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 رسالة التقديم

 

  خلفية

الحالية وآثارها. باإلضافة إلى التأثير المباشر للعدوى    19-فيروس كوفيد  النساء أكثر تضررا من جائحة

العنف   بفيروس كورونا المستجد، فإن صحة النساء وسالمتهن معرضة لخطر أكبر حيث تم اإلبالغ عن زيادة

، تواجه   وسط هذه األزمة غير المسبوقة  وانخفاض خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية.  المنزلي واإلساءة

ً  خطًراا من الرعاية و النساء أيًضا عبًءا متزايدً  ألنهن يمثلن غالبية العاملين في مجال    لإلصابة بالمرض تابعا

اإلضافة إلى التأثير غير  هذا ب .الصحة ومقدمي الرعاية في المنازل والعائالت والمجتمعات على مستوى العالم 

المباشر وغير المتناسب للوباء على سبل عيش ورزق النساء في كل مكان. وبما أن أغلبية النساء يعملن  

، فغالبا ما يفتقرن إلى التأمين الصحي والضمان االجتماعي ، مما يعرضهن لمزيد من   لموازي االقتصاد ا في

 المخاطر. 

من العاملين في مجال الرعاية الصحية في العالم وهن أكثر عرضة بشكل عام   ٪70 في حين أن النساء يشكلن

يطر الرجال  من قادة الدول والحكومات. يس  ٪ 6فقط من البرلمانيين و   ٪25 في أوقات األزمات ، فإنهن يشكلن

بشكل كبير على فرق االستجابة للطوارئ و ادارة األزمات في جميع أنحاء العالم ، كما هو موضح مؤخرا  

في   عدد قليل من النساء . باإلضافة إلى ذلك ، تتم دعوةالمملكة المتحدةو الواليات المتحدة على سبيل المثال في 

 وسائل اإلعالم لتقديم خبراتهن في االستجابة لألزمة. 

تمثيل النساء مهم ، وذلك خاصة في أوقات األزمات. إن الطرق التي نتصدى بها للوباء وتداعياته سوف  

تتحدى المؤسسات الديمقراطية بطريقة غير مسبوقة إذا لم تتخذ االجراءات المناسبة. مع تأجيل االنتخابات و  

عد وإغالق البرلمانات و المداوالت على اإلنترنت وتقليص المساحات اإلعالمية التقليدية ، قد  التصويت عن ب

 يتم إسكات أصوات النساء بشكل أكبر مع تقليص أولوية قضايا المساواة بين الجنسين. 

لضمان أحسن استجابة لإلغاثة دون المساس بسالمة المرأة وحقوقها ، يجب على الحكومات وصناع القرار  

في جميع القطاعات إدراج منظور النوع االجتماعي في جميع القرارات. إن السياسات التي تراعي الفوارق  

بين الجنسين والتي تعترف باحتياجات المرأة وتستجيب لها لن تفيد النساء فقط بل المجتمع ككل. لقد أظهرت  

القادة ، المنتخبين وغير المنتخبين   هذه األزمة ، أكثر من أي وقت سابق ، أن سالمة الناس مرتبطة بقرارات 

 في مصيرنا ألن مستوى تعرضنا متعادل بتعرض األكثر ضعفا بيننا.  جميعا مرتبطون  نحن منهم.

 الهدف

في عملية اتخاذ القرار بشأن   نوتمثيله  نساءقيادة الانعدام وقلة هذه المناقشة اإللكترونية الوعي بشأن  رفعت 

المراعية لالعتبارات الجنسانية أثناء األزمة وبعدها.    تدابيروبشأن أهمية دمج ال  19- كوفيد اإلغاثة والتعافي من  

المجتمع المدني وممارسون وباحثون إلى هذه المناقشة اإللكترونية في الفترة من  في ونشطاء   يونانضم سياس 

وقد ساهمت التقديمات في صياغة االستجابة الموحدة أدناه ، مما زاد من قاعدة    .2020مايو    8أبريل إلى    15

   المعرفة المتاحة حول هذا الموضوع.

 األسئلة

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/ending-violence-against-women-in-the-context-of-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/ending-violence-against-women-in-the-context-of-covid-19
https://www.nytimes.com/2020/03/12/us/women-coronavirus-greater-risk.html
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/3/news-womens-needs-and-leadership-in-covid-19-response
https://www.who.int/hrh/resources/gender_equity-health_workforce_analysis/en/
https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/2020-world-%E2%80%9Ccannot-afford%E2%80%9D-so-few-women-power
https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/2020-world-%E2%80%9Ccannot-afford%E2%80%9D-so-few-women-power
https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/2020-world-%E2%80%9Ccannot-afford%E2%80%9D-so-few-women-power
https://www.iknowpolitics.org/en/news/partner-news/2020-world-%E2%80%9Ccannot-afford%E2%80%9D-so-few-women-power
https://twitter.com/Mike_Pence/status/1233881402527055875
https://twitter.com/tnewtondunn/status/1239916208381706243
https://c8fbe10e-fb87-47e7-844b-4e700959d2d4.usrfiles.com/ugd/ffa4bc_440731ea3dfd4985929e7045ee303ab1.pdf
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عن آثار الوباء؟ كيف استجابت السلطات المحلية   هل توجد معطيات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس .1

 بلدك؟  والحكومة الوطنية لالحتياجات المحددة للنساء والفتيات في

ظاهرة؟ الرجاء ذكر أمثلة لمبادرات القيادات النسائية الناجحة    هل القيادات النسائية في بلدك / منطقتك .2

 للتخفيف من آثار فيروس الكورونا. في أي قطاعات تشتغلن وما هي مساهماتهن؟ 

النساء  ماذا تقترح على الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم لتعزيز مشاركة  .3

 وتضمين أصواتهن بشكل أكبر؟ 

ما هي القطاعات والمساحات غير الرسمية التي يتم اتخاذ قرارات هامة فيها والتي تحتاج الى المزيد   .4

 من المشاركة النسائية )مثل الخدمات اللوجستية وسالسل التوريد وما إلى ذلك(؟ 

 المشاركات
لمشاركة في هذه المناقشة اإللكترونية  اعلى    امتابعيه   وشركاؤها   السياسةشبكة المعرفة الدولية للنساء في  شكر  ت

 وتبادل الخبرات والممارسات والتوصيات. انضم المشاركون التاليون إلى المناقشة اإللكترونية: 

 )اإلسبانية(  إسبانيا،  أنا أفالوس .1

( ،  WILPF، الرئيسة الوطنية للرابطة الدولية للنساء من أجل السالم والحرية )  مبامبي  -آني ماتوندو   .2

 )الفرنسية(   جمهورية الكونغو الديمقراطية

،  من من أجل السالم واأل فتيات واألمين العام لحركة النساء وال ة سابق  ية، برلمان كاثرين مابوبوري  .3

 )الفرنسية(  بوروندي

 ة( في كوتشابامبا ، بوليفيا )اإلسباني ة، طبيبة وعضو برلمان سابق  سينثيا ميندوزا  .4

 )اإلسبانية(  اإلكوادور، دكتوراه في القانون والعلوم السياسية ، جامعة برشلونة ،  ديزيريه فيتري  .5
 نية( )اإلسبا بنما،  جانيث كويستاس .6

 لوسيا )اإلسبانية(  .7
  سويسرا ، مسؤولة برنامج النوع االجتماعي في االتحاد البرلماني الدولي ،  ماريانا دوارتي .8

 )اإلنجليزية( 

 )الفرنسية(  مدغشقر، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق اإلنسان ،   ميريل رابينورو  .9

  السويد في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ، ، متدربة  سيلفيا لوبيز برييتو .10

 )اإلنجليزية واإلسبانية( 

  Save The Childrenفي  اريع  مش  ة ومسؤول   Empowomenلـ    ة ، مؤسس   تي فواديال ألكومايرا يس .  11

 )اإلنجليزية(  إندونيسيا، 

 

 

 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19956%23comment-19956&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324434337&sdata=8XTdClvzgx7%2FueWzwB6h9DguuwviNoobftj1iY6%2BByA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19955%23comment-19955&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324434337&sdata=COw9ADD40644tbhyOUb36vkEkQLxJQVs4WAWl0XEPjE%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19953%23comment-19953&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324434337&sdata=LCFUDlYoGdlBgOPqYgd08HHeAcZw8i5xpevrGEmhRAg%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/19969#comment-19969
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19963%23comment-19963&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324444291&sdata=oJZ8wcx0uJySejGexMEj0fMaSu8Qo7PJUBshXcIkNL0%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19966%23comment-19966&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324454247&sdata=TTZILKLZknhUoVRC7jdIjR%2BsSSjKFKeBFQ%2FkrSN8%2Bjg%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19959%23comment-19959&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324424379&sdata=X3ZuiPbI6ERkaEzISOHfuisbevQ%2FHlT4T%2BXKKFZYAhY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19964%23comment-19964&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324454247&sdata=hz9%2B5RRpmqy07pxc8MzNGif64LRtLyJtHxuxOTUKNhc%3D&reserved=0
file:///C:/Users/lana.ackar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/615SX081/Silvia%20Lopez%20Prieto
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19954%23comment-19954&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324424379&sdata=dD0eawVrLHYgRne1i3D9ChjlT4D57D8620%2FxGxA%2Be3A%3D&reserved=0
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 ملخص الردود 
السلطات عن آثار الوباء؟ كيف استجابت  هل توجد معطيات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس .1

 المحلية والحكومة الوطنية لالحتياجات المحددة للنساء والفتيات في بلدك؟ 

- كوفيد  مكافحة جائحةتعد البيانات الشاملة المصنفة حسب الجنس ضرورية الستجابات جيدة التصميم وفعالة ل

. عندما ال تجمع الحكومات البيانات أو تنشرها ، يكون من الصعب على صانعي السياسات  اوآثاره  19

ستجابة  للجميع. تعمل الحكومات تحت ضغط شديد لال  و مراعية   والقرارات تقييم الوضع بدقة وتقديم ردود كافية 

.  متنوعة  جهات نظرودون اعتبار  بسرعة ، وهو ما يعني في كثير من األحيان العمل دون معلومات كافية أو  

دماج واعتبار  المراعية لالعتبارات الجنسانية غير فعالة ، حيث ال يتم إ جراءات غالبًا ما تكون السياسات واال

 .المجتمع خصائص واحتياجات نصف 

. توجه  نادرة  19-كوفيد بانتشار وتأثيرات المتعلقة الجنس نوع أن البيانات المصنفة حسب  ات المشارك ت أفاد 

تم   نس الج  نوع  فة حسب مصن 19-كوفيد كمصدر لبيانات  Global Health 50/50إلى  سيلفيا لوبيز برييتو 

اختالف  المبادرة بيانات من أكثر البلدان تضررا للمساعدة في تحليل  هذه  . جمعت  CNNجمعها في شراكة مع  

تأثير الوباء على النساء والرجال. البيانات المصنفة حسب نوع الجنس غير متاحة لجميع البلدان في الوقت  

 على الرجال والنساء صعبة.  جائحة ، مما يجعل دراسة اآلثار العالمية لل حاليال

تقدم بيانات مصنفة حسب الجنس    1أن ست دول   البحث من بين الدول العشرين التي تمت دراستها أوالً ، وجد  

( ؛ تقدم سبع دول  كوريا الجنوبية، و إيطاليا،  إيران،  ألمانيا،  فرنسا،  الصينللحاالت والوفيات المؤكدة ) 

  السويد و النرويجو اليابانو الدنماركو كنداو النمسابيانات مصنفة حسب الجنس للحاالت المؤكدة فقط ) 

  ماليزيا و  بلجيكا انات مصنفة حسب الجنس للبلدان السبعة المتبقية )( ؛ وال يمكن العثور على بيسويسراو

 (. الواليات المتحدة األمريكيةوالمملكة المتحدة و 3إسبانيا و  البرتغالو 2هولندا و

هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية لتقديم    تعاونت للمساعدة في سد فجوة البيانات بين الجنسين ،  

  استجابتها وضمان ات للمساعدة في إثراء قرارات السياس 19-كوفيد صورة أوضح عن البعد الجنساني ل

 . جراءات للحاالت والموارد واال موقع الكتروني يتابع بصفة مباشرة الحتياجات النساء والفتيات في 

يصيب ويقتل الرجال أكثر من النساء ، النساء أكثر   الكورونا  ات تظهر أن فيروس على الرغم من أن البيان

٪  70تعرًضا للفيروس وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على حياتهن. على الصعيد العالمي ، تشكل النساء 

أن الدراسات التي   سيلفيا لوبيز برييتو  شارك صحة في العالم. وبشكل أكثر تحديًدا ، تلمن العاملين في مجال ا

٪  82٪ من العاملين في مجال الصحة و  76( تُظهر أن  EIGEأجراها المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين )

حيث تمثلن أغلبية عاملي الخط األمامي والعاملين  االتحاد األوروبي هم من النساء بلدان من الصرافين في 

 للمرض.  ، مما يجعلهن يتعرضن بشكل كبير األساسيين

 
 1 في وقت جمع البيانات في 20 مارس 2020.

 2 أفادت الحكومة أنها كانت في طور تجميع البيانات المصنفة حسب الجنس ، والتي لم تكن متاحة حتى وقت كتابة هذا التقرير.  

 3 المرجع السابق.      

file:///C:/Users/lana.ackar/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/615SX081/Silvia%20Lopez%20Prieto
https://globalhealth5050.org/covid19/
https://blogs.bmj.com/bmjgh/2020/03/24/sex-gender-and-covid-19-disaggregated-data-and-health-disparities/
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
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  ت القائمة ، وكشفت عن نقاط ضعف المرأة التي بدورها تضخم  عدم المساواة   زايد إلى ت 19-كوفيد لقد أدت أزمة  

أمانًا ومنخفضة  قل  حيث لديهن وظائف أ  - النساء وتدخر أقل من الرجال  آثار الوباء. بشكل عام ، تكسب    نتيجة 

تأثير االقتصادي ألزمة فيروس كورونا. كمثال لتدابير  للمما يجعلهن أكثر عرضة  -األجر وغير رسمية 

مال  أن الحكومة اإلسبانية أنشأت إعانة استثنائية لع  سيلفيا لوبيز برييتو ، تشارك  األكثر عرضة  للعمال    موجهة 

المرة األولى التي  كانت هذه  خاص.  بدرجة تعرضهن المما يعبر عن اعتراف    – من النساء    م معظمه  - المنازل  

 الحصول على إعانات البطالة.  إسبانيايحق لعامالت المنازل في 

أجر ، مسؤوليات منزلية   بدونفي مجال الرعاية ت عالوة على ذلك ، تواجه النساء ، ومعظمهن من العامال 

متزايدة مع غلق المدارس وتزايد احتياجات كبار السن. لقد عّرضت القيود المفروضة على التنقل  و ضغوطات  

ويفتقرن إلى    معتدين مع ال  بيت الجنس ، حيث يضطررن إلى البقاء في الالنساء والفتيات للعنف القائم على نوع  

العنف    التي جمعتها هيئة األمم المتحدة للمرأة أن  البيانات الدعم. تظهر  النجدة والوصول إلى شبكات وخدمات  

 . 19-كوفيد  بداية أزمةضد النساء والفتيات قد اشتد منذ  

قانونًا لمساعدة الناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل الجنسي من خالل    إسبانياصدرت  أ

ت الحكومة  . كما وضعسيلفيا لوبيز برييتو  شهادةضمان الوصول إلى مراكز الطوارئ واإلقامة اآلمنة ، حسب  

( لتسهيل اإلبالغ عن حوادث العنف القائم على نوع الجنس. تتيح  19)قناع  "Mascarilla 19" خطة باسم

عن حالتهم بمجرد الذهاب إلى الصيدلية   بالغاإل المبادرة لضحايا العنف واالعتداء القائم على نوع الجنس 

ي بإخطار السلطات. وبالمثل ، أدرجت  ، وبعد ذلك يقوم الصيدل "Mascarilla 19" المحلية وقول عبارة

للشرطة الوطنية للضحايا لإلبالغ عن الحاالت الطارئة دون علم   AlertCops في تطبيق نجدة الحكومة زر

    .معتديال

، مشاركة   بوروندي في  من من أجل السالم واأل فتيات حركة النساء وال، ممثلة  كاثرين مابوبوري تشارك 

في جمع التبرعات لدعم الفئات األكثر ضعفاً ، وال سيما الالجئات ، حيث يتم فقدان سبل معيشتهم أو   الحركة

الحجر  الدعم النفسي للنساء لمساعدتهن على التعامل مع واقع العيش في    الحركة تقليلها بسبب الوباء. كما قدمت  

   . الصحي

ظاهرة؟ الرجاء ذكر أمثلة لمبادرات القيادات النسائية    هل القيادات النسائية في بلدك / منطقتك .2

 الناجحة للتخفيف من آثار فيروس الكورونا. في أي قطاعات تشتغلن وما هي مساهماتهن؟ 

https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19953%23comment-19953&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324434337&sdata=LCFUDlYoGdlBgOPqYgd08HHeAcZw8i5xpevrGEmhRAg%3D&reserved=0
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-emerging-gender-data-and-why-it-matters
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٪  7.2،    2020مايو    1. اعتباًرا من  ناقصا للغاية   في المؤسسات السياسية ومؤسسات صنع القرارتمثيل النساء  

يتمسك   4( هم من النساء. 193من  12٪ من رؤساء الحكومات )6.2( و 152من  10من رؤساء الدول )

ضد المرأة في السياسة. يكشف مؤشر  سلبية  وبصور نمطية حيز بت الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم 

عن برنامج األمم  الصادر  Gender Social Norms Index قواعد االجتماعية للنوع االجتماعي حديث لل

من   المتحدة اإلنمائي أن حوالي نصف الرجال والنساء في العالم يعتقدون أن الرجال هم قادة سياسيون أفضل 

   . النساء

النساء  وآثارها تقودها نساء. إن  جائحةأن البلدان التي حققت االستجابات األكثر نجاًحا لل نالحظ ومع ذلك ، 

صوت  لتجسيد  المثالية و  نلقيادته   ن تم تهنئته   فنلنداو   النرويجو  ألمانياالدول والحكومات في دول مثل    التي تقود 

جاسيندا أرديرن بأنها عالجت    انيوزيلند. على سبيل المثال ، ُوصفت رئيسة وزراء  زمةفي فوضى األنية  العقال

 وواضحة. رسائل هادئة ومتعاطفة  تواصل واألزمة ب

فولونتيانا  بعد الرئيس هي الخبيرة الطبية  الوباءبروزاً في مكافحة المسؤول الحكومي األكثر ،  مدغشقر في 

. كما أفادت  ميريل رابينورو عن تطور الفيروس على التلفزيون الوطني ، وفقًا لمرتين التي تقدم يوميًا  هانتا

لوزيرات  كثيرة الظهور االعالمي كانشيطات و -اللواتي يشكلن حوالي ثلث حكومة البلد  -أن الوزيرات 

 الصناعة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والشؤون االجتماعية. وزارات المسؤوالت عن 

األزمة. تشارك   ة أثناءناجح ة كزعيم آنييز الحكومة جانين  ةورئيس  ةالمؤقت  سة ، تم الترحيب بالرئي بوليفيافي 

تدابير وقائية سريعة   آنييز أن في األشهر الخمسة التي قضتها في منصبها ، وضعت الرئيسة  سينثيا مندوزا

 من المعدات الصحية في تاريخ البالد.  كمية وأمرت بشراء أكبر 

التي وضعت خطة   إندونيسياجافا في في تقود منطقة  رئيسة بلديةمثال  كومايراالتي فواديال ي ستشارك 

استراتيجية لدائرتها وقادت إجراءات التنسيق مع مختلف الشركاء ، بما في ذلك السلطات المحلية والوطنية  

   . حجر الصحيوالمجتمع المدني ، مثل توفير مرافق التطهير وال

وزيرة  مثل   وآثاره  19-كوفيد  أمثلة من القيادات النسائية في طليعة الكفاح ضد  فيا لوبيز برييتو سيلتذكر 

المذكورة سابقًا ، ووزيرة   "Mascarilla 19"إيرين مونتيرو جيل ، التي قادت عملية  اإسبانيفي المساواة 

ً   مالية الشؤون االقتصادية نادية كالفينيو سانتاماريا ، التي نفذت وزارتها مساعدة   كما أنها  .  ألكثر الفئات ضعفا

تشارك مثال وزيرة التربية والتعليم ماريا إيزابيل سيال دييجيز التي قامت بالتنسيق مع السلطات المحلية  

. تحت قيادتها ، ضمنت الحكومة الوصول إلى اإلنترنت  حجر الصحي ظل اللضمان استمرارية التعليم في 

للمعلمين توفر إرشادات حول كيفية استخدام التقنيات الجديدة للتعلم عن بعد  تدريب للجميع ، وقدمت دورات 

 ، وأصدرت توصيات لألسر ذات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. 

لمجتمع المدني ووسائل اإلعالم لتعزيز مشاركة النساء  ماذا تقترح على الحكومات والبرلمانات وا .3

 وتضمين أصواتهن بشكل أكبر؟ 

 
4 البيانات مجموعة من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة استناداً إلى المعلومات المقدمة من البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة. وقد تم محاسبة رؤساء الدول المنتخبين فقط.  

ه. في بوليفيا وسويسرا، رئيس الدولة والحكومة هو نفس  

http://hdr.undp.org/en/GSNI
https://www.iknowpolitics.org/en/issues/crisis-response
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/21/global-emergency-women-are-showing-how-lead/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/21/global-emergency-women-are-showing-how-lead/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/21/global-emergency-women-are-showing-how-lead/
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Ffr%2Fcomment%2F19964%23comment-19964&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324454247&sdata=hz9%2B5RRpmqy07pxc8MzNGif64LRtLyJtHxuxOTUKNhc%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/es/comment/19969#comment-19969
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19954%23comment-19954&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324424379&sdata=dD0eawVrLHYgRne1i3D9ChjlT4D57D8620%2FxGxA%2Be3A%3D&reserved=0
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
https://www.iknowpolitics.org/en/comment/19967#comment-19967
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أن السياسات واالستجابات التي ال تستشير النساء أو تُشركهن في صنع القرار هي    بيّن تُظهر األدلة بشكل  

اإلعالم   وللحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني ووسائل  5أن تضر.  حتى ن ببساطة أقل فعالية ، ويمك 

 .19- كوفيد   واجراءات التعافي مندور حاسم في ضمان إدراج أصوات النساء في ردود 

فريد    موقع على أن الحكومات في    ات وافق المشاركت.  أهمية أساسيةرادة السياسية  لإلبالنسبة للحكومات ، ف

لتسهيل جميع االستجابات من خالل جمع البيانات المصنفة حسب الجنس في الوقت المناسب وبشكل كامل  

عن عوامل الخطر ، والحصول على الرعاية ، واألعراض ، والحاالت ، والوفيات ، والتأثير العام. تمكن  

وضع تدابير مستنيرة ومثالية  هذه المعلومات التي تشتد الحاجة إليها جميع الجهات الفاعلة األخرى من 

 لضمان إدراج المرأة وحمايتها وسماعها. 

حكومات مسؤولية حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها ، بما في ذلك اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد  ولل

المرأة وضمان مشاركتها وتمثيلها الكاملين والمتساويين في جميع هيئات صنع القرار ، وخاصة في أوقات  

على الدور الرئيسي للحكومات في تنسيق مختلف الجهات الفاعلة    كومايراالتي فواديال ي سمات. تؤكد األز

أهمية   أنا أفالوسفي استجابة شاملة ومتماسكة ، مع مراعاة وإدراج النساء ووجهات نظرهن. تضيف 

التنسيق الحكومي مع المجتمع المدني ، وخاصة المنظمات النسائية ، في تعزيز مدى تأثير اإلجراءات 

 المراعية لالعتبارات الجنسانية. 

ين مشاركة المرأة  في الوقت الذي تجتمع فيه البرلمانات وهياكلها بقدرة مخفضة ، من الضروري تأم

التدابير التي نشرها االتحاد البرلماني الدولي كدليل    ماريانا دوارتي وقيادتها على جميع المستويات. تشارك  

 للبرلمانات لضمان مساهمة المرأة في جهود االستجابة: 

عمل صنع القرار والرقابة التي يتم وضعها في البرلمان لالستجابة لألزمة بحاجة  إن لجان وفرق  •

 إلى مشاركة البرلمانيات وقيادتهن. 

إن المشاركة المتساوية للرجال والنساء وتفويض واضح لتعميم المنظور الجنساني أمران أساسيان   •

 لضمان شمولية وكفاءة جميع اآلليات البرلمانية. 

لممثالت لقطاعات سوق العمل ، والنساء العامالت في القطاع غير الرسمي ،  يجب دعوة النساء ا •

شخصيًا أو عبر   ت في المداوالت البرلمانية ، سواء كان ن رعاية وإشراكهالمجال  ت في والعامال

 الفيديو. 

اللجان  عمل إن استمرار نشاط لجان المساواة بين الجنسين وإدراج المساواة بين الجنسين في  •

البرلمانية الخاصة الجديدة التي تشرف على استجابة الحكومة أمران ضروريان لضمان التزام  

مؤسسي خاضع للمساءلة تجاه تعميم المنظور الجنساني ، وفي نهاية المطاف ، استجابة برلمانية  

 6لة للوباء. فعا

وإفساح   ناسال  بالغبأن وسائل اإلعالم ، بأشكالها المختلفة ، لعبت دوًرا مهًما للغاية في إ ات قر المشارك ت

المجال لهم للتعبير عن مخاوفهم ومساهماتهم. تتحمل وسائل اإلعالم مسؤولية التأكد من تمثيل المرأة على  

 
5 UN Secretary General’s Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, page 3. United Nations, 9 April 2020: unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 

 6  لمزيد من المعلومات ، انظر المذكرة اإلرشادية لالتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات حول النوع االجتماعي.    

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19954%23comment-19954&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324424379&sdata=dD0eawVrLHYgRne1i3D9ChjlT4D57D8620%2FxGxA%2Be3A%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fes%2Fcomment%2F19956%23comment-19956&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324434337&sdata=8XTdClvzgx7%2FueWzwB6h9DguuwviNoobftj1iY6%2BByA%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.iknowpolitics.org%2Fen%2Fcomment%2F19959%23comment-19959&data=02%7C01%7C%7Ccfc5c2e2b4d34ebbe4b008d7fc08dd70%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637254987324424379&sdata=X3ZuiPbI6ERkaEzISOHfuisbevQ%2FHlT4T%2BXKKFZYAhY%3D&reserved=0
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
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ها وتصويرها إلى حد ما مع توفير مساحة آمنة  قدم المساواة في برامجها وأدوات االتصال الخاصة ب

 للتعبير عن قضاياها المحددة وحلولها لجهود االستجابة والتعافي. 

ما هي القطاعات والمساحات غير الرسمية التي يتم اتخاذ قرارات هامة فيها والتي تحتاج الى المزيد   .4

 ا إلى ذلك(؟ من المشاركة النسائية )مثل الخدمات اللوجستية وسالسل التوريد وم

النساء أكثر ضعفاً من الناحية المالية وقدرتهن على امتصاص الصدمات االقتصادية   على الصعيد العالمي ، 

رئيسي لعدم   سبب وهو  -النساء الذي تتحمله رعاية غير مدفوع األجر الأقل من الرجال. في حين أن عمل 

  ة اليومي االدارةقد أوضح أيًضا أن و،  19-يد كوفقد ازداد بشكل كبير بسبب أزمة  - المساواة بين الجنسين 

  7لألسر والمجتمعات واالقتصاد يعتمد على هذا العمل غير المرئي. 

واالستجابات التي تتجاهل وجهات نظر المرأة واحتياجاتها محكوم عليها    مبادرات عبر جميع القطاعات ، فإن ال

على جميع مجاالت االقتصاد الرسمي وغير الرسمي  المبدأ بأن تكون أقل فعالية وحتى الفشل. وينطبق هذا 

وباء ،  والصحة والتعليم والثقافة والقطاعات العامة. مع إعادة بناء الهياكل والنظم عبر القطاعات في أعقاب ال

. ويلزم اتخاذ  صمود هناك فرصة غير مسبوقة لضمان أكثر حساسية تجاه النوع االجتماعي ، وبالتالي أكثر 

، وال سيما فيما يتعلق بقيادة   نعززها على مكاسب المساواة بين الجنسين و نحافظ تدابير جريئة وملموسة حتى 

 المرأة ومشاركتها في هيئات صنع القرار العامة والخاصة. 

القائمة على جميع المستويات. لذلك ، من الضروري أن نتعلم جميعًا    عدم المساواة   تزايد إلى  ت الجائحة  أد   وقد 

. ال يمكن تحقيق ذلك إال إذا وضعنا  صمودا أثناء وبعد األزمة عالم أكثر شمواًل وإنصافًا و  بناء الدروس ونضمن  

وهذا سيضمن تعافيًا أسرع وتنمية بشرية  النساء في مقدمة ووسط جميع االستجابات واألنظمة المتجددة. 

 . مستدامة

 

 

 
7 UN Secretary General’s Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women, page 15. United Nations, 9 April 2020: unwomen.org/-

/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406

