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الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية2

ي المواقف 
ي رؤية نسوية تقاطعية تجاه حقوق النساء االقتصادية واالجتماعية والثقافية �ف

تب�ف
اعات))) ف المتأثرة بال�ف

ي ذلــك حقوقهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة- باالشــتباكات والعنــف عــالي الحــدة، 
اعــات –بمــا �ف ف ي مناطــق متأثــرة بال�ف

ف �ف تتأثــر حقــوق المقيمــ�ي
االقتصاديــة  الحقــوق  انتهــاكات  فــإن  مــا -حدتــه، مدتــه، هدفــه، جغرافيتــه-  نــزاع  عــى صفــات  االحتــال. واعتمــاًدا  الممتــدة وحــاالت  اعــات  ف وبال�ف
ي  ة ومتعمــدة، كأداة مــن أدوات الحــرب، أو أن تكــون نتاًجــا جانبًيــا لاشــتباكات. أمــا الحقــوق الــىت واالجتماعيــة والثقافيــة مــن الممكــن أن تكــون مبــا�ش
ي مســتوى معيشــة مناســب -وهــو مــا يضــم القــدرة عــى توفــ�ي الغــذاء والســكن والــرف 

ي هــذه الظــروف، فــ�ي تتضمــن الحــق �ف
هــا �ف تتأثــر أكــ�ث مــن غ�ي

ي الحيــاة والحريــة واألمــن وحريــة التعبــ�ي وحريــة الحركــة 
، وكذلــك الصحــة والعمــل والتعليــم- جنًبــا إل جنــب مــع الحقــوق المدنيــة والسياســية �ف الصــ�ي

. ي ذلــك العنــف الجنــ�ي
وتجنــب التعذيــب والمعاملــة القاســية والمهينــة وغــ�ي اإلنســانية، بمــا �ف

ابطــة ومتشــابكة. ويجــب عــىل المجتمــع  »جميــع حقــوق اإلنســان عالميــة وغــ�ي قابلــة للتجزئــة وم�ت
الــدولي أن يعامــل حقــوق اإلنســان عالمًيــا عــىل نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة ومتكافئــة وعــىل قــدم 
ي االعتبــار أهميــة الخاصيــات 

ف أنــه يجــب أن توضــع �ف ي حــ�ي
. و�ف ف كــ�ي المســاواة وبنفــس القــدر مــن ال�ت

الوطنيــة واإلقليميــة ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، فــإن مــن واجــب الــدول، 
حقــوق  جميــع  وحمايــة  تعزيــز  والثقافيــة،  واالقتصاديــة  السياســية  نظمهــا  عــن  النظــر  بــرف 

اإلنســان والحريــات األساســية.

ي فيينا
المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان �ف

المادة 5 من إعالن وبرنامج عمل فيينا )2)992)
اعــات، فإننــا نراهــن تقــدن النضــاالت مــن أجــل حقــوق  ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف

ن مــن أكــ�ث الجماعــات تعرًضــا للمعانــاة �ف ورغــم أن النســاء والفتيــات تعتــ�ب
اعــات. “إنهــن تجمعــن بيانــات حساســة  ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف

ي الخطــوط األماميــة �ف
ي كثــ�ي مــن المجتمعــات عــ�ب العالــم. إذ أنهــن تنشــطن �ف

اإلنســان �ف
از  ف ي مــن الممكــن أن تــؤدي إل اهــ�ت ي أوضــاع حقــوق اإلنســان الــىت

ف نشــاط حامــىي المســئوليات، وتحدســن التقلبــات �ف عــن انتهــاكات الحقــوق، وتراقــ�ب
، وتحــدي جــذور أســباب عــدم  ف اع. إن المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان تحافظــن عــى الســلم بمنــارصة المهمشــ�ي ف االســتقرار أو إل مفاقمــة الــ�ف

ــا مــن حلــول محليــة الصنــع”.)))
ً
المســاواة، والضغــط مــن أجــل تحقيــق اإلصاحــات انطاق

اعــات  ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
ف �ف ى. إذ أنهــن تنتمــ�ي ي الحقيقــة، فــإن النســاء تقمــن بتلــك المهــام عــى الرغــم مــن مواجهتهــن تحديــات ومخاطــر كــ�ب

و�ف
ي ذلــك الحمــل 

ي مــن الفصــل وفقــدان الوظائــف.))) هــذا بينمــا تواصلــن حمــل عــبء وظائــف الرعايــة بوجــه عــام )))-بمــا �ف
ي تعــا�ف إل األغلبيــة الســاحقة الــىت

اعــات، فــإن  ي مواقــف ال�فف
والــوالدة والعنايــة باألطفــال ورعايــة المــر�ف وكبــار الســن - وهي وظائــف تظــل غــ�ي محســوبة، وغــ�ي مرئيــة، وغــ�ي مقــدرة))). و�ف

مقــدمي خدمــات الرعايــة غالًبــا مــا يواجهــون أوضاًعــا غــ�ي مســتقرة أو مؤكــدة )مثــل التهجــ�ي القــري والقصــف( وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إل مســتويات 
هــم مــن األشــخاص  عاليــة مــن التوتــر المزمــن ممــا يؤثــر عــى أوضاعهــم النفس-اجتماعيــة وعــى قدرتهــم عــى رعايــة مــن هــم مســئولون عنهــم وغ�ي

الضعفــاء.

، وتمــت بلورتهــا خــال عمليــة تعاونيــة عــى يــد العديــد مــن األعضــاء. ومــن بــ�يف ف ف الماضيــ�ي ات مــن أعضــاء الشــبكة خــال العامــ�ي  ))) صيغــت هــذه الوثيقــة بنــاء عــى حــوارات داخــل الشــبكة العالميــة للحقــوق، انخــرط فيهــا العــرش
. د/ أمانــدا ريبــىي كاهيــل الشــبكة األكاديميــة للحقــوق االقتصاديــة ف ان لحقــوق اإلنســان. باوبــاب لحقــوق النســاء. اللجنــة الكولومبيــة للحقوقيــ�ي ف ي لحقــوق األقليــة العربيــة(. مركــز المــ�ي

: عدالــة )المركــز القانــو�ف ف  األعضــاء المشــارك�ي
ف ي جامعــة لــوزان(. الجمعيــة الجورجيــة للمحامــ�ي

ي كليــة الحقــوق والعدالــة الجنائيــة واإلدارة العامــة �ف
ي والــدولي �ف ي مركــز القانــون المقــارن واألورو�ب

ف شــميد )أســتاذ مشــارك �ف ي للمــدارس. إيفيلــ�ي  واالجتماعيــة. االتحــاد الوطــىف
ي
ي األفريــ�ت . االتحــاد الكولومــىب ف . مركــز الديمقراطيــة وحقــوق العاملــ�ي . مواطنــة لحقــوق اإلنســان. مبــادرة مســار الســام. مســاحات مــن أجــل التغيــ�ي الشــباب. أسوشــييتس. كاراباتــان. محــامي مينبــون مــن أجــل مجتمــع ديمقــراطي

 

. مركــز تأهيــل المــرأة. ي
ي النســا�ئ

. المركــز القانــو�ف ف ليــ�ي ف للعمــال الم�ف
(2) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_ar.pdf 
(3) Dwyer, Amy, Women Human Rights Defenders: Left behind in the women, peace and security agenda, Policy Brief 02 /2020, Center for Women Peace and Security, 
London School of Economics, lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2020/PBS01Dwyer.pdf 
(4)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 
(5) 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 

))) للحصول عى معلومات أك�ث عن تحليل شبكة الحقوق العالمية ألعمال الرعاية واقتصاديات الرعاية، برجاء قراءة:»ميثاق أجتماعي جديد بشأن الرعاية أمر عاجل«، الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، 7 إبريل 2021 
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مقدمة



( الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

ي ســن 
ي اليمــن �ف

وريــة يصبــح أكــ�ث صعوبــة. فعــى ســبيل المثــال، حــوالي ) مليــون امــرأة �ف اع، فــإن حصــول النســاء عــى الخدمــات الرف ف ي مواقــف الــ�ف
و�ف

اإلنجــاب ال تحصلــن عــى الخدمــات الصحيــة اإلنجابيــة األساســية. ولــذا فــإن عمليــة الوضــع 
ي مخاطــرة قصــوى، وذلــك وفقــا لألمــم المتحــدة.)7) وفــوق ذلــك، فــإن 

نفســها تضــع النســاء �ف
ا مــا تعامــل كأهــداف حربيــة، ممــا يــؤدي إل عواقــب وخيمــة عــى حقــوق  ً المستشــفيات كثــ�ي
وح اللــذان تــؤدي إليهمــا  النســاء والفتيــات الجنســية واإلنجابيــة.))) وكنتيجــة للهجــرة والــ�فف
الريفيــة تعولهــا  البيــوت  العديــد مــن  فــإن  الراعــات والحاجــة االقتصاديــة وأمــور أخــرى، 
ي ذلــك 

، بمــا �ف ف بهــن. وكذلــك، فــإن العنــف الجنــ�ي النســاء، ورغــم ذلــك فإنهــن غــ�ي معــ�ت
ايــد كأداة تعذيــب خــال الراعــات))). ف االغتصــاب، يســتخدم بمعــدل م�ت

ي اليمــن فقــط ألنهــن تظاهــرن ضــد الجــوع مطالبــات بــرف 
هــذا وقــد اســتهدفت النســاء �ف

ي اليمــن هي نتيجــة 
الرواتــب. ووفًقــا لمنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان فــإن أزمــة الغــذاء �ف

للحــرب. إذ تتهــم المنظمــة المذكــورة آنًفــا األطــراف المتحاربــة باســتخدام التجويــــــع كســاح 
ي تقريرهــا المعنــون »صنــاع 

ي اليمــن، مــع آثــار أكــ�ب بكثــ�ي عــى النســاء. فعــى ســبيل المثــال، �ف
�ف

ي اليمــن«، تذكــر المنظمــة أن 
ــع مــن جانــب األطــراف المتحاربــة �ف ـ ـ ـ الجــوع: اســتخدام التجويـ

ي اســتهدف بشــكل متكــرر المــزارع ومرافــق الميــاه ومراكــب الصياديــن وأدواتهــم، باإلضافــة إل أســواق الغــذاء ووســائل نقــل 
التحالــف الســعودي اإلمــارا�ت

الغــذاء والميــاه ومرافــق التخزيــن.)10)

ي كولومبيــا، اســتخدم العنــف الجنــ�ي كتكتيــك لـ«تهجــ�ي الســكان قرًيــا مــن أقاليــم التعديــن أو الزراعــة الغنيــة، وكذلــك مــن المناطــق ذات األهميــة 
و�ف

اتيجية لتهريــب المخــدرات«.)11)  االســ�ت

ف أن النســاء لســن جماعــة  اعــات، نحتــاج إل أن نكــون مدركــ�ي ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
ي تواجههــا النســاء والفتيــات �ف وعنــد النظــر إل االنتهــاكات الــىت

ي مجتمــع بعينــه. فمســائل 
، اعتمــاًدا عــى هوياتهــن المتقاطعــة �ف ف  متعــددة مــن التميــ�ي

ً
متجانســة. تواجــه النســاء أنواًعــا مختلفــة مــن العقبــات، وأشــكال

مثــل الطبقــة، وضــع الجنســية أو التجنــس، الهويــة الجنســية، العــرق، الديــن، وأمــور أخــرى يمكنهــا أيًضــا أن تمثــل عقبــات أمــام النســاء حــىت تحصلــن 
اعــات، وذلــك ألن النســاء،  ف ي هــذه الوثيقــة عــن منظــور نســوي تقاطــ�ي للتعامــل مــع المواقــف المتأثــرة بال�ف

عــى حقوقهــن. ولهــذا الســبب فإننــا ندافــع �ف
. عــى ســبيل المثــال، تواجــه أقليــات النــوع واألقليــات الجنســية  ف ة مركبــة، مــن التميــ�ي ــا كثــ�ي

ً
 متباينــة، وأحيان

ً
ي مثــل تلــك الســياقات، تواجهــن أشــكال

حــىت �ف
، باإلضافــة إل الجماعــات المســلحة  ي المجتمــع المحــىي

ي ذلــك العنــف مــن جانــب أعضــاء فيــاأل�ة و�ف
اع، بمــا �ف ف ي أوضــاع الــ�ف

متصــل مــن العنــف �ف
والــدول)12).

ي عمليــات الســام. فوفًقــا لمجلــس العاقــات 
اع بشــكل مضاعــف، إال أنهــن ممثــات بأقــل مــن وزنهــن �ف ف ثــرن بمواقــف الــ�ف

ُ
وعــى الرغــم مــن أن النســاء تتأ

الخارجية.

ف و6% مــن  ي المتوســط مــا يســاوي 3)% مــن المفاوضــ�ي
ف عــامي 992) و9)20 مثلــت النســاء �ف »بــ�ي

ي العالــم... إذن، فحــوالي ســبعة مــن 
ى �ف ف عــىل عمليــات الســالم الكــ�ب الوســطاء و6% مــن الموقعــ�ي

ة عمليــات ســالم لــم تتضمــن وســطاء أو موقعــات نســاء«))1).  كل عــرش

- مجلس العالقات الخارجية

(7) International Rescue Committee, 4 Ways the War on Yemen has Impacted Women, last updated on 20 December 2019. https://www.rescue.org/arti-
cle/4-ways-war-yemen-has-impacted-women-and-girls#:~:text=The%20conflict%20has%20destroyed%20health,likely%20to%20get%20far%20worse 

  MADRE and WILPF›s reportانظر أيًضا A/HRC/46/54 and all previous COI on Syria reports cited in this report, (8)انظر
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/SYR/INT_CEDAW_NGO_SYR_17381_E.pdf 

اقرأ أيًضا.
 “I ripped the IV out of my arms and started running” Attacks on Health Care in Yemen, Mwatana for Human Rights, 18 March 2020
https://mwatana.org/en/i-ripped-iv-out-of-my-arm/
(9) 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/

ي اليمن، مواطنة لحقوق االنسان،2021 سبتم�ب
اع �ف )10) صناع الجوع: استخدام التجويــــع من قبل اطراف ال�فف

 https://mwatana.org/starvation-makers/ 
(11) Sexual Violence in Conflict, Report of the Secretary General, 14 March 2013, A/67/792–S/2013/149
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1325944_0.pdf 

اع اقرأ ي ظروف ال�فف
)12) لمعلومات أك�ث عن أقليات النوع واألقليات الجنسية �ف

 “When merely existing is a risk: sexual and gender minorities in conflict, displacement, and peacebuilding” International Alert, 2017
https://www.international-alert.org/wp-content/uploads/2021/08/Gender-Sexual-And-Gender-Minorities-EN-2017.pdf
(13) Council on Foreign Relations, Women’s Participation in Peace Processes, https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/ 

ــا لمكتــب التنســيق 
ً
ويكمــل التقريــر أنــه وفق

والشــؤون اإلنســانية التابــع لألمــم المتحــدة 
ف للدعــم  النــاس المحتاجــ�ي فــإن 66% مــن 
ي )202 

لمعالجــة أو منــع ســوء التغذيــة �ف
ف الـــ4.7 مليــون  هــم مــن النســاء، وأنــه مــن بــ�ي
لســوء  عــالج  إل  ف  المحتاجــ�ي شــخص 
ي )202، 2.) مليــون هــم 

التغذيــة الحــاد �ف
الحوامــل والمرضعــات)0)). النســاء  مــن 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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ي سبتم�ب 2020 حول النساء والسام واألمن، فإن »األمم المتحدة قد تأكدت من 
ف العام لألمم المتحدة إل مجلس األمن �ف ووفًقا لتقرير األم�ي

ي األغلب 
ف عامي )201 و)201، هذا الرقم �ف ة ب�ي ي الف�ت

اعات �ف ف ي )2 دولة متأثرة بال�ف
مقتل 102 مدافعة عن حقوق اإلنسان وصحفية ونقابية �ف

ازية المتبعة لمواجهة الوباء«.))1) . وهذه الحوادث من المتوقع أن تزيد بسبب تقييدات التنقل واإلجراءات االح�ت ي
أقل من الرقم الحقي�ت

الــزراعي مــع التمتــع  ي قطــاع غــزة عــى ممارســة النشــاط 
ان لحقــوق اإلنســان، فــإن قــدرة الفاحــات والريفيــات الفلســطينيات �ف ف المــ�ي ووفًقــا لمركــز 

، قــد  ي ي القانــون الفلســطيىف
ف وتلــك المقــرة �ف ي إعــان حقــوق الفاحــ�ي

ي ذلــك الحقــوق المقــرة �ف
بحقوقهــن االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، بمــا �ف

يــة والبحريــة المفروضــة مــن جانــب واحــد مــن إ�ائيــل )وهي تســم أيًضــا  أعيقــت بشــدة نظــًرا للحصــار، والقصــف المســتمر، والمنطقــة العازلــة ال�ب
بــن  ف عــامي )201 و2020 قتلــت القــوات اإل�ائيليــة فاحــة واحــدة وأصابــت ثاثــة أخريــات، حيــث كــن يق�ت المناطــق مقيــدة الوصــول(. فــوق ذلــك، بــ�ي
ي الزراعيــة المتاخمــة 

ون فاحــة مــن تدمــ�ي أراضيهــا، حيــث تجــرف القــوات اإل�ائيليــة األرا�ف مــن حقولهــن أو يعملــن بهــا. وأيًضــا، عانــت تســعة وعــرش
ي محاصيلهــن الزراعيــة بســبب الــرش الجــوي 

يــن فاحــة أخــرى أبلغــن عــن تلفيــات �ف . هــذا باإلضافــة إل تســعة وعرش ي للجــدار العــازل بشــكل منهــ�ب
(1((. اإل�ائيــىي

ف )201 و))1)2020 أي تصــور عــن خطــوات محــددة مصممــة خصيًصــا  ة بــ�ي ي الفــ�ت
اتيجية وخطــة عمــل الصحــة العقليــة �ف ي جورجيــا، ال تقــدم اســ�ت

و�ف
اعــات، وال تقــدم كذلــك أي حلــول لعواقــب العنــف الجنــ�ي  ف ي المناطــق المتأثــرة بال�ف

ف وأولئــك الذيــن يعيشــون �ف لماقــاة احتياجــات النســاء والنازحــ�ي
ه عــى الصحــة العقليــة.  اعــات مــن ناحيــة تأثــ�ي ف المرتبــط بال�ف

ف مــن صعوبــة الوصــول إل خدمــات الصحــة  ي المناطــق الجورجيــة الواقعــة تحــت االحتــال الــروسي تعانــ�ي
وإل جانــب ذلــك، فالنســاء الســاكنات �ف

)17) صعبــة بشــكل خــاص. فالمقاطعــة ليســت بهــا 
ي مقاطعــة جــالي

الجنســية واإلنجابيــة. فعــى ســبيل المثــال، حالــة مرافــق الخدمــات الصحيــة �ف
ي الــوالدة، بينمــا يعــرض غيــاب أطبــاء النســاء والــوالدة المواليــد الجــدد لظــروف مهــددة للحيــاة. وتتعقــد األمــور أكــ�ث  خدمــات رعايــة لألطفــال حديــىث
ف  ي أن األطفال المحتاج�ي ي زوجديدي ))1) كم غرب تبلي�ي و0) كم من شاطئ البحر األسود( وهو ما يعىف

بسبب غياب وحدة طوارئ لألطفال �ف
، فــإن  ي كوتايــ�ي

إل العنايــة المركــزة ال بــد وأن ينقلــوا إل كوتايــ�ي )حــوالي )11 كــم مــن زوجديــدي(. وألنــه ال توجــد عربــات طــوارئ لنقــل األطفــال �ف
(1((. ي انتظــار وســيلة مواصــات قادمــة مــن كوتايــ�ي أو تبليــ�ي

ا �ف ً توفــ�ي الخدمــة الطبيــة يمكــن أن يتأخــر كثــ�ي

ي والتوثيــق وأكــ�ث مــن 0)1 مقابلــة 
ي والمســاعدة -عــ�ب البحــث الميــدا�ف

وع الدفــاع القانــو�ف مــن ناحيــة أخــرى، وجــد ممثلــو مركــز الحقــوق اإلنجابيــة ومــرش
ي ذلــك 

يــا تتعرضــن بشــكل خــاص إل عنــف جنــ�ي وعــى أســاس النــوع، بمــا �ف ق نيج�ي ي شــمال �ش
اع �ف ف عــى األرض- أن النســاء والفتيــات المتأثــرات بالــ�ف

هــن  ي خطــر أكــ�ب مــن غ�ي
االغتصــاب والعــدوى المنقولــة جنســًيا وتجــارة الجنــس والــزواج القــري واإلنجــاب القــري وغــ�ي المخطــط لــه. وهــن كذلــك �ف

ي 
ي ذلــك ســوء المعاملــة عنــد الســ�ي إل الحصــول عــى خدمــات رعايــة األمومــة �ف

ي المســائل الجنســية، بمــا �ف
فيمــا يخــص انتهــاكات حقــوق اإلنســان �ف

ف داخلًيــا، حيــث يجــ�ب عــى  ي معســكرات النازحــ�ي
المؤسســات الصحيــة، ممــا قــد يــؤدي إل وفيــات األمهــات. وتعــد هــذه االنتهــاكات عاديــة الحــدوث �ف

ي )200. 
يــا �ف العيــش أكــ�ث مــن 2 مليــون شــخص منــذ غــزت بوكــو حــرام نيج�ي

ف الذيــن ينســقون االســتجابة اإلنســانية للكارثــة،  ف والدوليــ�ي ف الوطنيــ�ي ف الفاعلــ�ي يــة، وكذلــك بــ�ي ي الحكومــة النيج�ي
ي إل المحاســبة �ف إن االفتقــار المنهــ�ب

ي االنتهــاكات  آليــات لمراقبــة وفحــص ومعاقبــة مرتكــىب فــإن خلــق  الحقــوق والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. ولذلــك،  ي 
انتهــاكات منهجيــة �ف أديــا إل 

(1((. ف يــة والمؤسســات الدوليــة مــن محاســبة المنتهكــ�ي الحقوقيــة المتعلقــة بالمســائل الجنســية يّمكــن الحكومــة النيج�ي

ي المركــز هــو 
ي يضــع المســاواة الحقيقيــة وتحليــل نســوي تقاطــ�ي �ف

تطــرح هــذه الوثيقــة أنــه لتحقيــق الســام المســتدام، فــإن تطبيــق منظــور حقــو�ت
اعــات. وهي تســ� إل مشــاركة الزمــاء أعضــاء شــبكة الحقــوق العالميــة، وكذلــك الحلفــاء  ف التعــاطي مــع المواقــف المتأثــرة بال�ف وري عنــد  أمــر رصف
ي 

ي طوروهــا �ف ي المبــادئ الرئيســية الــىت
ات أعضائنــا عــى األرض و�ف ي خــ�ب

اعــات، �ف ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
ف �ف والمؤسســات اإلنســانية واآلخريــن العاملــ�ي

 نســوًيا. 
ً

ي طياتــه تحليــا
اعــات يدمــج �ف ف  بتقديــم تعريــف للمواقــف المتأثــرة بال�ف

ً
مســعاهم للنضــال مــن أجــل ســام عــادل ومســتدام. تبــدأ الوثيقــة أول

اعــات،  ف ي للتعــاطي مــع المواقــف المتأثــرة بال�ف
ي ســياق حقــو�ت

ثــم إنهــا تنطلــق لتطــرح رؤيــة أعضــاء شــبكة الحقــوق العالميــة لمنظــور نســوي تقاطــ�ي �ف
ملقيــة الضــوء عــى أمثلــة لنســاء تقــدن المقاومــة وتناضلــن مــن أجــل تغيــ�ي عــادل. ثــم تنتــ�ي الوثيقــة بــدروس أساســية مســتخلصة مــن تلــك األمثلــة 

ات أعضائنــا. ومــن خــ�ب

اعات ف تعريف المواقف المتأثرة بال�ف
ي 

اعــات هــو اقتصــاد ســياسي للعنــف، حيــث تنتــج الامســاواة المهولــة الكامنــة �ف ف ة أعضــاء شــبكة الحقــوق العالميــة، فــإن مــا يحــرك ال�ف بنــاء عــى خــ�ب
الرأســمالية واألبويــة والعنريــة المنهجيــة واالســتعمار ظواهــر مثــل العســكرة والقمــع وأشــكال أخــرى مــن العنــف، مــع أثــر مضاعــف عــى النســاء 

ف العام لألمم المتحدة عن وضع النساء والسام واألمن مقدمة لمجلس األمن بتاريــــخ )2 سبتم�ب 2020، الفقرة 7)د(، S/2020/))). للتقرير بلغات مختلفة: )1)) تقرير األم�ي
https://digitallibrary.un.org/record/3888723?ln=en 

ان لحقوق االنسان ف ي قطاع غزة، أكتوبر 2020، مركز الم�ي
)1)) ورقة حقائق حول: واقع الفاحات �ف

http://www.mezan.org/post/30976/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82+%D8%AD%D9%88%D9%84%3A+%D9%88%D8%
A7%D9%82%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D9%8A+%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%BA%D8%B
2%D8%A9 
(16) Resolution of the Government of Georgia №762, 31 December 2014, Tbilisi: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2667876

ف بأبخازيا كجزء من جورجيا، إال أن جورجيا ليس لها سيطرة عى المنطقة.  ي شمال غرب جورجيا. ورغم أن معظم الدول تع�ت
ي للبحر األسود �ف

�ت )17) مقاطعة جالي هي إحدى مقاطعات أبخازيا عى الشاطئ الرش
(18) Public Defender of Georgia, The Human Rights Situation of the Conflict-affected Population in Georgia, 2016, p. 43
(19) The Conflict in Northeast Nigeria’s Impact on the Sexual and Reproductive Rights of Women and Girls, Center for Reproductive Rights and Legal Defence and Assis-
tance Project http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/The%20Conflict%20in%20Northeast%20Nigeria%27s%20Impact%20on%20the%20Sexual%20
and%20Reproductive%20Rights%20of%20Women%20and%20Girls_1.pdf 
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اعــات، تلــك الــىتي يطرحهــا القانــون  والفتيــات، مــن ضمــن الفئــات المهمشــة األخــرى.)20) ولــذا فإننــا نــرى أن التعريفــات الســائدة للمواقــف المتأثــرة بال�فف
اع.  ف ي عــى منهجيــات أبويــة مســيطرة تدعمهــا تجــارب ذكوريــة مزدوجــة، عــادة بــدون اهتمــام يذكــر بالمحــركات المنهجيــة والتاريخيــة للــ�ف ، تنبــىف الــدولي
ي منظــور يــراعي  ف الضــوء عــى أهميــة تبــىف ات النســاء، ملقــ�ي اع ليتضمــن رؤى وخــ�ب ف ، فــإن الباحثــات النســويات حاولــن توســيع تحليــل الــ�ف وبــهــذا المعــىف

اعــات وآثارهــا.)21) ف النــوع عنــد تحليــل ال�ف

ف بــه مــن جانــب  اعــات أوســع مــن ذلــك المعــ�ت ف وعــى هــذا األســاس، يتفــق أعضــاء شــبكة الحقــوق العالميــة عــى اتبــاع تعريــف للمواقــف المتأثــرة بال�ف
ي  الــىت أو  النطــاق وعــدم اســتقرار،  تــؤدي إل عنــف واســع  وط اســتثنائية يمكنهــا أن  بهــا �ش ي تتوفــر  الــىت المواقــف  ف  ، وذلــك لتضمــ�ي الــدولي القانــون 
ــخ االســتعمار  ـ ـ ـ ي ســياقها فيمــا يتعلــق بتاريـ

اعــات �ف ف مــة بوضــع ال�ف ف ى. إن شــبكة الحقــوق العالميــة مل�ت كات الكــ�ب ف غــ�ي الدولــة مثــل الــرش تتضمــن فاعلــ�ي
اع عــى جماعــات النســاء المختلفــة، وعــى األشــخاص  ف مــة كذلــك باإلنصــات إل التجــارب المتنوعــة وبفهــم آثــار الــ�ف ف والامســاواة المنهجيــة، ومل�ت

ات وصفــات النــوع. أصحــاب التوجهــات الجنســية المتنوعــة، وكذلــك عــى هويــة وتعبــ�ي

، أو الخارجــة لتوهــا مــن نــزاع، أو  ي تعيــش ويــات نــزاع حــالي اعــات هي تلــك الســياقات الــىت ف إن شــبكة الحقــوق العالميــة تــرى أن المواقــف المتأثــرة بال�ف
، فــإن أعضــاء شــبكة الحقــوق العالميــة  ـهــذا المعــىف . وبـ ي عــى شــفا وقــوع نــزاع نتيجــة عــدم اســتقرار اجتمــاعي وســياسي المناطــق عاليــة المخاطــر الــىت
ي تعمــل كمنبــه عــى احتماليــة انــدالع نــزاع،  ة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، والــىت ي تنتــرش بهــا انتهــاكات كبــ�ي ينصتــون باهتمــام إل المواقــف الــىت

اع.)22) ف ي تحليــل مخاطــر الــ�ف
وتلعــب دوًرا مركزًيــا �ف

اعات:  ف لهذا الغرض، طور أعضاء شبكة الحقوق العالمية المعاي�ي المذكورة باألسفل للمساعدة عى تحديد المواقف المتأثرة بال�ف

االقتصاديــة 1 الحقــوق  باألخــص  اإلنســان،  لحقــوق  واســعة  النتهــاكات  مســلح كنتيجــة  نــزاع  انــدالع  عــى  قويــة  ات  مــؤ�ش هنــاك 
المجتمــع.))2) ي 

�ف التوتــرات  إل  يــؤدي  مــا  وهــو  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
ف الدول.2 العنف المسلح اندلع ب�ي
ف الدول/السلطات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة.) العنف الممتد حاصل ب�ي
ف جماعات مسلحة منظمة داخل دولة واحدة.) العنف المسلح حاصل ب�ي

(

ي  . وهــذا يتضمــن الحــاالت الــىت ورة إل نــزاع مســلح وفًقــا للقانــون الــدولي العنــف داخــل الدولــة اندلــع بالفعــل، ولكنــه لــم يــرق بالــرف
طــة أو الجيــش أو األمــن الخــاص مــع اســتخدام العنــف لمهاجمــة أو إخــراس احتجاجــات سياســية واســعة النطــاق.  تعبــأ فيهــا الرش
ف غــ�ي الدولــة أو ضــد جماعــة محــددة مــن النــاس )عــى  ف فاعلــ�ي ي يوجــد بهــا عنــف واســع النطــاق بــ�ي وهــو يتضمــن أيًضــا المواقــف الــىت

أســاس العــرق أو اإلثنيــة أو الديــن أو الهويــة إلــخ(.
حاالت االحتال والضم.)
ي ذلك مواقف االستعمار، مع اندالع متقطع للعنف واسع النطاق.7

، بما �ف ي تقرير المص�ي
جماعة من الناس تطالب بحقها �ف

بعينهــا ) محليــة  مجتمعــات  ضــد  واإلنســانية  البيئيــة  الحقــوق  انتهــاكات  ي 
�ف دور  ى  الكــ�ب كات  الــرش لعــب  تتضمــن  ي  الــىت المواقــف 

المقاومــة. المجتمعــات  ضــد  أو خاصــة  عامــة  طــة  قــوات �ش يــد  عــى  عنــف  ي 
�ف  ، مبــا�ش غــ�ي  أو  مبــا�ش  بشــكل  ومشــاركتها، 

عية.) عية وغ�ي �ش ي إطار تدفقات أسلحة �ش
ايدة �ف ف العسكرة الم�ت

مواقف عمليات صنع السام والعدالة االنتقالية وبناء السام.10

ي المركز المنهج النسوي التقاطعي
اعات يضع �ف ف ي للمواقف المتأثرة بال�ف

منظور حقو�ت
ي األثنــاء نفســها بنــاء حركــة قــادرة عــى إحــراز هــذا الهــدف، 

»إذا كانــت مهمتنــا هي جعــل حقــوق اإلنســان والعــدل االجتمــاعي واقًعــا يتمتــع بــه الجميــع، و�ف
ي المقدمــة حقــوق 

فعلينــا اإلرصار عــى المســاواة الشــكلية والحقيقيــة كأمــر مركــزي لهــذه المهمــة ولحركتنــا. إذن، فالنمــاذج البديلــة البــد أن تضــع �ف
ي المركــز مــن عمليــة بنــاء هــذه النمــاذج.”))2)

وحقائــق النســاء والفتيــات حــول العالــم، ممــا يضمــن كونهــن �ف

)20) للمزيد عن تحليل شبكة الحقوق العالمية لاقتصاد السياسي للعنف، اقرأ:
 Cristina Palabay, Francisco Mateo Rocael Morales, Miguel Martin Zumalacarregui, and Ruben Kondrup, “Confronting Systemic Racism Globally”, Open Global Rights, 
October 16, 2020 https://www.openglobalrights.org/confronting-systemic-racism-globally/?lang=English

ي مقدمة كورس:
)21) متوفر �ف

 “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. https://www.aulaidhc.org/es/cursos/conflictos-armados-desde-enfoque-genero-impactos-diferenciados-construccion-paz-acceso-mecanismos-internaciona-
les-proteccion-4-edicion.php

)22) انظر
 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-Re-
port-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
(23) 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 

وري لتحقيق العدالة والسام. ط الرف اًما واضًحا بالمساواة الحقيقية، هو الرش ك للنضال الجماعي , أن ال�تف ي الميثاق المش�ت
)22) أكد أعضاء شبكة الحقوق �ف
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ي مجتمعاتنا. إن النساء والفتيات لسن مجموعة متجانسة، 
ية المتداخلة �ف ف تتأثر النساء بشكل مضاعف بالرأسمالية وبالبىف األبوية والعرقية والتمي�ي

ورة يؤثــر  ي مجتمــع بعينــه. وهــذا بالــرف
ف مختلفــة ومتنوعــة بنــاًء عــى هوياتهــن المتقاطعــة �ف وبــهــذا المعــىف فإنهــن تواجههــن عوائــق وأشــكال مــن التميــ�ي

ي بيوتهــن، ومجتمعاتهــن وأماكــن عملهــن. فمــن الممكــن لمســائل مثــل الطبقــة، ووضــع الجنســية والتجنــس، 
عــى تمتعهــن بحقوقهــن اإلنســانية كاملــة �ف

والهويات الجنسية والنوعية، والعرق، والدين، وأشياء أخرى أن تمثل عقبات أمام النساء للوصول إل حقوقهن. ولذا، فإن تطبيق تحليل تقاط�ي 
 مهًمــا لضمــان المســاواة والعدالــة الكاملــة. 

ً
ف ضــد النســاء يعــد عامــا لمحــو كل أشــكال التميــ�ي

ف المؤسســة عــى الجنــس، والنــوع، واألصــل   أخــرى مــن التميــ�ي
ً

ي األغلــب متعــدد الجوانــب، معقــًدا أشــكال
ف ضــد النســاء هــو �ف والحقيقيــة »أن التميــ�ي

هــا مــن المســائل، وهــو األمــر الــذي  ، والهويــة النوعيــة، وحالــة الهجــرة، والحالــة االجتماعيــة، واألميــة، وغ�ي ، واإلعاقــة، والفقــر، والميــل الجنــ�ي يٍ
اإلثــىف

ي تختــ�ب بهــا مختلــف النســاء الحرمــان مــن  ي مواضــع مختلفــة. إن التقاطعيــة هي منظــور يســاعد عــى فهــم الطــرق الــىت
ـهــن �ف يموضــع النســاء وتجاربـ

 مــع أشــكال أخــرى متصلــة مــن القهــر واالســتغال.”))2)
ً

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة متداخــا

ة إل  ي أحيــان كثــ�ي
ي تــؤدي �ف ف والقهــر الــىت ، حيــث أنــه يســمح لنــا برؤيــة األشــكال البنيويــة والمنهجيــة للتميــ�ي ي

ي إطــار حقــو�ت ولــذا فإنــه مــن الحيــوي هنــا تبــىف
ف مــن القطــاع الخــاص( المســئولية  ي المركــز، ويحمــل حاملــو الواجبــات )الدولــة والفاعلــ�ي

اع. هــذا اإلطــار يضــع حاملــو الحقــوق ومطالبهــم �ف ف انــدالع الــ�ف
، والمحاســبة، والمشــاركة،  ف اماتهــم. إنــه إطــار يتأســس عــى مبــادئ المســاواة الشــكلية والحقيقيــة، وعــدم التميــ�ي ف عــن أفعالهــم ويدفعهــم للوفــاء بال�ت
ي أي 

ي جوهــره، يضمــن هــذا اإلطــار أن منظــوًرا نســوًيا تقاطعًيــا يمكــن تبنيــه واتباعــه ووضعــه موضــع التنفيــذ لمصلحــة جميــع األطــراف �ف
واإلدمــاج. و�ف

ف االعتبــار كل هــذه العنــارص المتقاطعــة، فــإن تبنيــه ســوف يشــجع الســام المســتدام، حيــث  ي يأخــذ بعــ�ي
مجتمــع بعينــه. كذلــك، فــألن اإلطــار الحقــو�ت

اع ويدفــع مــن أجــل عاجــات عادلــة ومنصفــة ومنصتــة للجماعــات مختلفــة التموضــع.))2)  ف أنــه يركــز عــى األســباب العميقــة والبنيويــة للــ�ف

ي 
ي معالجة حقوق النســاء االقتصادية واالجتماعية والثقافية �ف

ي بناء الســام واســتدامته و�ف
ي �ف

يدعم القانون الدولي لحقوق اإلنســان المنهج الحقو�ت
اعــات. يتأســس القانــون الــدولي لحقــوق اإلنســان عــى مبــدأ المســاواة، وهــو مبــدأ يتحقــق عملًيــا بواســطة عــدد مــن المعاهــدات  ف المواقــف المتأثــرة بال�ف
ف ضــد المــرأة)27)، الــىتي تبلــور األجهــزة المعنيــة بمراقبتهــا معــىف المســاواة  الدوليــة واإلقليميــة، تضــاف إليهــم اتفاقيــة القضــاء عــى كل أشــكال التميــ�ي
ي المــادة 7 مــن التعليــق العــام رقــم )1 للجنــة المعنيــة بالحقــوق 

امــات مــن جانــب الدولــة وفًقــا لهــا))2). مثــال ذلــك مــا نجــده �ف ف ومــا يرتبــط بهــا مــن ال�ت
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة))2):

ف الرجــال والنســاء- بشــكل  ي عــىل المســاواة بــ�ي
وري فهــم التمتــع بحقــوق اإلنســان -المبــ�ف »مــن الــرف

ي معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة تؤكــد المســاواة 
ف والمســاواة �ف شــامل. وإن ضمانــات عــدم التميــ�ي

ف  واقعًيــا وقانونًيــا. والحقيقــة أن مفهــومي العدالــة القانونيــة )الشــكلية( والواقعيــة )الحقيقيــة( مختلفــ�ي
العدالــة  تحقــق  أن  الشــكلية  العدالــة  ض  تفــ�ت إذ  مرتبطــان.  ولكنهمــا كذلــك  البعــض،  بعضهمــا  عــن 
ف أو السياســات الرجــال والنســاء بشــكل محايــد. أمــا العدالــة الحقيقيــة، فــ�ي  يتطلــب أن تعامــل القوانــ�ي
ف  معنيــة، باإلضافــة إل ذلــك، بآثــار القانــون والسياســات والممارســات، محاولــة تخفيــف أوضــاع التميــ�ي

ي منــه جماعــات بعينهــا«.
الكامــن الــذي تعــا�ف

المادة 7، التعليق العام رقم 16 للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(3))

ي لحقــوق اإلنســان 
ف 2 و) مــن الميثــاق األفريــ�ت ، فــإن العديــد مــن المعاهــدات بهــا مــواد عــن المســاواة العامــة، مثــل المادتــ�ي وعــى المســتوى اإلقليــمي

ي حول حقوق النســاء، والمادة 1 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنســان، 
والشــعوب، والمواد 1 و2 و11 و22 و)2 من بروتوكول الميثاق األفري�ت

.((1( ي والمــادة )1 مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، والمــادة 20 مــن الميثــاق االجتمــاعي األورو�ب

، تواجــه النســاء عقبــات أمــام النفــاذ بشــكل كامــل إل ســوق العمــل، وذلــك بســبب العــادات األبويــة المتأصلــة، وكذلــك بســبب الامســاواة  ف ي فلســط�ي
و�ف

(25) https://www.escr-net.org/parallel-reporting/guide/overview#:~:text=Discrimination%20against%20women%20is%20often,them%20and%20their%20experienc-
es%20differently. 
(26) Claudia Fuentes - Julio and Raslan Ibrahim. “A Human Rights Approach to Conflict Resolution”, Ethics and International Affairs, September 2019. 

ف 2 و7 من اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان  )27) تتضمن األمثلة المادت�ي
(https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights)

والمواد 2 و) و7 من ميثاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights) and articles 2, 3 and 26 of the Interna-
tional Covenant of Civil and Political Rights ( https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights )
(28) CCPR Human Rights Committee, Gen. Comment No. 28 Article 3 (The equality of rights between men and women) (Replaces general comment No. 4)CCPR/C/21/
Rev.1/Add.10; CCPR Human Rights Committee, General Comment No. 18: Non-discrimination (37th Sess., 1989); Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights (art. 3 of the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights), (34th Sess., 2005), U.N. Doc. E/C.12/2005/4 (2005) [hereinafter CESCR Committee, Gen. Comment No. 16].; CESCR Committee, 
Gen. Comment No. 20; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 25: on Temporary Special Measures (article 
4, Paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), (30th Sess. 2004) U.N. Doc. A/59/38 (2004) [hereinafter CEDAW 
Committee, Gen. Recommendation No. 25]

ف العنري )الجلسة ))، 20 مارس 2000(. ي عن األبعاد المرتبطة بالنوع والتمي�ي
ف العر�ت ))2) تتضمن التداب�ي األخرى المادة رقم 1 من ميثاق حقوق الطفل، والتوصية العامة رقم )2 للجنة محو كل أشكال التمي�ي

(30) https://www.refworld.org/docid/43f3067ae.html
ي
ي أيًضا عى المساواة كما �ف

)))) باإلضافة إل أطر حقوق اإلنسان، فقد نص القانون الدولي اإلنسا�ف
Geneva Conventions I-IV Common Art.3;Geneva Convention on POW art.16; article 14(2) and a number of other specific to women prisoners inter alia, 25(4); 29(2); 
49(1); 88(2)(3); 97(4); 108(2); Geneva Convention IV on Civilians Art.27; Additional Protocol I art 9(1) and 75(1); Additional Protocol II Arts.2(1); 4(1); 7(2)
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ي الفلســطينية وبســبب عقــود مــن 
. يتعقــد هــذا الوضــع أكــ�ث بســبب االحتــال اإل�ائيــىي الممتــد لــألرا�ف ي النظــام الرأســمالي

األوســع المغروســة �ف
ي الضفــة الغربيــة، 

، عــى وجــه الخصــوص �ف ي . وكنتيجــة لاحتــال، فــإن االقتصــاد الفلســطيىف ي ف ضــد الشــعب الفلســطيىف التفتيــت والقهــر اإلجباريــ�ي
قيــة وقطــاع غــزة  ي الضفــة الغربيــة والقــدس الرش

. فأســواق العمــل �ف قيــة وقطــاع غــزة، أخضــع وألحــق باالقتصــاد اإل�ائيــىي باإلضافــة إل القــدس الرش
ف منــذ التســعينات،  ف المنطقتــ�ي مفتتــة ومنفصلــة عــن بعضهــا البعــض جغرافًيــا وسياســيا قصــًدا، وذلــك ألن إ�ائيــل حــددت حركــة النــاس والبضائــع بــ�ي

وهــو األمــر الــذي تعــزز نظــًرا لحصــار الـــ)1 عاًمــا المفــروض عــى غــزة. 

ي أي مكان آخر، إال إذا استطعن ترك الباد أو االنخراط 
ي القطاع ليست لديهن فرصة للحصول عى وظيفة �ف

ي الحصار أن النساء المقيمات �ف ويعىف
ي الضفــة الغربيــة، تعتمــد النســاء باألســاس عــى ســوق العمــل المحــىي للتوظيــف، فوفًقــا لمركــز الديمقراطيــة وحقــوق 

نــت. و�ف ي عمــل عــى شــبكة اإلن�ت
�ف

قيــة محظــورة عليهــن إال إذا  ، وتعتــ�ب القــدس الرش ي ســوق العمــل اإل�ائيــىي
ف ، فقــط ).0% مــن النســاء الفلســطينيات تعملــن �ف ي فلســط�ي

ف �ف العاملــ�ي
ك للنساء الفلسطينيات خيارات وأتاح لهن فرًصا محدودة  . هذا الوضع لم ي�ت حصلن عى تصاريــــح عمل أو تصاريــــح تجارية من الجانب اإل�ائيىي

ي العمــل.)2))
وط أفضــل �ف ي الســ�ي للحصــول عــى �ش

�ف

ف النســاء  ي القــوى العاملــة مــا بــ�ي
ي المشــاركة �ف

ة �ف هــن، إذ أن هنــاك فجــوة كبــ�ي ف مــن البطالــة أكــ�ث مــن غ�ي ي فلســط�ي
ي النســاء �ف

ي الســياق ذاتــه، تعــا�ف
و�ف

ي القــوى العاملــة مقابــل حــوالي 2 مــن كل 10 نســاء.
والرجــال، إذ أنــه حــوالي 7 مــن كل 10 رجــال مشــاركون �ف

ي االعتبــار عنــد حمايــة ودعــم حقــوق النســاء، 
وري وضــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة �ف اع، فإنــه مــن الــرف ف ي أوقــات الــ�ف

وفــوق ذلــك، و�ف
وحقــوق اإلنســان بوجــه عــام، حيــث أنهــا تتأثــر ســلًبأ خــال كامــل دورة الــراع. فانتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تغــذي وتطيــل 
ي ظــل مواقــف 

اع. وألن النســاء تتأثــرن بشــكل مضاعــف بانتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، باألخــص �ف ف وتنتــج عــن مواقــف الــ�ف
ي تتعــرض لهــا  وري مــن أجــل فهــم ومواجهــة االنتهــاكات الــىت اع هــو أمــر رصف ف ي العمليــات ذات الصلــة بالــ�ف

اف بهــذه الحقــوق وإدماجهــا �ف اع، فــإن االعــ�ت ف الــ�ف
اعات، وكذلك من أجل توف�ي مســاواة حقيقية وحلول حقيقية. وباإلضافة إل ذلك، فحىت نضمن عدم التكرار  ف النســاء خال المواقف المتأثرة بال�ف

ة والمســائل البنيويــة العميقــة المســببة لهــا. ونؤكــد عــى الســام المســتدام، فإنــه البــد مــن معالجــة كل مــن االنتهــاكات المبــا�ش

ي بنــاء الســام لــه عواقــف ســلبية عــى فهــم 
ف �ف والحــق أن عــدم االشــتباك مــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن جانــب المنخرطــ�ي

اع، وهــو أيًضــا يــؤدي إل تقييــم مــدى انتشــار انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أثنــاء  ف ي تتعــرض لهــا النســاء خــال الــ�ف التجــاوزات الــىت
فــت لجنــة الحقيقــة والمصالحــة الجنــوب أفريقيــة أن تعريفهــا الضيــق النتهــاكات حقــوق اإلنســان الفادحــة  اع بأقــل مــن قيمتــه.)))) وللتوضيــح: اع�ت ف الــ�ف

((((”. ي تتعــرض لهــا النســاء بشــكل أســاسي »أدى إل عــم فيمــا يتعلــق بأنــواع التعنيــف الــىت

إذا كنا نريد للنساء أن تتمتعن بحقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل كامل، فإننا بحاجة إل العدالة الحقيقية. وهي تتضمن: 

ي قــدرة 
ر )الــذي نتــج عــن بــ�ف اجتماعيــة وعالقــات قــوى تاريخيــة وحاليــة عّرفــت وأثــرت �ف “جــ�ب الــرف

ي مــع التغي�ي 
النســاء عــىل التمتــع بحقوقهــن(؛ مواجهــة التنميــط والوصــم والتحامــل والعنــف )الــذي يــأ�ت

ي يعاملهــن اآلخــرون بهــا(؛ 
ي ينظــرن بهــا إل أنفســهن أو الــ�ت

ي ينظــر بهــا للنســاء والطــرق الــ�ت
ي الطــرق الــ�ت

�ف
ات  ي غالًبــا مــا تكــون ذكوريــة وجاهلــة أو مســتهينة بخــ�ب

تغيــ�ي البــ�ف والممارســات المؤسســية )الــ�ت
ي كل عمليــات صنــع القــرار الرســمية 

النســاء(؛ تســهيل اإلدمــاج االجتمــاعي والمشــاركة السياســية )�ف
وغــ�ي الرســمية(.”)35)

ي بنــاء الســام مــن قــرار األمــم المتحــدة رقــم )2)1 حــول النســاء والســلم 
تتأكــد أهميــة المشــاركة المتســاوية والــدور المركــزي للنســاء والفتيــات �ف

ي بنــاء الســام، ويشــدد عــى 
اعــات و�ف ي منــع وحــل ال�فف

ي 1) أكتوبــر 2000. يؤكــد القــرار »أهميــة دور النســاء �ف
واألمــن)))) الــذي تبنــاه مجلــس األمــن �ف

ي صنــع القــرار 
ي كل الجهــود المبذولــة لصيانــة وتشــجيع الســلم واألمــن، وعــى الحاجــة إل زيــادة دورهــن �ف

مشــاركتهن المتســاوية وانغماســهن الكامــل �ف
اعــات«. ف فيمــا يتعلــق بمنــع وحــل ال�ف

)7))، فبلغتــه النســوية، يضــع منهــاج عمــل  ف ي منهــاج عمــل بكــ�ي
ي عاقتهــا بالنســاء �ف

جــاء القــرار )2)1 المذكــور آنًفــا بعــد إدمــاج مســألة الســلم واألمــن �ف

، أغسطس2020 ف ي فلسط�ي
ف �ف ف وتداب�ي االحتواء.«، مركز الديمقراطية وحقوق العامل�ي ي فلسط�ي

)2)) مريم الطيىبي وكارين مي�تف أبو حميد و مىف رستم وهويدا جعفر، »تأث�ي أزمة كوفيد-)1 عى النساء العامات �ف
http://dwrc.org/ar/1/41/467/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-
19-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1.htm
(33) Cahill-Ripley, A. ‘Foregrounding Socio-Economic Rights in Transitional Justice: Realising Justice for Violations of Economic and Social Rights.’ Netherlands Quarterly of 
Human Rights, vol. 32, no. 2, 2014, pp. 183-213 at pp.196-201
(34) South African Truth and Reconciliation Commission, Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report 1998, Vol. 4 Institutional and Special Hearings 
(South African Truth and Reconciliation Commission 1998, p. 318 and para 144
(35) https://www.escr-net.org/ar/parallel-reporting/guide/overview 

)))) قرار مجلس األمن رقم )2)1 لعام 2000:
 https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-A.pdf 

ف )7)) إعان ومنهاج عمل بيج�ي
 https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
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وري اســتخدامها  ي مــن الممكــن ومــن الــرف ي بالحديــث عــن الوســائل الــىت
ي المركــز مــن أســلوبه ولغتــه. إذ أنــه ال يكتــ�ف

اعــات ونــزع التســلح �ف ف ف منــع ال�ف بكــ�ي
اع ال يتفاقــم أو يؤثــر عــى النســاء ســلًبا بشــكل مضاعــف. وإنــه لمــن المفيــد أن  ف اًمــا يضمــن أن الــ�ف ف للتعــاطي مــع مســائل الســلم واألمــن، بــل يقيــم ال�ت
، إال أن لــه حــدوده، حيــث أنــه يفتقــر إل آليــات لمراقبــة التنفيــذ وللمحاســبة  نذكــر هنــا أنــه بالرغــم مــن اعتبــار القــرار )2)1 انتصــاًرا مــن بعــض النــواحي
والتمويــل لضمــان تنفيــذه.)))) كذلــك فإنــه يركــز عــى المســاواة الشــكلية دون التعــاطي مــع المســائل الحقيقيــة الــىتي تواجــه النســاء للتمتــع بحقوقهــن. 
اعــات.  ف ي ســياقات ال�ف

ف ضــد المــرأة )CEDAW( عــن رؤيتهــا حــول حقــوق المــرأة �ف ت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــى التميــ�ي كذلــك، فقــد عــ�ب
ي مســعاها لماقــاة 

اع ))201(” إل مســاندة الــدول �ف ف اع ومــا بعــد الــ�ف ف اع والــ�ف ف ي مواقــف منــع الــ�ف
إذ تســ� التوصيــة العامــة رقــم 0) حــول »النســاء �ف

اع،  ف ن مواقــف الــ�ف ف ضــد المــرأة. وقــد صــدرت هــذه التوصيــة بعــد التشــاور مــع نســاء اختــ�ب اماتهــا وفًقــا التفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي ف ال�ت
ف مــن غــ�ي  امــات الــدول، فــإن االتفاقيــة تقــدم توصيــات إل الفاعلــ�ي ف هــا عــن حقيقــة حيــاة النســاء. وعــاوة عــى مناقشــة مســألة ال�ت وذلــك لضمــان تعب�ي
اًمــا عــى الدولــة لضمــان  ف ، فــإن التوصيــة رقــم 0) تضــع ال�ت ف اعــات. وعــى منــوال منهــاج عمــل بكــ�ي ف اعــات ومــا بعــد ال�ف ف ي مواقــف ال�ف

الــدول المنخرطــة �ف
ي الفقــرة رقــم )2. 

اع. ومــن ضمــن عــدد مــن المراجــع، فــإن هــذا واضــح �ف ف منــع الــ�ف

اع وكل أشكال العنف ف ف عىل منع ال�ف ك�ي ي االتفاقية بال�ت
م الدول األعضاء �ف ف تل�ت

ف عــى أســاس النــوع، وتتحــدث عــن  ف كذلــك بــإن العنــف الجنــ�ي هــو شــكل مــن أشــكال التميــ�ي ومــن المهــم اإلشــارة أيًضــا إل أن التوصيــة رقــم 0) تعــ�ت
ف عنــد التنفيــذ، وكذلــك عــى األشــكال  ف النوعــ�ي ف عــى المســاواة الحقيقيــة بــ�ي كــ�ي اع. وتشــدد التوصيــة رقــم 0) عــى أهميــة ال�ت ف ي أوضــاع الــ�ف

تصاعــده �ف
ي تواجههــا النســاء. ف الــىت المتعــددة والمتداخلــة للتميــ�ي

ي جهــود ومبــادرات بنــاء الســام،)))) مؤكــًدا أن 
ي نوفمــ�ب 2020، شــدد مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان عــى أهميــة إدمــاج النســاء �ف

�ف
اع.)0)) ولذلــك فإنــه مــن المهــم بشــكل خــاص إدماجهــن عنــد تنفيــذ إجــراءات  ف ي مواقــف الــ�ف

كوفيــد-)1 ســوف تكــون لــه آثــار مدمــرة عــى حيــاة النســاء �ف
ي هــذا التريــــــح نفســه، طــرح المفــوض الســامي مســألة جنــوب 

ي يعشــن بهــا. و�ف ي الســياقات الــىت
ي تــؤدي إل إضعافهــن �ف هدفهــا التعــاطي مــع العوامــل الــىت

ي لــم تســتطعن التنقــل للحصــول 
ة عــى النســاء اللــوا�ت الســودان مؤكــًدا أن اإلجــراءات المتخــذة لمواجهــة انتشــار الجائحــة هنــاك كانــت لهــا آثــار خطــ�ي

عــى حقوقهــن الصحيــة واإلنجابيــة.
ي عمليــات بنــاء الســام والعدالــة االنتقاليــة، فــإن النســاء دائًمــا ممثــات بأقــل مــن وزنهــن 

اف بــأدوار للنســاء �ف ورغــم هــذه الدعــوات العديــدة لاعــ�ت
ف و)% مــن  ي المتوســط )1% مــن المفاوضــ�ي

ف عــامي 2))1 و)201مثلــت النســاء �ف ي عمليــات الســام. فوفًقــا لمجلــس العاقــات الخارجيــة، »بــ�ي
�ف

ى حــول العالــم… حــوالي 7 مــن كل 10 عمليــات ســام لــم تشــارك بهــا وســيطات أو موقعــات  ي عمليــات الســام الكــ�ب
ف �ف الوســطاء و)% مــن الموقعــ�ي

نســاء.”)1))
ي جوهرهــا أو إل مائــدة المفاوضــات كمجــرد أيقونــات ال قيمــة لهــا، وإنمــا 

ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه ليــس كافًيــا دعــوة النســاء إل محادثــات ســام أبويــة �ف
ي االعتبــار 

المطلــوب هــو ضمــان مشــاركة كاملــة ومتســاوية وذات معــىف ومؤثــرة، وذلــك كجــزء مــن عمليــات ســام نســوية. ولــذا، فابــد مــن الوضــع �ف
ي مجتمــع أو ســياق بعينــه، وكيــف أنهــا تؤثــر ســلًبا عــى قدرةالنســاء عــى المشــاركة بشــكل متســاو مــع أقرانهــن الرجــال. 

عــة األبويــة �ف ف الــدور الــذي تلعبــه ال�ف
ي منظــور نســوي تقاطــ�ي يهــدف إل تحقيــق المســاواة الحقيقيــة، ســنتجاوز منطــق الحصــص ونضمــن أن تحليلنــا يفحــص مختلــف  فمــن خــال تبــىف
ي تتعــرض لهــا  اتهــن واحتياجاتهــن وإل إهمــال االنتهــاكات الــىت ي لخ�ب

ي منعــت النســاء مــن التمتــع بحقوقهــن وأدت إل تهميــش إضــا�ف البــىف واألعــراف الــىت
اعــات. ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف

حقوقهــن �ف

ي طليعة النضال
النساء �ف

ي عمليــات التعبئــة دفاًعــا عــن حقــوق اإلنســان والســلم 
ي مجتمعــات عــدة حــول العالــم، يمكننــا أن نجــد أمثلــة عــى نســاء يتقلــدن أدوار القيــادة �ف

�ف
ي خضــم الــراع. فالنســاء لســن ضحايــا للــراع فحســب، بــل كذلــك مدافعــات عــن حقــوق اإلنســان وفاعــات حيويــات لهــن 

والعدالــة االنتقاليــة، �ف
اعــات. ف ثــرة بال�ف

ُ
ي المواقــف المتأ

أدوار متنوعــة �ف
ي أي 

ي النســاء و�ف
ووفًقــا لمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة، فــإن »المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان يتمثلــن �ف

ي كل النســاء 
. وهــن يتمثلــن كذلــك �ف ف ف النوعــ�ي ي الدفــاع عــن وحمايــة حقــوق النســاء والمســاواة بــ�ي

مدافــع آخــر –ذكــر- عــن حقــوق اإلنســان ينخــرط �ف
ي أي إقليم من أقاليم العالم«.)2))

العامات عى أي مسألة تتصل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، سواء بشكل فردي أو بالتعاون مع آخرين �ف

)3)) يرحب قراءة المقال عى موقع
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و المقال
Ambassador Anwarul K. Chowdhury, “20th Anniversary of UNSCR 1325: Much Remains to Be Done”, 30 October 2020, on Interpress Service News Agency
https://www.ipsnews.net/2020/10/20th-anniversary-unscr-1325-much-remains-done/
(39) https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26538&LangID=E 
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ticipation in Ceasefires and Peace Processes, 2020 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/08/policy-brief-covid-19-and-conflict 

و
Katarina Mustasilta, From Bad to Worse? The Impact(s) of Covid-19 on Conflict Dynamics, Institute for Security Studies, European Union, 11 June 2020 https://www.iss.
europa.eu/content/bad-worse-impacts-covid-19-conflict-dynamics 
(41) “Women’s Participation in Peace Processes”, Council on Foreing Relations (CFR), https://www.cfr.org/womens-participation-in-peace-processes/
(42) United Nations Office of the Human Rights Commissioner, “Women Human Rights Defenders”, September 2014.



( الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

ي ذلــك المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان، يواجهــون التهديــدات)))). ولكــن المدافعــات النســاء، نظــًرا 
ف عــن حقــوق اإلنســان، بمــا �ف كل المدافعــ�ي

ي 
ي تواجههــا النســاء، بــل بشــكل أكــ�ب مــن بــا�ت لنوعهــن وهويتهــن، أي نظــًرا لكونهــن نســاء، مســتهدفات وتواجهــن التحديــات والمخاطــر التقاطعيــة الــىت

النســاء بســبب تحديهــن ومقاومتهــن لانتهــاكات ومطالبتهــن بالعدالــة.
، اإلقصــاء والتهميــش،  ف عــى أســاس النــوع، التهديــدات، العنــف، اســتهداف األ�ة، التشــه�ي ف التميــ�ي ي النســاء بــ�ي

ي تواجههــا هــا�ت اوح التحديــات الــىت تــ�ت
ي المجتمــع حــال 

ايــدة وتحديــات إضافيــة بســبب وضعهــن �ف ف الوصــم، والهجمــات الرقميــة. وتواجــه المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان مخاطــر م�ت
ي بعــض الســياقات أن »المدافعــات 

اعــات. فعــى ســبيل المثــال، ســوف نجــد �ف ف مقاومتهــن لانتهــاكات ومطالبتهــن بالعدالــة أثنــاء المواقــف المتأثــرة بال�ف
ف، والثقافــة، وطريقــة  ي تعتــ�ب أن أفعــال النســاء »مههــدة للــرش النســاء عــن حقــوق اإلنســان ال زلــن مقيــدات بالعــادات العائليــة والتقاليــد الدينيــة، الــىت

الحيــاة«.

ي ليبيــا، العامــالت مــن أجــل الســالم المحــىلي 
، تواجــه المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان �ف

ً
مثــا

ي مفاوضــات مــع قــادة الميليشــيات تهديــدات مســتمرة لســالمهن الجســدي، بدافــع 
والمنخرطــات �ف

ي الحيــاة العامــة بشــكل ضيــق))))
مــن رطــان محافــظ يعــّرف أدوار النســاء �ف

- مركز المرأة لألمن والسالم

.

أمثلة عىل نضاالت تقودها النساء 
باديا

يــا، كونــت النســاء شــبكة فضفاضــة للمطالبــة بحقوقهــن  ي الجــوس بنيج�ي
ي باديــا))))، وهي منطقــة عشــوائية �ف

كنتيجــة لإلخــاءات القريــة العنيفــة �ف
ي تحالــف المجتمعــات المحليــة ضــد التهجــ�ي )وهي حركــة قاعديــة تــرأس 

ف )201 و2020، عملــت النســاء �ف االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. فبــ�ي
ي يفرضهــا القطــاع الخــاص  ي واليــة الجــوس لمواجهــة اإلخــاءات القريــة الــىت

( داخــل 22 منطقــة عشــوائية �ف حربتهــا منظمــة مســاحات مــن أجــل التغيــ�ي
، اســتطاعت النســاء،  ي وجــود عســكري مكثــف. غــ�ي أنــه بمســاعدة مســاحات مــن أجــل التغيــ�ي

ف مــن الدولــة، وباســتخدام العنــف، و�ف ــا مــع فاعلــ�ي
ً
متعاون

ي باديــا، تــول القيــادة واالشــتباك مــع مختلــف المؤسســات الحكوميــة حــول سياســات حساســة وحــول التحديــات 
ي تأثــرن باإلخــاءات القريــة �ف

اللــوا�ت
ي تعرضــن لإلخــاء إل االشــتباك بشــكل مبــا�ش إل تســلحهن بــاألدوات والمهــارات 

ي تواجــه مجتمعاتهــن)))). إذن، فقــد أدى دفــع النســاء اللــوا�ت الــىت
المطلوبــة للدفــاع عــن حقوقهــن وحقــوق مجتمعاتهــن.)7))

جورجيا

ي المحاكــم المحليــة والمحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان كأداة 
ي �ف

التقــا�ف ف الشــباب  ف الجورجيــ�ي مــن ناحيــة أخــرى، تســتخدم جمعيــة المحامــ�ي
ي ذلــك حقوقهــم االقتصاديــة 

ي أوســيتيا الجنوبيــة وأبخازيــا، بمــا �ف
رئيســية لدعــم حقــوق األفــراد الذيــن تأثــروا بحــرب )200 مــع روســيا وباألمــر الواقــع �ف

واالجتماعيــة )بمقــدار تقاطعهــا مــع الحقــوق المدنيــة(. 

. وتعت�ب  اف من القانون الدولي ف بدعم من روســيا، ولكن بدون اع�ت ي جورجيا نصبتا نفســيهما كجمهوريت�ي
أوســيتيا الجنوبية وأبخازيا هما منطقتان �ف

. ف تحت االحتال العسكري الروسي ف كإقليم�ي حكومة جورجيا المنطقت�ي

ي الجورجيــة ممــا 
ي حدثــت خــال وبعــد الحــرب، وكذلــك البنــاء المســتمر لألســوار واألعمــال األرضيــة داخــل األرا�ف ي هــو االنتهــاكات الــىت

موضــوع التقــا�ف
ي عــامي 

حــرم العائــات المقيمــة عــ�ب خطــوط الحــدود اإلداريــة مــن الوصــول إل األرض والســكن. ورغــم أن القضايــا رفعــت أمــام المحكمــة األوروبيــة �ف
)200 و)201، إال أنهــا مــا زالــت قيــد النظــر حــىت بدايــة 2022.

https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/OnePagerWHRD.pdf 
ف عن حقوق االنسان للجمعية العامة ف عن حقوق اإلنسان اقرأ تقرير المقرر الخاص للمدافع�ي ))1) لمزيد من المعلومات عن المدافع�ي

 A/76/143, 19 July 2021
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/196/67/PDF/N2119667.pdf?OpenElement 
(44) Dwyer, Amy, Women Human Rights Defenders : Left behind in the women, peace, and security agenda, Centre for Women Peace and Security, Policy Brief 02/2020
https://www.lse.ac.uk/women-peace-security/assets/documents/2020/PBS01Dwyer.pdf 

وح من البيوت واألرض يمثلون سبًبا ونتيجة للعنف وعدم االستقرار والراع حول العالم” )25)وفًقا لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان فإن “اإلخاءات القرية وال�فف
 Early Warning and Economic Social and Cultural Rights The Office of the High Commissioner for Human RIghts, page 10 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
ESCR/EarlyWarning_ESCR_2016_en.pdf

ي شبكة الحقوق العالمية
، وهي عضو �ف ته مساحات من أجل التغي�ي ق باديا، اقرأ البيان الذي نرش ))1) للمزيد من المعلومات عن إخاءات �ش

https://spacesforchange.org/badia-east-demolished-again-hundreds-arrested-and-thousands-displaced/ 
ي مجتمع باديا، يمكن زيارة الروابط التالية:

« بخصوص االخاءات القرية �ف )27) لمزيد من المعلومات عن عن أنشطة »مساحات من أجل التغي�ي
/nerdlihc-nemow-no-tcapmi-yletanotiroporpsid-snoticive-decrof/gro.egnahcrofsecaps//:sptth
https://spacesforchange.org/groups-demand-immediate-resettlement-of-persons-displaced-by-lagos-state-government-during-covid-19-pandemic-lockdown/
https://spacesforchange.org/lagos-government-launches-adr-vehicle-to-address-badia-forced-evictions/
https://spacesforchange.org/towards-inclusive-human-settlements-in-lagos-state/



الشبكة العاملية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية10

كولومبيا

اع. لجمعيــة النســاء الاجئــات والمنفيــات والمهاجــرات هي منظمــة أسســتها  ف ي كولومبيــا، نظمــت النســاء أنفســهن لمقاومــة أعمــال العنــف خــال الــ�ف
و�ف

، هــذا باإلضافــة إل النســاء مــن  ف ي خدمــة محليــة وطلبــة ونازحــ�ي
ف وموظــ�ف ف وفاحــ�ي يــة وريفيــة، ومــن حقوقيــ�ي النســاء مــن منظمــات قاعديــة حرف

ي كنــدا وكوســتاريكا وبنمــا وفرنســا 
ي كولومبيــا. وللمنظمــة كذلــك حضــور �ف

ف ومــن أصــول أفريقيــة المنحــدرات مــن أقاليــم مختلفــة �ف الســكان األصليــ�ي
وســويرا وإســبانيا. 

ت  ي يونيــو )201 نــرش
ي المقــام األول إل تــرك البــاد(. و�ف

ي النســاء للعمــل مــن أجــل إنهــاء العنــف ضــد المــرأة )ذلــك العنــف الــذي دفعهــن �ف
تجمعــت هــا�ت

ي كولومبيــا البــد أيًضــا أن يتضمــن إنهــاء للعنــف 
«، ))))شــددت فيــه عــى أن إنهــاء الحــرب �ف الجماعيــة إصــداًرا عنوانــه »هيــا نكــر الصمــت مــن المنــ�ف

ي هــذا التقريــر، أشــارت المنظمــة أيًضــا إل تأنيــث الفقــر كنتيجــة لألبويــة والعنــف الموجــه.
الجنــ�ي وللعنــف عــى أســاس النــوع. و�ف

ف الفليب�ي

ي المدمــر واســع  ي معارضــة التعديــن األجنــىب
ي طليعــة مجتمعاتهــن المحليــة وحركاتهــن االجتماعيــة �ف

ف �ف ي الفليبــ�ي
ف �ف ومــا تــزال النســاء مــن الســكان األصليــ�ي

ف مــن األمــن  ى، هــذا عــى الرغــم مــن أن قــوات الدولــة تدعــم فاعلــ�ي كات الكــ�ب ي منــع دخــول ونشــاط الــرش
النطــاق، وقــد نجحــن عــى مــدى الســنوات �ف

ف منظمــات نســائية لهــا قــدرات جماعيــة للقيــام بالمنــارصة والتعليــم  كات. إنهــن تبنــ�ي الخــاص والقــوات شــبه العســكرية يقومــون بحمايــة تلــك الــرش
ف داخــل المجتمــع. إنهــن تقــدن تأســيس ونشــاط  ف النوعــ�ي وأنشــطة الرفــاه. إنهــن تقــدن المنظمــات المحليــة وتنظمــن الحمــات دفاًعــا عــن المســاواة بــ�ي
ام  ي مجتمعهــن، مركــزات عــى أهميــة تشــجيع اإليكولوجيــا الزراعيــة ونظــم الغــذاء المســتدامة واحــ�ت

منظمــات تعليميــة بديلــة لألطفــال والشــباب �ف
ي هــذه العمليــات.))))

حقــوق النــاس والنســاء. إنهــن تطرحــن بفاعليــة أجنــدات لعمليــات الســام وتؤكــدن مشــاركتهن ذات المعــىف �ف

كوريا الجنوبية

ي ينايــر 2021، نالــت جماعــة مــن النســاء مــن كوريــا الجنوبيــة -ناجيــات العبوديــة الجنســية العســكرية اليابانيــة )نســاء المتعــة( خــال الحــرب 
و�ف

ي الــذي قــىف بــأن اليابــان عليهــا أن تعــوض الضحايــا الناجيــات مــن نســاء 
ي حكمهــا التاريــ�ف

اف محكمــة منطقــة ســول المركزيــة �ف العالميــة الثانيــة- اعــ�ت
فــت بالمعانــاة رســمًيا، إال أنهــا  يــن مطالبــات بتعويضــات مــن اليابــان. ورغــم أن اليابــان اع�ت ي تســعينات القــرن العرش

المتعــة. )0)) “تقدمــت الناجيــات �ف
لــم تقــر أبــًدا بمســئوليتها القانونيــة. ولــذا فلــم تقــدم تعويضــات أو اعتــذارات رســمية للضحايــا األفــراد. وقــد أعلنــت كل مــن اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
ي هــذا الســياق، رفعــت 

ي ديســم�ب )201، ولكنــه لــم يحقــق مطالــب الناجيــات واســتبعدهن مــن عمليــة التفــاوض. �ف
ــا حــول مســألة نســاء المتعــة �ف

ً
اتفاق

ي 
ي �ف

ي حكمهــا التاريــ�ف
ي بالعدالــة. و�ف

الناجيــات قضايــا ضــد اليابــان أمــام محكمــة ســول كحــل أخــ�ي بعــد أن ظهــر أن المحادثــات الديبلوماســية لــن تــأ�ت
ينايــر 2021، وجــدت المحكمــة أنــه ليــس بمقدورهــا منــح اليابــان حصانــة دولــة حيــث أن القيــام بهــذا ســوف ينتهــك الحقــوق الدســتورية للضحايــا. وقــد 
ي هــذه 

ي قدمتهــا ناجيــات أخريــات عــى أســاس مــن حصانــة الدولــة. وقــد قــدم الناجــون �ف ي حكــم مناقــض رفــض المطالــب الــىت
لحــق بهــذا الحكــم التاريــ�ف

ي انتظــار تحقيــق العدالــة.
ي مايــو 2021، وال زلــن �ف

القضيــة الثانيــة التماًســا إل محكمــة ســول العليــا �ف

اليمن

ي بنــاء الســام، فبدعــم مــن 
ي داخــل وخــارج اليمــن( حقــوق وحمايــة النســاء والمســاهمة �ف

نــارصت شــبكة تضامــن المــرأة )ولهــا أكــ�ث مــن 00) عضــو نســا�ئ
ي ذلــك التدخــل لتســهيل وقــف إطــاق النــار محلًيــا والتوســط 

، بمــا �ف مبــادرة مســار الســام، قــاد أعضــاء الشــبكة جهــود الســام عــى المســتوى المحــىي
ف مواضع أقدامهن  ي تعز تفاوض أعضاء الشبكة من أجل فتح ممرات إنسانية والقيام بإخاءات، متحسس�ي

اعات عى المياه واألرض. ف�ف ف إلنهاء ال�ف
ي تبــادل إطــاق النــار. وفــوق ذلــك، فــإن جمعيــة 

ف األلغــام األرضيــة ومتفاديــن رصــاص القناصــة، وذلــك مــن أجــل جلــب الغــذاء إل األ� المحــارصة �ف بــ�ي
. وقــد دعمــت مبــادرة مســار الســام كذلــك المدافعــات النســاء عــن  ي

ي محتجــز بشــكل عشــوا�ئ
ي تحريــر حــوالي ألــف مــد�ف

ف ســاهمت �ف أمهــات المخطوفــ�ي
ي والتعذيــب واالغتصــاب، وأوصلتهــم بآليــات المحاســبة الدوليــة. وكنتيجــة لذلــك، 

ي ذلــك الناجيــات مــن االحتجــاز العشــوا�ئ
حقــوق اإلنســان، بمــا �ف

ي 2021، أضيــف أول 
ي قائمــة عقوبــات اليمــن عــام 2020. )1)) و�ف

أدرج مجلــس األمــن العنــف الجنــ�ي وعــى أســاس النــوع وتجنيــد األطفــال كجرائــم �ف
ي  ي يتبعهــا وبســبب لجوئــه إل االحتجــاز المنهــ�ب ف لجريمــة عنــف جنــ�ي وعــى أســاس النــوع إل قائمــة العقوبــات، بســبب »سياســة التخويــف الــىت مقــ�ت

واالعتقــال والتعذيــب والعنــف الجنــ�ي واالغتصــاب ضــد النســاء النشــطات سياســًيا. )2))

(48) http://colectivaexiliorefugio.org/rompiendo-el-silencio-desde-el-exilio/ 
(49) Mining the Womb of the Earth: Struggles of Indigenous Women against destructive mining, AIPP, 2013
https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/02/32.-Women-and-Mining_finalbookforweb.pdf 
(50)Seoul Central District Court, The 34th Civil Chamber, Judgement, Case no.: 2016 Ga-Hap 505092 Compensation for Damage (Others), verdict issued on January 8, 
2021 http://minbyun.or.kr/wp-content/uploads/2021/01/ENG-2016_Ga_Hap_505092_23Feb2021.pdf

)1)) قرار مجلس األمن رقم 11)2 لعام 2020:
https://undocs.org/ar/S/RES/2511%20(2020) 

)2)) قرار مجلس األمن رقم )))2 لعام 2021:
https://undocs.org/ar/S/RES/2564(2021) 
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جنوب افريقيا

ي  ي منتظمــة لطالــىب
ي اســتضافة مبــادرات تثقيــف وتدريــب قانــو�ف

ي المنظمــات األخــرى المعنيــة بالعدالــة االجتماعيــة �ف
ي النســا�ئ

يشــارك المركــز القانــو�ف
ي أفريقيــا. إذ 

ي النســاء اللجــوء إل جنــوب أفريقيــا بســبب العنــف وعــدم االســتقرار �ف
ي جنــوب أفريقيــا. وقــد طلبــت هــا�ت

اللجــوء والنســاء الاجئــات �ف
ي اتخاذهــن جنــوب أفريقيــا كوطــن مصحوًبــا بتحديــات 

. ويــأ�ت ات منهــن مــن بادهــن بعــد التعــرض لعنــف جنــ�ي خــال نــزاع مســلح محــىي هربــت كثــ�ي
ــا للنفــاذ إليــه، وذلــك لضمــان اســتفادتهن مــن الحقــوق 

ً
ي وتجــدن طرق

ة. فمــن المهــم للنســاء الاجئــات أن تفهمــن نظــام العدالــة الجنــوب أفريــ�ت كثــ�ي
ف  ي جنــوب أفريقيــا حــول العنــف عــى أســاس النــوع وحــول المســاواة بــ�ي

ف �ف ة، تمثــل القوانــ�ي ي حــاالت كثــ�ي
. فــ�ف ي

ي الدســتور الجنــوب أفريــ�ت
المتضمنــة �ف

لي والعنــف الجنــ�ي أو لــم تكــن لديهــن آليــات 
ف ف لهــا عاقــة بالعنــف المــ�ف ي أوطانهــن الســابقة صلــة بقوانــ�ي

ف مفاهيــم جديــدة لنســاء لــم تكــن لهــن �ف النوعــ�ي
ي شــكل خدمــات الصحــة الجنســية 

ي النســاء لــم تكــن لديهــن قــدرة عــى الوصــول إل الرعايــة الصحيــة �ف
لإلبــاغ عــن الجرائــم. وبشــكل مــواز فــإن هــا�ت

، وأيًضــا لضمــان حصولهــن عــى  ي
ي المجتمــع الجنــوب أفريــ�ت

واإلنجابيــة، ولــذا فــإن مبــادرات التثقيــف والتدريــب مهمــة لضمــان اندمــاج صحيــح �ف
ي ميثــاق الحقــوق.

حقوقهــن المتضمنــة �ف

دروس ومبادئ مفتاحية

ي 
ك و�ف ي ميثاقنــا المشــ�ت

، بالتعــاطي مــع الامســاواة وتحديــات أخــرى تــم ذكرهــا �ف ي مســألة التغيــ�ي النظــامي
تمثــل عمليــات االنتقــال فرصــة حــىت ننظــر �ف

ي الســطور القادمــة ســوف نطــرح قائمــة مــن المبــادئ المفتاحيــة، طورهــا أعضــاء الشــبكة العالميــة للحقــوق بنــاء عــى 
الدعــوة العالميــة للتحــرك. �ف

اعــات. وإنــه لمــن المهــم اإلشــارة  ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
ي الميــدان، وذلــك لضمــان اتبــاع منظــور نســوي تقاطــ�ي عنــد االنخــراط �ف

ي العمــل �ف
تجاربــهــم �ف

اعــات.  ف ي التعــاطي مــع المواقــف المتأثــرة بال�ف
هنــا إل أنــه بينمــا نذكــر هــذه الــدروس والمبــادئ، فإننــا نــدرك أنــه ال توجــد قاعــدة واحــدة تناســب الــكل �ف

ي  ي طيــات هــذه الــدروس والمبــادئ أن هنــاك تشــجيع لفهــم الســياقات البنيويــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية الــىت
وســوف تاحــظ �ف

تؤثــر ســلًبا عــى حيــاة النســاء:

المبدأ ):

ف  ف عــىل أســاس النــوع، ولتنميــط النــوع، وللفهــم التقليــدي لــألدوار النوعيــة الــذي يؤبــد التميــ�ي التعــاطي مــع الجــذور التاريخيــة للتميــ�ي
والالمســاواة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إل المســاواة الحقيقيــة: ))))

ي الرأسمالية واألبوية والعنرية المنهجية واالستعمار يسهمون 
توضح حالة نساء المتعة اليابانيات عى سبيل المثال أن انعدام المساواة الكامن �ف

 ظلــت معظــم نســاء المتعــة الســابقات 
ً

اعــات. فمثــا ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
همــا النســاء والفتيــات �ف ف والعنــف اللــذان تخت�ب ي إخفــاء التميــ�ي

جميًعــا �ف
ــا مــن النبــذ مــن جانــب األ�ة والمجتمــع. )))) ولــذا فإنــه 

ً
ر الــذي لحــق بهــن عــى مــدى عقــود، خوف صامتــات بعــد التحريــر فيمــا يتعلــق بمعاناتهــن والــرف

ي االعتبار أن االغتصاب واألشــكال األخرى 
اعات، مع الوضع �ف ف ي منظور نســوي تقاط�ي عند التعامل مع المواقف المتأثرة بال�ف البد من المبادرة بتبىف

مــن العنــف عــى أســاس النــوع ربمــا لــن يتــم التحقيــق فيهــا بســبب طبيعــة مثــل تلــك الجرائــم مــن حيــث وصمــات العــار االجتماعيــة المرتبطــة بهــا. ))))

ي أي مجتمــع بعينــه، وذلــك 
ف واتبــاع سياســات حساســة لمواقــف مختلــف النســاء �ف ولــذا فإنــه مــن المهــم المنــارصة والضغــط مــن أجــل إصــدار قوانــ�ي

ي توجــد  ي البلــدان الــىت
يــ�ي �ف بنــاء عــى احتياجاتهــن وحقوقهــن وحياتهــن المعاشــة. إننــا نحتــاج بقــوة إل مثــل هــذا المنظــور عنــد التعــاطي مــع التطــور الترش

ي التعليــم والعمــل والــزواج والطــاق 
ي بهــا نظــم قانونيــة تقلــص حقــوق النســاء �ف بهــا تربــة خصبــة إلهمــال وانتهــاك حقــوق النســاء، مثــل البلــدان الــىت

ف والــزواج القــري. يعــات تمنــع جرائــم الــرش ي ليســت بهــا ترش واالنتقــال، أو الــىت

ولكــن علينــا أيًضــا التعــاطي مــع مســألة المســاواة الحقيقيــة، مجتهديــن مــن أجــل فهــم حقائــق وتفاصيــل المجتمعــات المختلفــة المتأثــرة ومــن أجــل 
م الهويــات المتداخلــة للمجموعــات  ، فإننــا سنستكشــف ونحــ�ت االســتجابة بشــكل صحيــح لتلــك الحقائــق والتفاصيــل. وباســتخدامنا لمنظــور تقاطــ�ي
ف كذلك طرائق للتعامل بمرونة وللمقاومة. إذن، فإن المنظور  ف واالستبعاد والضعف، وكاشف�ي ابطة للتمي�ي ف األشكال الم�ت مختلفة التموضع، كاشف�ي

اعــات. ف التقاطــ�ي سيســاعد عــى إرشــادنا إل عاجــات وأســاليب مناســبة للســياقات المختلفــة للتعــاطي مــع حــل ال�ف

وباإلضافــة إل ذلــك، فإنــه مــن المهــم الضغــط عــى الــدول مــن أجــل تطويــر خطــط عمــل وطنيــة حــول النســاء والســلم واألمــن بشــكل شــامل، مــع 
ي 

ي مايــو 2020.)))) غــ�ي أن المجتمــع المــد�ف
ضمــان أن تكــون تلــك الخطــط ذات تمويــل جيــد. عــى ســبيل المثــال، طــورت اليمــن خطــة عمــل وطنيــة �ف

ي ذلــك عــدم تعرضهــا لمســائل ذات عاقــة بتجنيــد األطفــال 
، وكنتيجــة لذلــك افتقــرت الخطــة إل جوانــب مهمــة، بمــا �ف لــم يســترش بــأي شــكل لــه معــىف

ي ذلــك الفتيــات( وباالنتهــاكات ضــد المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان. افتقــرت الخطــة أيضــا إطــاًرا للتنفيــذ والمحاســبة. لكــن بغــض النظــر 
)بمــا �ف

ف الخطــة ولتخصيــص مــوارد لتنفيذهــا. ي بدعــم حكومــة اليمــن لتحســ�ي
عــن كل هــذا، فقــد أوصــت منظمــات المجتمــع المــد�ف

)))) اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، تعليق عام رقم )2، والتعليق العام رقم )1، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليق عام رقم )1، وتعليق عام رقم 20، اللجنة المعنية بالقضاء عى 
ف ضد المرأة التوصية العامة رقم )2، واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليق عام رقم 22 الفقرة 27. التمي�ي

))))تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الفقرة 212
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/102/89/PDF/G9810289.pdf?OpenElement 

)))) الفقرة 11 من المرجع السابق 
(56) Everything you need to know about Yemen’s National Action Plan on WPS https://publicate.it/p/gZytU9184583
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المبدأ 2:

، مــع التأكيــد عــىل أن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  ف العالــ�ي والمحــىلي االســتفادة مــن ســبل المنــارصة والتعبئــة عــىل المســتوي�ي
ي صــورة قانونيــة

والثقافيــة مــن الممكــن صياغتهــا �ف
الحقــوق  الخاصــة بشــبكة  القضائيــة  الســوابق  بيانــات  المحليــة واإلقليميــة والعالميــة )انظــر قاعــدة  المســتويات  ي عــى 

القانــو�ف الفقــه  ثــروة  تثبــت 
ي صــورة قانونيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــة ســهولة الحصــول عــى جــ�ب 

العالميــة( أن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن الممكــن صياغتهــا �ف
امــات المحــددة المفروضــة عــى الدولــة المعنيــة عــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة. وهنــاك أيًضــا عــدد مــن  ف ر، فإنهــا تعتمــد عــى االل�ت للــرف

ف لألمــم المتحــدة.  ي إطــار اإلجــراءات الخاصــة التابعــ�ي
ف بواليــات مواضيعيــة �ف ي مــن الممكــن اســتخدامها، مثــل المكلفــ�ي اآلليــات الدوليــة الــىت

ي االنتهــاكات، ويمكنهــم كذلــك 
اء مســتقلون يعملــون عــى موضــوع بعينــه أو دولــة بعينهــا، ويمكنهــم إجــراء تحقيقــات �ف أولئــك المكلفــون هــم خــ�ب

ي الشكاوى، 
ف القيام بزيارات إل الدول )بعد سماح الدولة المعنية(، والتحقيق �ف ي المواقف الطارئة. ويمكن للمكلف�ي

ي مواضع محددة أو �ف
التدخل �ف

اعــات مــن خــال  ف والقيــام باألبحــاث فيمــا يخــص المســائل أو المواقــف الحقوقيــة ذات الصلــة. وهــم غالًبــا مــا يتعاطــون مــع المســائل المتعلقــة بال�ف
الزيــارات إل الــدول، والتريحــات الصحفيــة، والتقاريــر الموجهــة إل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة. 

هــم مــن  ي األمــم المتحــدة، ووفًقــا لنظــام الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان، فــإن األفــراد، والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة، وغ�ي
�ف

ي بعــض األحيــان تأخــذ تلــك التقاريــر صــورة التمــاس )شــكوى( 
ي تقدمهــا الــدول. و�ف ي يمكنهــم تقديــم تقاريــر موازيــة للتقاريــر الــىت

منظمــات المجتمــع المــد�ف
وتوكــول االختيــاري)))) لـــ لجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة  مقدمــة إل آليــة للشــكاوى)7)). عــى ســبيل المثــال، يمنــح ال�ب
ي االلتمــاس الفــردي، ويرتبــط بــه كذلــك نظــام للتحقيــق بشــأن االدعــاءات األكــ�ث انتشــاًرا حــول انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

الحــق �ف
ف ضــد المــرأة لديهــا آليــات للشــكاوى  والثقافيــة، وذلــك بعــد تصديــق الدولــة المعنيــة عــى االتفاقيــة. كذلــك فــإن لجنــة القضــاء عــى كل أشــكال التميــ�ي

والتحقيــق)))).

ي كثــ�ي مــن األحيــان، عــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. فعــى ســبيل المثــال 
ومــن ناحيــة أخــرى، فهنــاك آليــات إقليميــة دافعــت، �ف

لــدى اللجنــة األوروبيــة للحقــوق االجتماعيــة آليــة للشــكاوى الجماعيــة. كذلــك لــدى المفوضيــة األفريقيــة، والمحكمــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان 
-أمريكيــة لحقــوق اإلنســان قواعــد بشــأن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. وأيًضــا،  ف والشــعوب األصليــة، والمفوضيــة والمحكمــة الب�ي
ي المتعلــق 

تعاطــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مــع بعــض جوانــب الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة مــن خــال الفقــه القانــو�ف
بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

وريــة  ي أن يقدمــا كل مــن المحاســبة والعــاج. كذلــك فإنهمــا يمثــان أداة رصف
امــات القانونيــة الواضحــة ولســبل التعويــض القانــو�ف ف هــذا ويمكــن لال�ت

ي مجــالي التنظيــم القاعــدي وحقــوق النســاء االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. غــ�ي أنــه للقيــام بهــذه األدوار البــد مــن إتاحــة المعلومــات. 
للمنــارصة �ف

ي المعلومــات، باإلضافــة إل التدريــب والتثقيــف بشــأن اآلليــات القانونيــة.
ولذلــك فإنــه مــن المهــم ضمــان الحــق �ف

ي بوليفيــا، عملــت منظمــة أنديــة منظمــات الشــعوب األصليــة مــع النســاء مــن الشــعوب األصليــة عــى إعــداد تقريــر مــوازي قــدم إل لجنــة القضــاء 
و�ف

ي 
ي األنديــز واألمــازون، واستشــارت النســاء المحليــات �ف

ي عــام )201. جمعــت المنظمــة شــهادات مــن النســاء �ف
ف ضــد المــرأة �ف عــى كل أشــكال التميــ�ي

. فقــد طــورن  ف ة تثقيــف عظيمــة للقيــادات النســائية مــن الســكان األصليــ�ي مســألة وضــع األولويــات وبنــاء دراســات الحالــة. وقــد مثلــت العمليــة كلهــا خــ�ب
ـهــذه  ــا الســتخدام تلــك اآلليــات بطريقــة تعكــس أصواتهــن واحتياجاتهــن ومطالبهــن. وبـ

ً
ي الضغــط عــى الهيئــات الدوليــة، وتعلمــن طرق

مهاراتهــن �ف
ي  ف تحالفــات عــ�ب المجتمعــات المختلفــة، بادئــات عمليــة مــن التواصــل المتواصــل مــع المجتمعــات الــىت الطريقــة، بنــت النســاء مــن الســكان األصليــ�ي
ي منهــا الحــاالت. وكذلــك، فقــد ســاعدت آليــة التقاريــر الموازيــة عــى تعزيــز دفــاع المجتمعــات عــن أراضيهــا، حيــث أنهــا اآلن اكتســبت أداة إضافيــة 

تــأ�ت
لمواجهــة االنتهــاكات.)0)) 

ي 
ي شــبكة الحقــوق العالميــة، جنًبــا إل جنــب مــع جماعــات مجتمــع مــد�ف

، وهي عضــو �ف ف ف الشــباب الجورجيــ�ي ي جورجيــا، تنــارص جمعيــة المحامــ�ي
و�ف

وتوكــول االختيــاري للعهــد الــدولي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وهــو األمــر الــذي ســيعطي  ي جورجيــا، الحكومــة إلقــرار ال�ب
أخــرى �ف

المنظمات النســوية الجورجية الفرصة للشــكوى من انتهاك حقوق النســاء االقتصادية واالجتماعية، وذلك بعد اســتنفاد أو غياب الحلول المحلية. 
وتوكــول االختيــاري للعهــد الــدولي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة هــو معاهــدة دوليــة تســمح لضحايــا انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة  وال�ب
ي قضايــا انتهــاكات 

ي محاكــم بادهــم �ف
ي الوصــول إل العدالــة �ف

. فعندمــا يفشــل النــاس �ف واالجتماعيــة والثقافيــة بتقديــم شــكاوى عــى المســتوى الــدولي
. لكــن هــذا ال ينطبــق إال إذا كانــت الدولــة  ي هــذه الحالــة تقديــم شــكوى إل العهــد الــدولي

الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، يمكنهــم �ف
ي المعاهــدة الدوليــة.

المعنيــة عضــًوا �ف

)57) راجع اإلباغ الموازي للنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة 
https://www.escr-net.org/ar/parallel-reporting/guide 
(58) https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-international-covenant-economic-social-and
(59) https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/ 

ي بوليفيا«،
ي تعزيز الحركات االجتماعية وقيادة نساء الشعوب األصلية �ف

)60) لقراءة التجربة الكاملة، يمكن قراءة »كيف ساهمت التقارير الموازية �ف
https://www.escr-net.org/ar/node/464634/kyf-shmt-ltqryr-lmwzy-fy-tzyz-lhrkt-ljtmy-wqyd-ns-lshwb-lsly-fy-bwlyfy 

وللمزيد من دراسات الحالة يمكن زيارة:
https://www.escr-net.org/parallel-reporting/guide/discover 
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المبدأ 3:

اكة لضمان الدعم الكىلي بناء الرش
 ، اع إل دعــم كىي ف ي بيئــات متأثــرة بالــ�ف

تركــز المنظمــات المختلفــة عــى مناطــق ونــواح مختلفــة تؤثــر عــى حيــاة النســاء. هــذا وتحتــاج النســاء الســاكنات �ف
ي التعــاون والمشــاركة مــع منظمــات أخــرى: الفاعلــون 

ف والعنــف. ولــذا فإنــه مــن المفيــد النظــر �ف  متقاطعــة مــن التميــ�ي
ً

ن أشــكال حيــث أنهــن غالًبــا مــا تختــ�ب
ي جنــوب أفريقيــا أن النســاء 

ي �ف
ي النســا�ئ

ي ومــن منظمــات العدالــة والرفاهــة االجتماعيــة. عــى ســبيل المثــال، وجــد المركــز القانــو�ف
مــن المجتمــع المــد�ف

ف إل الحصــول عــى دعــم أو عــاج بعينــه، فإنهــن قــد يكــن محتاجــات إل خدمــات أخــرى. عــى ســبيل المثــال، بــدأت امــرأة الجئــة  الاجئــات بينمــا تســع�ي
ف بســؤال حــول إدخــال طفلهــا إل المدرســة، ولكــن بعــد قليــل مــن التحقيــق، تــم اكتشــاف أنهــا تحتــاج أيًضــا إل دعــم للحصــول  التواصــل مــع الداعمــ�ي
ي مجــال الضمــان االجتمــاعي عــى 

عــى خدمــات صحــة جنســية وإنجابيــة، و للحصــول عــى استشــارة نتيجــة لصدمــة نفســية، وللوصــول إل دعــم �ف
ف يمكنهــم تقديــم الخدمــات  ف متنوعــ�ي ي توجيــه هــذه الســيدة إل فاعلــ�ي

ي �ف
ي النســا�ئ

شــكل منحــة رعايــة طفــل. وبالتعــاون مــع آخريــن، نجــح المركــز القانــو�ف
لهــا.

المبدأ 4:

ف يكون هذا مناسًبا ي التدخالت ح�ي
ي البيئة المحلية �ف

-اجتماعي كىلي ومتعدد األبعاد ومنغرس �ف ي نهج نفسي
تب�ف

اف باألبعــاد واآلثــار المتعــددة  -اجتمــاعي ومــا يــزال عنــًرا أساســًيا مــن عنــارص العدالــة االنتقاليــة. عــى أنــه مــن المهــم االعــ�ت ي منظــور نف�ي كان تبــىف
ي مناســبات عديــدة آليــات للتأقلــم وحولتهــا 

اع المســلح، وطرحهــا كمســئولية جماعيــة وليســت فرديــة. عــى ســبيل المثــال، طــّورت النســاء �ف ف لظــروف الــ�ف
ي تعرضــوا لهــا كأدوات  إل مــورد مــن مــوارد المجتمــع المحــىي وجــزء مــن الذاكــرة الجمعيــة. فباســتخدام رواياتهــم الذاتيــة والصدمــات الشــخصية الــىت

 . ر الفــردي والجمــاعي ي جــ�ب الــرف
يــة تهــدف إل إعــادة تأهيــل الضحايــا وبنــاء الســام، يمكــن للنســاء أن تلعــب دوًرا �ف تغي�ي

ي ذلــك مــن خــال العمليــات 
ر الــذي تعرضــوا لــه، بمــا �ف اع المســلح والــرف ف ات ضحايــا الــ�ف يســتجيب النهــج النفــ�ي للحاجــة إل إجــال وإظهــار خــ�ب

العلــوم االجتماعيــة والقانونيــة- إل  بــه  الــذي تقــوم  المكمــل  العمــل  ــا مــن 
ً
انتهــاكات حقــوق اإلنســان -انطاق القانونيــة. وهــو كذلــك يدفــع ضحايــا 

ي حياتهــم، وهــو األمــر الــذي يــؤدي إل 
 لهــا وصناًعــا للتغيــ�ي المطلــوب �ف

ً
ي آليــات العدالــة االنتقاليــة، أي أن يكونــوا جــزًءا منهــا وأبطــال

المســاهمة �ف
اب مــن النــاس، ومصاحبتهــم عــى طريــق العمليــات القضائيــة، وتوفــ�ي األدوات المطلوبــة  تحــوالت فرديــة وجماعيــة. هــذا المنهــج يتضمــن االقــ�ت

ف النضــاالت االجتماعيــة. ي اتجــاه تمكــ�ي
لمواجهتهــا لهــم )بغــض النظــر عــن مــدى محدوديــة النتائــج القانونيــة(، وذلــك كلــه بغــرض الدفــع �ف

ي 
ي والمرافقــة �ف

ي التمثيــل القانــو�ف
ي مجــال حقــوق اإلنســان �ف

 عــى التطبيــق المناســب للمنظــور النفس-االجتمــاعي �ف
ً

ي كولومبيــا، يمكننــا أن نجــد مثــا
و�ف

ة مــن الحرمــان مــن الحريــة عــى يــد القــوات الكولومبيــة الثوريــة المســلحة  اف أشــكال أخــرى خطــ�ي المحكمــة لضحايــا القضيــة01 -احتجــاز رهائــن واقــ�ت
ي كولومبيــا الــذي بــدأ مــع توقيــع معاهــدة الســام.)2)) ففيمــا يخــص التمثيــل 

ي إطــار القضــاء الخــاص مــن أجــل الســام �ف
)ميلشــيا مســلحة معارضــة()1))- �ف

، واســتطاعوا من خال العمل المبا�ش أن يبنوا طرائق  ف ف النفس-اجتماعي�ي ف واألخصائي�ي ي المحكمة، اجتمع أزواج من المحام�ي
ي والمرافقة �ف

القضا�ئ
ومســاحات للمشــاركة القضائيــة وفــوق القضائيــة مــع الضحايــا، وهــو األمــر الــذي قــّرب النــاس مــن مشــهد العدالــة االنتقاليــة، لفهمــه وهضمــه. كل هــذا 

. ي
ي الســياق القضــا�ئ

ف مــن ويــات الحــرب �ف ات الناجــ�ي باإلضافــة إل القــدرة عــى إظهــار التدمــ�ي وخــ�ب

ف جماعــات المجتمــع المحــىي  ، يســ� إل تمكــ�ي اب مــن المجتمــع المحــىي ف يصاحبــه منهــج لاقــ�ت هــذا ويصبــح المنهــج النفــ�ي أكــ�ث مناســبة حــ�ي
ي بعــض الســياقات، يكــون الدعــم النفــ�ي الفــردي صعًبــا، ولكــن يمكــن للمجتمعــات 

ي القــرارات، وحــق التخطيــط والتنفيــذ. و�ف
بإعطائهــم حــق التحكــم �ف

ي المجتمع المحىي كل األعضاء -–النســاء، األطفال، 
ي أن تضم المناقشــات �ف

ي صناعة الحلول. وينب�ف
المحلية صياغة المطالب والمشــاركة كطرف �ف

همــا مــن الجماعــات المهمشــة. وغ�ي

ي اللجــوء، بعــد أن أدت حــاالت مــن العنــف  ف وطالــىب ي مــع المجتمعــات المحليــة إلدمــاج الاجئــ�ي
ي جنــوب أفريقيــا، تعمــل منظمــات المجتمــع المــد�ف

و�ف
ي مثــل تلــك المناســبات إل تطويــر 

ي كانــوا يقطنــون بهــا. نحتــاج �ف ي اللجــوء مــن المجتمعــات الــىت ف وطالــىب النابــع مــن كراهيــة األجانــب إل تهجــ�ي الاجئــ�ي
ي عاشــها  ســلة رعايــة، حيــث تتضافــر جهــود المنظمــات المدافعــة عــن العدالــة االجتماعيــة مــع منظمــات المجتمــع المحــىي لمعالجــة الصدمــة الــىت
ي اللجــوء،  ف وطالــىب ه، بحيــث يفهــم كل أعضــاء المجتمــع المحــىي الحقــوق المعطــاة لاجئــ�ي الاجئــون، وكذلــك لضمــان أن تثقيًفــا حقوقًيــا قــد تــم توفــ�ي

والمنطــق الكامــن وراء ذلــك.

)1)) معلومات إضافية عن القضية 01
 at: https://www.jep.gov.co/especiales1/macrocasos/01.html

اع وبناء سام مستقر ومستدام )باللغة االسبانية(  )62) االتفاقية النهائية النهاء ال�فف
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Foto2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf
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المبدأ 5:

ي أماكن يصعب الوصول إليها
ي ذلك النساء �ف

ضمان الوصول المؤثر للنساء، بما �ف
ي النســاء مــن المواقــف 

ف تعــا�ف ة، حــ�ي ي حــاالت كثــ�ي
ي جنــوب أفريقيــا أهميــة الوصــول إل النســاء حيثمــا يوجــدن. فــ�ف

ي �ف
ي النســا�ئ

تعلــم المركــز القانــو�ف
اعــات، تكــون قدرتهــن عــى الحركــة والســفر معاقــة، وهــو مــا يؤثــر ســلًبا عــى قدرتهــن عــى الوصــول إل الخدمــات األساســية. ولــذا، فمــن  ف المتأثــرة بال�ف
ي مجتمعاتهــن المحليــة، معســكرات 

أجــل الوصــول إل النســاء وتقديــم الدعــم الــذي يحتاجونــه، عــى المنظمــات التحــرك والذهــاب حيثمــا يوجــدن: �ف
األمــان، إلــخ.

اف بوجــود أعــراف  ي حــاالت بعينهــا، مــن المطلــوب توفــ�ي وســائل انتقــال آمنــة لنقــل النســاء إل أماكــن آمنــة قريبــة. كذلــك، عــى المنظمــات االعــ�ت
و�ف

ف الســ�ي إل النســاء حيثمــا يوجــدن. حيــث أنــه مــن المهــم عــدم تحــدي هــذه البــىف بطريقــة تجعــل النســاء  امهــا حــ�ي وتقاليــد محليــة البــد مــن اح�ت
ي هــذه 

اتهــن وأفكارهــن. و�ف ي مشــاركة خ�ب
ي وضــع خطــر. إذن، فابــد مــن اتخــاذ اجــراءات عمليــة لضمــان شــعور النســاء بالراحــة �ف

غــ�ي مرتاحــات أو �ف
ف الــذي قــد يواجهنــه، ولتمكينهــن  ي مفيــدة لضمــان تطويــر النســاء لقوتهــن وثقتهــن بأنفســهن لمواجهــة التميــ�ي المناســبات، فــإن أدوات التثقيــف الشــعىب

مــن الدفــاع عــن حقوقهــن. 

المبدأ 6:

ي أسبابها العميقة وآلياتها المعقدة
اعات، واعط اهتماًما للنظر �ف ف ال تبسط ال�ف

ي البىف والعوامل المختلفة المتفاعلة. فألن النســاء تتأثرن بأمور متقاطعة ومتداخلة، فإن فهم هذه التعقيدات 
اع يخ�ف ف التبســيط الزائد لمواقف ال�ف

، ولــذا فــإن النظــرة التبســيطية قــد  ة ذات طابــع نظــامي ي كثــ�ي مــن األحيــان، تكــون التحديــات المختــ�ب
. و�ف ي

مهــم لضمــان معالجــة قضاياهــن بشــكل حقيــ�ت
اعــات، تاركــة المظالــم البنيويــة عــى حالهــا.  ف ي تــؤدي إل تأجيــج ال�ف ي معالجــة األســباب العميقــة الــىت

تــؤدي إل الفشــل �ف

، مع توقع من النساء أن تكن غ�ي مسيسات، وهو ما يقلص  ف ين إل فرض مبادئ التوافق والحياد وعدم التح�ي إن اتباع منظور تبسيطي يدفع الكث�ي
ي 

ي بدورهــا تحتــاج إل التأنيــث واالنغمــاس محلًيــا، بــدًءا مــن المســتويات المغرقــة �ف ي العمليــات المختلفــة، الــىت
قدراتهــن عــى المشــاركة ذات المعــىف �ف

 إل المســتويات األعــى حيــث تقــر وتنفــذ القــرارات.
ً

المحليــة، وانتقــال

المبدأ 7:

ي تواجه المدافعات النساء عن حقوق اإلنسان
ف عن حقوق اإلنسان، وباألخص مواجهة المخاطر الزائدة ال�ت حماية كل المدافع�ي

ي ســبتم�ب 2020 حــول النســاء والســلم واألمــن، »تأكــدت األمــم المتحــدة مــن مقتــل 102 
ف العــام لألمــم المتحــدة إل مجلــس األمــن �ف وفًقــا لتقريــر لألمــ�ي

ي األغلــب أقــل مــن 
ف عــامي )201 و)201، وهــذا �ف اعــات بــ�ي ف ي )2 دولــة متأثــرة بال�ف

ف مدافعــات عــن حقــوق النســاء وصحفيــات ونقابيــات �ف امــرأة بــ�ي
ي وضعــت لمواجهــة الجائحــة«. )))) ؛ هــذه الحــوادث مــن المتوقــع لهــا أن تزيــد، نظــًرا للقيــود عــى التنقــل الــىت ي

العــدد الحقيــ�ت

اعات. إنهن يضمن أن منظوًرا  ف ي العمليات المتعلقة بال�ف
ي ضمان إدماج زاوية نظر نسوية �ف

تلعب المدافعات النساء عن حقوق اإلنسان دوًرا مهًما �ف
ف  ف عــى المفاوضــات السياســية الخادمــة لمصالــح الفاعلــ�ي كــ�ي  مــن ال�ت

ً
حقوقًيــا قــد تــم تبنيــه، وأنــه يركــز عــى المحاســبة والعاجــات الحقيقيــة، بــدل

اعــات.  ف ي المواقــف المتأثــرة بال�ف
ئ أبــًدا اســتهداف المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان �ف ى. ولــذا، فليــس مــن المفــاحب كات الكــ�ب ف ومــن الــرش السياســي�ي

ي  هــذا معنــاه أنــه مــن المهــم ضمــان تطويــر ومراقبــة وتقييــم آليــات حمايــة بمشــاركة حيويــة مــن المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان، مــع ضمــان تبــىف
ي 

ي اعتبــاره أمــن هــا�ت
ي وجمــاعي يأخــذ �ف

منظــور تقاطــ�ي تجــاه الحمايــة، ليــس فقــط بوصفهــا رد فعــل وإجــراء فــردي، ولكــن أيًضــا باســتخدام منظــور وقــا�ئ
النســاء الجســدي وكذلــك تبعــات ذلــك النفســية واالقتصاديــة عــى المدافعــات النســاء عــن حقــوق اإلنســان.

ي مواقــف متأثــرة 
ف �ف ف اآلخريــن العاملــ�ي نأمــل أن تقــدم هــذه المبــادئ والــدروس المفتاحيــة إطــاًرا للتأمــل والفعــل مفيــًدا ألعضائنــا وحلفائنــا والفاعلــ�ي

ي كامــل تنوعهــا ولدعــم نضالهــن مــن أجــل العــدل والســام المســتدام 
ي مســ� لتقويــة العمــل الحيــوي المطلــوب للدفــاع حقــوق النســاء �ف

اعــات، �ف ف بال�ف
يــة لهــن ولمجتمعاتهــن. والبدائــل التغي�ي

(63) Women, Peace and Security, Report of the Secretary General to the Security Council, 22 September 2020, S/2020/946, paragraph 33. 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/249/26/PDF/N2024926.pdf?OpenElement 


