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ملخص تنفيذي
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ي ذلــك حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، باالشــتباكات 
اعــات، بمــا �ز ز ي ظــل أوضــاع متأثــرة بال�ز

تتأثــر حقــوق أولئــك الذيــن يعيشــون �ز
اعــات الممتــدة وحــاالت االحتــال. واعتمــاًدا عــى صفــات نــزاع مــا –شــدته، مدتــه، أهدافــه، جغرافيتــه- فــإن انتهــاكات  ز والعنــف عــالي الحــدة، وبال�ز
ي  ة وقصديــة، كأدوات للحــرب، أو ثانويــة، كنتــاج لاشــتباكات. أمــا الحقــوق الــىت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة يمكنهــا أن تكــون مبــا�ش
ي مســتوى حيــاة مناســب )إتاحــة الغــذاء والمــاء والــرف الصــ�ي والســكن والخدمــات الصحيــة والعمــل والتعليــم(، 

هــا، فــ�ي الحــق �ز تتأثــر أكــ�ث مــن غ�ي
ي الحيــاة والحريــة واألمــن والتعبــ�ي واالنتقــال والتحــرر مــن التعذيــب والمعاملــة المهينــة وغــ�ي اإلنســانية، بمــا 

جنًبــا إل جنــب مــع الحقــوق السياســية �ز
. ي ذلــك العنــف الجنــ�ي

�ز

بتلــك  تقمــن  النســاء  ي 
هــا�ت أن  هنــا  بالذكــر  الجديــر  لمــن  وإنــه 

فقــط  إضافيــة،  وتهديــدات  تحديــات  تواجهــن  بينمــا  األدوار 
نســاء.  لكونهــن 

ضمــن  النســاء  نــرى  اعــات،  ز بال�ز المتأثــرة  المواقــف  ي 
و�ز

ي مــن فقــدان الوظائــف)1(. وفــوق 
ي تعــا�ز األغلبيــة الســاحقة الــىت

ذلــك فــإن النســاء تحملــن عــى عاتقهــن أغلــب عــبء أعمــال 
والــوالدة  الحمــل  أعمــال  يتضمــن  –بمــا  عــام))(  بوجــه  الرعايــة 
المــر�ز وكبــار الســن- وهي  ورعايــة األطفــال، وأعمــال رعايــة 

 )(( غــ�ي محســوبة، مخفيــة، وغــ�ي مقــدرة.  أعمــال 

ا  ً ز عــى أعمــال الرعايــة كثــ�ي اع، فــإن القائمــ�ي ز ي مواقــف الــ�ز
و�ز

ز )مثــل التهجــ�ي القــري والقصــف( ممــا قــد يــؤدي إل مســتويات  ي التقلــب وعــدم اليقــ�ي
مــا يواجهــون أوضاًعــا غايــة �ز

عاليــة مــن التوتــر المزمــن، وهــو األمــر الــذي يؤثــر ســلًبا عــى صحتهــم النفســية، ومــن ثــم عــى قدرتهــم عــى رعايــة 
وريــة للنســاء والفتيــات بــات تحدًيــا  هــم مــن النــاس. هــذا وإن إتاحــة الخدمــات الرز مــن هــم مســئولون عنهــم وغ�ي
هــا مــن  ورة االقتصاديــة وغ�ي اعــات وعــن الــرز ز ز عــن ال�ز أكــ�ث صعوبــة عمــا ســبق. فكنتيجــة للهجــرة والتهجــ�ي الناجمــ�ي
 ، ف بهــن. وإن العنــف الجنــ�ي ي الريــف تعولهــا النســاء، لكنهــن لألســف غــ�ي معــ�ت

ا مــن البيــوت �ز ً األســباب، فــإن كثــ�ي
ايــد كأداة للحــرب ووســيلة للتعذيــب خــال الــراع))(.  ز ي ذلــك االغتصــاب، قــد أصبــح يســتخدم عــى نطــاق م�ت

بمــا �ز
ي عمليــات الســام.

ورغــم ذلــك، فــإن النســاء ممثــات بأقــل مــن وزنهــن �ز

ف أن النساء لسن جماعة واحدة متجانسة. هنا من المهم أيًضا أن نع�ت
ي مجتمــع بعينــه. ذلــك أن أمــوًرا 

ز تختلــف باختــاف هوياتهــن المتقاطعــة �ز  مــن التميــ�ي
ً

فالنســاء والفتيــات المختلفــات تواجهــن عوائــق وأشــكال
ي وجــه حصــول النســاء عــى 

هــا مــن العوامــل يمكنهــا بالفعــل أن تمثــل عقبــات �ز مثــل الطبقــة، حالــة المواطنــة، الهويــة الجنســية، العــرق، الديــن، وغ�ي
حقوقهــن. 

)1(  Yvonne Quek, Women’s Work Amid Fragility and Conflict: Key Patterns + Constraints, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, February 2019, 
https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2019/02/Womens-Work-Key-Patterns-Constraints.pdf 
)2(  Charmes, Jacques, The unpaid care work and the labor market. An analysis of time use data based on the latest world compilation of Time Use Surveys, 2019 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_732791.pdf 

A New Social Pact on Care is Urgent”, ESCR-Net, 7 April 2021 https://www.escr-net.org/”:3(  لمزيد من المعلومات حول أعمال الرعاية واالقتصاد السياسي للرعاية برجاء قراءة(
 news/2021/new-social-pact-care-urgent

)4(  Committee against Torture Decides First Complaint on Sexual Violence in Conflict, The Interntional Justice Resource Center, 5 September 2019 https://ijrcenter.
org/2019/09/05/committee-against-torture-decides-first-complaint-on-sexual-violence-in-conflict/ 

والفتيــات  النســاء  أن  مــن  وبالرغــم 
المواقــف  ي 

�ف هــن  غ�ي مــن  أكــ�ث  ف  تعانــ�ي
نراهــن  فإننــا  اعــات،  ف بال�ف المتأثــرة 
حقــوق  عــن  دفاًعــا  النضــاالت  تقــدن 
المجتمعــات  مــن  الكثــ�ي  ي 

�ف اإلنســان 
المحليــة حــول العالــم، ونراهــن كذلــك 
ي 

ســات عــى الخطــوط األماميــة �ف متم�ت
الــراع. حــاالت 
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فإنــه مــن تطرح  اعــات،  ف بال�ف المتأثــرة  المواقــف  ي 
المســتدام �ف الســالم  مــن أجــل تحقيــق هــدف  أنــه  الوثيقــة  هــذه 

ي المركــز مــن رؤيتــه ومنظــوره المســاواة الحقيقيــة وتحليــل نســوي 
ي -يضــع �ف

وري اتبــاع منهــج حقــو�ت الــرف
 . ف ــا مركبــة، مــن التميــ�ي

ً
 متنوعــة، أحيان

ً
- وذلــك ألن النســاء تواجهــن أشــكال تقاطــ�ي

هــم مــن الحلفــاء والمنظمــات اإلنســانية وتس�  الوثيقــة إىل مشــاركة كافــة أعضــاء الشــبكة العالميــة للحقــوق، وغ�ي
اعــات، مــع  ف ي ســياقات متأثــرة بال�ف

ف �ف ات األعضــاء المنخرطــ�ي ي خــ�ب
اعــات، �ف ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف

العاملــة �ف
ي طوروهــا مــن أجــل النضــال دفاًعــأ عــن الســالم المســتدام.

اســتخالص المبــادئ األساســية الــ�ت

 نســوًيا: يعتــ�ب أعضــاء الشــبكة العالميــة للحقــوق أن المواقــف المتأثــرة 
ً

اعــات يتضمــن تحليــا ز تبــدأ الوثيقــة بتقديــم تعريــف للمواقــف المتأثــرة بال�ز
ي تعيــش حالــة نــزاع أو خارجــة لتوهــا مــن حالــة نــزاع، وكذلــك المناطــق المرشــحة بقــوة النــدالع نــزاع بســبب عــدم  اعــات هي »الســياقات الــىت ز بال�ز
ي تنتــرش فيهــا انتهــاكات ذات  ، فــإن أعضــاء الشــبكة العالميــة للحقــوق ينصتــون بإمعــان للمواقــف الــىت .« وبــهــذا المعــىز االســتقرار االجتمــاعي والســياسي

اع))(. ز ، ممــا يعــ�ي إنــذاًرا مبكــًرا عــى تصاعــد الــ�ز ايــد عــدم االســتقرار االجتمــاعي ز شــأن للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية، حيــث ي�ت

اعات.  ف ي مواقف متأثرة بال�ف
ف �ف ف أعضاء الشبكة العالمية للحقوق العامل�ي تم التوافق عى التعريف السابق ذكره بعد سلسلة من المناقشات ب�ي

هــا مــن أشــكال العنــف، ويلعــب  ات هــؤالء األعضــاء، تتغــذى الراعــات عــى اقتصــاد ســياسي للعنــف ينتــج العســكرة والقهــر وغ�ي فمــن وجهــة نظــر خــ�ب
ي الرأســمالية والبطريركيــة والعنريــة المنهجيــة واالســتعمار، وهي أشــكال تؤثــر 

ي اإلبقــاء عــى أشــكال المســاواة الفادحــة الكامنــة �ز
كذلــك دوًرا حاســًما �ز

ي هــذه الوثيقــة يســى إل القطيعــة مــع المنظــور 
ح �ز هــن مــن الفئــات المهمشــة))(، بشــكل مضاعــف. وإن التعريــف المقــ�ت عــى النســاء والفتيــات، وغ�ي

 للدوافــع المنهجيــة والتاريخيــة للــراع. ولقــد 
ً

ات ذكوريــة وثنائيــة؛ ذلــك المنظــور الــذي يعــ�ي انتباًهــا قليــا البطريــركي المهيمــن المعتمــد عــى خــ�ب
ي منظــور نســوي لتحليــل  ات النســاء، ملقيــات الضــوء عــى أهميــة تبــىز اع حــىت يتضمــن رؤى وخــ�ب ز حاولــت الباحثــات النســويات توســيع تحليــل الــ�ز
ف  اعــات أوســع مــن التعريــف المعــ�ت اتهــا. ))( وبنــاء عليــه، قــد اتفــق أعضــاء الشــبكة العالميــة عــى اتبــاع تعريــف للمواقــف المتأثــرة بال�زز الراعــات وتأث�ي
ي تتوفــر بهــا ظــروف اســتثنائية يمكنهــا أن تــؤدي إل العنــف واســع النطــاق  ، وذلــك حــىت تغــ�ي مظلتــه المواقــف الــىت ي القانــون الــدولي

اع المســلح �ز ز بــه للــ�ز
م بموضعــة  ز ى(. كذلــك، فــإن الشــبكة العالميــة للحقــوق تلــ�ت كات الكــ�ب ز غــ�ي الدولــة، مثــل الــرش ي قــد تتضمــن فاعلــ�ي وعــدم االســتقرار )وهي الظــروف الــىت
اع عــى المجموعــات المختلفــة مــن النســاء، وعــى أصحــاب  ز ي ســياق تاريــــــخ االســتعمار والامســاواة المنهجيــة، وتنصــت باهتمــام إل أثــار الــ�ز

اعــات �ز ز ال�ز
ات والصفــات المختلفــة. الميــول الجنســية والتعبــ�ي

ي حــال تعاطيــه مــع المواقــف 
ي اإلطــار الحقــو�ت

تــم تنطلــق الوثيقــة بعــد ذلــك إل عــرض رؤيــة أعضــاء الشــبكة العالميــة للمنظــور النســوي التقاطــىي �ز
ي النضــال مــن أجــل تغيــ�ي عــادل. 

ي المقاومــة و�ز
اعــات، ملقيــة الضــوء عــى أمثلــة لــألدوار القياديــة للنســاء �ز ز المتأثــرة بال�ز

)5(  See Cahill-Ripley, A and Hendrick, D )March 2018( Economic, Social and Cultural Rights and Sustaining Peace: An Introduction, Friedrich-Ebert-Stiftung, Quaker 
United Nations Office, and Lancaster University, p.24 http://wp.lancs.ac.uk/escr-peacebuilding/files/2018/03/Economic-Social-and-Cultural-Rights-and-Sustaining-
Peace-Report-2018.pdf; Early Warning and Economic, Social and Cultural Rights, The UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 2016 https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/ESCR/EarlyWarning_ESCR_2016_en.pdf 
 Cristina Palabay, Francisco Mateo Rocael Morales, Miguel Martin Zumalacarregui, and Ruben Kondrup, ::6(  للمزيد حول تحليل أعضاء الشبكة العالمية لاقتصاد السياسي للعنف اقرأ(
 “Confronting Systemic Racism Globally”, Open Global Rights, October 16, 2020 https://www.openglobalrights.org/confronting-systemic-racism-globally/?lang=English

)7(   In the course introduction “Conflicts from the gender perspective: differentiated impacts, peace building and access to international protection mechanisms” 
[original: Los conflictos armados desde el enfoque de género: impactos diferenciados, construcción de paz y acceso a mecanismos internacionales de protección”, 
Institut de Drets Humans de Catalunya, 2019. Available in: https://www.google.com/url?q=https://www.aulaidhc.org/es/cursos/conflictos-armados-desde-enfoque-
genero-impactos-diferenciados-construccion-paz-acceso-mecanismos-internacionales-proteccion-4-edicion.php&sa=D&source=editors&ust=1626009572464000&usg
=AOvVaw1agcTKS8r-YQJULAIJAZOO 

هذه الوثيقة
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ي يســمح بتحديــد ومعالجــة األشــكال البنيويــة 
ي إطــار حقــو�ت

تطــرح الوثيقــة أنــه مــن الحيــوي تبــ�ف
اعــات. ف أ مــا تــؤدي إىل انــدالع ال�ف ً ي كثــ�ي

ف والقهــر الــ�ت والمنهجيــة للتميــ�ي
ي المركــز مــن رؤيتهــا أصحــاب الحقــوق ومطالباتهــم بتلــك الحقــوق، 

وهي تضــع �ز
القطــاع  مــن  ز  والفاعلــ�ي –الدولــة  امــات  ز االل�ت المقابــل هي تخضــع حامــىي  ي 

و�ز
اماتهــم.  ز هــم عــى الوفــاء بال�ت الخــاص- للمحاســبة عــى أفعالهــم، ومــن ثــم تج�ب
 ، ز يتأســس هــذا اإلطــار عــى مبــادئ المســاواة الحقيقيــة والشــكلية، وعــدم التميــ�ي
إمكانيــة  ي 

الحقــو�ت اإلطــار  يطــرح  واإلدمــاج. كذلــك،  والمشــاركة،  والمحاســبة، 
ي المجتمــع. 

، ثــم تنفيــذه لمصلحــة كل األطــراف �ز ي منظــور نســوي تقاطــىي تبــىز
، فإنــه يدعــم  ي يوفــر الفرصــة إلجــراء هــذا التحليــل التقاطــىي

وألن اإلطــار الحقــو�ت
الســام المســتدام، حيــث أنــه يســاعد عــى تحديــد األســباب العميقــة والبنيويــة 
للــراع، ويوفــر عاجــات منصفــة وعادلــة تنصــت باهتمــام إل المجموعــات 

مختلفــة التموضــع))( . 

وتنتهي الوثيقة بـ7 دروس ومبادئ مفتاحية
 : ي

ي الميدا�ن
ن �ن ي إرشاد العامل�ي

ات وأنشطة منارصة األعضاء، وذلك للمساعدة �ن تم استخالصهم من خ�ب

ز والامســاواة، وذلــك 1١ ز ضــد النســاء ولتنميطهــن وللفهــم التقليــدي ألدوار الرجــال والنســاء الــذي يؤبــد التميــ�ي معالجــة الجــذور التاريخيــة للتميــ�ي
مــن أجــل تحقيــق العدالــة الحقيقيــة.

الحقــوق ١) أن  االعتبــار  ي 
�ز الوضــع  مــع  وذلــك  محلًيــا،  ، وكذلــك  الــدولي المســتوى  عــى  والمحاســبة  والتعبئــة  المنــارصة  ســبل  مــن  االســتفادة 

بشــأنها. ي 
التقــا�ز يمكــن  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

اكات ع�ب القطاعات لضمان الدعم الشامل.١) بناء الرش

ز يكون ذلك مناسًبا.١) اعات، وهذا ح�ي ز ي ال�ز
، متعدد األبعاد، محىي الجذور حال التدخل �ز ، شمولي ي منظور نف�ي تبىز

ي يشق الوصول إليها.١) ي المناطق الىت
ي ذلك النساء �ز

ضمان الوصول المؤثر إل النساء، بما �ز

عدم تبسيط الراعات إل مستويات مبالغ فيها، مع االنتباه إل أسبابها العميقة وآلياتها المركبة.١)

ي تواجه المدافعات النساء عن حقوق اإلنسان.١) ز عى المخاطر األعى الىت ك�ي ز عن حقوق اإلنسان، مع ال�ت الدفاع عن كل المدافع�ي

)8(  Claudia Fuentes - Julio and Raslan Ibrahim. “A Human Rights Approach to Conflict Resolution”, Ethics and International Affairs, September 2019. 
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نشكرك
ز  العامــ�ي امتــداد  الشــبكة عــى  مــن أعضــاء  ات  العــرش ي تضمنــت  والــىت العالميــة،  الشــبكة  عــ�ب  الممتــدة  النقاشــات  الوثيقــة عــى خلفيــة  بنيــت هــذه 

ي عمليــة تعاونيــة. وهــؤالء هــم:
الشــبكة �ز العديــد مــن أعضــاء  يــد  ، وقــد صيغــت عــى  ز الماضيــ�ي

ي لحقوق األقلية العربية.	 
عدالة، المركز القانو�ز

ان لحقوق اإلنسان.	  ز مركز الم�ي
جمعية باوباب لحقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة.	 
 	. ز اللجنة الكولومبية للحقوقي�ي
، عــن الشــبكة األكاديميــة للحقــوق االقتصاديــة 	  أمانــدا كاهيل-ريبــىي

واالجتماعية.
ي للمدارس.	  االتحاد الوطىز
ي 	  ي مركز القانون المقارن واألورو�ب

ز شــميد، أســتاذ مشــارك �ز إيفيل�ي
ي 

�ز العامــة  واإلدارة  الجنائيــة  والعدالــة  الحقــوق  بكليــة  والــدولي 
جامعــة لــوزان.

ز الشباب.	  الجمعية الجورجية للمحام�ي
أسوشييتس.	 
كاراباتان.	 
 	. محامي مينبون من أجل مجتمع ديمقراطي
مواطنة لحقوق اإلنسان.	 
مبادرة مسار السام.	 
مــن 	  )مســاحات  االجتمــاعي  والتغيــ�ي  الشــباب  لتنميــة  فضــاءات 

.) التغيــ�ي أجــل 
 	. ز مركز الديمقراطية وحقوق العامل�ي
 	. ز لي�ي ز ي للعمال الم�ز

ي األفري�ت االتحاد الكولومىب
 	. ي

ي النسا�ئ
المركز القانو�ز

مركز تأهيل المرأة.	 


