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 االستجابة تكمن في التغییر النظامي ولیس في التراجع
 

 19-استجابة مجموعة العمل المعنیة بالمرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ألزمة كوفید
2020 / نیسان أبریل  

  

ملخًصا عن التحلیل والمطالب الرئیسة المنبثقة عن النقاشات التي أجراھا أعضاء الفریق العامل المعني تتضمن ھذه اإلحاطة 
 بالمرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وإسھاماتھم المكتوبة.

ماعي واالقتصادي عن أزمة مزمنة في قطاع الصحة العامة تُعد واحدة من جوانب أزمة أوسع للنموذج االجت 19-كشف كوفید
المھیمن. وكان من تبعات ھذا النظام نشوء االضطھاد الممنھج وتسلیع الصحة وأعمال الرعایة وإضعاف الحمایة االجتماعیة 
والتدابیر التقشفیة المالیة المدفوعة بمنطق اللیبرالیة الجدیدة، ما أدى في المحصلة إلى تقویض إعمال الحقوق االقتصادیة 

تقتصر إستجابة العدید من الحكومات على إعطاء األولویة للمصالح الخاصة  على حساب حقوق اإلنسان وحسب، واالجتماعیة. ال 
إنما تعّمق أیًضا التفاوتات التاریخیة وتعزز االضطھاد المتعدد الجوانب. في ھذا الصدد تؤكد مؤسسة النھوض باإلنسان أنھ "الینبغي 

مطاف بتحمل وزر األزمة وعواقبھا؛ لذا، ال بد من تحویل ھذا األمر إلى فرصة للتغییر أن تكون المرأة الفئة التي ینتھي بھا ال
 الكفیل بإحداث تحّوالت عوًضا عن سیناریو التراجع عن الوفاء بحقوق النساء." 

منتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون   فقد شدد  االستبدادیة المتقاطعة. إن الجائحة ال تعرف التمییز، بخالف األنظمة
ن على أن "النساء من مختلف الشرائح یرزحن تحت وطأة ھذه األزمة، ذلك أنھن یتعرضن ألنواع متعددة ومتقاطعة م والتنمیة

التمییز واإلقصاء والعنف. بات أثر ھذه األزمة في مجال الصحة العامة التي أدت إلى األزمة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة 
جلیًا للغایة، وكان أن نالت المجتمعات األكثر تھمیًشا النصیب األكبر من الضرر." وعلى المنوال عینھ، أوضحت  -ونتجت عنھا -

أن "العنصریة وكراھیة األجانب والتحیّز ضد ذوي اإلعاقة والتمییز المرتبطة بفیروس كورونا  جمعیة حقوق المرأة في التنمیة
الصحیة في نھایة المطاف ینطوي على محاربة الثقافات واألنظمة التمییزیة". عالوة على ذلك، إن  بیّنت أن العمل في ظل األوبئة

بسبب تمثیلھن غیر المتناسب ضمن العاملین في مجال الرعایة الصحیة و/أو في  19-النساء أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكوفید
 مزاولة أعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر.

كاھل النساء، األمر الذي أدى إلى تعمیق التوزیع االجتماعي  تثقلي تشوب أنظمة الحمایة إلى أعباء رعویة تُرجمت الثغرات الت
عندما  تعزیز معاییر السلطة األبویة، فضًال عن تزاید العنف األسري.الجائر في األصل ألعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر، و

امة بھدف إعادة توجیھ الموارد في التصدي للوباء، یزداد عمل المرأة غیر تلجأ الدول إلى تطبیق تخفیضات على الخدمات الع
لقد أخفقت الرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة في تلبیة احتیاجات الناس األساسیة، بما فیھا الحصول على رعایة صحیة مدفوع الجر. 

منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسیا عامة ذات جودة وحمایة اجتماعیة شاملة؛ وفي ھذا اإلطار ترى 
أن "الخدمات الصحیة المتضررة أصًال في العدید من البلدان جراء توصیات التقشف الصادرة عن المؤسسات  والمحیط الھادئ

إقفال المدارس منتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمیة أن "یة، تخضع لضغوط ھائلة." وأكد المالیة الدول
السلطة األبویة والمعاییر الجندریة واجراءات العزل االجتماعي یكشفان عن "غیاب الدعم الكافي لخدمات الرعایة" وتعزیز "

العدید من السلع والخدمات العامة ھدفًا "لجني األرباح" وُخصخصتھا زامن مع جعل ألعمال الرعایة غیر مدفوعة األجر "، بالت
الحقًا عن طریق برامج التكیف الھیكلي التي یطبقھا كل من  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أشارت منظمة رصد العمل 
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ھناك اعتراف بنوع العمل المھم حقًا، العمل الذي نھ "الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ من جانبھا إلى أ
كان یعد دائًما من البدیھیات". عالوة على ما سلف ذكره، سلط العدید من األعضاء الضوء على حوادث العنف األسري والتحدیات 

رض لھا النساء العامالت التي تحول دون التماس االنتصاف وسط تدابیر العزل االجتماعي، فضًال أعمال العنف والتحرش التي تتع
 في قطاع الرعایة الصحیة.

تركیز استجابات الحكومات انصب على "إنقاذ االقتصاد" ومساعدة الشركات التجاریة على قال تحالف األخوات المتحدات إن 
النوع من األزمات، وعلى نحو مماثل، رأى االتحاد الكولومبي األفریقي للعمال المنزلیین أنھ "بمجرد حدوث ھذا  حساب العاملین. 

سرعان ما تتضح الفئة المستبعدة من حزم المعونات والمساعدات الحكومیة، فتتُخذ التدابیر الخاصة بالشركات وغیرھا من قطاعات 
أصحاب االمتیازات، فیما یُھمش اآلخرون مثل النساء الفقیرات". في كولومبیا ، كما أشارت اللجنة المحیطة ، تقوض الحكومة 

الحرة والمسبقة والمستنیرة وتصدر التراخیص البیئیة لمشاریع االستخراج.وعلى غرار ذلك، تشھد الدیون السیادیة التي الموافقة 
تعجز الدول الفقیرة عن تحملھا ارتفاًعا مطرًدا، ما یعني تشدیًدا إضافیًا في تدابیر التقشف وما تحملھ من آثار سلبیة في قدرة الدول 

 ماعیة وإعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمرأة.على توسیع الحمایة االجت

فقدت النساء العامالت وظائفھن وسبل عیشھن، ال سیما اللواتي یحظین بتمثیل غیر متناسب في القطاع غیر الرسمي والمھن 
حالیًا، ال تتقاضى العدید تماعیة. المحفوفة بمستویات عالیة من المخاطر ، والمستبعدات في أغلب األحیان من أنظمة الحمایة االج

من النساء في االقتصاد غیر الرسمي أي دخل. كما أن وضعھن الصعب في عالم العمل ازداد سوًءا بسبب حالة الطوارئ الصحیة 
العمال المنزلیین في أن " حاد الكولومبي األفریقي للعمال المنزلییناالتوطریقة معالجة الحكومات لألزمة. في ھذا الصدد، أوضح 

كولومبیا، ال سیما  النساء ذوات البشرة الملونة والنازحات وربّات األسر والمسنّات، شھدوا ازدیاد أوضاع عملھم المحفوف 
تمرارھم في مزاولة عملھم، ما حرمھم بالمخاطر أصًال سوًءا أو "خسروا وظائفھم أو إنھم ال یتلقون أي أجر على الرغم من اس

إمكانیة الوصول إلى الخدمات العامة والسكن والغذاء لھم وألسرھم، ناھیك عن الوصول إلى الرعایة الصحیة." أبرزت لجنة 
 ألف عامل مؤقت في كینیا ، غالبیتھم من النساء، عملھم لیُحرم العاملون غیر 30حقوق اإلنسان، من ناحیتھا،  كیف فقد نحو 

من المئة من العاملین) من تلقي أي دخل، كما ألحق إغالق قطاع تصدیر األزھار الضرر في ما یزید على ملیون  80الرسمیین (
امرأة. لذا، ترى مؤسسة أواج أنھ "ال بّد من الضغط على الشركات متعددة الجنسیات والموردین ألن العامالت ال یتقاضین أي 

جھل العاملون عدد األشھر التي ستمر حتى تستقر األسواق التي یعملون فیھا." وعلى غرار راتب وال یحصلن على أي حمایة. ی
أجبِرت العدید من العامالت في القطاع العام في فلسطین على ترك وظائفھن ذلك، وصف مركز الدیمقراطیة وحقوق العاملین كیف 

نترنت مع طالبھن على الرغم من عدم تقاضیھن أي راتب إثر إغالق القطاع التعلیمي وخفض األجور، أو مواصلة عملھن عبر اال
في األردن  تمكین للمساعدة القانونیة وحقوق اإلنسانال سیما في غیاب التأمینات االجتماعیة التي فاقمت األوضاع سوًءا. ولفتت 

اجاتھن األساسیة واستبعادھن من مظلة الضمان االجتماعي في سیاق تؤثر فیھ الظروف إلى عجز المزارعات عن تأمین احتی
ویحرم حظر التجول المفروض حالیا العمال المیاومین من مزاولة عملھم ما یجعلھم  المناخیة بالغ األثر في عملیة جني المحاصیل؛

 عاجزین عن تأمین سبل الرزق ألسرھم.

قررت العدید من الحكومات إغالق األسواق المرأة في سبل العیش والغذاء والمیاه والسكن.  االستجابات الحكومیة تقوض حقوق
فقد أكد  المكشوفة وحظرت صید األسماك أو الصید في المشاعات، األمر الذي ینطوي على خسارة المجتمعات لسبل عیشھا. 

حار بینما تعتمد مجتمعات الصید بالكامل على صید في باكستان، أن قوارب الصید أیًضا ُمنعت من اإلبمنتدى صیادي األسماك 
شبكة المعلومات والعمل الدولیة بشأن أولویة الغذاء من ناحیتھا األسماك، وھذا األمر یؤثر في النساء أكثر من سواھن." وأوضحت 

المتاجر الكبرى على  أن "القیود المفروضة حالت دون الحصول على الغذاء الكافي بسبب إعطاء أولویة توزیع األغذیة لسالسل
حساب األسواق والتعاونیات المحلیة". فشھدت أسعار الغذاء ارتفاًعا كبیًرا، وأصبحت الظروف مؤاتیة للمضاربة ما منع النساء 

https://www.escr-net.org/ar/member/448583
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من إعالة أنفسھن وإعالة أسرھن. في الفلبین، قالت نقابة العاملین والتنمیة إنھ "بعد تعلیق العمل وإغالق جزیرة لوزون بأسرھا، 
لكاد شوھدت المساعدات الغذائیة التي تقدمھا وحدات الحكومة المحلیة في المجتمعات، ما ترك النساء وأسرھن یتضورون جوًعا با

ال یزال اإلخالء القسري مستمًرا بال أي ضمانات لتوزیع مساعدات إضافیة على المجتمعات على نحو منتظم." عالوة على ذلك، 
االفتقار إلى إمكانیة الوصول إلى الخدمات العامة الجیدة یّولد مخاطر جدیدة تھدد النساء الفقیرات في سیاق حالة الطوارئ الحالیة، و

ففي جنوب أفریقیا، على حد قول  والمحرومات وأسرھن، وتزداد ھذه المخاطر لدى الفئات التي تعیش في المستوطنات العشوائیة.
ي عن االعتداءات المتكررة على سكان األكواخ على الرغم من الحظر الرسمي حركة ساكني األحیاء الفقیرة، لم تتوان بلدیة إیثكوین

لعملیات اإلخالء أثناء اإلغالق، ویشمل ذلك حوادث التحرش الجنسي واالعتداء ما دفعھم إلى التساؤل "كیف یتعین علینا مالزمة 
 من البلدان تُفاقم التدابیر القمعیة الجوع والفقر المدقع." منازلنا بینما نراھا تُھدم . عالوة على ذلك، شددت الحركة على أنھ في العدید

لما  الشعوب األصلیة ومجتمعات الفالحین والصیادین وسواھا تقّدم البدائل، باالعتماد على معارفھا التقلیدیة وشبكات الرعایة.
یماال تواجھ الجوع واإلخالء وسط القیود المجتمعات في بلدان متنوعة مثل ھندوراس وألمانیا والفلبین والنمسا وكینیا وغوات كانت

كنھا التي تفرضھا الحكومة وانتھازیة القطاع الخاص، تُعّد ھذه البدائل الشعبیة، التي غالبًا ما تقودھا النساء، عامًال حیویًا للبقاء ، ل
لشعوب األصلیة في غواتیماال أن تقّدم في الوقت عینھ نماذج مھمة قادرة على تعزیز الحقوق البیئیة وحقوق اإلنسان. ینقل مجلس ا

مجتمعات الشعوب األصلیة على سبیل المثال، تلجأ إلى مقایضة البضائع واستھالك السلع المحلیة. وفي ھندوراس، تٌشیر منظمة 
األخوة السود الھندوراسیة إلى أن مجتمعات غاریفونا أنشأت مراكز تنسیق للرعایة الصحیة، ووضعت بروتوكوالت الرعایة 

 ة للمجتمعات، وتستخدم معارفھا التقلیدیة لحمایة مجتمعاتھا.الصحی

األزمة الحالیة تذكرنا بالمطالب التي ناضلت شدد منتدى آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمیة بدوره على أن "
للقضاء على التفاوتات في الثروة والقوة الحركات النسویة والحركات الشعبیة طویًال من أجلھا لتحقیق عدالة التنمیة، وھي فرصة 

 والموارد بین الدول، واألثریاء والفقراء والرجال والنساء". نعرض في ما یلي مطالبنا الفوریة  والطویلة األمد:
 

 المطالب الفوریة
 

ألنھن األكثر تعرًضا للوباء، بما فیھن العامالت في قطاع الرعایة  ینبغي حمایة النساء في الخط األمامي لھذا النضال •
الصحیة واللواتي یقدمن الرعایة ألقاربھن المصابین في المنازل، ویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر كفالة حصولھن 

 على معدات الحمایة.
 

ینبغي توفیر الحمایة العاجلة للنساء المعرضات لإلخالء القسري في االقتصاد غیر الرسمي والقطاعات الضعیفة،  •
ال تستطیع جمیع النساء البقاء في العزل حینما ال تكون الحقوق في السكن  وإعمال حقوقھن في الغذاء والسكن والصحة. "

ینبغي للحكومات إعتماد  كفولة للجمیع" (لجنة حقوق اإلنسان في كینیا).والغذاء واألجور المعیشیة والحمایة االجتماعیة م
تدابیر لدفع تعویضات مباشرة للعاملین في القطاع غیر الرسمي وسائر القطاعات التي لحقھا الضرر األكبر بسبب 

 الجائحة.
 

ھادفة تلبي االحتیاجات الخاصة ضمان استخدام تحلیل ومقاربة متعددّي الجوانب في جمیع االستجابات، مع اتخاذ تدابیر  •
یجب أن تُصاغ ھذه االستجابات بھدف الحد للنساء والفتیات، والحرص على استفادتھن استفادة فعّالة من المساعدة. 

من عدم المساواة وإعادة توزیع الثروة وإعمال حقوق اإلنسان. من ھنا یُعد التغییر الھیكلي أمًرا حاسم األھمیة بال أدنى 
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كذلك، ینبغي اعتماد مقاربة متعددة الجوانب في  آسیا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمیة).منتدى شك (
 الجھود المتوسطة والطویلة األمد.

، في ما یتعلق بمعدالت اإلصابة، واآلثار ضمان توافر البیانات المصنّفة، من جملتھا تلك المصنفة حسب نوع الجنس •
رعایة غیر مدفوعة األجر، والحواجز التي تحول دول وصول النساء إلى الرعایة، وحوادث العنف االقتصادیة، وأعمال ال

یتعین على الدول أن ترصد اآلثار المتقاطعة للتدابیر  األسري والجنسي التي تتعرض لھا المرأة، من جملة أمور أخرى."
لمتقاطعة وبعض المجتمعات التي تتأثر على نحو المتخذة وأن تتكیف تبعًا لذلك من أجل حمایة النساء ذوات الھویات ا

 غیر متناسب" (أندیة منظمات الشعوب األصلیة).
 

یتعین على  تُعد مشاركة المرأة والمجتمعات في صناعة القرار في حالة الطوارئ الصحیة التي نعیشھا اآلن أمًرا حیویًا. •
ا الفعّالة في صیاغة تدابیر االستجابة لحالة الدول تھیئة ظروف مؤاتیة  تضمن وصولھا إلى المعلومات ومشاركتھ

الطوارئ الراھنة وتنفیذھا، والحؤول دون  تعرض النساء آلثار غیر متناسبة على المدى البعید. ینبغي للمرأة أن تكون 
فشي طرفًا في اتخاذ القرارات في عملیات المیزنة الوطنیة، ال سیما لدى إعداد سیاسات مالیة عاجلة لالستجابة ألزمة ت

 إجراء مشاورات مباشرة مع القیادة النسائیة والشعبیة والمنظمات النسویة.. 19-كوفید
 

اعتماد تدابیر عاجلة للحد من تنامي العنف األسري الذي تتعرض لھ النساء والفتیات، وجرائم قتل النساء التي تقع في  •
وال بد  لى العدالة من جملة أمور أخرى.السیاق الحالي، عن طریق ضمان استمراریة الخدمات األساسیة والوصول إ

من إیالء السیاقات العسكریة والمناطق الریفیة اھتماًما خاًصا. ویجب أن تتضمن االجراءات تعزیز قدرات المنظمات 
 النسائیة على تقدیم الدعم.

 
ر الملقاة على عاتق األسر، اعتماد التدابیر الرامیة إلى االعتراف باألعباء المتزایدة ألعمال الرعایة  غیر مدفوعة األج •

 وال سیما النساء، وتقلیلھا وإعادة توزیعھا. وعلى غرار ذلك، ینبغي اتخاذ تدابیر توفیقیة للعمل األسري.
 

یتعین على صندوق النقد الدولي وغیره من المؤسسات المالیة إلغاء دیون جمیع الدول ذات الدخل المنخفض أو  •
كین الدول األكثر فقًرا في العالم من حشد الحد األقصى من الموارد المتاحة من في سیاق األزمة، ینبغي تم المتوسط.

 أجل صحة المرأة والفئات المتضررة األخرى ورفاھھا.
 

لما كانت مجتمعات الشعوب األصلیة والفالحین تعمل على  ینبغي احترام االستجابة والشبكات المجتمعیة ودعمھا. •
ا الخاصة لعزل الفیروس، ال بدّ من تعزیز مبادراتھا مع ضمان وصولھا إلى الخدمات تطویر بروتوكوالتھا واستراتیجیاتھ
 العامة ذات الجودة في الوقت عینھ.

 
لذا ال بدّ من التوقف عن إصدار یجب على الحكومات التأكد من أن الناس لدیھم األولویة على األرباح في األزمة الحالیة. •

حتى تصبح الظروف مالئمة إلعمال مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة. التراخیص الخاصة بالمشروعات البیئیة 
 یجب حمایة حقوق العمال.

 
 المطالب الھیكلیة
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یجب أن تعزز جھود اإلنعاش حقوق المرأة والمساواة الموضوعیة. لن نرضى بأي تراجع في المكاسب التي حققناھا  •
لوض��ع الطبیعي" في ظل النظام االقتص��ادي الحالي، تعّرض النس��اء كان "ا في نض��النا النس��وي من أجل حقوق المرأة.

ساء ذوات الھویات المتقاطعة والعامالت في االقتصاد غیر الرسمي. لذا، ال بّد  سمیا الن للتمییز واالستغالل والعنف، ال 
" من  النقاب عنھا. من إحداث تغییر نظامي بغیة التغلب على التناقض���ات النظامیة التي كش���فت األزمة الص���حیة الحالیة

على طریقة معالجة حالة الطوارئ الحالیة وحس����ب، إنما التفكیر في المرحلة التي س����تلیھا المھم أن ال یقتص����ر تركیزنا 
وكیفیة التش���كیك بدینامیات االس���تبداد الھیكلیة والطعن بھا" (المبادرة العالمیة من أجل الحقوق االقتص���ادیة واالجتماعیة 

 والثقافیة).
 

أن تحترم الحكومات حقوق اإلنس�������ان في الرعایة الص�������حیة والحمایة االجتماعیة وحمایتھا وإعمالھا لجمیع ینبغي  •
" یجب أن تكون الحدود الدنیا  النس������اء، ال س������یما العامالت في الرعایة غیر مدفوعة األجر والعمالة غیر الرس������میة.

ساء في االق شامل الحل للن سي ال شملھن مظلة للحمایة االجتماعیة والدخل األسا ساء اللواتي ال ت تصاد غیر الرسمي والن
 الحمایة االجتماعیة" (االتحاد الكولومبي األفریقي للعمال المنزلیین).

 
ینبغي إنش�������اء النظم الش�������املة لتوفیر الرعایة  إن الرعایة حاجة عالمیة ویجب إعمالھا بص�������فتھا حق من الحقوق. •

 وتوزیعھا توزیعًا عادًال. وتعزیزھا؛ كما ینبغي االعتراف بأعمال الرعایة
 

حان الوقت لدراس��ة  " ینبغي وض��ع البدائل النس��ویة في ص��میم جھود اإلنعاش والعمل من أجل إحداث التغییر النظامي. •
درة العالمیة من أجل الحقوق المباس�����یاس�����ات بدیلة تض�����ع تص�����ورات جدیدة لطرق جریئة ومبتكرة لتنظیم مجتمعاتنا (

باشرت الحركات النسویة  منذ عقود في تشاطر الرؤى البدیلة على أساس مبادئ  ). "االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
حقوق اإلنس�������ان في المس�������اواة وعدم التمییز واحترام الكوكب (منتدى آس�������یا والمحیط الھادئ المعني بالمرأة القانون 

 والتنمیة).
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