المماثلــة
ضمــن خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن .وعلــى هــذا النحــو ،يمكــن أن تعمــل ركيزتــا
جنبــا إلــى جنــب
الصحــة و الحمايــة االجتماعيــة
ً
لضمــان بلــوغ كافــة الجهــود المحــددة للوصــول إلــى
النســاء فــي المواقــف الضعيفــة بشــكل خاص—مثــل
النســاء الالئــي يتعرضــون لإلســاءة ،أو المهاجــرات أو
المحتجزات—أثنــاء الجائحــة.

وفيمــا يتعلــق باالحتجــاز ،هنــاك تدابيــر محــددة موضحــة
فــي خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بتونــس ،مثــل
«تجديــد البنيــة التحتيــة لمراكــز االحتجــاز لضمــان تلبيــة
مرافقهــا للمعاييــر الدوليــة» و»تحديــث مراكــز االحتجــاز بمــا
يتماشــى مــع نهــج النــوع االجتماعــي وحقــوق اإلنســان
لجميــع الفئــات العمريــة لمنــع العنــف الجنســي».
وتتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بلبنــان التدبيــر
التالــي« :إجــراء دراســة حــول احتياجــات النســاء والفتيــات
المســتضعفات فــي لبنــان إلــى الحمايــة ،لتحديــد خدمــات
الحمايــة الحاليــة واإلضافيــة المطلوبــة» ويشــتمل

مؤشــر هــذا التدبيــر علــى ‹عــدد النســاء فــي الســجون›.
ورغــم أهميــة معالجــة الشــواغل المتعلقــة بالعنــف
القائــم علــى النــوع االجتماعــي داخــل مؤسســات
االحتجــاز واإلصالحيــات ،إال أنــه ينبغــي إيــاء المزيــد
مــن االهتمــام بنواقــص الحقــوق العامــة للنســاء
المحتجــزات .ويجــب أن تســتمر التدابيــر الــواردة فــي
خطــة العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن
فــي ظــل الجائحــة الحاليــة ،وأن تُ ســتخدم لضمــان
شــمول التدابيــر المتخــذة للتصــدي لجائحــة كورونــا
حمايــة الســجينات.

اإلطار ()5
خطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن المرأة والسالم واألمن واالستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي
تعاونــت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة مــع الهيئــة الوطنيــة للمــرأة اللبنانيــة وجهــات فاعلــة أخــرى إلعطــاء األولويــة
لبعــض التدخــات فــي إطــار خطــة العمــل الوطنيــة اللبنانيــة بشــأن قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة
ً
ـتجابة لجائحــة كورونــا.
رقــم  ،1325مــن أجــل توســيع نطــاق العمــل حــول العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي اسـ
وتشــمل األولويــات المحــددة اإلصالحــات القانونيــة وتوفيــر دور اإليــواء والســكن للناجيــات مــن العنــف المنزلــي.
مرســوما يقضــي بإنشــاء صنــدوق خــاص للناجيــات مــن
وقــد أعــدت وزارة الشــؤون االجتماعيــة ووزارة العــدل
ً
العنــف ،لكــن لــم يتــم اعتمــاده بعــد .كمــا ســلمت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ‹ 500حقيبــة إنعــاش› للنســاء
والفتيــات الناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي والســجينات لتلبيــة احتياجاتهــن العمليــة الفوريــة
أثنــاء الجائحــة.
يتجلــى التأثيــر المدمــر علــى األنظمــة االقتصاديــة الكليــة والوطنيــة نتيجــة لجائحــة كورونــا علــى مســتوى العالــم.
ـا للغايــة مــن التدابيــر الــواردة فــي خطــط العمــل الوطنية بشــأن المرأة والســام
ـددا قليـ ً
وتوضــح النتائــج أن هنــاك عـ ً
واألمــن ،التــي تركــز علــى ســبل عيــش المــرأة وريادتهــا لألعمــال التجاريــة واضطالعهــا بــاألدوار االقتصادية الرســمية،
باإلضافــة إلــى أنشــطتها االقتصاديــة غيــر الرســمية .وتحــدث هــذه النــدرة علــى الرغــم مــن األدلــة التــي تشــير إلــى
الفجــوة األوســع فــي دعــم قيــام المــرأة بــاألدوار االقتصاديــة فيمبــادرات بنــاء الســام بعــد انتهــاء الصــراع 40والــدور
الهــام الــذي تلعبــه المــرأة فــي األنشــطة االقتصاديــة غيــر الرســمية وأدوار الرعاية—وكلهــا ذات صلــة بموجــب أجنــدة
المــأة والســام واألمــن.

وتكتســي قــدرة المنظمــات النســائية والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة ووكاالت األمــم المتحــدة علــى تكييــف
البرامــج بســرعة مــع ظــروف الوبــاء بمــا يســمح باســتمرار المبــادرات الداعمــة لألنشــطة االقتصاديــة للمــرأة ،أهميــة
كبــرى فــي ظــل األزمــة الحاليــة .وقــد تــم تطويــر مناهــج مبتكــرة لضمــان اســتمرار وصــول النقــد إلــى النســاء عندمــا
يتعــذر عليهــن التنقــل بشــكل كامــل بســبب سياســات العــزل (انظــر اإلطــار .)6

40. Patricia Justino, “Women Working for Recovery: The Impact of Female Employment on Family and Community Welfare after
Conflict”, in Sourcebook on Women, Peace and Security (UN Women, 2012).
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اإلطار ()6
دراسة حالة :تكييف أنشطة التمكين االقتصادي مع جائحة كورونا
فــي األردن قبــل الجائحــة ،أنشــأت هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة نظــام صــرف نقــدي لبرنامــج النقــد مقابــل العمل
باســتخدام الكتــل المتسلســلة ،ممــا أتــاح اســتمرارية الدفــع أثنــاء الجائحــة .ومــن خــال مراكــز الواحــة لتمكيــن
المــرأة التابعــة للهيئــة يمكــن للنســاء المســجالت فــي مبــادرة النقــد مقابــل العمــل الوصــول إلــى أموالهــن مــن
خــال تقنيــة مســح قزحيــة العيــن وبالتالــي تجنــب االتصــال الجســدي .وتتوافــر التكنولوجيــا فــي ‹محــات الســوبر
ماركــت› التابعــة لبرنامــج الغــذاء العالمــي .وعــاوة علــى ذلــك ،مــن خــال مجموعــات الواتســاب ،تســتطيع
هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة نشــر المعلومــات إلــى المجموعــات النســائية التــي تقــوم بدورهــا بمشــاركتها مــع
41
مجتمعاتهــن المحليــة.
وفيمــا يتعلــق بخطــط العمــل المحــددة ،فــإن األردن وفلســطين وتونــس لديهــا نســب منخفضــة مــن التدابيــر
المتعلقــة باالنتعــاش االقتصــادي وال تتخــذ أي تدابيــر فــي قضايــا االقتصــاد الكلــي (انظــر الشــكل  .)7ويتــم
توجيــه العديــد مــن خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن نحــو مجــاالت محــددة مــن اهتمامــات
الدولــة ومصالحهــا ،مثــل أمــن الدولــة والمخــاوف مــن العنــف المســلح ،ممــا يتــرك مســاحة صغيــرة لالحتياجــات
التــي قــد تكــون أساســية وملحــة أكثــر بالنســبة للنســاء المتضــررات مــن النزاعــات المســلح واللجــوء والهجــرة.
41. UN Women, “Using technology to assist vulnerable Syrian refugees during COVID-19 lockdown”, 28 April 28, 2020. Available
at https://jordan.unwomen.org/ru/news/stories/2020/april/feature-technology-to-assist-refugees-during-covid-19-lockdown (acوقــد كانــت لخطــة لبنــان نتيجــة مهمــة تركــز بشــكل خاص الشكل (:)7
cessed 10 June, 2020).

علــى مشــاركة المــرأة فــي القطــاع االقتصــادي« :تــزداد نســبة التدابيــر فــي الخطــة الوطنيــة األردنيــة بشــأن
مشــاركة المــرأة فــي القطــاع االقتصــادي مــن خــال المــرأة والســام واألمــن عبــر الركائــز الخمــس فــي إطــار
إصالحــات السياســات وتوفيــر بيئــة مواتيــة وعمــل الئــق االســتجابة لجائحــة كورونــا
وحمايــة للنســاء فــي القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي
(النتيجــة  42 .)3وتشــمل التدابيــر المحــددة التدخــل :3.1.2
«إجــراء مســح وطنــي لتقييــم الفــرص واالحتياجــات
والفجــوات بغيــة تعزيــز التمكيــن االقتصــادي للمــرأة»
وااللتــزام فــي مخرجاتــه بتهيئــة «ظــروف مواتيــة تشــمل
العمــل الالئــق والحمايــة  ...للمــرأة فــي القطاعيــن
الرســمي وغيــر الرســمي» .وتتوافــق هــذه التدابيــر بشــكل
مباشــر مــع ركيــزة االســتجابة االقتصاديــة والتعافــي فــي
إطــار األمــم المتحــد بشــأن جائحــة كورونــا الــذي يتضمــن
تدبيــرا إلجــراء «تقييمــات اجتماعيــة واقتصاديــة ســريعة
ً
لســوق
وتشــخيصات
الجنســاني
للمنظــور
ومراعيــة
االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون
الصحة % 3
متعدد األطراف % 0
العمــل وبيئــة األعمــال» وركيــزة االســتجابة االقتصاديــة
التماسك االجتماعي وقدرة المجتمعات
تدبيــرا إلجــراء
الكليــة فــي اإلطــار ،والتــي تتضمــن
ً
الحماية االجتماعية % 0
المحلية على الصمود % 1
تقييمــات لتأثيــر األزمــة ،بمــا فــي ذلــك التأثيــر االجتماعــي
واالقتصــادي.
خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا % 67
االستجابة واالنتعاش االقتصادي % 0

.42

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ،خطة العمل الوطنية اللبنانية بشأن قرار

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ،1325ص .32 .متاحة على
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/Lebanon %20NAP %20
.(2019-2022).pdf
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الشكل (:)8
نســبة التدابيــر فــي الخطــة الوطنيــة اللبنانيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن عبــر الركائــز الخمــس فــي إطــار
االســتجابة لجائحــة كورونــا

الصحة

االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون
متعدد األطراف % 3

الحماية االجتماعية % 34

التماسك االجتماعي وقدرة المجتمعات
المحلية على الصمود % 15

االستجابة واالنتعاش االقتصادي % 9

خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا% 39

يرتبط أحد المجاالت الرئيســية للتداخل بين خطط العمل
الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن وإطــار األمــم
المتحــدة بشــأن جائحــة كورونــا بعــدد التدابيــر الــواردة فــي
اإلطــار فيمــا يخــص إجــراء تقييمــات اجتماعيــة واقتصاديــة
وتقييمــات األثــر فــي إطــار ركيزتــي االنتعــاش االقتصــادي
واالســتجابة االقتصاديــة الكليــة .وتحتــوي جميــع خطــط
العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن علــى
إجــراءات تتعلــق بتوليــد المعلومــات والبحــث والدعــوة
فيمــا يتعلــق بوضــع النســاء والفتيــات المرتبــط بتنفيــذ
الخطــة ،بمــا فــي ذلــك معالجــة قضايــا مثل العنــف القائم
علــى النــوع االجتماعــي واحتياجــات الحمايــة .وعلــى ســبيل
المثــال ،تتضمــن خطــة العمــل الوطنيــة التونســية—تحت
محور المعلومات والدعوة—التدبير التالي« :إجراء دراسات
حــول المعاييــر االجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا العنــف ضــد
النســاء والفتيــات» .ويمكــن اســتغالل االلتــزام بإجــراء هــذه
الدراســات مــن الخطــة الوطنيــة للتأثيــر علــى طــرق إجــراء
التقييمــات لالسترشــاد بهــا فــي التصــدي لجائحــة كورونــا.
وبعبــارة أخــرى ،يجــب أن تنطــوي التقييمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة وتقييمــات األثــر لجائحــة كورونــا علــى تقييــم
ـا عن ديناميات
لتأثيــر الجائحــة على النســاء والفتيات ،فضـ ً
الصــراع بيــن الجنســين واألمــن وبنــاء الســام وتقاطعهــا
مــع الجائحــة.
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يعــد بنــاء الســام والتماســك االجتماعــي مــن الجوانــب
بالغــة األهميــة فــي تنفيــذ أجنــدة المــرأة والســام واألمــن.
ومــن األهميــة بمــكان التأكــد مــن أن جائحــة كورونــا لــن
تعكــس مســار التقــدم المحــرز فــي بنــاء الســام علــى
الصعيــد اإلقليمــي ،ومــن احتفــاظ الحــوار االجتماعــي
وعمليات الســام بالدعم والزخم حيثما أمكن ذلك .وكما
هــو موضــح أعــاه ،تشــتمل الخطــة الوطنيــة الخاصــة بكل
مــن فلســطين ( )% 17واليمــن ( )% 27علــى أعلــى نســبة
مــن لتدابيــر المتعلقــة بركيــزة التماســك االجتماعــي فــي
إطــار األمــم المتحــدة بشــأن جائحــة كورونا (انظر الشــكل ،3
والشــكل  ،9و الشــكل  .)10وتنطــوي كلتــا الخطتيــن علــى
تدابيــر تشــمل دور المــرأة فــي مبــادرات المصالحــة  ،حيــث
تهــدف خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة باليمــن إلــى تمثيــل
النســاء بنســبة  % 30فــي تلــك العمليــات.

ويكتســي هــذا النــوع مــن المبــادرات أهميــة خاصــة أثنــاء
األزمــات الصحيــة .ورغــم أن سياســات العــزل والتباعــد
االجتماعــي وغيرهــا قــد تمنــع التفاعــات االجتماعيــة،
فمــن األهميــة بمــكان تطبيــق مبــادئ الحــوار االجتماعــي
والتمكيــن التــي تقــوم عليهــا ركيــزة التماســك االجتماعــي
فــي إطــار األمــم المتحدةواالسترشــاد بهــا فــي االســتجابة
للجائحــة ،مثــل دعــم المبــادرات المجتمعيــة إلعــادة البــدء
علــى الفــور بمجــرد رفــع القيــود.

الشكل (:)9
نســبة التدابيــر فــي الخطــة الوطنيــة الفلســطينية بشــأن
المــرأة والســام واألمــن عبــر الركائــز الخمــس فــي إطــار
االســتجابة لجائحــة كورونــا

الصحة % 2

الحماية االجتماعية % 23

الشكل (:)10
نســبة التدابيــر فــي الخطــة الوطنيــة اليمنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن عبــر الركائــز الخمــس فــي
إطــار االســتجابة لجائحــة كورونــا

االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون متعدد
األطراف % 17

الصحة % 5

االستجابة االقتصادية الكلية والتعاون متعدد األطراف

التماسك االجتماعي وقدرة المجتمعات المحلية
على الصمود % 51

الحماية االجتماعية % 50

التماسك االجتماعي وقدرة المجتمعات المحلية على
الصمود % 27

االستجابة واالنتعاش االقتصادي % 7

خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا

االستجابة واالنتعاش االقتصادي % 7

خارج نطاق إطار االستجابة لجائحة كورونا % 11

ومــن ناحيــة أخــرى ،يتجلــى دور المؤسســات األمنيــة فــي إدارة االســتجابات للجائحــة علــى الصعيــد العالمــي .وعبــر
هــذه الخطــط ،تســاعد التدابيــر الراميــة إلــى توفيــر التدريــب فــي مجــال النــوع االجتماعــي وضمــان التــوازن الجنســاني
فــي الجهــات األمنيــة الفاعلــة ،علــى إنشــاء قطــاع أمنــي فاعــل وجاهــز لالســتجابة بالطــرق المناســبة لألزمــات.
ـتنادا إلــى خطــة العمــل الوطنيــة الخاصــة بــاألردن ،علــى ســبيل المثــال ،قامــت مديريــة األمــن العــام والقــوات
واسـ ً
المســلحة األردنيــة بنشــر فــرق مختلطــة مــن اإلنــاث والذكــور لألزمــات لتوفيــر الخدمــات للمواطنيــن أثنــاء فتــرة
الحجر—وبدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمرأة—قدمــت المســاعدة لهــؤالء الضبــاط فــي التعامــل مــع الضغــوط
مــن أجــل التغلــب علــى الصدمــات الثانويــة.
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الخاتمة
مــن الواضــح أن جائحــة كورونــا تؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر
مباشــر علــى ســياق الســام واألمــن العالمــي .وتنطــوي
األزمــات علــى اســتجابات حكوميــة متعــددة القطاعــات
تتطلــب مشــاركة الجهــات العســكرية واألمنيــة فيمــا
يتعلــق بالتحــرك نحــو التســويات السياســية والســام،
ومنظومــة األمــم المتحــدة وكياناتهــا ،ومنظمــات اإلغاثــة
اإلنســانية وبنــاء الســام ،ومقدمــي الخدمــات القانونييــن
وغيــر القانونييــن فــي مجــاالت الصحــة العامــة والصحــة
اإلنجابيــة ودور اإليــواء وخدمــات الحمايــة مــن العنــف ضــد
النســاء واألطفــال ،وعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي
ومناصرتهــا فــي جملــة مــن قضايــا المســاواة وحقــوق
اإلنســان ذات الصلــة.
ال يمكــن التعامــل مــع التداخــل بيــن الصراعــات والنــوع
االجتماعــي والفقــر واللجــوء والجائحــة بعمقــه وتعقيداتــه
مــن قبــل إدارة أو هيئــة حكوميــة واحــدة ،كمــا أن النهــج
المنعزلــة والقطاعيــة ال ترقــى إلــى مســتوى المهمــة؛
إنمــا تتطلــب األزمــة اتبــاع نهــج متعــددة األطــراف
منســقة وتعاونيــة علــى المســتوى العالمــي بيــن الــدول
والكيانــات اإلقليميــة ،وكذلــك بيــن الجهــات الفاعلــة علــى
المســتوى الوطنــي .وتوفــر خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن
المــرأة والســام واألمــن نقطــة انطــاق واضحــة لنــوع
المنســق الــازم لضمــان اتبــاع نهــج يراعــي
التخطيــط
َّ
النــوع االجتماعــي فــي االســتجابات الوطنيــة للتأثيــرات
الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة لألزمــة ،مــع مراعــاة
االحتياجــات المحــددة والمســاهمات المحتملــة لجميــع
الفئــات الســكانية المســتضعفة ،بمــا فــي ذلــك النســاء
والفتيــات.
يوضــح تحليــل خطــط العمــل الوطنيــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن مــن خــال إطــار األمــم المتحــدة بشــأن
جائحــة كورونــا كيــف مــدى أهميتهــا فــي االســتجابات
الوطنيــة للجائحــة .وفــي حيــن تتفق  % 64مــن التدابير عبر
خطــط العمــل الســت بشــكل مباشــر مــع النهــج الموصــى
بــه لإلطــار ،يجــب االســتمرار فــي تنفيــذ خطــط العمــل
الوطنيــة أثنــاء الجائحــة ،وكذلــك فــي إطــار االســتجابة
الوطنيــة لجائحــة كورونــا .وتكتســي التدابيــر المتخــذة
بموجــب خطــط العمــل الوطني—مثــل إصــاح القوانيــن
المتعلقــة بالعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي،
وتوفيــر دور اإليــواء والخدمــات الشــاملة للعنــف القائــم
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علــى النــوع االجتماعــي ،ودعــم ريــادة األعمــال النســائية
وأدوار المــرأة القياديــة فــي محافــل صنــع القــرار وبنــاء
الســام—أهمية خاصــة بالنســبة لنجــاح االســتجابة
لجائحــة كورونــا .وتتمثــل المهمــة الرئيســية اآلن فــي
أن تحافــظ الحكومــات علــى هــذا الزخــم ،لدعــم تنفيــذ
خطــط العمــل الوطنيــة الحاليــة بشــأن المــرأة والســام
واألمــن وكذلــك ضمــان اتبــاع نهــج يراعــي اعتبــارات
النــوع االجتماعــي فــي التصــدي لجائحــة كورونــا ،بمــا
فــي ذلــك التخطيــط المشــترك بيــن تلــك الخطــط
الوطنيــة وتخطيــط االســتجابة للجائحــة .كمــا أن هنــاك
فرصــة مهمــة للتعلــم مــن الجائحــة ليتــم دمجــه فــي
التخطيــط لألزمــات ،وذلــك فــي ظــل المراجعــات التــي
تشــهدها الخطــط الحاليــة واعتمــاد خطــط جديــدة ،مثل
خطــة العمــل الوطنيــة األولــى المرتقبــة بشــأن المــرأة
والســام واألمــن فــي مصــر.

التوصيات
يجــب مواصلــة عمليــة التحليــل والتخطيــط الحاليــة فــي
كل خطــة أثنــاء جائحــة كورونــا ،واســتخدامها كأســاس
لوضــع خطــط جديــدة لالســتجابة للجائحــة .ويتعيــن
تحديــد أوجــه التــآزر بيــن خطــط العمــل الوطنيــة المعنيــة
بالمــرأة والســام واألمــن وأزمــة كورونــا بشــكل واضــح
بحيــث تعكــس االســتجابة للجائحــة أجنــدة المــرأة
والســام واألمــن.
يجــب علــى كل دولــة إجــراء تحليــل جنســاني كامــل لتأثيــر
أزمــة كورونــا علــى كل ســياق ،بمــا فــي ذلــك تداخــل
النــوع االجتماعــي والجائحــة والصراعــات القائمــة
والخالفــات السياســية و/أو قضايــا بنــاء الســام .يجــب
أن تقــوم أيــة اســتجابة وطنيــة علــى أســاس فهم أفضل
للجائحــة ،ويتحقــق ذلــك فقــط مــن خــال اســتخدام
منظــور النــوع االجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين.
البــد مــن تحديــد فــرص االتســاق بيــن اإلدارات
الحكوميــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط
العمــل الوطنيــة ،وتلــك التــي تشــرف علــى االســتجابة
لـــجائحة كورونــا ،وتعظيــم أوجــه التطابــق بينهــا (حيثمــا
ً
ممكنــا) .ويعنــي ذلــك ضــرورة أن تكفــل
كان ذلــك
تلــك اإلدارات المشــرفة علــى تنفيــذ خطــط العمــل
واالســتجابة لجائحــة كورونــا وجــود المــرأة والســام
واألمــن ضمــن االســتجابة الوطنيــة للجائحــة .كمــا
أيضــا أنــه يجــب علــى الحكومــات تعييــن أفــراد في
يعنــي ً
فــرق االســتجابة الوطنيــة الخاصــة بهــا مــن المشــاركين
فــي الخطــة الوطنيــة بشــأن المــرأة والســام واألمــن؛
ويجــب أن تضطلــع الــوزارة المســؤولة عــن خطــة العمــل
الوطنيــة بــدور رائــد فــي االســتجابة لجائحــة كورونــا.
يجــب تمويــل اآلليــة الوطنيــة للمــرأة ودعمهــا سياسـ ًـيا
للقيــام بــدور قيــادي فــي تعميــم مراعــاة حقــوق المــرأة
والمســاواة بيــن الجنســين فــي التدابيــر المتخــذة
للتصــدي لجائحــة كورونــا .وتقــود اآلليــات الوطنيــة
المعنيــة بشــؤون المــرأة خطــط العمــل الوطنيــة
الخاصــة بالمــرأة والســام واألمــن فــي الــدول العربيــة؛
رئيســيا علــى أســاس
دورا
ً
حيــث تمنــح هــذه الــوزارات ً
خطــة العمــل ،وكذلــك مــن خــال مهامهــا األساســية
المتمثلــة فــي تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين من خالل
الحكومــة .ويجــب أن تعمــل هــذه اآلليــات عبــر الحكومــة
لدعــم التحليــل الجنســاني ألزمــة كورونــا ،والدعــوة
لمشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرارات المتعلقــة بــإدارة
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أزمــة كورونــا واالســتجابة لهــا والتعافــي مــن آثارهــا،
وتســليط الضــوء علــى أوجــه عــدم المســاواة الصارخــة
بيــن الجنســين مثــل تفاقــم العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي جــراء األزمــة.
تتطلــب الثغــرات المعياريــة الموجــودة فــي أجنــدة
المــرأة والســام واألمــن ،مثــل األنشــطة االقتصاديــة
اهتمامــا
الرســمية وغيــر الرســمية للمــرأة وصحــة المــرأة،
ً
خاصــا عنــد تطويــر األجنــدة فــي المســتقبل ،وتحديــداً
ً
فــي االســتجابات لجائحــة كورونــا .وقــد أكــدت الدراســة
التحليليــة أن دعــم ريــادة المــرأة لألعمــال ،وســبل العيــش
فضــا عــن موقعهــا المهيمــن فــي االقتصــاد
العامــة،
ً
غيــر الرســمي تمثــل فجــوة فــي أجنــدة المــرأة والســام
واألمــن ومــا ينتــج عنهــا مــن خطــط وطنيــة .ويحتــاج
عاجــا
نزاعــا
ً
األمــر إلــى مزيــد مــن االهتمــام باعتبــاره ً
وضــرورة حتميــة للمســاواة بيــن الجنســين فــي مرحلــة
مــا بعــد انتهــاء الصــراع .ويحتــاج التخطيــط االقتصــادي
فــي أزمــة كورونــا إلــى الحــد مــن مخاطــر تعزيــز الصــور
النمطيــة والتوقعــات القائمــة علــى النــوع االجتماعــي،
وزيــادة عــبء الرعايــة علــى النســاء والفتيــات ،وقلــة
االســتثمار فــي وجودهــن فــي االقتصــاد غيــر الرســمي
وتعزيــز فرصهــن فــي االســتقاللية االقتصاديــة.
ويتعيــن علــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة
المنخرطــة فــي األزمــات اإلنســانية التــي نشــأت وطــال
أمدهــا بســبب الجائحــة ،مواءمــة عملهــا مــع االلتزامــات
الدوليــة بشــأن المســاواة بيــن الجنســين ،بمــا فــي
ذلــك أجنــدة المــرأة والســام واألمــن .ويجــب عليهــا
دعــم محــاوالت الحكومــات لتعميــم مراعــاة المنظــور
الجنســاني مــن خــال خطط االســتجابة لجائحة كورونا ،ال
ســيما مــن خــال تنفيــذ خطــط العمــل الوطنيــة المعنيــة
بالمــرأة والســام واألمــن .كمــا يجــب تكييــف التدابيــر
المتخــذة للتصــدي للوبــاء ،بمــا فــي ذلــك اســتراتيجيات
الحجــر والعــزل ،والطــرق الجديــدة لتقديــم الخدمــات
وفقــا لوضــع األشــخاص المقيميــن فــي
األساســية،
ً
مواقــع النــزوح ،بمــا فــي ذلــك الالجئيــن الذيــن يعيشــون
فــي أوضــاع محفوفــة بالمخاطــر.

وينبغــي تخصيــص المزيــد مــن مــوارد التمويــل
للمنظمــات النســائية نظـ ًـرا لــأدوار العديــدة التــي تلعبهــا

فــي االســتجابات الوطنيــة للوبــاء .ويشــمل ذلــك دعــم
دورهــا فــي التدخــل المجتمعي ،مثل تبــادل المعلومات
والحــوار المجتمعــي وبنــاء الســام ممــا يســهم فــي
تعميــق الثقــة فــي تلــك المنظمــات فــي هــذا الوقــت.
أيضــا إعطــاء األولويــة وتخصيــص مــوارد
ومــن المهــم ً
لخدمــات الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي والتصــدي لــه التــي يقدمهــا المجتمــع
فضــا عــن الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.
المدنــي،
ً
ويجــب أال تصــرف االســتجابة لـــجائحة كورونــا ،علــى
الصعيديــن العالمــي والوطنــي ،االنتبــاه أو التمويــل
بعيــدا عــن حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن
أو المــوارد
ً
الجنســين خــارج نطــاق االســتجابة لجائحــة الكورونــا.
وفــي معــرض االســتجابة للجائحــة باعتبــاره مــن
األولويــات ،يتعيــن دعــم اســتجابات المنظمــات
النســائية للوبــاء علــى المســتويين الجزئــي والكلــي
ـا عــن مســاعدتها فــي الحفــاظ
واالســتثمار فيهــا ،فضـ ً
علــى محــور تركيــز عملهــا األصلــي .إن أوجــه القصــور
المســتمرة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،والتهميــش،
واإلقصــاء ،والعنــف ،وســوء المعاملــة التــي تتعــرض
لهــا النســاء والفتيــات لــن تختفــي أثنــاء الجائحــة؛ بــل إن
األزمــة لــن تــؤدي فــي بعــض الحــاالت إال إلــى تفاقــم
هــذه القضايــا.
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إلنجــاح تدابيــر التصــدي لجائحــة كورونــا ينبغــي االسترشــاد
والمحدثــة.
بشــكل كامــل بالتحليــات الجنســانية الحاليــة
َّ
وعلــى الصعيــد العالمــي ،يجــب علــى أيــة هيئــة معياريــة أو
آليــة تشــغيلية أنشــأتها األمــم المتحــدة لالســتجابة لجائحــة
كورونــا أن تضــع قضايــا النــوع االجتماعــي والمســاواة
نطاقــا (العــرق واألصــل اإلثنــي والســن والميــل
األوســع
ً
الجنســي والقــدرات) وأجنــدة المــرأة والســام واألمــن
فــي صميــم عملهــا .وفــي الســياقات المتأثــرة بالنــزاع
وعمليــات بنــاء الســام ،يجــب أن يكــون تحقيــق أجنــدة
المــرأة والســام واألمــن الهــدف األســمى لجميــع التدابيــر
المتخــذة للتصــدي لألزمــة.

)Footnotes(
9. Ban Barkawi (Reuters), “Iraq’s stalled domestic
violence bill may be revived by government”, 18
May 2020.

1. UN Women Palestine, COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications
for Policy and Programming, April 2020.

10. Sam Mednick, “Syrian refugee women face
new COVID-19 battleground”, The New Humanitarian, 12 May 2020. Available at https://www.
thenewhumanitarian.org/news/2020/05/12/
Syria-refugee-women-coronavirus-battleground
(accessed 5 June 2020); UN Women Palestine,
COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic
in Palestine and Implications for Policy and Programming, April 2020; UN Women and others,
Impacts of COVID-19 Crisis on the access of
women victims and survivors of violence to justice and security services in Palestine, 2020; UN
Women, Gender and the crisis of COVID-19 in
Tunisia, 2020; UN Women, Priorities for Gender
Equality in Yemen’s COVID-19 Response, 2020.

2. UN Women Yemen, Priorities for Gender Equality
in Yemen’s COVID-19 Response, 2020.

11. UN Women and others, Impacts of COVID-19 Crisis on the access of women victims
and survivors of violence to justice and security
services in Palestine, 2020.

6. UN Women, A Gender Response to COVID-19
in Iraq: A Guidance Note on Actors’ Engagement,
30 April 2020.

12. Eliza Volkmann, Migrants in detention centre
go on hunger strike in fear of coronavirus. Al-Monitor 17 April 2020. https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2020/04/tunisia-migrants-detention-lack-protection-coronavirus.html (accessed
15 June 2020).
13. Ban Barkawi (Reuters), “Plight of Lebanon’s migrant maids spurs coronavirus repatriation push”, 27 May 2020. Available at
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lebanon-migrants-t/plight-of-lebanons-migrant-maids-spurs-coronavirus-repatriation-push-idUSKBN23407A (accessed 12 June
2020).

3. UN Women Tunisia, Gender and Crisis of COVID-19 in Tunisia: Challenges and Recommendations, 2020.
4. UN Women, UNFPA, National Commission for
Lebanese Women and WHO, Gender Alert on
COVID-19 Lebanon, Gender Alert series, In focus:
Women, Gender Equality and Health, no. 4, 3 July
2020. Available at https://lebanon.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/e_gender_alert_on_covid-lebanon_issue_4_-_health_final.pdf.
5. ICG, COVID-19 and Conflict.

7. UN Women Palestine, COVID-19: Gendered Impacts of the Pandemic in Palestine and Implications
for Policy and Programming, April 2020.
8. Barkawi and Farouk, 7 April 2020; Timour
Azari, “Domestic abuse cases soar in Lebanon
amid coronavirus lockdown”, Al Jazeera, 17 April
2020. Available at https://www.aljazeera.com/
news/2020/04/domestic-abuse-cases-soar-lebanon-coronavirus-lockdown-200416233054044.
html (accessed 20 April 2020); UN Women, Rapid
Assessment on COVID-19 and Domestic and Family Violence Services across Palestine, brief, 2020.
Available at https://www2.unwomen.org/-/media/
field %20office %20palestine/attachments/publications/2020/5/fianl %20rapid %20assessment %20
on %20covid-19 %20(003).pdf?la=en&vs=5745.

35

Available at https://www2.unwomen.org/-/
media/field %20office %20arab %20states/attachments/2020/05/ceasefire %20declaration/
update %204 %20june/2020-06-03_declaration-csos-en.pdf?la=en&vs=4825 (accessed 1
June 2020).

14. Rana Aoun, COVID-19 Impact on Female Migrant Domestic Workers in the Middle East, GBV
AOR Helpdesk; International Labour Organization,
Impact of COVID-19 on migrant workers in Lebanon and what employers can do about it, 6 April
2020.

23. Carole Malek, “Will the coronavirus pandemic
intensify or defuse Middle East Conflicts?”, Arab
News, 19 June 2020. Available at https://www. 15. UN Women, Rapid Assessment of the Impact
arabnews.com/node/1687246/middle-east (ac- of COVID-19 on Vulnerable Women in Jordan, April
2020.
cessed 19 June 2020).
16. UN Women Palestine, Impact of COVID-19 on
women-led micro, small and medium enterprises in
Palestine, infographic report, 14 April 2020. Available at https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/impact-of-covid19-on-women-led-msmes-in-palestine.
17. Emily Rohof, “COVID-19 exposes Jordan’s gender-related flaws”, HIVOS interview, 27 May 2020.
Available at https://womeninleadership.hivos.org/
covid-19-exposes-jordans-gender-related-flaws/
(accessed 5 June 5, 2020).
18. UN ESCWA, 18 March 2020.
19. N. Salti, and N. Mezher, Women on the verge
of an economic breakdown (UN Women, forthcoming).
20. Fawzia Al-Ammar and Hannah Patchett, The
Repercussions of War on Women in the Yemeni
Workforce (Sana’a Center for Strategic Studies, 23
July 2019).
21. UN Women Yemen, Priorities for Gender Equality in Yemen’s COVID-19 Response, action brief,
2020.
22. UN Secretary General and others, “On the occasion of Eid al-Fitr, women civil society organizations
in the Arab States Region join UN Secretary-General
António Guterres’s call for ceasefire and unity in the
face of COVID-19”, joint statement, 29 May 2020.

36

