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إىل  األخرى  تلو  الواحدة  العربية،  البلدان  جلأت 
ملواطنيها  الوقائية  اإلجراءات  من  جمموعة  إقرار 
الوباء  19«. ومل يعزل  الكورونا »كوفيد  وباء  ضد 
وإن  بعض  عن  بعضهم  الناس  بل  فحسب،  الدول 
بتفاوت من بلد صارم يف حجر صحي تام فرضته 
األزمة، إىل األقل صرامة، إىل من مل ميتلك سلطة 
الناس  انضباط  من  يكن  ومهما  بالكامل.  تنفيذه 
املواطنني  من  جدا  كبريا  عددا  فإن  عدمه،  من 
واملواطنات التزموا بيوتهم يف سابقة هي األوىل من 
األخرية،  عاما  اخلمسني  طيلة  األقل  على  نوعها 
تزال  وال  عاشت  اليت  الشعوب  واقع  ننسى  أن  دون 

حروبا حتاصرها يوميا. 

أفرز هذا الوضع املستجد متظهرات إجيابية وأخرى 
سلبية، إن مل نقل خطرية زمن الكورونا وما بعدها مع 

جذور هلا ما قبل األزمة. 

املواكبة  األخبار وشاشاتها وأفرزت  تغريت عناوين 
بروز كفاءات، من اجلنسني، يف  اليومية لألحداث 
النساء  أن  غري  الوباء،  جملابهة  األمامية  الصفوف 
اكتشف  جمال.  من  أكثر  يف  متيزن  ضمنهم  من 
بيضاء  جيوشا  العربية  البلدان  ومواطنات  مواطنو 
الكمامات  لصنع  نسائية  سواعد  واحتاجوا  مؤنثة 
واإلنساني  والتضامين  التوعوي  والعمل  واملعقمات 
العامالت  واصلت  كما  إلكرتونيا...  أو  ميدانيا 
وباء  ال  وكأن  البلدان  جل  يف  عملهن  الفالحيات 
أو  هلن،  الدولة  من  إهماال  أو  اضطرارا  إما  بالبلد، 
غضا للبصر لتأمني الغذاء. وككل مرحلة عصيبة 
أو حتول يف جمريات األحداث، تربز النساء وكأنهن 

ركائز أساسية للخروج من األزمات. 

برزت خالل األزمة أيضا كفاءات شبابية نسائية ورجالية 
وأجهزة  كالروبوات  املعدات  أحدث  ابتكار  على  قادرة 
أقل  تصنيع  وبكلفة  منه  الوظائف  متعدد  حتى  التنفس، 
بكثري من كلفة االسترياد، إما بصفة تطوعية وبإمكانات، 
ومراكز  اجلامعات  من  بإشراف  أو  مصدرها  التربعات 
البحث أو اجلمعيات أو بدعم من السلطات، خاصة يف إطار 
نداءات باملشاركة يف مشاريع ابتكارية.  هذا دون أن ننسى 
املنصات اإللكرتونية اليت تسهل اخلدمات واالستشارات يف 
العربية يف  املنطقة  جماالت عدة. وبطبيعة احلال، تبقى 
التكنولوجية منها خاصة  االبتكارية  النجاحات  ذيل سلم 
مقارنة مبناطق أخرى من العامل، غري أن الكورونا كشفت 
أيضا عن كفاءات عربية نسائية ورجالية تعمل ندا بند 

مع كفاءات دولية يشهد هلا يف جمال اختصاصها. 

إغالق  قرار  مع  األزمة  بينت  التكنولوجيا،  ذكر  وعلى 
الفجوة  الواحد،  البلد  العربية وداخل  البلدان  املدارس بني 
العام  مواصلة  من  والشباب  األطفال  حرمت  اليت  الكربى 
فقط  عليها  يتوفر  ال  من  فئة  حرمت  أنها  أو  الدراسي 
بالنسبة  الشأن  كان  كما  متاما  بعد.  عن  الدراسة  من 
عقدتها  اليت  االفرتاضية  الندوات  أو  بعد  عن  العمل  إىل 
فيها.  املشاركة  حتى  أخرى  تتمكن  ومل  عربية  منظمات 
النساء  بني  فيما  الرقمية  الفجوة  مؤشرات  إىل  وبالنظر 
ستكون  تداعياتها  أن  نتبني  العربية،  املنطقة  يف  والرجال 
أكثر حدة على املرأة. فحسب تقرير الدولي لالتصاالت 
حيث  عموما  بالكبرية  ليست  الفجوة  تبدو   ،2017 لسنة 
 47.7 مقابل  باملائة   39.4 تبلغ  املستخدمات  نسبة  أن 
24- العمرية  الفئة  ضمن  تتوسع،  لكنها  للرجال  باملائة 
على  يكونوا  أن  املفرتض  من  الذين  أولئك  أي  سنة،   15
االنرتنت  يستخدمون  من  نسبة  لتصبح  الدراسة،  مقاعد 

من الذكور 26.3 باملائة مقابل 17.9 باملائة لإلناث. 

اإلفتتاحيـة
د. سكينـة بـوراوي

املديـــــــــرة التنفيــــذيـــــــة
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وأخرى  اختربناها  هيكلية  مشاكل  من  األزمة  عمقت 
سياسات  غابت  أو  أرجأناها  أننا  أو  البصر  عنها  غضضنا 
يف  مرة  وألول  نفسها  املنطقة  فوجدت  عنها.  اإلصالح 
مرحلة ختبط وعجز، أي نعم ككل املناطق األخرى من 

العامل، لكن عند أبسط مستويات إدارة األزمة. 

ولعل أبرز مستويات إدارة األزمة تلك اليت تتعلق بظاهرة 
العنف اليت تفشت يف العامل بأسره، خاصة جلهة مراكز 
منظمات  بها  طالبت  طاملا  اليت  العنف  من  للناجيات  إيواء 
ألسباب  رفضها  ومت  العربية،  املنطقة  يف  املدني  اجملتمع 
الكورونا  وجاءت  باألساس.  واجتماعية  ثقافية  عديدة 
لتضع الضحية واجلالد حتت سقف واحد، أبوابه موصدة 
ومن داخله ال تقدر على االستغاثة وإن فعلت، من خارجه 
عشرات  العنف  حاالت  وتضاعفت  النجدة.  على  يقدر  ال 
املرات يف البلدان اليت توفرت فيها خطوط استغاثة فعرت، 
بل  فحسب،  ثقافتنا  يف  النساء  ضد  العنف  تغلغل  ليس 
عجزنا دوال ومؤسسات على ابتكار الطريقة األمثل للحد 
بالعنف،  يتسم  عام  مشهد  من  يتجزأ  ال  جزء  لعله  منه. 
الثقايف،  البعد  لعل  أو  املرأة،  فيه  األضعف  احللقة  فتكون 
خطاب  لعله  أو  التنموية؟  معاجلاتنا  عن  أبدا  الغائب 

يطبع  ترفيهي  إعالمي-  وحتى  وديين  وثقايف  سياسي 
مع العنف وجيعل منه ممارسة عادية. 

أخرى  مفارقة  عند  وقفنا  الظروف،  هذه  ظل  يف 
امليدان  يف  فاعل  هو  مبا  املدني  باجملتمع  ختتص 
حتركه  من  حتد  اليت  واإلجراءات  ناحية،  من 
خطاب  عززها  مفارقة  أخرى.  ناحية  من  فيه 
رمسي يدعو إىل معاضدة جهوده دون أن »ينتبه« 

أو  خاصة،  بقرارات  إفرادها  إىل  القرار  صانعو 
استثنائها من بعض إجراءات احلجر الصحي التام 

املدن  التنقل عرب  أو متكينها من رخص  الصريح،  بالنص 
واحملافظات للقيام بدور أساسي ضمن مهامها، إن مل نقل 
طبيعة وجودها. ومع ذلك، بذلت هذه املنظمات جمهودات 
والتنمية  االجتماعي  للنوع  »كوثر«  شبكة  أعضاء  أمدنا 
»أجند«، ببعض من مبادراتها تتطلعون عليها يف هذا العدد.   

وعالجية  وقائية  وإجراءات  أرقاما  بالوباء  الكل  انشغل 
واجتماعية صرفة مع »فتحات« على تداعيات اقتصادية 
كمركز  فارتأينا  املدى.  وبعيدة  ومتوسطة  قريبة 
العدد  هذا  ختصيص  وأوضاعها  املرأة  بقضايا  يعنى 
على  بالرتكيز  الكورونا  زمن  النساء  عن  الحقة  وأعداد 
النوع  على  القائم  العنف  وقضايا  املدني،  اجملتمع  أدوار 
مشاركة  على  االقتصادية  والتداعيات  االجتماعي، 
األزمة  مواجهة  يف  والرقمنة  العمل،  سوق  يف  النساء 

l.الصحية وحتديات اإلغالق
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املستويات  على  وأزمات  حتديات  واجهت  العامل  من  عديدة  مناطق  فى  املدنى  اجملتمع  منظمات  من  الكثري  أن  شك  ال 
والبيئية وحتى األوبئة  الطبيعية  احمللية رمبا تكون أكثر وطأة وخطورة مما نشهده اآلن، مثل احلروب والكوارث 
حمدودة االنتشار. ويف املنطقة العربية، كانت احلروب والصراعات من أكرب التحديات اليت تواجه منظمات اجملتمع 
املدني يف العديد من البلدان، بل إن من هذه املنظمات ما تشكل يف ظل أوضاع كارثية، أو أنه تأقلم معها بأن جدد من 
طريقة عمله أو تغيري نطاقاته. ومع ذلك ميكن القول إن العامل، ومنظمات اجملتمع املدنى بالضرورة، مل يواجه حتديا 
مثل التحدي الراهن املصاحب الجتياح فريوس كورونا. لذلك حناول هنا الوقوف عند متظهرات التحركات اليت قامت 
بها منظمات اجملتمع املدني عموما يف مواجهة هذا التحدي، ذلك أن املنظمات النسائية و/أو تلك اليت تعمل يف جمال 

املرأة وحقوقها وأوضاعها والنهوض مبكانتها هي جزء ال يتجزأ منها.   

المجتمع المدني في مواجهة الوباء

الفــاعل و»الفــاقد المدني« 

اجملتمع املدني والكورونا :

اآلن والحقا  

املتعددة،  العوامل  هذه  االعتبار  يف  أخذا 
ومواقف  أدوار  يف  النظر  ميكن  فإنه 
األول  املستوى  مستويني:  على  اجملتمع 
التعامل  على  بالقدرة  ويتعلق  آني، 
الثاني  واملستوى  الراهنة،  األزمة  مع 
مستقبلي، أي الدور املتوقع من اجملتمع 
املدني للتعامل مع آثار وتداعيات األزمة 
املستوى األول، ميكن  الحقا. خبصوص 
األساسية،  املالمح  من  جمموعة  رصد 
بادر  سريعة  استجابة  هناك  أن  منها 
غري  عدد  يف  املنظمات  من  العديد  بها 
يف  وحتديدا  العربية،  البلدان  من  قليل 
الوباء،  من  الوقاية  تستهدف  أنشطة 
بالقواعد  التوعية  أو  بالتعقيم  سواء 
الصحية وخاصة يف اجملتمعات الفقرية 
اخلريية  األنشطة  وكذلك  واملهمشة، 
املتعلقة بتوزيع أغذية أو تقديم خدمات 
األكثر  الفئات  لبعض  أولية  صحية 
املنحى، ميكن  وبالنظر إىل هذا  تضررا. 

الوضع احلالي ختتلف من  تأثريات  فإن 
ختتلف  ثانية،  ناحية  ومن  آلخر.  قطاع 
طبيعة  يف  بينها  فيما  العربية  البلدان 
ودرجة تطور وفعالية منظمات اجملتمع 
املدني، وبالتالي ال ميكن وضع مقارنات 
سياقه  بلد  لكل  أنه  ذلك  البلدان،  بني 

اخلاص. 

وختتلف من ناحية ثالثة، بيئات اجملتمع 
املدني السياسية والقانونية من بلد آلخر، 
السائدة يف  السمة  التقييد هو  وإن كان 
البلدان العربية، ومنها بلدان أتى  معظم 
مكبلة  املدنية  وجمتمعاتها  الوباء  عليها 
أصال بقيود حتول دون قدرتها على تنفيذ 
بال  فهي  التقليدية،  وبراجمها  أنشطتها 
باالستجابة  هلا  تسمح  موارد  وال  قدرات 
السريعة والفعالة لألزمة. وأخريا، ينبغى 
كذلك مراعاة التطور الذي حدث خالل 
أن  ميكن  ما  وظهور  املاضية  السنوات 
 Virtual االفرتاضية«  »الناشطية  نسميه 
Activism وهي مساحة رحبة لتدخالت 

وفعاليات من أطراف متنوعة واجتاهات 
متعددة ورسائل متناقضة. 

لطبيعته  نظرا  خمتلف  اآلن  نشهده  فما 
وتدابري  وإجراءات  وفرض  الكونية، 
االقتصادية  آثارها  هلا  وقائية  كونية 
واليت  اآلنية  والثقافية  واالجتماعية 
الزمان.  من  طويلة  لفرتة  متتد  قد 
املسؤولية  فإن  املواجهة،  عن  وباحلديث 
على  الدول  عاتق  على  تقع  الرئيسية 
السياسية  مبؤسساتها  احمللية  املستويات 
فإنه  بالطبع  ولكن  واألمنية،  والصحية 
تلعب منظمات  أن  واملتوقع  املفرتض  من 
من  أصيل  جزء  بوصفها  املدنى،  اجملتمع 
يف  رئيسا  دورا  اجملتمعية،  الديناميات 
آلثارها  التصدي  ويف  اجلائحة  مواجهة 

املستقبلية.  

اجملتمع  دور  عن  احلديث  يستقيم  وال 
مواجهة  فى  العربية  املنطقة  فى  املدني 
الظرف الوبائي الطارئ دون اإلشارة إىل 
السياق الذي يعمل فيه، ومن ثم قدراته 
وتوجهاته. فمن ناحية أوىل فإن اجملتمع 
معروف،  هو  كما  ذاته،  حد  يف  املدني 
واحلقوقي  اخلريي  مابني  التنوع  شديد 
سنالحظ  وكما  واإلغاثي.  والتنموي 

يسرى مصطفى، باحث -  مصــر
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اجلاهزية  أي  الثاني،  املستوى  وعن 
األثار  مع  التعامل  على  والقدرة 
الوباء،  انتشار  على  املرتتبة  والتداعيات 
فجميع املؤشرات تؤكد أن آثار وتداعيات 
التدابري واإلجراءات اليت مت اختاذها على 
األثر  بالغ  هلا  سيكون  كوني  نطاق 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  على 
ورمبا  واسعة،  لقطاعات  والثقافية 
القريب.  املستقبل  يف  الوضع  يتفاقم 
أجندات  تكون  أن  ميكن  السياق،  هذا  ويف 
اإلغاثة  ومؤسسات  اخلريية  املؤسسات 
معادلة  على  تعتمد  ألنها  واضحة 
مباشرة،  احتياجات  تلبية  وهي  بسيطة 
يف  تنموية  منظمات  تنشط  أن  وميكن 
الصغرية،  والقروض  التوظيف  جماالت 
والتعليمية.  الصحية  اجملاالت  يف  ورمبا 
واهليئات  املنظمات  من  العديد  فثمة 
ويكمن  األنشطة،  هذه  ملثل  جاهزة 
لتلبية  الالزمة  املوارد  توافر  يف  التحدي 
هذه االحتياجات. ويبقى التحدي األكرب 
والدفاعية،  احلقوقية  املنظمات  لدى 
واسرتاتيجيات  رؤى  بناء  إىل  حاجتها 
للتعامل مع تداعيات قد تكون هائلة على 

فهي  األزمة،  مع  تفاعالت  مثة  كان 
من  عدد  على  الرتكيز  تكون  رمبا 
املطالبات املتعلقة بأوضاع فئات ميكن أن 
تكون أكثر عرضة لإلصابة بالفريوس 
داخل السجون أو يف معسكرات الالجئني، 
األوضاع  فاقمتها  ظواهر  مواجهة  يف  أو 
األسري،  العنف  مقدمتها  ويف  الطارئة 
عنها  الصمت  مت  كربى  قضايا  وأيضا 
حتت ضغط االنشغال بالوباء مثل قضايا 
النزاعات  مناطق  يف  واألوضاع  اهلجرة، 
احلديث  ميكن  حتديدا،  وهنا  املسلحة. 
دور  إىل  نظرنا  فإذا  املدني«،  »الفاقد  عن 
اليت  تلك  وخاصة  النسوية،  املنظمات 
والقانوني،  النفسي  الدعم  خدمات  توفر 
على  املفروضة  القيود  إن  القول  ميكن 
ضعف  عن  فضال  املنظمات،  هذه  عمل 
احتياجات  لتغطية  فجوة  خلق  املوارد، 
ظواهر  مع  للتعامل  فعلية  ومتطلبات 
الجراءات  املصاحبة  األسري  العنف 
تعاجلها  ال  الفجوة  وهذه  احلظر، 
أهميتها،  رغم  الدفاعية،  األساليب 
النفسي  الدعم  خدمات  هو  األهم  ولكن 

واالجتماعي والقانوني املباشرة. 

يف  تواجد  هلا  اليت  املنظمات  إن  القول 
امتلكت  واملهمشة  الفقرية  األماكن 
رأسها  وعلى  الفعل،  على  أكرب  قدرة 
املنظمات  من  وعدد  اخلريية  املنظمات 
التنموية القاعدية. وسّهل من عمل هذه 
املنظمات إمكانية احلصول على موارد، 
وإمكانية الوصول للمجتمعات احمللية، 
السلطات  مع  املتوترة  غري  والعالقات 
السياسية. ويف احلقيقة، يصعب تقييم 
ألن  األنشطة،  هذه  مثل  فعالية  مدى 
يتم رصده من خالل  جزء كبريا منها 
وسائل التواصل االجتماعي، وبعضها قد 

يكون ألغراض دعائية. 

اجملتمع  منظمات  أن  يبدو  املقابل،  يف 
يعد  واليت  والدفاعية،  احلقوقية  املدني 
أو  البلدان  بعض  يف  ضعيفا  تواجدها 
وسياسية  قانونية  قيود  بفعل  مكبال 
مبقدورها  يكن  مل  أخرى،  بلدان  يف 
للجائحة.  سريع  بشكل  االستجابة 
قادرة  غري  تبدو  فإنها  ذلك،  على  عالوة 
التقليدية  أنشطتها  مباشرة  على  حتى 
وإذا  السائدة.  احلظر  إلجراءات  نظرا 
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من أجل بناء رؤى اسرتاتيجية، وحتديد 
مستوى  على  املطلوبة  التغيريات  حجم 

التوجهات والربامج. 

الظروف  لتقييم  ضرورة  مثة   : ثانيا 
املستفادة  الدروس  الستخالص  احلالية 
مع  التعامل  يف  باجلاهزية  الصلة  ذات 
األدوات  حيث  من  والطوارئ  األزمات 

واملوارد وشبكات العالقات.

ثالثا : فرض الظرف احلالي على اجلميع 
ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 
التواصل االجتماعي يف التواصل والتشاور، 
بالتوعية  تتعلق  أنشطة  تنفيذ  يف  وحتى 
ميكن  األمر  وهذا  القدرات،  وتطوير 
العادية  الظروف  يف  حتى  منه  االستفادة 

لتحقيق تواصل فعال بتكاليف أقل. 

تنمية  قضية  تطرح  أن  املتوقع  من   : رابعا 
القادمة،  الفرتة  خالل  بقوة  نفسها  املوارد 
من  مزيد  حدوث  إحتمالية  بسبب  سواء 
الرتاجع يف دعم منظمات اجملتمع املدني مع 
الركود االقتصادى احملتمل، أو إعادة توجيه 
واإلغاثية  اخلريية  األعمال  باجتاه  الدعم 
الظرف  يف  أكرب  شرعية  اكتسبت  اليت 
تصورات  وضع  يتطلب  ما  وهو  الراهن. 
ورؤى وتعميق التواصل مع اجلهات املاحنة 

لتفادي النقص احملتمل يف املوارد.

سوف  املقبلة  املرحلة  أن  شك  ال  أخريا، 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  رمبا  تتطلب، 
واالجتماعية  التنموية  األدوار  تفعيل 
لذا  املدني.  اجملتمع  ملنظمات  والثقافية 
من  اجلهود  لتعزيز  ماسة  حاجة  مثة 
املنطقة  يف  املدني  اجملتمع  بيئات  إصالح 
بشراكة  الفعلي  واإلقرار  العربية، 
التنمية،  مسارات  يف  املدني  اجملتمع 
فالقيود املفروضة يف العديد من البلدان 
يتفق  ال  مدني«  »فاقد  وجود  إىل  أفضت 
ومتطلبات التنمية، فضال عن مقتضيات 

l التعايف، يف مرحلة ما بعد الوباء

اجملتمع املدني والكورونا : 

تقييمات وفرص

ينبغى  اليت  النقاط  من  عدد  وهناك 
أدوار  يف  النظر  عند  االعتبار  يف  أخذها 
اجملتمع املستقبلية، واليت ميكن أن يكون 
وهي  لطرحها،  فرصة  الراهن  الظرف 
ختص منظمات اجملتمع املدني احلقوقية 
والدفاعية باألساس، فضال عن املنظمات 

التنموية. 

الوباء  تأثريات  بشأن  الفرضيات  إن   : أوال 
على  فإن  وبالتالي  متعددة،  املستقبلية 
تلك  وخاصة  املدني،  اجملتمع  منظمات 
وشبكات  والكفاءات  اخلربات  متتلك  اليت 
املوقف  تقييم  عمليات  تبدأ  أن  العالقات، 

واالجتماعية،  االقتصادية  املستويات 
ومستجدة وغري مسبوقة على املستويات 
الثقافية. ورمبا على هذه املنظمات أيضا 
أن تعيد التفكري يف أدواتها وآليات عملها، 
يزداد  فنحن على مشارف مرحلة سوف 
العملية  التدخالت  على  الطلب  فيها 
البيانات  تعوضها  لن  واليت  وامليدانية، 
آليات  تكون  وقد  النظرية.  واملواقف 
على  والعمل  القدرات  وتطوير  التمكني 
هلذه  األساسي  املدخل  هي  السياسات 
املؤسسات من أجل التفاعل مع مستجدات 
العوامل  فإن  ولألسف،  الواقع.  ومتغريات 
املرتبطة بالسياقات اليت تعمل فيها هذه 
املنظمات واليت متت اإلشارة إليها سابقا، 
سوف تلعب دورا حامسا يف حتديد مدى 
الفعالية والقدرة على مواجهة التحديات 

املستقبلية.
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احلياة  لتقلبات  يعرضها  الذي  الصحي 
اليت أصبحت أكثر ضيقًا يف هذه الفرتة 

احلرجة، وما بعدها«. 

والفاعل  اجلمعوي  الناشط  يعترب  لذلك 
جلولي،  ادريس  املهندس  االقتصادي، 
جلهة  التنمية  مركز  رئيس  نائب 
املدني  اجملتمع  مبادرات  أن  تانسيفت، 
التضامنية  للحمالت  الدولة  ومواكبة 
نتيجة  األزمة  من  اخلروج  أجل  من 
 ،19 كوفيد  جائحة  تفشي  تداعيات 

توقف األنشطة االقتصادية والسياحية، 
التقليديني  الصناع  مقدمتهم  ويف 
احللقة  ورواد  املياومني  واملوسيقيني 
نساء  وكذلك  الفناء،  جامع  بساحة 
املراكشية  للدقة  الفنية  اجملموعات 
شعبية  غنائية  )جمموعات  واهلواريات 
أمحد  الباحث  األستاذ  ويعترب  حملية(. 
التنمية جلهة  الشهبوني، رئيس مركز 
محلة  على  العام  واملشرف  تانسيفت، 
أن  اجملتمعية-كوفيد19-  التضامن 
جتاه  اجتماعيا  واجبا  أصبح  »التضامن 
األسر املعوزة اليت تعاني وضعية هشاشة 
سقف  حتت  تعيش  سوسيو-اقتصادية 
تسببها  اليت  السلبية  التداعيات  كافة 
احلجر  ومتديد  »كوفيد19-  جائحة 

تضامنية  اجتماعية  محالت  إطالق  مت 
سواء من قبل الفاعلني يف اجملتمع املدني 
أو املواطنني العاديني، يف التفاتة ذات بعد 
رمزي يتعدى فعاليتها بكثري. ومن ضمن 
املثال،  سبيل  على  اإلنسانية،  املبادرات 
»مركز  بها  يقوم  اليت  تلك  احلصر،  ال 

التنمية جلهة تانسيفت«. 

تانسيفت«  جلهة  التنمية  »مركز  عمل 
على  االستثنائية،  الظرفية  هذه  خالل 
تقديم مساعدات عينية من مواد غذائية 
عوزا،  األكثر  لألسر  أساسية  معيشية 
والدواوير،  املداشر  بعض  مستوى  على 
 – مراكش  جبهة  أقاليم  ثالثة  يف 
النائية  املناطق  )املغرب(، خصوصا  آسفي 
مجعيات  دعم  وتوىل  القروي.  بالوسط 
اليدوية،  التقليدية  للحرف  مهنية 
احللقة  ورواد  الفرجة  لصناع  وكذلك 
بساحة جامع الفناء مبراكش، وأصحاب 
التارخيية،  الساحة  بهذه  املرتبطة  املهن 
طرف  من  عامليًا  إنسانيًا  تراثًا  املصنفة 
الدعم من ضمان  اليونيسكو. مكنهم هذا 
مع  خاصة  األساسية،  الغذائية  املواد 

تدخل حملي متكامل يف مواجهة تداعيات جائحة كوفيـــد - 19 يف املغرب

مركــــز التنميــــة لجهــة تــانسيفت 
بجهــــــة مراكــــــــش – آسفـــــــــي :
ال إدارة لألزمة دونما انخراط الكل

19«، وانتشار عدد  مع بدء تنفيذ حالة الطوارئ باملغرب للتحكم يف سرعة انتقال فريوس جائحة »كوفيد   
احلاالت املؤكدة عرب احلجر الصحي املنزلي، ظهر عدم قدرة فئات جمتمعية واسعة على البقاء باملنازل الرتباط 
الذين  واملعوزين  السن  وكبار  األرامل  من  أخرى  فئات  حاجة  وظهرت  الرزق،  وطلب  بالعمل  اليومي  معيشها 
الفئات األكثر  لدى  وإذا كانت جائحة كورونا أظهرت  باملنزل.  البقاء  املؤونة من  توفري  إىل  متنعهم احلاجة 
هشاشة، يف األيام األوىل، صعوبة يف لزوم بيوتها جراء شح املواد األساسية للمعيش اليومي، إال أنه كذلك جعل 

يف اجملتمع املدني، أفرادا ومجاعات، يتحلى بروح التضامن والتآزر. 
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كما حرص املركز على تقسيم واضح 
ومن  اختصاصه.  حسب  كل  للمهام، 
الباحثة  األستاذة  مالحظة  جاءت  هنا 
التنفيذي  املكتب  عضو  كمورية،  نورة 
اجملتمع  قطب  عن  واملسؤولة  للمركز 
يف  آسفي،   – مراكش  جبهة  املدني 
التعاون  وعلى  املسؤولية  روح  خصوص 
اجملتمع  مكونات  ملختلف  الالمشروط 
املدني »لتقديم دعم لبعض األسر املعوزة، 
ال يعد منة أو استجابة لظرف معني، بل 
باملساواة  املفقود  الشعور  الناس  الستعادة 
بني األشخاص، من خالل تزويدها باملواد 
هذه  لتجاوز  الالزمة  املعيشية  الغذائية 

الفرتة الصعبة«. 

لطيفة  الباحثة  األستاذة  تعترب  وكذا 
ومنسقة  التنفيذي  املكتب  عضو  باللي، 
التزود والتوزيع باملواد الغذائية،  عمليات 
وروح  املواطنة  لقيم  جتسيدا  املبادرة 
مكونات  خمتلف  بني  والتكافل  التضامن 
خالل  تتواصل  واليت  املغربي  اجملتمع 
القفة  تكلفة  »وترتاوح  رمضان.  شهر 
دوالر  و30   25 بني  ما  املوزعة  املعيشية 
أمريكي بهدف التخفيف من االحتياجات 

مبقتضاها  عمل  واليت  اهلشة،  الفئات  كل 
على  باجلهة  املدني  اجملتمع  مجعيات  مع 
من  واقتناعا  اجلمعوي.  مساره  طول 
املركز باملقاربة التشاركية، يقول الفاعل 
إىل  املركز  سارع   « السيدي  اجلمعوي 
ممثلة  حملية  مجعيات  وإدماج  التشاور 
الفئات املعنية يف املناطق احملددة والسلطات 
والتنظيم  التخطيط  عملية  يف  احمللية 
والربجمة والتنفيذ امليداني من أجل توزيع 
التوزيع  عملية  فعال  متت  ولقد  اإلعانات، 
احمللية،  واجلمعيات  السلط  إشراف  حتت 
التوجيهات  لكل  التام  االحرتام  إطار  يف 
الرامية  االحرتازية  واإلجراءات  الرمسية 
االختالط  أو  البشرية  التجمعات  منع  إىل 
العامة«. إعانات  الفضاءات  املواطنني يف  بني 
 685 من  »أزيد  أوىل  مرحلة  يف  مشلت 
التام  االحرتام  ظل  يف  مستحقة،  أسرة 
وكذلك  املفروضة،  الصحية  للشروط 
يف  اجلمعيات  لعمل  املطلوبة  الشفافية 
التربعات  ضمنت  حيث  التضامين،  اجملال 
يف احلساب البنكي اخلاص باملركز«، كما 
أكده لنا الفاعل اجلمعوي، الدكتور مجال 
التنفيذي  املكتب  عضو  األمحدي،  الدين 

للمركز ومنسق جلنة التضامن. 

السرتاتيجية  وفقا  تستمر  أن  جيب 
التنموي  املخطط  إطار  يف  واضحة 
إلعادة  املغرب  سيعتمده  الذي  اجلديد 
بالفقراء  واالهتمام  االقتصادي  البناء 
واألسر املعوزة، وتطويق الفقر وتداعياته، 
نفقات  املهيكل، وجعل  القطاع غري  ودعم 
الدولة نوعية أكثر من كونها كمية، 
أي توجيهها إىل حنو املزيد من  االنصاف 

والتكافؤ االجتماعي والتضامن. 

مقاربة متعددة األضلع 

املركز  أطلق  األزمة،  انطالق  ومنذ 
بدءا  املالية،  التربعات  جلمع  نداء 
ومنخرطيه،  منخرطاته  من 
والفاعليني  الشركاء  بعض  وكذلك 
االقتصاديني باجلهة.  وصل املبلغ املالي 
أفريل/   26 حدود  إىل  عليه  احملصل 
 17306,48 يناهز  ما   ،2020 أبريل 
دوالر أمريكي، حسب ما أكده الناشط 
اجلمعوي، األستاذ إبراهيم بدري، عضو 
أمني  نائب  للمركز،  التنفيذي  املكتب 
املال. وبات بدا من إداراتها وفق مبادرات 
تشاركية مع منظمات اجملتمع املدني 
الباحث  يؤكد  احمللية،  والسلطات 
أحياء  »استهدفت  أنها  الشهبوني،  أمحد 
مراكش،  مبدينة  العتيقة  باملدينة 
عدة  أيضا  مشلت  مساعدات  شكل  يف 
دواوير ومداشر قروية يف مناطق نائية 
بهذا اإلقليم، وقد حرصنا على طابعها 
السري حفاظا على كرامة املستفيدات 

واملستفيدين«. 

التنمية  ملركز  العام  الكاتب  وأوضح 
العزيز  عبد  األستاذ  تانسيفت،  جلهة 
أن  اجلمعوي،  والناشط  الفاعل  السيدي، 
العملية  هذه  يف  تردد  دون  اخنرط  املركز 
أهدافه  مع  متاشيًا  الكربى،  التضامنية 
املسطرة يف قوانينه ومبادئه السلوكية جتاه 
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توعوية  مقاربة  يف  مبراكش  اجلهوية 
واملواطنات  املواطنني  مع  وتشاركية 

أنفسهم. 

مع  التضامنية  احلملة  سياق  و»يف 
غري  اخلدمات  وأصحاب  اهلشة  الفئات 
مساهمة  املركز  لشباب  كان  املهيكلة، 
بتوظيف  منا  إميانا  مبكان،  األهمية  من 
واملستقبلية  احلالية  ومبكانته  طاقاته 
فكان  والتطوع،  التضامن  ملبدأي  خدمة 
هلم دور ميداني وآخر افرتاضي جتسيدا 

لشعار »التضامن االجتماعي واجبا«. 

وال بد هنا من اإلقرار مبا أكدته األستاذة 
العباسي،  الزهراء  فاطمة  الباحثة، 
اإلداري  واجمللس  التنفيذي  املكتب  عضو 
الشباب،  قطاع  يف  والناشطة  للمركز، 
وموارده  اجلغرايف  املركز  »بامتداد 
احمللية  واجلمعيات  اهلامة،  البشرية 
اجلهات  إىل  تتوجه  جعلها  ما  الشريكة« 
مقاربة  تطوير  يف  باإلسراع  املختصة 
اجملتمع  مع  للشراكة  وفعالة  جديدة 
املدني وتثمني أدواره احليوية، اآلن وزمن 

ما بعد األزمة. 

تانسيفت«  جلهة  التنمية  »وملركز 
الدعم  جمال  يف  واخلربة  التجربة  من 
مجعيات  مع  والتعاون  االجتماعي 
ووطنيا  وجهويا  حمليا  املدني،  اجملتمع 
اهلشة  املناطق  يف  خصوصًا  ودوليا، 
الناشط  حسب  له  خّول  ما  والفقرية، 
السيدي،  العزيز  عبد  األستاذ  اجلمعوي، 
اخنراط  وتأمني  وإرادته  قدراته  تعزيز 
احلملة.   يف  اجلمعيات  من  كبري  عدد 
متدرس  أجل  »من  مجعية  قامت  وعليه، 
الغذائية  املواد  بإرسال  القروية«  الفتاة 
ألسر 250 فتاة متمدرسة ومقيمة بدار 
الطالبات مبدينة مراكش وينحدرن من 
مجعيات  فعلت  وكذا  اجملاورة.  القرى 
توبقال«  مستقبل  »مجعية  مثل  أخرى، 

التضامن،  التنفيذي وجلنة  املكتب  عضو 
الشهبوني  الدكتور  قام  أن  مبجرد 

الدعوة إليها ثم اإلشراف على تنفيذها.
فحسب،  تضامنية  املقاربة  تكن  ومل 
املستفيدات  لتوعية  جتاوزتها  إنها  بل 
التضامنية  احلمالت  من  واملستفيدين 
الوقائية،  باإلجراءات  التقيد  بأهمية 
وااللتزام بتدابري حالة الطوارئ الصحية 
لتفادي انتشار العدوى. كما أنها ركزت 
يف جانب منها على فئات بعينها »ك األرامل 
الفقرية  واألسر  واأليتام  واملطلقات، 
األشخاص  وكذلك  احتياجًا،  واألكثر 
يف وضعية إعاقة، لالحتياجات اخلاصة 
ما  غالبا  الذي  املضاعف  وللضرر  بها 
األزمات«،  هذه  مثل  يف  له  عرضة  تكون 
كما أكد على ذلك األستاذ الباحث عبد 
التنفيذي  املكتب  عضو  طليمات،  الواحد 

واجمللس اإلداري للمركز. 

كل القنوات...وكل الفاعلني

على  اإلعالمية  املنابر  مواكبة  ويف 
واملركزية  واجلهوية  احمللية  املستويات 
ويف  جغرافيا  املمتدة  املركز  محلة 
فلسفتها اجلامعة بني التضامن والتوعية 
بشكل مكثف، فإن ذلك »رسخ أو أنه ساهم 
للتضامن  احلقيقي  املعنى  ترسيخ  يف 
وتكافؤ  االنصاف  والسعي حنو  اإلنساني، 
واجملتمعي  البشري  واإلمناء  الفرص 
والتعاقدية  التشاركية  املقاربة  ظل  يف 
البعيدة عن املصاحل الذاتية، وهو الرهان 
تعبري  حد  على  إلينا«  بالنسبة  احلقيقي 
وعزز  السيدي.  اجلمعوي،  الفاعل 
القادر  عبد  الباحث  األستاذ  حسب  ذلك، 
خملص، عضو املكتب التنفيذي واجمللس 
كل  تواني  عدم  للمركز  اإلداري 
من  عدد  يف  املساهمة  يف  الفريق،  أعضاء 
من  جمموعة  مع  التواصلية  التدخالت 
املواطنات واملواطنني عرب شبكات التواصل 
واإلذاعات  التلفزة  وبرامج  االجتماعي، 

رمضان».  بشهر  املرتبطة  الغذائية 
مواد  متجر  صاحب  تكليف  »مت  وتضيف 
غذائية، مزود غذائي معتمد لدى املركز، 
وسائقي عربات النقل، باقتناء مجيع املواد 
الغذائية، ونقلها إىل منازل األسر املعوزة 
عناء  دون  مراكش،  مدينة  عن  البعيدة 
مستوى  على  جتمع  نقط  إىل  التنقل 
تنويع  على  احلرص  مع  الدواوير،  هذه 
لتلبية  وذلك  األساسية،  الغذائية  املواد 
للمستفيدات  األنية  املعيشية  احلاجيات 
أن  كما  املساعدات«.  من  واملستفيدين 
يف  وتغريا  األسر  استهالك  وترية  »ارتفاع 
العادات االستهالكية، خالل هذا الشهر، 
محلته  مواصلة  املركز  على  حيتم 
ظروف  من  الرغم  على  التضامنية 
والتقيد  املفروضة،  الصحي  احلجر 
حسب  املختصة«  السلطات  بتوصيات 
مجال  الدكتور  اجلمعوي،  الناشط 

الدين األمحدي. 

واملنخرطني  املنخرطات  من  حنل  خلية 
جسدوا  امليدان  على  الفاعلني  والشركاء 
االجتماعية  »املسؤولية  مبدأ  فعليا 
املالخ،  ماجدة  تعبري،  حد  على  النبيلة« 
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القروية.  األسرية خصوصًا يف األوساط 
صعبة  اجتماعية  وضعية  يعشن  فهن 
املفروضة،  الصحي  احلجر  فرتة  خالل 
الرتكيز  باملركز،  حدا  الذي  األمر 
بعض  أعباء  ختفيف  على  خالل  من 
مشلتها  اليت  املناطق  مبختلف  النسوة 
ويؤكد  املنجزة.  التضامنية  احلمالت 
أن  عادل،  اللطيف  عبد  الباحث  زميلها، 
يهدد  ال  »كوفيد19«  جائحة  تفشي 
اليومي لبعض األفراد يف  املعيشي  القوت 
الكبري  تأثريه  جتاوز  بل  فقط،  اجملتمع 
إىل اجلانب النفسي بشكل مباشر جلميع 
ذوي  وخصوصا  واملواطنني،  املواطنات 
مبادرة  أن  واعترب  اخلاصة.  االحتياجات 
الفئات  إىل  باإلضافة  مشلت  املركز 
اإلعاقة  وذوات  ذوي  املعوزة،  اجملتمعية 
يتعلق  وفيما  اخلاصة.  واالحتياجات 
الواضح  غري  من  اليت  األزمة  هذه  بإدارة 
الباحث  األستاذ  يقول  ستنتهي،  متى 
اإلداري  اجمللس  عضو  غاميزي،  حممد 
تدبري  يف  جتاربنا  »إن  التنمية  ملركز 
الكوارث  مع  واملتعددة  السابقة  األزمات 
ضرورة  عّلمتنا  واألمراض  الطبيعية 
بصفة  اجملتمع  شرائح  مجيع  اخنراط 
فعالة ودافعة يف إدارة األزمة من مجيع 

l .»فئات اجملتمع

أن  وأوضح  املركز،  مبادرة  خالل  من 
من  شعبيا،  فنانا  خبمسني  يتعلق  األمر 
احللقة،  ومنشطو  حكواتيون  ضمنهم 
للدقة  الفنية  اجملموعات  عضوات  ونساء 
الكاتبة  وأكدت  واهلواريات.  املراكشية 
الفالحية  التعاونية  ومؤسسة  العامة 
الكسكس  الثالثة إلنتاج وتثمني  لأللفية 
إقليم  بوروس،  جبماعة  الكسكس،  )دار 
الفالحي  حفيظة  السيدة  الرحامنة، 
»مجعية  جانب  إىل  التعاونية،  هذه  أن 
املساعدات  بتوزيع  قامت  التنمية«،  صناع 
يف  معوزة،  أسرة   200 على  الغذائية 
االجتماعية  اآلثار  من  التخفيف  إطار 
الفتيات  على  الصحية  الطوارئ  حلالة 
األرامل  خصوصا  القرويات،  والنساء 
وضعية  يف  التعاونية  ونساء  واملطلقات 
السيد  يتوجه،  الصدد،  هذا  يف  صعبة«. 
مفتاح  مجعية  رئيس  بوناكة،  صالح 
بوناكة،  سيدي  دوار  للتنمية،  اخلري 
اجلزيل  الشكر  خبالص  احلوز،  إقليم 
التنمية  »مركز  ومتطوعي  كوادر  لكل 
جلهة تانسيفت«، وكل املساهمني اللذين 
املبادرات  لكل  دعمهم  يقدمون  فتئوا  ما 
بدوار  التنموية  واملشاريع  االجتماعية 
وإقليم  ابادو،  ومجاعة  بوناكة،  سيدي 
املؤسسات  كل  بني  فالتعاون  احلوز. 
ركيزة  االجتماعي  بالعمل  واملهتمني 
لتجاوز  للجميع  قوة  ومصدر  متينة 

تداعيات جائحة »كوفيد19«. 

فجوات ومتييز والمساواة 

امليداني  العمل  خالل  من  األزمة  وبينت 
الباحثة  حسب  الناس،  حال  ومعاينة 
التنفيذي  املكتب  عضو  ماندي،  ليلي 
فجوات  للمركز،  اإلداري  واجمللس 
التمييز  وكشفت  االجتماعي  النوع 
يف  النساء  منها  تعاني  اليت  والالمساواة 
العديد  أن  ذلك  املهيكل،  غري  القطاع  هذا 
منهن تعملن يف املهن احلرة ويف املساعدة 

اليت ساهمت يف توزيع مساعدات وإعانات 
املعوزة، وذلك يف إطار محلة  على األسر 
التضامن جبهة مراكش – آسفي، كما 
صرح املاحي بينبني، فنان تشكيلي وفاعل 
وشارك  مراكش.  مبدينة  مجعوي 
للتنمية«،  تيسيلت  »مجيعة  منخرطو 
بإقليم احلوز و«مجعية األلفية الثالثة«، 
الفتاة  متدرس  أجل  »من  ومجعية 
واجلمعية  مراكش،  مبدينة  القروية« 
التقليديني،  للصناع  –اإلصالح-  املهنية 
بساحة  الفرجة  صناع  رواد  ومجعية 
خالل  من  مبراكش،  الفنا  جامع 
اجملتمعية- التضامن  »محلة  برنامج 

باإلعداد  اجلهود  هذه  يف  كوفيد19-« 
والتجهيز  والتوزيع للقفة الغذائية على 
ويف  باحلملة.  املعنية  املناطق  خمتلف 
العزيز  عبد  السيد  لنا  صرح  الصدد،  هذا 
عالوي، رئيس مجيعة تيسيلت للتنمية، 
وعضو مجعية ادندين للتنمية الفالحية 
جبماعة تيديلي، احلوز أن اجملتمع املدني 
جبماعة تيديلي – مسيوة بإقليم احلوز، 
املبذولة  اجلهود  يف  قوية  بإرادة  اخنرط 
من قبل »مركز التنمية جلهة تانسيفت« 
ملواجهة جائحة »كوفيد19«، من خالل 
عمليات  يف  طالئعية  بأدوار  االضطالع 
التضامن  وتعزيز  اإلنسانية  املساعدات 
وأبرز  االجتماعي.  والتماسك  اإلنساني 
»اجلمعية  رئيس  تيهيم،  حسن  السيد 
التقليدين«  للصناع  »اإلصالح«  املهنية 
مراكش،  نواحي  متصلوحت،  جبماعة 
يف تصريح مماثل، أن مجعيته اخنرطت 
املهنيني  توعية  جهود  يف  البداية  منذ 
احلجر  مبتطلبات  التقليديني  الصناع 
الصحي، والتقيد بالتدابري الرمسية ذات 
الصلة. وأوضح أن أفراد مجعيته استفادوا 
»كوفيد  اجملتمعي  التضامن  محلة  من 
بن  حممد  السيد  قال  جهته،  ومن   .»19
مقدم، رئيس مجعية »أفوس بابا للفنون« 
افراد  إن  مبراكش،  الفنا  جامع  بساحة 
مجعيته استفادوا من الدعم االجتماعي، 
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أهم براجمنا يف هذه احملنة هو الربنامج 
معاينة  عن  يتوقف  مل  الذي  الصحي 
املرضى وتأمني األدوية، وخدمة التلقيح 
الصحة  وزارة  من  فبدعم  الروتيين. 
يونيسيف،  الطفولة  ومنظمة  العامة 
الروزنامة  حسب  األطفال  تلقيح  نتابع 
التعليمات  على  احلفاظ  مع  الوطنية 

للحماية من عدوى الفريوس.

وعلى امليدان، ينتشر متطوعو ومتطوعات 
للتوعية  أسبوعية  محالت  يف  املؤسسة 
من  واحلد  املستجد  الفريوس  حول 
األيدي  تعقيم  أهمية  وحول  انتشاره، 
ويوزع  لذلك.  الصحيحة  والطريقة 
أصدرتها  اليت  املنشورات  املتطوعون 
املؤسسة عن ُسبل الوقاية. ويتم يف إطار 
املباني  تعقيم  أسبوعية  ميدانية  زيارات 
على  اليدين  معّقمات  وتعليق  واحملالت، 
أقيمت  اليت  احلمالت  أبرز  ومن  املداخل. 
هي محلة فحص حرارة اجلسم والتأكد 
الشخصية   احلماية  أدوات  توفر  من 
وقد  استعماهلا.  طرق  ومعرفة  للجميع 
ملست هذه احلملة أكثر من ألف شخص 

داخل مراكز املؤسسة وخارجها.

يف  واملوظفني  املستفيدين  عدد  تقليص 
وضبط  األدنى  احلد  إىل  الواحد  الوقت 
عمليات  تكثيف  ومع  الدوام.  أوقات 
أقصى  اختذنا  املؤسسة،  داخل  التعقيم 
استقبال  استمرار  مع  احلذر  درجات 
الرعاية  فريق  ويقوم  املستفيدين. 
املدخل  عند  الوافدين  بتوعية  الصحية 
وفحص احلرارة وتوزيع األقنعة الواقية. 
احلمالت  خمزومي  مؤسسة  زادت  وقد 
يف  الفريوس  حول  الوقائية  التوعوية 
جتهيز  مت  كما  الصّحي.  مركزها 
عاملي  حلماية  بعازل  االستقبال  مرافق 
وقائية  حواجز  ووضع  األول  الصف 
إلبقاء املسافات بني األشخاص. ولعل من 

جبهود  خمزومي  مؤسسة  تقوم   : كوتريــات 
وباء  ملواجهة  خمتلفة  مستويات  على  هامة 
جبهات  على  تعملون  حيث   .19 كوفيد 
القدرات  وبناء  التوعية  تشمل  خمتلفة 
القيمة  تتمثل  ففيم  الصحية.  والرعاية 
باقي  جبهود  مقارنة  به  تقومون  ملا  املضافة 

املنظمات واملبادرات يف اجملال؟  

منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفريوس 
كوفيد19  يف لبنان، قمنا بتشكيل جلنة 
السالمة العامة والطوارئ، حيث مت على 
الفور العمل على اإلجراءات والتوجيهات 
الفريوس.  الحتواء  والوقائية  اإلدارية 
عرب  االختالط  من  احلد  مثال  منها 

  السيـــدة مي خمــــزومي رئيســــــة مؤسســــــة خمزومــــــــي  

العمــــل اإلنســـاني هـــو الحــــــافز للقيــــــام 
من األزمات الصحّية واالقتصادية والطبيعية

اليت  الرحبية  غري  اللبنانية  املنظمة  خمزومي«  »مؤسسة  رئيسة  خمزومي  مي  السيدة 
منظمة  وهي  لبنان.  يف  واألفراد  احمللي  اجملتمع  متكني  بهدف   ،1997 العام  منذ  تأسست 
امليداني، استطاعت أن تصل عرب سنوات نشاطها إىل أكثر من  التنموي  العمل  عريقة يف 
مائة ألف شخص، عرب تنفيذ برامج تعزيز القدرات وتوفري اإلقراض األصغر والتدريب على 
إدارة األعمال... إضافة إىل برامج التنمية املستدامة والرعاية الصحية وتعزيز املساواة بني 
مي  السيدة  خيتار  لبنان  يف  املتحدة  األمم  مليثاق  الوطنية  الشبكة  جعل  ما  وهو  اجلنسني. 
خمزومي لتكون املمثلة الوطنية للهدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة 2030. حول 
عمل مؤسسة خمزومي يف مواجهة جائحة كوفيد 19، كان لكوتريات معها هذا احلوار :

حاورتها : لبنى النجار
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احلجر  خالل  املؤسسة  ونفذت  خمتلفة. 
مجيعها  تدريبية  دورة  عشرين  الصحي 
خالهلا  وأمّتت  األنرتنت.  عرب  بعد  عن 
واللغات  والتجميل  التزيني  صفوف  مجيع 
عشرة  من  أكثر  بإشراف  والكمبيوتر، 
مدربني أخصائيني. كما مّت تدريب حوالي 
القيادة  أسس  على  شخصًا  ومخسني  مئة 

واملهارات احلياتية.

واخلدمات  الربامج  أن  يعين  هذا   : كوتريــات 
اجلائحة،  بهذه  تأثرت  قد  تقدمونها  اليت 

فخططتم لتجاوز كل العقبات؟

برنامج  إىل  فبالنسبة  كذلك.  هو  نعم 
القروض الصغرية، حنن نعمل على إبقاء 
القروض  من  واملستفيدات  املستفيدين 
يديرون  أنهم  من  والتأكد  املتابعة،  قيد 
وخاصة  مدفعاتهم،  جدولة  ويعيدون 
يف  عقبات  من  يعانون  الذين  أولئك 
نستمر  وسوف  األزمة.  ظل  يف  أعماهلم 

بعد األزمة يف ظروف أفضل.

األكثر  والتنمية  البيئة  برنامج  وكان 
املدرسية  املشاريع  على  يرتكز  ألنه  تأثراً 
الريفية  املناطق  يف  ننفذها  اليت  وتلك 
التام،  اإلغالق  فمع  واألطفال.  النساء  مع 
لذلك،  األنشطة.  هذه  نتابع  أن  ميكن  ال 
األنشطة  دعم  يف  املؤسسة  موظفو  يساعد 
االجتماعية األخرى، كاملساعدة يف حتضري 
إىل  باإلضافة  العينية،  املساعدات  حصص 
وبالرغم  املستقبلية.  للمشاريع  التحضري 
عمل  يتوقف  مل  القاهرة،  الظروف  من 
جولتها  تابعت  فقد  نفرز«  »يال  شاحنة 
لنقل  واملناطق  الساحات  وجابت  البيئية 
النفايات الصلبة غري العضوية اليت جتمعها 
املعامل املخصصة  املراكز احملددة إىل  من 

من أجل إعادة تدويرها. 

ظل  يف  اجملتمع  حلاجات  وإستجابًة 
خمزومي  مؤسسة  قامت  اجلائحة، 
حصة  آالف  عشرة  من  أكثر  بتوزيع 
خاصًة  حاجة،  األكثر  لألسر  غذائية 
املبارك.  رمضان  شهر  خالل  ملساعدتهم 
املؤسسة  ومتطوعوا  موظفوا  قام  حيث 
وتوزيعها،  الغذائية  احلصص  بتوضيب 

العاملني  النفسيني  واملعاجلني  التغذية 
سلسلة  عرض  مع  املؤسسة،  مراكز  يف 
النفسية  العناية  أهمية  عن  النصائح  من 
احلجر  أوقات  يف  السليمة  والتغذية 
أي  لتلبية  ساخنا  خطا  وأوجدنا  املنزلي. 
عالية  أن نسبة  أو مساعدة. ومبا  توضيح 
تهّمنا  النساء،  من  هم  مستفيدينا  من 
اقتصاديًا وأكادمييًا وصحيًا.  مساعدتهن 
احتياجاتهن  تأمني  على  نركز  لذلك 
ومتابعة أعماهلن عرب االتصال بهن هاتفيًا 

أو من خالل األنرتنت.

وحلماية طالب التدريب املهين واملستفيدين 
ملزمون  ألننا  نظًرا  التنموية،  الربامج  من 
يف  كنا  عندما  التعليمية  الدورات  بإيقاف 
منتصف الفصل الدراسي، اخرتنا االستمرار 
عرب آلية التعليم عن بعد باستخدام أحدث 
ساعدت  الطريقة  هذه  التواصل.  برامج 
فقد  أفضل.  بشكل  التفاعل  على  الطالب 
نسبة  زادت  كما  املنتسبني  أعداد  ازدادت 
اجملتمعات  أبناء  من  خاصة  احلضور 
أصبح  األنرتنت  ألن  وذلك  حاجة،  األمس 
خالل  من  ومتوفرا  للجميع  املنال  سهل 
حبسب  ونعمل  النقال.  واحلاسوب  اهلواتف 
عمل  وورش  دورات  لتنفيذ  حمكمة  خطة 
وجلسات  اإلنرتنت  عرب  ندوات  خالل  من 
املتدربون  خالهلا  من  يتمكن  مباشرة، 
إغالق  ظل  يف  االستفادة  من  واملتدربات 
مراكز التدريب املهين. واستفاد منها أكثر 
مدارس  من  ومدرب  أستاذ  سبعني  من 

اليت  الصحية  الرعاية  خدمات  أهم 
قدمتها املؤسسة يف فرتة احلجر الصحي 
والفحوصات  الطبية  املعاينات  هي 
وتضمنت  الطيب.  والتصوير  املخربية 
عند  زيارات  الطبية  املعاينات  معظم 
والطبيبة  واألطفال  العائلة  أطباء 
األمس  األشخاص  ومعاينة  النسائية، 
حاالت  من  يعانون  والذين  حاجة 
مستعجلة. باإلضافة إىل تأمني األدوية 
األمراض  أدوية  فيها  مبا  األساسية 
والسكري  القلب  كأمراض  املزمنة 
عدد  وختّطى  النفسية.  الصحة  وأدوية 

املستفيدين واملستفيدات عتبة األلفني. 

كوتريــات : هذا عن العمل امليداني مبختلف 
التكنولوجيا  مستوى  وعلى  جماالته. 
ملوقعكم  املتصفح  يكتشف  احلديثة، 
خاصا  اهتماما  تولون  أنكم  اإللكرتوني 
سواء  احلديثة  التكنولوجيا  باستخدام 
وتعزيز  القدرات  وبناء  للتعلم  أو  للتوعية 
االستثنائي  الوضع  ظل  يف  خاصة  املهارات 
الراهن. فما هي أهم اإلجنازات اليت حققتموها 

يف هذا الصدد؟

املؤسسة  بدأت  لألزمة،  األول  اليوم  منذ 
التواصل  صفحات  على  الرقمية  محلتها 
رسائل  التوالي  على  ونشرت  االجتماعي. 
صفحات  من  ومشاركات  توعوية 
متخصصة، وكثفت املقابالت املباشرة مع 
وأخصائيي  األطباء  وخاصة  األخصائيني 

12 كوتريــات عــدد 76 - ماي/مايو - 2020

اجملتمــع املدنــــي فــــي مواجهــــة الوبــــاء



تشاركوننا  أن  ميكن  هل   : كوتريــات 
جتربة ناجحة أو مجلة من الدروس املستفادة 
من عملكم امليداني يف مواجهة كوفيد 19، 
مستوى  على  وأننا  خاصة  تقامسه  ميكن 
مبادرات  توثيق  إىل  نفتقر  العربية  املنطقة 

اجملتمع املدني؟

أمام  مسؤولون  أننا  اجلائحة  من  تعلمنا 
بعضنا البعض وأن العمل اإلنساني هو احلافز 
للقيام من األزمات الصحّية، واالقتصادية 
جمرد  من  أكثر  هو  الصمود  والطبيعية. 
أيًضا  يعين  فهو  املفاجئة.  الصدمة  حتمل 
طويلة  اهليكلية  التغيريات  ومعاجلة  فهم 
واالستماع  التكيف،  على  والقدرة  املدى، 
ما  وتقديم  واملستفيدين،  املوظفني  إىل 
املؤسسة  يقود  ما  هو  وهذا  إليه.  حيتاجون 
النجاح. إن ما حيّدد جناحنا يف عملنا  حنو 
املخاطر  وحتمل  االبتكار  على  القدرة  هو 
نعيد  حنن  الكبرية.  التحديات  ومواجهة 
كيف  لنرى  دائًما  ونغريها  خططنا  تقييم 
ميكننا خدمة املستفيدين بشكل أفضل مع 
االستمرار يف البحث عن طرق عمل جديدة. 
لبقاء  ضرورية  املستدامة  اسرتاتيجيتنا 
األعمال جارية. وسيكون للتغريات املناخية 
تأثري عميق على النظام االقتصادي العاملي، 
العيش  سبل  إىل  الغذاء،  إنتاج  كيفية  من 
من  وبالتالي،  األمراض.  انتشار  وكيفية 
البديلة  الطاقات  بشأن  الوعي  زيادة  املهم 

وتشجيع الصناعة الزراعية.

بفريوس  ما  بطريقة  مجيًعا  تأثرنا  لقد 
اجلائحة  وهذه  املستجد.  كورونا 
لوقف  املطلوبة  اجلماعية  واملسؤولية 
بإنسانيتنا  تذكرنا  الفريوس  انتشار 
املشرتكة. جيب أن نكون موحدين لدعم 
بعضنا البعض، ومحاية صحتنا، وتعزيز 
واالستجابة  االستعداد  على  قدرتنا 
»معا  دائًما:  فشعارنا  هذه.  مثل  ألزمات 
l »بدأنا، بكم جنحنا، ومن أجلكم نستمر

املؤسسة، لكن  هذا عن عمل   : كوتريــات 
حقيقي  تشاركي  عمل  لبنان  يف  يوجد  هل 
احمللية  والسلط  الدولة  مؤسسات  بني 
جناعة  لتحقيق  املدني  اجملتمع  وهياكل 
وما  19؟  كوفيد  مواجهة  يف  التدخالت 

أهمية ذلك بالنسبة إليكم؟

حقيقيا  تشاركيا  عمال  لبنان  يف  جند 
والسلطة  الدولة  مؤسسات  بني 
املدني  اجملتمع  وهياكل  احمللية 
األوقات  هذه  فخالل  األزمات.  ملواجهة 
العصيبة، نقوم بالتنسيق مع شركائنا 
الدوليني واحملليني واهليئات احلكومية 
إلجياد طرق جديدة ملواجهة اجلائحة. 
ملواصلة  جهدنا  قصارى  ونبذل 
مع  املتاحة،  بالوسائل  املساعدات 
األكثر  احلماية  أساليب  استخدام 
بالتعاون  مؤسستنا  وتعمل  فعالية. 
األمم  منظمات  من  شركائها  مع 
املتحدة واملؤسسات احلكومية كوزارة 
ووزارة  الرتبية  ووزارة  العامة  الصحة 
غري  واملنظمات  االجتماعية،  الشؤون 
كما  واحمللية.  الدولية  احلكومية 
مهام  تسهل  اليت  البلديات  مع  تعمل 
على  مثاال  وأسوق  امليدانية.  أعمالنا 
خمزومي  مؤسسة  مشاركة  هو  ذلك 
املؤسسات  إلئتالف  املوّحدة  احلملة  يف 
اإلغاثية الذي يتضّمن أكثر من سبعة 
تعمل  وإغاثية،  خريية  مجعية  عشر 

مجيعها ملكافحة تداعيات اجلائحة.

التزام كافة  تعقيم احملتويات ومع  بعد 
العدوى.  انتقال  من  السالمة  معايري 
الذي  اإلغاثة  وحدة  فريق  ويتأكد 
يف  والنازحني  الالجئني  مع  يتعامل 
مل  حيث  احتياجاتهم،  تلبية  من  لبنان،  
األنشطة  يف  االستمرار  بإمكاننا  يعد 
العمل  فريق  ويساعد  اجلماعية. 
املصاعب  مواجهة  على  االجتماعي 
جتلبها  اليت  واالجتماعية  املالية 
نقوم  حيث  أعقابها،  يف  اجلائحة  هذه 
تزامنا  تكافح  اليت  العائالت  مبساندة 
املدارس،  وإغالق  العمل،  مشاكل  مع 
الصحية.  والتكاليف  األطفال  ورعاية 
مؤسسة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
خمزومي بدأت عملها يف جمال اإلغاثة 
الالجئني  مع  اإلنسانية  واملساعدات 
أربعة  من  أكثر  منذ  والنازحني 
لألزمـــات  تستجيب  وهي  عامًا.  عشـــر 
حاجة  األمس  اجملتمعات  والحتياجات 
من  شركائها  مع  باالتفاق  لبنان  يف 
غري  واملنظمات  املتحدة  األمم  منظمات 
احملليني  والشركاء  الدولية  احلكومية 
من  للمستفيدين  اخلدمات  لتقديم 
بريوت  يف  واألعمار  اجلنسيات  مجيع 
املخيمات  ذلك  يف  مبا  لبنـــان،  وجبل 
جممـــوع  ختطت  وقد  الفلسطينية. 
اخلدمـــــات اإلغاثية اليت قدمتها مؤسسة 
املليون،  والنازحني  لالجئني  خمزومي 
منها 65 ألف خدمة يف عام 2019 منها 

النساء. 60 باملائة لفائدة 
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المجتمع المدني في مصــــر
فــي مواجهـة »الكورونــــــــــا«
تحركــــات افتراضية 
وتقييد على األرض

من الفريوس وفتح املناقشات معهم حول 
وكيفية  االجتماعية  احلماية  قوانني 
مع  وأعضائها  عليها  القائمني  تعامل 
أهالي قراهم خالل هذه الفرتة. وتضيف، 
غري  القطاعات  مع  العمل  إىل  »دفعناهم 
غري  أو  النساء  من  قراهم  يف  املنتظمة 
استمارات  تسجيلهم  على  القادرين 
القطاعات  من  فكثري  احلكومية.  اإلعانة 
غري  أعمال  يف  عاملني  تضم  املهمشة 
منتظمة، وقد ال ميلكون األدوات الالزمة 
أو  الكرتونًيا  االستمارات  هذه  لتسجيل 
هو  املنتظم  غري  والقطاع  أميون.  أنهم 
به  والعامل  صغري،  ورأمساله  هش  قطاع 
يسد  فهو  تكفيه،  مدخرات  ميلك  يكاد  ال 
احتياجاته يوما بيوم، لذا فإن دور الدولة 
إعانة هؤالء حتديًدا يف ظل  هنا مهم يف 

توقف أعماهلم وتضررها«.

قررت  قد  املصرية  احلكومة  وكانت 
دوالرا   32 يعادل  ما  )أي  جنيه   500 منح 
املنتظمة،  غري  للعمالة  كإعانة  أمريكيا( 
احصائيات  آلخر  وفًقا  أعدادها  تبلغ  واليت 
اجلهاز املركزي للتعبئة واالحصاء لسنة 
إال  شخص،  مليون   14 يقارب  ما   ،2019
من  هم  فقط  شخص  و900  مليون  أن 
استطاعوا التسجيل فيها. وقد أعلنت وزارة 
ألف   500 استبعاد  عن  العاملة  القوى 
على  الشروط«،  عليهم  تنطبق  »ال  منهم 
شهر  من  بدًءا  اإلعانة  للباقي  تصرف  أن 

أفريل/ إبريل وملدة ثالثة أشهر.

املرأة والكورونا : عنف مضاعف

الكورونا،  زمن  العنف  معدالت  تزايدت 
األمر الذي شكل حتديا، حاولت اجلمعيات 
مع  خصوًصا  له،  االستعداد  احلقوقية 
البت  عن  احملاكم  وتوقف  مقارها،  غلق 
يف القضايا، وصعوبة تقديم البالغات يف 
املراكز الشرطية، بسبب تكثيف اجلهود 
املرتتبة  الظروف  مواجهة  يف  األمنية 
األماكن  عزل  أو  التجوال  حظر  على 
بالوباء.  إصابة  حاالت  فيها  ظهرت  اليت 
وأمام كل هذه العراقيل، مل جيد مركز 

أوليات اجلمعيات العاملة يف جمال قضايا 
املرأة، من ضمنها، مؤسسة املرأة اجلديدة. 
يرتبط  مشروع  األخرية  هلذه  وكان 
فيفري/  منذ  املالي«  »الشمول  بربنامج 
أساسي  بشكل  »يستهدف   2019 فرباير 
على  حمافظات   5 يف  مجعية   11 تدريب 
فرص  توفري  على  اجلمهورية  مستوى 
»لذا  قراهم،  يف  للسيدات  مستدامة  عمل 
اجلمعيات  ندرب  بدأنا  األزمة  بدء  مع 
على كيفية تدريج الفوائد للنساء خالل 
ال  عبء  عليهم  تشكل  أن  دون  الفرتة  هذه 
منى  لنا  صرحت  كما  حتمله«،  يستطعن 
يف  واملرأة  العمل  برنامج  مديرة  عزت، 

املؤسسة واملشرفة على املشروع. 

حمدثتنا،  حسب  املؤسسة  اختذت  كما 
إجراءات أخرى للتعامل مع األزمة، منها 
اليت  للجمعيات  تدريبية  دورات  تنفيذ 
تتعاون معها يف احملافظات، تشمل التوعية 

 100 ملواجهة خسائرها  الدولة  خصصت 
مليار جنيه )أي ما يعادل ستة مليار دوالر 
يكن  مل  الواقع  أرض  على  لكن  أمريكي(، 
أيًضا  أن يلحقها  هذا كافًيا، وكان البد 
تدخل للمجتمع املدني سواء عرب املنظمات 
اليت تصل أعدادها إىل حوالي 57 ألف أو 
ليس  عاجل،  بشكل  التطوعية  املبادرات 
االقتصادية  التحديات  ملواجهة  فقط 
النامجة عن تلك األزمة، بل أيًضا غريها 
احلقوقية  بالقضايا  املرتبطة  التوابع  من 

اليت تعمل عليها عدد من هذه املؤسسات. 

من   %  46 تقريًبا  النساء  متثل  وحيث 
القطاع غري الرمسي يف مصر، وذلك حسب 
غري  العربية  املنظمات  لشبكة  دراسة 
احلكومية للتنمية صادرة يف العام 2016 
غري  للعمل  اجلندرية  »األبعاد  بعنوان 
األضرار  مواجهة  عملية  كانت  املهيكل«، 
أول  من  بهن  تلحق  قد  اليت  االقتصادية 
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يف  الدراسة  تعطيل  عن  املصرية  احلكومة  أعلنت   ،2020 مارس/آذار  من  عشر  الرابع  يف 
املدارس واجلامعات كأوىل إجراءاتها »االحرتازية« -كما أطلق عليها رئيس الوزراء يف بيانه 
إعالن منظمة  أيام من  بعد  وذلك   ،»19 املستجد »كوفيد  ملواجهة فريوس كورونا  يومها 
الصحة العاملية من حتوله إىل »جائحة« أي وباء عام. وما لبث هذا الوضع سوى أيام قليلة حتى 
صدرت عدة قرارات أخرى، مع اكتشاف مزيد من احلاالت، تقضي بتعطيل الطريان وفرض 
احلكومية  اخلدمات  وتعطيل  احلكوميني  املوظفني  أعداد  وتقليل  اجلزئي  التجوال  حظر 
املتعلقة بالشهر العقاري ووقف احملاكم. وهي قرارات جاءت مشابهة ملا حدث يف كثري من 

دول العامل الذي اجتاحها الفريوس. 

آيـــة نبيــل - مصـــــر



املؤسسة  تلقت  املقابل،  يف  املنتظمة.  غري 
االقتصادي  الضرر  من  أكرب  شكاوى 
الذي حلق الفئات اليت تستهدفها »فبعض 
املثال قللوا من  النفقة على سبيل  دافعي 
نتابع  اليت  للسيدات  يقدموه  الذي  املبلغ 
وهي  اجلارية«.  الظروف  حبجة  معهن، 
املؤسسة  دفعت  اليت  الظروف  نفسها 
انقطاع  خمافة  »باملوافقة  نصحهن  إىل 
دافعيها نهائيا عن تأمينها لألسباب ذاتها 
مع  العمل  عن  احملاكم  توقف  ظل  يف 
توجيه السيدات الالتي يعملن يف األعمال 
أيًضا للتسجيل يف اإلعانة  املنتظمة  غري 

الشهرية احلكومية«. 

تغيري يف التحركات وتأثيث 
ملواقع التواصل االجتماعي يف ظل 

حتديات مجة

ودفعت الكورونا كذلك مؤسسة القاهرة 
وجهة«  »حتويل  إىل  والقانون  للتنمية 
استجابة  تنفذها  اليت  املشاريع  بعض 
لألزمة الراهنة على غرار مشروع »رعاية 
يعتمد  كان  والذي  للنساء«  آمنة  طبية 
على تدريب الكوادر الطبية على التعامل 
التدريب  أن  وحيث  النساء.  مع  املهين 
التربع  املؤسسة  قررت  فقد  توقف، 
والتربع  طبية  كمامة   3450 بشراء 
تعمل  اليت  امبابة،  محيات  ملستشفى  بها 
من  وذلك  للعزل،  املخصصة  نطاقها،  يف 
بالتعاون  تنفذه  الذي  ملشروعها  ميزانية 
أجل  من  االيطالي  التعاون  منظمة  مع 

التنمية )كوسيب( واالحتاد األوروبي.

احلقوقية،  اجلمعيات  مقرات  إغالق 
على  االعتماد  إما  باجلمعيات  إذن  دفع 
وجهة  تعديل  أو  الساخنة  اخلطوط 
القاسم  أن  غري  مشاريعها،  من  بعض 
املشرتك بينها، كان نشاطها املكثف على 
اإلحبار  ويف  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
يتبني  واملراكز  املنظمات  صفحات  على 
قضايا  مركز  به  قام  ما  وهو  جليا.  ذلك 
املرأة واملركز املصري حلقوق املرأة الذي 
واصل تنظيم دورات تدريبية للفتيات يف 

نتخذ أي إجراء، كما أنه ال يوجد بديل 
أمامها، فالظروف االقتصادية غري مهيأة 

حتى لتمكني النساء اقتصادًيا«.

مواصلة  على  املتخذة  اإلجراءات  وأثرت 
يف  فتاة  لـ25  للمركز  حضوري  تدريب 
ليكن  التمييز«  »مناهضة  مشروع  إطار 
فتم  احمللية،  جمتمعاتهن  يف  كوادر 
جمتمعاتهن  ملساعدة  معهن  التواصل 
ومساعدة  الفريوس  عن  الوعي  نشر  يف 
كذلك  أضراره.  ختطي  على  األهالي 
املركز  على  الصحي  احلجر  فرض 
التغيري يف طريقة عمله وحتى مواضيع 
الراهن.  الوضع  مع  متاشيا  اهتمامه 
وكذلك فعلت مؤسسة القاهرة للتنمية 
انتصار  رئيستها  تؤكد  اليت  والقانون، 
اإلرشادي  الطاقم  استبدال  السعيد، 
سواء  ساخنة  خبطوط  احلضوري 
الدعم  تقديم  أو  البالغات  الستقبال 
نشاطها  من  املؤسسة  وكثفت  النفسي. 
لنشر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
أو  الفريوس  بشأن  وتوجيهات  نصائح 
قد  ما  أو  النفسية  تداعياته  مبواجهة 
ينجم عنه من عنف ونشر ورقة حبثية 

أسبوعًيا للكتابة عن املستجدات. 

اليت  العنف  بالغات  معدالت  تزدد  ومل 
بدء  منذ  املؤسسة  خطوط  استقبلتها 
بأن  ذلك  مفسرة  النتصار،  وفًقا  األزمة، 
املؤسسة  تعمل  اليت  األسر  أفراد  معظم 
سواء  العمل،  عن  يتوقفوا  مل  معهم، 
العاملني يف القطاع اخلاص، أو القطاعات 

املرأة لإلرشاد والتوعية القانونية بدا من 
ختصيص ثالثة خطوط ساخنة لتقديم 
القانوني والنفسي للحاالت، سواء  الدعم 
أو  ممن كانت تتابع مع املركز بالفعل 

من صاحبات البالغات اجلديدة. 

املركز،  رئيس  الدنبوقي،  رضا  يقول 
للمركز  وصلت  اليت  البالغات  عدد  إن 
فتواجد  احلقيقي.  الوضع  عن  يعرب  ال 
مع  املكان  نفس  يف  بالعنف  القائمني 
املتعرضات له طوال الوقت أدى إىل تقييد 
أن  أعترب  ال  لذا  اإلبالغ،  على  قدرتهن 
أعداد البالغات اليت تصلنا واقعية، وإمنا 
هي أقل. فاملتعرضات للعنف غري قادرات 
كما  إلينا  اللجوء  أو  بنا  االتصال  على 

كان حيدث سابقا«. 

هلؤالء  بديل  مأوى  »ال  أن  وحيث 
حسب  لألسف«،  احلالي،  الوقت  يف 
العنف«  من  »الناجيات  جتد  حمدثنا، 
معنفيهن  مع  احلجر  فرتة  أنفسهن 
الوقت  يف  ومطالبات  األسرة  أفراد  من 
املدارس  غلق  مع  باألبناء  باالعتناء  ذاته 
وبالبيت واحتياجاته اليومية، مبا يف ذلك 
احتياجات املعنف. وتوصل املركز حسب 
الرغبة  بالغات  »ببعض  مديره  قول 
جند  ال  لالنفصال«،  والفورية  اجلاحمة 
صاحباتها  حتويل  سوى  حل  من  أمامها 
والنفسي  االجتماعي  األخصائي  إىل 
وتقديم  العنف  وقائع  تفاصيل  لتدوين 
أنفسهن.  حلماية  ونصائح  هلن،  الدعم 
أن  نستطيع  ال  وحنن  مغلقة  فاحملاكم 
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العمـل التطوعــي يف ظــل 
»تقييــــد« احلركة 

وطالت التحديات العمل التطوعي 
بفعل اإلجراءات الوقائية املعتمدة 
إيصال  على  سلبا  انعكست  واليت 
ففي  مستحقيها.  إىل  التربعات 
التضامن  وزارة  أعلنت  حني 
االجتماعي على أن عدد املتطوعني 
يقارب  األهلية  اجلمعيات  مع 
400 ألف متطوع وأن هناك اجتاه 
اجلمعيات  مع  العمل  لتنسيق 
البشرية  القوى  هذه  الستخدام 
أمحد  يؤكد  إليها،  احلاجة  وقت 
العراقيل  بعض  متطوع  إبراهيم، 
فقد  نشاطهم.  تعرتض  اليت 
منطقته  شباب  مع  أمحد  تعاون 
مواد  وشراء  بينهم  فيما  تربعات  مجع  على 
غذائية لتوزيعها على سكان املنطقة من غري 
القادرين، يف إسناد لعمل اجلمعيات املوجودة 
ثابتة  إعانة شهرية  يف منطقته تقوم بدفع 
لبعض األسر. ومع بدء تفعيل قرارات احلظر 
وغلق اجملال، كثري من العاملني توقفوا عن 
إعانات  إىل  امللحة  حاجتهم  رغم  النزول، 
وأصدقاءه  أمحد  وضع  الذي  األمر  عاجلة، 
كيف  يعرفون  ال  ضبابية،  وضعية  يف 
يتحركون يف إطارها. واألمر ذاته حصل مع 
إبراهيم الذي قام كغريه من عشرات الشباب 
بتسجيل بياناتهم على االستمارة اليت أعلنت 
الستقبال  املصرية  الصحة  وزارة  عنها 
متطوعني للعمل معها يف احملافظات، إال أن 
االستمارة مل تستمر إال ساعات وتوقفت، ومل 
أو  لفائدتهم،  فعاليات  أي  عن  الوزارة  تعلن 

حتى التواصل معهم. 

يف  عدة  تساؤالت  سبق  ما  ويطرح 
وغدا،  اآلن  التطوعي،  العمل  خصوص 
من  به  يستهان  ال  جزءا  يشكل  الذي 
جمهودات مواجهة الوباء يف ظل وضعية 
حترك  آن  يف  تتطلب  مسبوقة  غري 
من  »تقيد«  عامة  وإجراءات  املتطوعني 

l .احلركة

املبادرات من شباب املناطق والقرى لتوزيع 
بأعمال  للقيام  التطوع  أو  الغذائية  املواد 
وأخرى  واملباني  الشوارع  وتعقيم  تطهري 
وتطوع  األهالي.  بني  التوعية  بنشر  تقوم 
يف  املواطنني  لتنظيم  النزول  يف  آخرون 
أو أماكن  البنوك  التجمعات مثل  أماكن 

صرف املعاشات أو املواد التموينية. 

أيضـــًا  الطبيــــــــة  املبــــــــادرات  وشكلـــت 
الرمسي  غري  للنشـــاط  جديـــدة  إضافة 
بأدوات  التربع  من  بدايـــة  مصر،  يف 
للمستشفيات  الطبية  واألجهزة  احلماية 
اخلدمة.  ومقدمي  الرعاية  أماكن  أو 
ومن جانب آخر ظهرت جمموعات ألطباء 
تقدم  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
الضغط  لتخفيف  الطبية،  االستشارات 
الرعاية  وأماكن  املستشفيات  على 
غري  املرضى  تعرض  خماطر  وتقليل 
املصابني بالعدوى، خصوًصا إغالق عيادات 
االحرتازية  اإلجراءات  من  كنوع  خاصة، 
أن  األطباء  بعض  أكد  وقد  للحماية. 
بسبب  املستشفيات  على  الضغط  كثافة 
العدوى،  من  أيًضا  واخلوف  املبادرات  هذه 
األعداد  من  تقريًبا   %  60 بنسبة  قل  قد 

اليت كانوا يستقبلونها قبل األزمة.

املبادرات  تنظيم  كيفية 
للمجــــــــــالس  والرتشـــــح 
رئيسته،  وقـــــامت  احمللية، 
احملامية. نهاد أبو القمصان 
عرب فيديوهات هلا، بتقديم 
للتوعية  للنساء  نصائح 
الفيــــــــــروس.  مبواجهـــــة 
مؤسسة  فعلت  وكــــــــــذا 
النسوية  للدراسات  نظرة 
أوراق  من  عدد  بنشرها 
ومقرتحـــــات  السيـــــاســـــات 
بصريــــــــــة  وتصميمـــــات 
تلقـــــي الضـــــوء على أوضاع 
واإلجراءات  مصـــــر  نســـــاء 
والتدابيــر الطارئة الالزمة 

حلمايتهن. 

الكورونا  أزمة  أن  أحد  على  خيفى  وال 
جاءت يف أعقاب أزمة التمويل اليت كانت 
املصرية  احلكومة  بني   2014 منذ  سارية 
خصوًصا  احلكومية  غري  واملؤسسات 
العاملة يف اجملال احلقوقي، عمقها القانون 
اجملتمع  يف  العاملون  يتهمه  الذي  اجلديد 
املدني بأنه يعطي سلطات واضحة للدولة 
ما  الصراع  هذا  وألن  شؤونها.  يف  للتدخل 
على  التحفظ  استمرار  ظل  يف  دائًرا  زال 
مقراتها  وغلق  اجلمعيات  من  عدد  أموال 
يظهر  ال  هلا،  املنح  على  املوافقات  ووقف 
العمل احلقوقي املنظم يف هذه األزمة من 

باقي اجلمعيات واضًحا. 

األخرى  هي  التنموية،  اجلمعيات  وتواجه 
العديد من التحديات أمام القانون اجلديد 
على  يطفو  لذا  التربعات،  مجع  مسألة  يف 
جانبان،  األزمة  هذه  يف  مصر  يف  الساحة 
وخصوًصا  املركزية،  الكربى  املؤسسات 
لرئاسة  التابع  مصر،  حتيا  صندوق 
اجلمهورية، أو املبادرات الشبابية الفردية، 
مجعيات  مع  بالتعاون  إما  حتدث  واليت 
وهو  فردي،  بشكل  أو  صغرية،  حملية 
ففي  التنظيم.  عدم  عليها  بدا  لذا  األغلب، 
كل حمافظات اجلمهورية تقريًبا، ظهرت 
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تنمية  يف  ساهمت  الناشطات  بني  التحدي  مّحى 
وبدال  فشيئا  شيئا  البالد  يف  االجتماعي  التكافل 
األسواق  إىل  امتد  النساء،  على  األمر  اقتصار  من 
مواد  األخرى  هي  فوزعت  واملناطقية،  الكبرية 
غذائية جمانية، كما امتدت إىل أفران الصمون 
»اخلبز  عليها  كتبت  الفتات  بدورها  رفعت  اليت 

جمانا ملن ال ميلك مثنه«.

محلة التكافل الكبرية اليت أطلقتها النساء وقدنها 
تنتهي  مل  ولكنها  بالطعام  بدأت  عنقودي،  شكل  يف 
عنده. فعديدة هي منظمات اجملتمع املدني األخرى 
ميدانية  توعية  محالت  قادت  نساء،  ترأسها  اليت 
املعقمات  حول خماطر فايروس كورونا، ووزعت 
جمانا  األيدي  وصابون غسل  والكفوف  والكمامات 
وقامت  الشعبية.  املناطق  وسكان  الفقراء  على 
قرية  يف  واسعة  حبملة  النسوية  أوان  منظمة 
القرية  وهي  القادسية،  حمافظة  يف  الغجر 
استهدفت  اجلنوب  يف  بالغجر  اخلاصة  الوحيدة 
والوقاية  األيدي  غسل  طرق  لتعليمهم  األطفال 
لتصبح  الحقا  احلمالت  توسعت  ثم  كورونا،  من 

الكرتونية مع تواصل احلظر ألكثر من شهر.

مع إعالن احلكومة العراقية لفرض حظر التجوال يف العراق لتجنب انتشار فريوس كورونا على نطاق واسع يف السابع عشر من 
مارس/ آذار املاضي، انطلقت محالت شبابية ونسائية على الفيسبوك بعضها ركز على التوعية الصحية وانصبت أخرى يف جمال 

املساعدات لذوي الدخل احملدود.

نساء بغداد الناشطات يف جمال قضايا املرأة تسابقن إلطالق حتديات على السوشيال ميديا لتشجيع بعضهن البعض على تقديم 
سالت غذائية للكسبة الذين توقفوا عن جين قوتهم اليومي بسبب احلظر. نشرت إحدى الناشطات منشورا على الفيسبوك تقول 
فيه إنها ستقوم بتوزيع كميات غذائية لذوي الدخل احملدود وعائالت العمال الذين أجربهم احلظر الوقائي على التزام منازهلم، 
متحدية صديقتها أن توزع كميات أكرب. تقبل صديقتها التحدي وتقوم بتوزيع الغذاء ثم تتحدى ناشطة أخرى بدورها... وهكذا 

امتد األمر لتشارك فيه عشرات الناشطات واملنظمات النسوية.

نساء العراق وشبابها في مقدمة 
الوجه المشرق ألزمة وباء الكورونا 

خلود العامري، صحافية-العراق

اجملتمع املدني يف مواجهة الوباء



  ابتكــــار دومنــــا احتكــــار

وسائل  البتكار  أخريات  شابات  حتركت  اآلخر،  اجلانب  وعلى 
مهندسة  وهي  منعم  فرح  فصنعت  الفريوس،  من  الوقاية 
كيمياوية شابة حملول معقم لأليدي من مواد حملية، تبنته 
كليتها للهندسة جبامعة القادسية وفتحت خمتربها للشابة 
اليت صنعت آالف العبوات، مت توزيعها الحقا على دائرة صحة 
الديوانية. ومل تكتفي فرح بذلك، بل إنها شرحت الحقا للعموم، 
تفعل  مثلما  سرا  تبقها  ومل  احمللية  املعقمات  صناعة  طريقة 
من  العراقية  املدن  مجيع  يف  زمالؤها  يتمكن  كي  الشركات 
عملية  توقف  مع  السيما  للمواطنني،  متاحة  لتكون  تصنيعها 

االسترياد إثر احلظر وغلق معظم املنافذ احلدودية.

على  تقتصر  مل  الغذائي  والدعم  اإللكرتونية  التوعية  محالت 
اليت  الفردية  املبادرات  على  وال  النساء  تقودها  اليت  املنظمات 
الشباب  شارك  بل  البالد،  يف  االجتماعي  التكافل  إطار  وسعت 
بشكل واسع يف احلمالت، خاصة اجلانب التوعوي منها خبطورة 

املرض وحث األهالي على البقاء يف املنازل.

والصفحات  منظماتهم  وصفحات  طاقاتهم  الكثريون  ووظف 
التعامل يف  واإلرشادات حول طرق  النصائح  لتقديم  الشخصية 
املنزل وخارجه وأساليب الوقاية من الفريوس، وزادت منشوراتهم 
الوقاية منه فضال عن نشرهم  حول خماطر اإلصابة وضرورة 
العزل ملرضى أصيبوا  لفيديوهات »مت تسريبها« من مستشفيات 
بالفريوس أو ممرضني حيذرون من انتشار الوباء ويكشفون عن 

معاناتهم يف العمل يف ضوء نقص املعدات الطبية. وشارك شباب 
آخرون بتوزيع ساّلت غذائية لذوي الدخل احملدود مستخدمني 
الدراجات اهلوائية اليت مت استثناؤها من حظر التجوال، إذ قاموا 
اإلجراءات  كافة  متخذين  العائالت  منازل  إىل  الغذاء  بنقل 
ميلكون  ال  الذين  للمواطنني  الكمامات  آخرون  ووزع  الوقائية. 

مثنها، خاصة وأن أسعارها تضاعفت خالل األزمة.

 مشهــــد ممنــــوع من السيــــاسة

 وتطوع مئات الشباب حتت مظلة اجلمعيات، لتعقيم وتعفري 
دوري  بشكل  السكنية  واملناطق  العامة  واألماكن  الشوارع 
ملتطوعني  سيارات  مستخدمني  ونصف،  شهر  من  ألكثر 
آخرين أو حاملني أنابيب التعفري فوق ظهورهم وهم يرددون 
صدى  احلمالت  هذه  ولقيت  احلماسية.  واألناشيد  األغاني 
لدى الناس حتى أن األحزاب السياسية حاولت ركوب املوجة، 
وقامت بدورها حبمالت تعفري، غري أن السياسيني والربملانيني 
السيارات  مؤخرة  يف  صورهم  وضع  إىل  عمدوا  املتحزبني 

احلوضية، ما أثار السخرية منهم يف بعض مناطق بغداد.

املواطنية  واحلركات  املدني  اجملتمع  منظمات  بذلك  وبقيت 
العفوية والتطوعية للنساء والشباب خصوصا، يف مقدمة املشهد 
الصحي والتكافلي وجمسدة جلانبه املشرق، مقابل جانبه اآلخر 
العنف األسري، ما دفع  ارتفاع نسب  األكثر قتامة واملتمثل يف 
املنظمات النسوية والناشطات إىل املطالبة بتشريع قانون العنف 

l األسري الذي ارجأه الربملان العراقي مرات عدة
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ويف لبنان، ارتفع عدد التبليغ عن حاالت العنف األسري بنسبة 
100 ٪ يف شهر مارس/آذار حبسب قوى األمن الداخلي، بعدما 
كانت النسبة 86 ٪ يف شهر فيفري/فرباير.)2( هذا الواقع، دفع 
مبنظمات اجملتمع املدني اليت تعنى مبحاربة العنف ضد املرأة 
النساء للتبليغ عن حاالت  إىل االستنفار لرصد ومتابعة وحّث 

العنف اليت يتعرضن هلا.  

منظمـــة »أبعـــــاد« : العنـــف ضد املـــرأة
ليس أولويــــــة وطنيـــــــــة

وضعت منظمة »أبعاد« )3( خارطة عمل تقوم على ثالث مستويات 
لالستجابة للمستجدات اليت فرضها وباء كورونا. متثل املستوى 
الناجيات  النساء  املباشرة ومحاية  األول منها يف تقديم اخلدمات 
بتقديم  »عملها  املنظمة  استكملت  حبيث  وأطفاهلن«  العنف  من 
خدمة  األمن،  اخلط  خدمة  املشورة،  خدمة   ( املباشرة  اخلدمات 
اإلدارة  خدمة  القانونية،  واملتابعة  املرافقة  خدمة  األمن،  االيواء 
اإلجراءات  اليت ترتكز على  االعتداء اجلنسي...(  العيادية حلاالت 
مبا  املنظمة  طورتها  إجراءات  للمنظمة.  والتشغيلية  اإلرشادية 
يتناسب مع معايري الصحة العامة ومعايري األمان واخلصوصية 
للسيدات الناجيات. ومتحور املستوى الثاني حول اإلعالم واملناصرة 

هذه  تفاقم  تظهري  بهدف  إعالمية  محلة  املنظمة  »نفذت  حبيث 
 24/7 للمنظمة  التابع  اآلمن  الرقم  ونشر  جهة،  من  الظاهرة 
ليصل إىل أكرب شرحية ممكنة من النساء ضحايا/الناجيات من 
العنف«. ويقوم املستوى الثالث على »التوعية »بكيفية التبليغ عن 
مع  تزامنًا  خاصة...(   اإلجيابية   الوالدية  الضغط،  إدارة  العنف، 

التوعية الصحية خاصة الوقاية من الوباء«. )4(  

العنف  ارتفاع نسبة  املنظمة ملواجهة  املتبعة يف عمل  وعن اآللية 
العامة  الشؤون  منسقة  هاروتونيان  نارود  صرحت  املرأة،  ضد 
للمنظمة لكوثريات عرب »دياليكتيك« ، من املؤسسات األعضاء يف 
شبكة أجند، أن املنظمة تدير »13 مركز استماع وإرشاد يشكلون 
واحملافظات  املناطق  كامل  يف  والفتيات«  للنساء  آمنة  مساحات 
املنظمة  تلقتها  اليت  االتصاالت  عدد  بلغ  حني  ويف  اللبنانية«. 
للتبليغ عن حاالت عنف 215 يف كل من فيفري/فرباير، مارس/

آذار، وأفريل/أبريل 2019، ارتفع العدد إىل  514 يف نفس الفرتة 
من العام احلالي أي بارتفاع يعادل مرتني ونصف.

قرار يقضي بالسماح لالستماع
إلى النساء الناجيات عبر الهاتف
دون الحضور إلى المحكمة

المجتمــع المدنــي النســائي زمـن الكـورونــا فــي لبنـــان 

منذ بداية انتشار فريوس كوفيد 19،  ارتفعت نسبة العنف  ضد املرأة يف العامل  بسبب احلجر الصحي الذي فرضه هذا الوباء 
بنسب كبرية، ما دفع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش يف 6 نيسان/أبريل إىل »إطالق نداء عاملي حلماية النساء 
اللواتي  النساء  املرحلة على حتديد عدد  بأنها »غري قادرة يف هذه  املتحدة  املنازل«، بعد إشارة منظمة األمم  والفتيات يف 
يتعّرضن لعنف أسري يف العامل نتيجة احلجر املنزلّي، )...( وطالب »الدول اىل تأمني خدمات ملعاجلة العنف األسري ضمن 

إجراءات مواجهة انتشار فريوس كورونا«. )1(

املؤسسة والرئيسة التنفيذية ل »دياليكتيك انستيتوشن«  لإلعالم والدراسات-لبنانحيـــاة الحريــري 

شري، إيناس. »التبليغ عن حاالت العنف األسري يف لبنان يرتفع بنسبة 100 ٪ ... احلجر حيمي من . 1
الكورونا ولكن من يرّد املعّنفني عن النساء؟«، املفكرة القانونية، 7 أفريل/ نيسان 2020

الضعفاء«، . 2 حلماية  تعلو  كورونا...األصوات  زمن  يف  األسري  للعنف  قياسي  »ارتفاع  فرح.  البعيين، 
جريدة النهار، 31 مارس/ آذار 2020

تعريف عنها. 3
مقابلة خاصة لكوثريات عرب املؤسسة العضو يف شبكته أجند  »دياليكتيك انستيتوشن« مع منسقة . 4

الشؤون العامة للمنظمة نارود هاروتونيان 
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التجمــع النســائــي الدميقراطــــــي : 
ال مفــر من الضغــــط ثم الضغــــــط

املباشرة  واخلدمات  التوعية،  املناصرة،  التجمع  عمل  جيمع 
والنفسي  االجتماعي  الدعم  تقديم  تعين  اليت  للنساء 
تشرح  العنف.  أنواع  كل  من  الناجيات  للنساء  والقانوني 
حياة  الدميقراطي«  النسائي  »التجمع  يف  اإلعالم  مسؤولة 
مرشاد)5( لكوثريات عرب »دياليكتيك«، عضو شبكته أجند،  أن 
الدور األساسي الذي يقوم به التجمع خالل فرتة كورونا، هو 
يف »االستمرار يف تقديم اخلدمات من خالل الوسائل املتاحة 
أشكال  بكل  تتلّخص  واليت  الفيديو«  »اتصال  أو  اهلاتف  أي 
القانوني  الدعم  إىل  باإلضافة  واالجتماعي،  النفسي  الدعم 
يكمل  أيضا،  النساء«.  قضايا  مجيع  ومتابعة  رصد  خالل  من 
التواصل  وسائل  خالل  من  التوعية  »نشر  يف  عمله  التجمع 
االجتماعي ويف اإلعالم عرب التحدث أكثر عن ظاهرة العنف 
الوباء«. وكغريه من  نسبتها خالل فرتة  وارتفاع  النساء  ضد 
استمرار  إىل  مرشاد  تشري  العاملة،  واملنظمات  اجلمعيات 
التنسيق بني التجمع و»بني املنظمات األخرى ومع احلمالت 
اليت تقام حاليا، وهو تنسيق يعود إىل ما قبل األزمة. أحيانا، 
تصلنا حاالت لنساء يطلنّب خدمات ليست متاحة عندنا مثل 
الشريكة األخرى  املنظمات  اآلمن، فنحيله إىل  امللجأ  خدمة 
اليت تقدم هذه اخلدمة. من هنا، حناول التنسيق مع بعضنا 

البعض والقيام بتبادل التجارب وغريها من األمور«.

يف  مسؤوليتها  إىل  باإلضافة  أيضا،  تعمل  اليت  مرشاد 
fe-“ مجعية  يف  مشاركة  كمؤسسة  النسائي،  التجمع 
األخرى.  املنظمات  مع  التشبيك  أهمية  على  تشّدد   ”male
 ،)fe-male( أيضا يف مجعية »يف-ميل«  » من خالل عملي 
قمنا عرب موقعنا اإللكرتوني النسوي »شريكة ولكن« حبملة 
مع بداية انتشار وباء كورونا للحديث عن أثر األزمة على 
النساء وربطها بقضايا العنف القائم على النوع االجتماعي. 
مواضيع  حول  للنساء  التوعية  بنشر  باستمرار  أيضا  نقوم 
خمتلفة صحية، واجتماعية، ورياضية، وقانونية وربطها 

باملنظمات اليت تقّدم هذا النوع من اخلدمات«.

الناشطون  فيحاول  النقاش.  يف  الدولة  دور  حيضر 
من  للتحرك  الدولة  على  »الضغط  التجمع  يف  والناشطات 
بيانات ومن خالل تنسيق مباشر مع اجلهات  خالل إصدار 
املعنية للمطالبة بالتشدد أكثر يف العقوبات وإعطاء أهمية 
لقضية العنف ضد النساء يف هذه الفرتة«. محالت الضغط 
حيث  الدولة،  تتخذها  إجيابية  خبطوات  تثمر  بدأت  هذه 
حاالت  عن  التبليغ  رقم  تعميم  الداخلي  األمن  قوى  أعادت 
اخلطوات  من  ولعّل  الوطنية.  اهليئة  مع  بالتعاون  العنف 

األخرى  واملنظمات  اجلهات  مع  بالتنسيق  املنظمة  وتقوم 
املعنية يف إطار التشبيك بني منظمات اجملتمع املدني، انطالقا 
لالستجابة  اجلهود  كافة  تظافر  بضرورة  »إميانها  من 
والتصدي للعنف«، فهي تتواصل وتنسق مع » كافة فعاليات 
هذه املناطق واجلمعيات اليت تعمل على امليدان«. هنا، حيضر 
وعن  اجلندري  العنف  مكافحة  يف  الدولة  دور  عن  احلديث 
مدى الدعم الذي تقدمه للمنظمات العاملة يف هذا القطاع، 
»أبعاد«  منظمة  بدأت  تأسيسها،  ومنذ  أنه  هاروتونيان  تشرح 
املعنية  الدولة  والتشبيك مع مؤسسات/قطاعات  بالتنسيق   «
يف  االجتماعي  النوع  منظور  ودمج  مأسسة  على  والعمل 
الوزارات كٌل حسب دوره«. ويف حني حتضر الدولة من خالل 
التعاون مع املنظمات النسائية ومن ضمنها »أبعاد« اليت بادرت 
»إىل سلسلة تدريبات لعناصر الضابطة العدلية حول اجلندر 
يف  والتحقيق  التعاطي  »أصول  تطوير  إىل  وصواًل  واملساواة« 
اجلنسي  االعتداء  وجرائم  باألشخاص  االجتــــــار  جرائــــــم 
وتقديــــم الدعــــم لضحاياها«. وهي أصول ضمنت يف مذكرة 
عمل ُملِزمة صادرة عن املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
الدولة تأخرت يف طرح »بعض  أن  املنظمة، إال  بالتعاون مع 
إدراج جمهودات  املبادرات لالستجابة هلذه اآلفة«. وال ميكن 
الدولة يف جمال مكافحة العنف ضد املرأة حسب املنظمة، إال 
ضمن خانيت املبادرات »الوقائية أو الرادعة« والسبب يف ذلك 
حبسب املنظمة إىل أن » إشكالية العنف اجلندري ما زالت غري 
حقوق  قضايا  كافة  شأن  شأنها  وطنية  كأولوية  مدرجة 
النساء«.  واملطلوب للحّد من تنامي العنف ضد املرأة » تفعيل 
وإنفاذ وتعدي قانون رقم 293 املتعلق حبماية النساء وسائر 
الضروية  اآلليات  إجياد  خالل  من  العنف  من  األسرة  أفراد 
وطنية  اسرتاتيجية  وتطبيق  تطوير  إىل  باإلضافة  إلنفاذه. 
اإلجرائية  اآلليات  كافة  رصد  مع  اإلشكالية  بهذه  خاصة 

اخلاصة واملوارد الالزمة لتنفيذها.
مقابلة خاصة ل »دياليكتيك انستيتوشن« مع مسؤولة اإلعالم يف التجمع النسائي الدميقراطي حياة مرشاد. 5
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»بني وباء كورونا ووباء العنف األسري« : تقرير كفى لشهر مارس/ آذار«، منظمة كفى، 6 نيسان 2020. 6

يف  الرمسية  املؤسسات  عليها  أقدمت  اليت  اإلجيابية 
غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب  قيام  هي  الدولة 
إىل  لالستماع  بالسماح  »يقضي  قرار  بإصدار  عويدات 
دون احلضور إىل احملكمة«،  اهلاتف  الناجيات عرب  النساء 
هذا  التبليغ.  عملية  ويسّهل  النساء  يشّجع  الذي  األمر 
الدولة  املنظمات حلث  الذي »اختذ نتيجة ضغط  القرار 
للعب دور أكرب جيب أن يستكمل حبسب مرشاد بإعالن 
حالة الطوارئ يف  ما يتعلق بالعنف ضد النساء. »فاملطلوب 
النساء  ضد  العنف  قضية  يف  طوارئ  حالة  إعالن  اليوم 
مثلما يوجد حالة طورائ صحية. القرارات اليت صدرت 
إجيابية جدا لكن جيب االستمرار يف التشدد يف العقوبات 
ومالحقة القضايا لكي حنّد قليال من ارتفاع احلاالت يف 
يعمل  التجمع  أن  إىل  تشري  اإلطار،  هذا  يف  الفرتة«.  هذه 
بتنسيق »دائم مع اجلهات املعنية أي مع النيابات العامة، 
حاالت  نتابع  كوننا  األمنية  القوى  ومع  القضاة،  ومع 
يكون  التنسيق  الفرتة  هذه  ففي  قانونيا.  املعّنفات  النساء 
املطلوبة«.  احلماية  على  النساء  حصول  لضمان  مضاعفا 
أحد  املعّنفات  النساء  لدى  الصمت  حاجز  كسر  ويشّكل 
حبسب  املنظمات  وباقي  التجمع  حلمالت  اهلامة  النتائج 
مرشاد، باإلضافة إىل ضمان »وصول املعلومة إىل النساء 
مع  التواصل  على  وتشّجعهّن  للعنف  يتعرضن  اللواتي 
يقف  من  مّثة  أن  هلّن  التأكيد  خالل  من  املنظمات 
معهّن ويدعمهّن«. ويف اخلتام، تشدد مرشاد على ضرورة 
استمرار محالت التوعية والضغط اإلعالميني »والوقوف 
إىل جانب النساء بطرق خمتلة وضمان استمرار اخلدمات 
اليت تقْدم، مع إلزامية »االستمرار يف الضغط على الدولة 

ألخد تدابري معّينة حلماية النساء«.

منظمـــة »كفــــــى« : شراكة مع قوى األمن 
الداخلي

تقديم  يف  عملها  متابعة  إىل  »كفى«  منظمة  عمدت 
عرب  للنساء  والقانونية  والنفسية  االجتماعية  اخلدمات 
اإلخبارات  يستقبل  الذي  الدعم  خّط  خالل  من  اهلاتف 
حسب  املنظمة،  واعتربت  الساعة.  مدار  على  واالتصاالت 
ما ورد يف  تقريرها األول الذي نشر لشهر مارس/آذار أن 
»األرقام وأعداد االتصاالت ال تعكس بالضرورة واقع حال 
النساء يف فرتة احلجر، فصعوبة االتصال وطلب املساعدة 
بوجود املعّنف يف املنزل، وخاصة عندما يكون املنزل صغريا، 
كبرية، وكذلك اخلوف«.)6( من جهة أخرى، يشري تقرير 
املنظمة لشهر أفريل/أبريل إىل ارتفاع عدد االتصاالت اىل 
562 أي ضعف تلك اليت تلقتها املنظمة يف شهر مارس/

آذار، أي يف بداية فرتات احلجر الصحي.

توزيع االتصاالت حسب تقرير منظمة  
»كفى« لشهر أفريل/أبريل

خدمــــات اجتمــاعيــة ونفسيــــة

  44  - متــــابعة  اتصــــــــال   324  - جديــــــــد  اتصــــال   105
مركــــز  طلــــــــب   6 – استفســــــــار   44  - عنــــف  عن  إخبار 
 7 استشــــــــارة.   14   - لشكــــــــوى  متــــابعــــة   6  - إيــــــــواء 

استقصــــــــاء و14 استفسارات أخرى. 
 

خدمــــات قــانونيــــــة 

 4 إصدار  محــــاية،  طلب  تعديــــل  أو  محــــاية  طلبــــات   10
ومتــــابعة  قــــانونيــــة  استشــــارات   111 محــــاية،  قــــــــرارات 
متفــــرقــــة،  قــــانــــونيــــة  متــــابعــــات   4 جزائيــــة،  شكــــــــاوى 

0 طلبات ودعاوى أحوال شخصية. 

مع  بالشراكة  عملها  املنظمة  تستكمل  متصل،  سياق  يف 
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي من خالل اخلط الساخن 
العام  يف  أطلق  والذي  األسري  العنف  شكاوى  لتّلقي  املشرتك 
2012. وهذه الشراكة ال تقتصر فقط على اخلط الساخن، 
إلكرتونية مشرتكة  أيضا تشمل دورات تدريبية وبرامج  بل 

l لتوثيق شكاوى العنف األسري

توزيع االتصاالت حسب تقرير منظمة  
»كفى« لشهر أفريل/أبريل

كوتريــات عــدد 76 - ماي/مايو - 2020 21



22 كوتريــات عــدد 76 - ماي/مايو - 2020

مّثل تفشي وباء كوفيد 19 يف جممل مناطق العامل، وفرض احلجر الصحي مبوجبه، يف أغلب البلدان ومن ضمنها 
البلدان العربية، حتديا استثنائيا وغري منتظر أمام احلكومات واملنظمات الدولية واألممية وهياكل اجملتمع املدني 

جبميع أنواعها وجماالت تدخلها، وأمام األفراد أيضا وخمتلف الفئات اجملتمعية. 

وجتلت بشكل واضح ضرورة االستجابة الحتياجات خمتلف الفئات، بل وأكثر من ذلك بكثري من حيث القدرة على 
خلق اإلضافة يف عمل املنظمات ويف تدخالتها يف مواجهة ما فرضه هذا الوباء من تباعد أحيانا وتغيري يف االهتمامات 
واألجندات وطرق التدخل. وقد لعبت التكنولوجيا احلديثة دورا حامسا يف ظل هذا الوضع االستثنائي، حيث أتاحت 

إمكانيات وفرصا للتواصل والتعلم وحتسني املعرفة وتعزيز املهارات والتعلم من خمتلف التجارب واملبادرات.

كوثــر يهتـم بفــاقـدي/ات البصـــر 
وفئـــات مــن النســـاء والشبـــاب  

  فــي مواجهــة الوضــع الصحـــــي 

معاناة  برزت  املنفذة،  والتدخالت  اإلجراءات  ورغم 
هذه  ظل  يف  بها  االهتمام  يتم  مل  خمصوصة  فئات 
حرص  لذلك،  اإلعاقة.  وذوات  ذوي  وهم  اجلائحة 
جتمعه  اليت  الشراكة  إطار  ويف  »كوثر«  مركز 
اإلعاقة  ذوي  وترفيه  لثقافة  التونسية  باجلمعية 
بهذه  تعنى  مبادرة  بعث  على  »إبصار«،  البصرية 
اإلعاقة  وذوات  ذوي  أن  تبني  فقد  حتديدا.  الفئة 
يف  الشامل،  الصحي  احلجر  ظل  يف  وهم  البصرية 
مبختلف  املعلومة  إىل  الوصول  اىل  أكيدة  حاجة 
أنواعها، وإىل اإلحاطة ورفع املعرفة على عدة صعد. 
فكانت فكرة إطالق جملة صوتية على قناة يوتيوب 
تبث مرتني يف األسبوع، وتقدم معلومات ذات أهمية 
حول كيفية التعامل مع جائحة كوفيد- 19 من 
ناحية  من  وترفيهية  تثقيفية  أداة  وتكون  ناحية 

ومل يكن مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث 
والثرية  اجلديدة  الديناميكية  هذه  عن  مبعزل 
منظمات  مرافقة  على  العمل  واصل  حيث  آن،  يف 
عرب  وذلك  براجمه،  تنفيذ  وعلى  املدني،  اجملتمع 
خلفته  ما  على  بناء  تدخالته  عمل  خطط  تعديل 
هذه اجلائحة من آثار. وعمل على مستوى آخر، ويف 
إطار الشراكة كدأبه دوما على خلق ديناميكيات 
يف  وتسهم  هشاشة،  الفئات  أكثر  تساعد  جديدة 
رفع مستوى االنتباه حنو قضايا النساء وأوضاعهن 

وأدوارهن يف خمتلف السياقات والظروف.

جملـــــة صوتيـــــة
لذوات وذوي اإلعـــــاقة البصريـــــة

احلكومة  واختاذ  املستجد  الفريوس  انتشار  مع 
اإلجراءات  لعديد  احلكومات-  التونسية-كبقية 
الصحي  كاحلجر  الفريوس  اتشار  ملنع  الصارمة 
مما  مبكرة،  أوقات  يف  التجول  حظر  وفرض  العام 
طويلة،  لفرتة  بيوتهم  يف  البقاء  األشخاص  ألزم 
اخلاصة  والنقائص  املشاكل  من  العديد  برزت 

باحلياة اليومية لألفراد مبختلف فئاتهم. 
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املعلومة  ونشر  تبسيط 
)الدستور،  القانونية 
بذوي  النهوض  قانون 
اإلعاقة، اخل( من ناحية، 
اإلعاقة  ذوي  ومتكني 
البصرية من الوصول اىل اخلدمات 
النساء  لفائدة  السيما  واملؤسسات، 
ناحية  من  البصرية  اإلعاقة  ذوات 
أمساء  إتاحة  عرب  ذلك  يتم  أخرى. 
وأرقام هواتف اجلمعيات واملراكز 
واإلرشاد  االستماع  تؤمن  اليت 
اجلمهورية،  جهات  خمتلف  يف 
بالقانون  املعرفة  رفع  وكذلك 

لسنة   58 عدد 
اخلاص   2017
العنف  مبناهضة 
يف  النساء  ضد 

تونس. 

»معلومة  الثالثة  الفقرة  وتقدم 
اليت« معلومات ترفيهية وثقافية 
ونصائح  الصوتية،  املكتبات  حول 
اإلعداد،  سهلة  أطباق  وأفكار 
رياضية،  ألعاب  أو  فكرية  وألعاب 
شخصيات  حول  ومعلومات 
اإلعاقة  ذوات  من  قيادية  نسائية 
اإلعاقة  ذوات  ومن  عموما، 

البصرية خصوصا.

»ميين  الرابعة  الفقرة  وتساعد 
الرقمية  األمية  رفع  على  تاك« 
البصرية  اإلعاقة  وذوات  لذوي 
حتى يصبح هلم وهلن استقاللية 
يف االتصال والتواصل من ناحية، 
من  االستفادة  من  والتمكن 
تسهل  اليت  واخلدمات  التطبيقات 
حياتهم مثل خدمات حجز سيارات 
املنتجات  طلب  وخدمات  األجرة، 
املشرتيات  توصيل  مع  بعد  عن 

للمنازل من ناحية ثانية... 

الصوتية  اجمللــــة  متــــابعة  ميكن 
»دميا مع بعضنا« على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v= xz 

NZ2FHzuto

أخرى. وحتـــت عنــــوان »دميا 
)دائما مع بعض(  مع بعضنا« 
يف  الصوتية  اجمللة  انطلقــت 
 2020 أفريل/أبريــــل  شهر 
قارة  فقرات  أربع  متضمنــة 

وهي : فقرة »دميــا ال باس« وتهدف إىل 
تقديم املعلومات املفيــدة ذات العالقــة 
ذوي  مساعدة  عرب  الصحي  باجملــال 
ختطي  على  البصرية  اإلعاقة  وذوات 
هلذا  املعنوي.  واحلجر  املادي  احلجر 
ارتكزت الفقرة على متكني املستمعني 
األطباء  هواتف  أرقام  من  واملستمعات 
االستشارات  لتقديم  املتطوعني 
الصحية عرب اهلاتف، مع تقديم بعض 
التمارين إلزالة التوتر واملساعدة على 
الدموية.  الدورة  وحتسني  االسرتخاء 
فقرة  يف  الثانية  الفقرة  ومتثلت 
بهدف  حقك«  »اعرف  بعنوان  قانونية 

ديــمـــا 
ال بـــاس

معلومــة
اليــــت

ميــــين
 تــــاك

اعـــرف
حقـــك
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 التثقيــــف املـــالــي ومــــا بعــــد كوفيــــد 19

ولفائدة  الصحي  احلجر  ظل  يف  »كوثر«  ملركز  الثالثة  املبادرة 
الشباب من اجلنسني ونشطاء اجملتمع املدني يف املنطقة العربية 
عن  تعّلم  رخصة  ثالمثائة  منح  هي  العربية،  البلدان  عديد  يف 
بعد يف جمال التثقيف املالي. العديد من خمتلف الدول العربية 
املبادرة  هذه  يف  التسجيل  إىل  سارعوا  النساء،  من  معظمهم 
تهدف  اليت  التدريبية  الدورة  هذه  من  واستفادوا  اإلقليمية 
واملستفيدين  املستفيدات  متكني  عرب  املالية  األمية  حمو  إىل 
يف  الفاعلة  للمشاركة  إليها  حيتاجون  اليت  املالية  املعرفة  من 
احلياة االقتصادية واملساعدة يف بناء مستقبل آمن. وقد بلغ العدد 

اإلمجالي للمستفيدين 251 من بينهم 155 امرأة.

ست  يعادل  مبا  تعلم  دقيقة   375 اإللكرتوني  التدريب  وأتاح 
هي  وحدات  ثالث  على  موزعة  دقيقة،  وعشرين  ومخسة  ساعات 
املوازنة واالدخار والتصرف يف الدين، يسبقها مدخل عام يتضمن 
املالية، وتشخيصا للوضعية  شرحا للمفاهيم األساسية يف اإلدارة 
وإدارة  املوازنة  إعداد  حتسني  إىل  املوازنة  وحدة  تهدف  املالية.  
القرارات يف  أفضل  أخذ  واملتدرب على  املتدربة  األموال، ومساعدة 
تتم  االدخار،  وحدة  وضمن  واالستثمار.  واالدخار  اإلنفاق  جمال 
االدخار  أهمية  على  التعرف  على  واملتدربات  املتدربني  مساعدة 
االدخار. وفيما  وإعداد خمطط  املالية،  األهداف  ودوره يف حتقيق 
الدين، فهي متّكن من فهم مسؤوليات  التصرف يف  بوحدة  يتعلق 
االقرتاض وإدارة الديون واختيار جهة اإلقراض وحتديد التكاليف 

املرتبطة باملنتجات.

العام  منذ  أطلق  الذي  »كوثر«  عمل  صميم  يف  هي  املبادرة  هذه 
آليات  من  آلية  باعتباره  املالي  للشمول  اإلقليمي  مركزه   2017
الدعم املؤسسي. وهو يعترب مركزا رائدا يف تطوير أدوات متقدمة 
لقياس درجات املعرفة املالية، ووضع وتقديم املشورة والدعم الفيّن 
بشأن برامج التعليم والتثقيف املالي، ووضع مبادئ توجيهية تهدف 

إىل تعزيز املعرفة املالية يف العاملني العربي واإلفريقي.

حد  دامت  اليت  الصحي  احلجر  فرتة  عمله  املركز  واصل  وقد  هذا، 
قام  افرتاضية  ندوات  عرب  الزمن  من  الشهرين  املقال،  هذا  كتابة 
l خالهلا بالتقدم يف األنشطة اليت ميكن العمل على تنفيذها عن بعد

صــــور فوتوغــرافيــة
تستوقـــف املــــــــرأة
وكـــــوفيــــــد - 19

صورا   19 كوفيد  جائحة  أبرزت 
متعددة ومتنوعة للمعيش اليومي 
عديدة،  مواضع  يف  تتشابه  للناس، 
مواضع  يف  وتتباين  وختتلف 
البشر  اختالف  مبقتضى  أخرى 
واملوارد  والسياقات  والزمان  واملكان 
ويف  واملمارسات...  واالحتياجات 
سياق كل ذلك، تظل الصورة أداة 
 : تفاصيلها  بأدق  الوقائع  لتوثيق 
ومصداقيتها  ومجاليتها  بعفويتها 
حتمله  مبا  وواقعيتها...  وصخبها 
ووضعيات  آالم  من  أو  أفراح  من 
ومبا  متداولة،  غري  وأخرى  عادية 
إخفاقات،  أو  ناجحات  من  تنقله 
ويقظة  وعي  من  إليه  تدعو  ومبا 
والسلم  لألمن  دعوة  أم  حلم  أو 

والتضامن... 
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لنساء  صور  الصور،  هذه  ضمن  من  أن  ريب  وال   
 ،19 كوفيد  جائحة  مع  خمتلفة  جتارب  يعشن 
يضطلعن  وعامالت،  وناشطات  فاعالت  فمنهن 
الفضاء  أو  العام  الفضاء  يف  سواء  متعددة  بأدوار 
الوضع  هذا  مواجهة  يف  مبادرات  ويقدن  اخلاص 
فاقمت  نساء  أيضا  ومنهن  االستثنائي.  الصحي 
ملخاطر  معرضات  وصرن  معاناتهن  اجلائحة 
مارسن  أنهن  أو  كّن،  أينما  ومستجدة  مضاعفة 

نشاطهن »العادي« زمن الكورونا.  

وحتى يوثق املركز هلذه التجربة اليت يعيشها العامل 
بأسره مبا حتمله من دروس ملهمة وممارسات جديدة 

وأدوار خارجة عن املألوف وخماطر وجب التصدي هلا 
بروح عالية من التضامن، بادر بالشراكة مع اجلمعية 
ملعرض  اإلعداد  إىل  الفوتوغرافيات  للنساء  التونسية 

للصور الفوتوغرافية حول »املرأة وكوفيد19-«.

اهلواة  املصورين  اإلقليمية  املسابة  هذه  تستهدف 
بصور  للمشاركة  العربية  املنطقة  من  واحملرتفني 
ووضعيات  مواقف  وتوثق  توضح  فوتوغرافية، 
الكورونا وفرتة احلجر  والرجل زمن  واملرأة  للمرأة/ 
الذاتية  واملواقف  اليومية  واحلياة  العمل  يف  الصحي 
يف  الصحي  واحلجر  األسري  والتعاون  والعنف 

خمتلف الفضاءات...



وحيتّل السوريون املرتبة األوىل عامليا يف عدد الالجئني إذ يقّدر 
والجئة  الجئ  مليون   6 بـحوالي  املصدر  نفس  حسب  عددهم 
اليت  ولبنان  تركيا  أبرزها  من  البلدان  عديد  على  يتوّزعون 
يعيش فيها حسب آخر إحصاء )أفريل 2018( 969 ألف الجئ 
من  أغلبهم  السوريني(  الالجئني  جمموع  من   %  17( سوري 
مسّجلني  الجئ  ألف   662 حبوالي  واألردن  واألطفال،  النساء 
)11.7 % من اجملموع(. وتقّدر نسبة النساء السوريات بالنسبة 
 ،%  51 بنحو  األردن،  يف  السوريني  الالجئني  عدد  جممل  إىل 

و28 % من العائالت السورية يف األردن ترأسها امرأة.

الالجئات  يعيش  املستقبلة،  البلدان  جهود  من  وبالرغم 
أزمة  خارجها،  أو  املخيمات  داخل  سواء  السوريون،  والالجئون 
حدة.  بأكثر  أحيانا  يوميا،  تتجّدد  متواصلة  ومعاناة  معّقدة 
وتشمل األزمة ظروف عيشهم وأوضاعهم الصحّية والتهديدات 

لألمم  السامية  املفوضية  فحسب  املعاصر،  الدولي  التاريخ  يف  جلوء  أزمة  أكرب  سوريا  يف  الصراع  أفرز 
املتحدة لشؤون الالجئني، يبلغ عدد الالجئني يف العامل 22,5 مليون شخص، 26 % منهم يعيشون يف 

منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، أكثر من نصفهم هم دون 18 سنة من العمر

البعض  واستغالل  حقوقهم  وضياع  كرامتهم،  من  متّس  اليت 
ظل  يف  الكرمية  احلياة  مقومات  من  للكثري  وفقدانهم  منهم، 
املوارد  وضعف  يواجهونها،  اليت  واجملتمعية  اإلدارية  العوائق 

الالزمة لتلبية احتياجات أعداد ضخمة منهم.

وتكون الفئات اهلّشة، ويف مقدمتها النساء، هي األكثر عرضة 
حلقوق  السافرة  واالنتهاكات  واللجوء،  الصراعات  لتداعيات 
بينها  ومن  الصدد،  يف  املنشورة  التقارير  أبرزت  فقد  اإلنسان. 
باملنطقة  الالجئات  أوضاع  عن  العربية  املرأة  منظمة  تقرير 
العربية، أن وضع الالجئات السوريات كارثّي، فهّن معرضات 
واملرض  املدقع  الفقر  املتمّثلة يف  للمخاطر  أكثر من غريهن 
والعنف بكل أشكاله وخاصة اجلنسي والنفسي منه، واالستغالل 
املادية لألهل،  أو للحاجة  »السرتة«  القاصرات بدعوى  وتزويج 

وغريها من أبشع صور االستغالل.

»كوثر« يواصل تعزيز قدرات الالجئات السوريات 
لمواجهــة التحديــات ومصــارعة األزمـــات

بدعم من الصندوق السعودي للتنمية :
أحمد عبد الناظر – خبير في قضايا السكان والتنمية
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فيها  السورية  الالجئة  تكون  صغرية  مشاريع  بإطالق  بل 
عنصرا فاعال ومنتجا بعد أن يتّم دعم قدرات املنتفعات، وتعزيز 
ثقتهّن يف أنفسهن ومرافقتهّن يف خطواتهن األوىل ومتكينهّن 
من الفرص واملسالك اليت خترجهن من األوضاع الكارثّية إىل 
ظروف عيش أفضل. ويتنّزل مشروع »كوثر« بشّقيه يف لبنان 
اململكة  من  ومساندة  دعم  بفضل  اإلطار  هذا  ضمن  واألردن 

العربية السعودية، ممثلة يف الصندوق السعودي للتنمية. 

أزمـــــــــة الكـــــــورونـــــــا:
تعميـــق للجرح  وتضييــق لألفــــق

 
مقتل،  يف  اجلميع  ضرب  كورونا  فريوس  أن  صحيح 
العيش  مظاهر  وكل  واألنشطة  االقتصاديات  وشّل 
قادرون  هم  من  على  يصعب  واقعا  وأوجد  العادية، 
أثره على من ترك أرضه  وممّكنون عادة، فكيف يكون 
يكتسب  ال  من  وعلى  ومقوماته،  عيشه  وُنظم  وبيته 
قدرات ومهارات تسمح له باالندماج يف بيئة غريبة عنه 
قبل  يعاني  كان  من  وعلى  له،  مساعدة  دائما  وليست 

األزمة من متييز متعّدد الواجهات؟

مراحل  دخل  لبنان  يف  واالجتماعي  االقتصادي  فالوضع 
قبل  حتى  العيش  وصعوبة  واهلشاشة  االضطراب  من 
ذلك  وقع  كان  ولئن  اليوم.  إىل  ويتواصل  الوباء  تفشي 

الالجئات  معاناة  من  تزيد  اليت  العوامل  أبرز  من  ولعّل 
السوريات تواضع القدرات املعرفية واملهنّية لدى أغلبهّن، 
وهو ما يشّكل عائقا أمام مشاركة اقتصادية حمتملة يف 
أمامهّن.  الشغل  فرص  من  كثريا  ويقّلص  اللجوء،  دول 
فيضطررن للعيش على املساعدات اليت ال تفي باحلاجيات 
دوس  فيها  وسلوكيات  أساليب  باعتماد  أو  األساسية، 
لكرامتهن وإهانة هلّن، أو جيربن على الرضوخ الستغالل 

الوسطاء وجتار األزمات واحلروب.

ويف مثل هذه الظروف، تعجز املرأة الالجئة وأفراد أسرتها 
عن االنتفاع باخلدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم 
خارج  الالجئني  األطفال  من  جدا  كبرية  نسبة  وبقاء 
املدارس، واخلدمات الصحية اليت تعترب من أبرز املشكالت 
اليت تتعرض هلا األسر الالجئة وخاصة النساء واألطفال. 
ونقص  املالئم  غري  أو  الصحي  غري  السكن  فبسبب 
ارتفاع  عن  فضال  واألطفال،  للنساء  الصحية  املستلزمات 
تكلفة العالج وعجز اجملتمع املدني عن توفري دعم كاٍف، 
وعدم وجود عالجات سريعة لألمراض املزمنة والطارئة 
والوالدة وما يتبعه، يبقني دون متابعة صحية أيا كانت 

نوعية اخلدمة الصحية.

الوطنية  اجلهات  من  الكثري  حتّركت  الوضع،  هذا  أمام 
املرأة  ملساعدة  املدني  اجملتمع  ومكونات  والدولية  واإلقليمية 
العينّية فقط،  املساعدات  بتوفري  الالجئة، ال  السورية  والفتاة 
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البلد قاسيا وأليما، فلنا أن نتصّور وقعه على  على مواطين 
الالجئني وامُلهّجرين وخاصة على النساء واألطفال منهم.  

واالجتماعي  االقتصادي  للتمكني  »كوثر«  مشروع  إن 
للنساء والفتيات الالجئات السوريات وقع تصّوره واعتماده 
أنه  إاّل  بتداعياته،  الوباء  حيّل  أن  قبل  تنفيذه  يف  والشروع 
جاء يف وقت ازدادت فيه احلاجة إليه. فآثار جائحة كورونا 
وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية والنفسّية لن تتالشى 
الالجئات  وضع  سيكون  لذلك  الفريوس،  على  بالقضاء 
بعدها أصعب منه قبلها بكثري، وسيكّن يف حاجة إىل عناصر 
مواجهة أكثر فاعلية وجدوى. وهذا ما يرنو »كوثر« إىل 

املساهمة يف تأمينه لعدد منهّن.  

يهدف املشروع إىل حتقيق التمكني املعريف واالقتصادي لعدد 
لبنان  من  كل  يف  الالجئات  السوريات  والفتيات  النساء  من 
خالل  من  ذلك  وسيكون  كريم.  عيش  أجل  من  واألردن 
تعزيز قدراتهن معرفيا ومهنّيا، وتوفري فرص عملية متّكن 
أنشطة  إجناز  من  املشروع  من  املنتفعات  والفتيات  النساء 
مدّرة للدخل. إضافة إىل املساهمة يف متكني النساء والفتيات 
باالنتفاع  وألسرهّن  هلّن  يسمح  مبا  املشروع  من  املنتفعات 
التعليم  وهي  األساسية  االجتماعية  باخلدمات  أكثر 
والصحة... ويعتمد تصّور املشروع وتنفيذه مقاربة تشاركية 
جتعل من املستفيدات ومن العاملني على امليدان مباشرة مع 
الالجئني شركاء فاعلني سواء يف مرحلة التصّور واإلعداد، 

وهو ما حصل فعال، يف مرحليت اإلعداد والتنفيذ. 

ويتضمن املشروع أربعة مكونات أساسية، متثل األول منها 
والفتيات  النساء  من  لعدد  مهين  تدريب  دورات  تنظيم  يف 
وغري  املشتغالت  غري  واألردن  لبنان  يف  الالجئات  السوريات 
االندماج  يف  كبرية  صعوبة  جيدن  والالتي  املؤّهالت 
لتواضع  اعتبارا  اللجوء  بلد  يف  االقتصادية  احلركة  يف 
الثاني  املكون  ويستهدف  واملهنّية.  املعرفية  مستوياتهن 
تعزيز القدرات الذاتية للمستفيدات مبا يسمح هلّن حبسن 
التواصل واكتساب الثقة يف النفس والتوّقي من كل أشكال 
حول  التدريب  توفري  خالل  من  وذلك  واالستغالل،  العنف 
الشامل،  والتمكني  واملرأة  اإلنسانية،  احلقوق  موضوعات 
على  الثالث  املكون  ويرتكز  واحملاورة...  التواصل  وتقنيات 
الداعمة  واجلهات  املشروع  من  املنتفعات  بني  الصلة  ربط 
ماديا وتقنيا للمشاريع الصغرى ولإلدماج االقتصادي على 
لبنان  من  كل  يف  ألجفند  الصغري  اإلقراض  بنوك  غرار 
واجلهات  املتوّفرة،  الصغرى  اإلقراض  ومجعيات  واألردن، 
االقتصادي  اإلدماج  على  العاملة  واألهلية  الرمسية 
واالجتماعي، ولو الظريف، لالجئني عامة ولالجئات بصفة 
إعالمية  لقاءات  تنظيم  يف  الرابع  املكون  ويتمثل  خاصة. 
البلدين  يف  اجملتمعيني  الفاعلني  من  عدد  مع  وحتفيزّية 
احملّلي  املدني  اجملتمع  ومكونات  اإلعالميني  مثل  املعنيني 
بغرض خلق بيئة جمتمعية مالئمة وداعمة تساعد على 
للمرأة  القاسية  بالظروف  وتعّرف  املشروع  نتائج  حتقيق 
يف  وأسرتها  لتعيش  هلا  الفرص  توفري  وبواجب  الالجئة 
  l ظروف الئقة وبكرامة واحرتام كامل حلقوق اإلنسان
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practiced their “normal” activities 
during the time of coronavirus.

In order for the Center to document 
the experience of the entire world 
with its inspirational lessons, new 
practices, and extra-ordinary roles 
and risks that must be addressed 
in a high spirit of solidarity, it 
has undertaken in partnership 
with the Tunisian Association of 
Women photographers to prepare 
a photo exhibition on “Women and 
COVID-19”.

This regional endeavor targets 
amateur and professional photo-
graphers from the Arab region 
to participate with photographs, 
clarifying and documenting 
attitudes and situations of women 
/ women and men during the time 
of coronavirus, the lockdown period 
in work, daily life, self-attitudes, 
violence, family cooperation and 
lockdown in various spaces ...

Financial Education and 
Post-COVID-19

The third initiative of the “CAWTAR” 
Center amid the lockdown and 
for the benefit of young men and 
women and civil society activists 
in the Arab region in many Arab 
countries is to grant three hundred 
distance learning licenses in the field 
of financial education.

Many people in various Arab 
countries, most of them women, 
have rushed to enroll in this regional 
initiative and have benefited from 
this training course which aims to 
financial literacy by providing female 
and male beneficiaries with the 
financial knowledge they need to 
participate effectively in economic 
life and help build a secure future. 
The total number of beneficiaries 
reached 251, including 155 women.
The e-training provided 375 minutes 

responsibilities, the choice of the 
lender and the determination of 
costs associated with the products.

This initiative is at the heart of the 
work of “CAWTAR”, which, since 
2017, has launched its regional 
center for financial inclusion as a 
mechanism of institutional support. 
It is considered a leading center 
in developing advanced tools for 
measuring financial knowledge 
degrees, developing and providing 
technical advice and support on 
financial education and education 
programs, and developing guidelines 
aimed at enhancing financial 
knowledge in the Arab and African 
worlds.

Moreover, the Center has continued 
its work during the lockdown period 
that lasted until at the time of writing 
the present, two months, through 
virtual seminars during which 
progress has been made in activities 
that can be carried out remotely l

of learning equivalent to six hours 
and twenty-five minutes, divided 
into three modules: budget, savings 
and debt management. They were 
preceded by a general approach that 
includes an explanation of the basic 
concepts of financial management 
and a diagnosis of the financial 
situation. 

The Budget module aims to improve 
budget preparation and money 
management and to assist the 
trainee in making the best decisions 
in the area of spending, savings and 
investment.

Within the savings module, male 
and female trainees are assisted 
in learning about the importance 
of saving and its role in achieving 
financial goals, and preparing a 
savings scheme. 

As for the debt management 
module, it enables an understanding 
of borrowing and debt management 
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standing as an educational and 
entertainment tool on the other 
hand. 

Under the title “ Dima maa 
Baadhna” (Always Together), the 
audio magazine was launched in 
April 2020. It includes including four 
permanent sections, namely: “Dima 
Labess”. That section aims to provide 
useful information related to the 
health field by helping people with 
visual impairments to overcome the 
material lockdown and the moral 
confinement. 

That is why the section focused 
on providing male and female 
listeners with volunteer doctors’ 
phone numbers to provide health 
consultations over the phone, while 
offering some exercises to relieve 
stress, help relax and improve blood 
circulation.

The second section was a legal 
section entitled “Know your right” 
with the aim of simplifying and 
disseminating the legal information 
(the constitution, the law for the 
advancement of persons with 
disabilities, etc.) on the one hand, and 
enabling those with visual disabilities 
to access services and institutions, 
especially for women with visual 
impairments on the other hand.

This is done by making available 
the names and phone numbers of 
the associations and centers that 
provide listening and guidance in 
various regions of the Republic, as 
well as raising knowledge of Law No. 
58 of 2017 on combating violence 
against women in Tunisia.

The third section “light Information” 
provides entertainment and cultural 
information about audio libraries, 
tips and ideas for easy-to-prepare 
dishes, intellectual games or sports 
and information about leading 
female figures with disabilities 

people, place and time, contexts, 
resources, needs and practices ...
In the context of all of this, the photo 
remains a tool for documenting the 
facts in the smallest detail: with 
its spontaneity, beauty, credibility, 
clamor and realism ... with the 
joys, pains, and ordinary and other 
unusual situations it carries, and the 
successes or failures it transmits, and 
what it calls from awareness and 
vigilance, or a dream or an invitation 
to security, peace and solidarity...
 There is no doubt that among these 
photos, pictures of women living 
with different experiences with the 
COVID-19 pandemic, among them 
are actors, activists and workers, 
who play multiple roles, whether in 
the public space or the private space 
and lead initiatives in facing this 
exceptional health situation.
Among them are also women 
whom the pandemic worsened 
their suffering and have became 
exposed to double and renewed 
risks wherever they were, or they 

in general, and those with visual 
disabilities in particular.

The fourth section “mini-tech” 
helps to raise the digital illiteracy 
of people with visual disabilities so 
that they have the independence to 
communicate on the one hand and 
be able to benefit from applications 
and services that facilitate their lives 
such as taxi reservation services, 
and services for ordering products 
remotely with home purchases. ..
You can see the audio magazine 
“Dima Together” at the following 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=xzNZ2FHzuto

Striking photos of women 
and COVID-19

The COVID-19 pandemic highlighted 
19 multiple and varied photos of 
people’s daily lives, similar in many 
places and differ and diverge in other 
places according to the difference of 
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The outbreak of the COVID-19 pandemic in all regions of the world and the 
imposition of lockdown under which, in most countries, including Arab countries 
was an exceptional and unforeseen challenge for governments and international 
and United Nations organizations and structures of civil society of all kinds and 
their areas of intervention and for individuals as well as various social groups.

The necessity to respond to the needs of different groups was evident and 
much more than that in terms of the ability to create added value in the work of 
organizations and their interventions in the face of what this epidemic imposed 
from divergence and a change in interests, agendas and methods of intervention. 

CAWTAR cares about 
blind people and groups 
of women and youth

In facing new health situation:  

Modern technology played a decisive 
role in this exceptional situation, 
as it provided possibilities and 
opportunities for communication 
and learning, improving knowledge 
and enhancing skills and learning 
from various experiences and 
initiatives.

The Center of Arab Women for 
Training and Research was not aloof 
from that new and rich dynamic at 
a time, as it continued to work to 
support civil society organizations 
and implement its programs, by 
modifying the working plans of its 
interventions based on the effects 
of this pandemic. 

It worked on another level, and in 
the framework of partnership, as 
always, to create new dynamics 
that help the most vulnerable 
groups and contribute to raising the 

level of attention towards women’s 
issues, their status and roles in 
various contexts and circumstances.

An audio magazine 
for people with visual 
impairments

With the spread of the new virus 
and after the Tunisian government 
- like other governments – took 
many strict measures to prevent 
the spread of the virus, such as the 
general lockdown and imposing 
curfew at early times, which 
forced people to stay at home for 
a long time, many problems and 
shortcomings in the daily life of 
individuals of all groups emerged.
In spite of the procedures and 
interventions implemented, the 
suffering of specific groups that 
have not been taken care of under 

this pandemic emerged. These are 
people with disabilities.

Therefore, the “CAWTAR” Center 
undertook in the framework of 
its partnership with the Tunisian 
Ibsar Association for the Culture 
and Leisure of blind and visually 
impaired people to launch an 
initiative specifically targeting this 
category.

It has been shown that those with 
visual impairments who are in 
general lockdown are in a definite 
need to access information of all 
kinds. They also need guidance and 
knowledge-raising at several levels.
Hence came the idea to launch 
an audio magazine on a YouTube 
channel broadcasting twice a week, 
providing important information 
on how to deal with the COVID-19 
pandemic on the one hand and 

Lobna Najjar  - CAWTAR
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The project aims to achieve the cognitive and economic 
empowerment of a number of Syrian refugee women 
and girls in both Lebanon and Jordan for a decent life. 

This will be done through enhancing their knowledge 
and professional capabilities and providing practical 
opportunities for women and girls benefiting from the 
project to achieve income-generating activities. 

This is besides contributing to empowering women and 
girls who benefit from the project in a way that allows 
them and their families to benefit more from basic social 
services, namely education and health...

The project’s conceptualization and implementation 
adopt a participatory approach that makes beneficiaries 
and those working on the ground directly with refugees 
active partners both in the conceptualization and 
preparation stage, which is what really happened in the 
preparation and implementation stages.

The project includes four basic components. The first of 
which was to organize vocational training courses for a 
number of Syrian refugee women and girls in Lebanon 
and Jordan who are not employed and unqualified and 
who find it very difficult to integrate into the economic 
activity in the country of asylum due to their modest 
knowledge and professional levels. 

The second component aims to enhance the self-abilities 
of the beneficiaries to allow them to communicate well 
and gain self-confidence and to prevent all forms of 
violence and exploitation, by providing training on human 
rights issues, women and comprehensive empowerment, 
communication and dialogue techniques... 

The third component focuses on facilitating linkages 
between beneficiaries from the project and bodies 
providing financial and technical support for micro-
projects and economic integration, such as AGFUND 
microfinance banks in Lebanon and Jordan, the available 
microcredit institutions and the official and private 
agencies involved in economic and social integration, 
even provisional, for refugees in general and female 
refugees in particular.

The fourth component involves organizing informational 
and motivational meetings with a number of community 
actors in the two countries concerned, such as media 
professionals and components of the local civil society.

This is in order to create an appropriate and supportive 
community environment that helps achieve the project 
results and identifies the harsh conditions of refugee 
women and the duty to provide them with opportunities 
to live along with their family in decent conditions, with 
dignity and full respect for human rights l
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Fragile groups, particularly women, are most vulnerable 
to the consequences of conflict and asylum, and gross 
human rights violations.

The reports published in this regard, including the 
report of the Arab Women Organization on the 
situation of refugee women in the Arab region, have 
highlighted that the situation of Syrian refugee women 
is catastrophic.

Indeed, they are more exposed than others to the 
dangers of extreme poverty, disease, violence in all its 
forms, especially sexual and psychological ones, and 
exploitation and marriage of minors under the pretext 
of “protection” or due to the material need of parents, 
and other heinous forms of exploitation.

One of the most prominent factors that aggravate the 
suffering of Syrian refugees is probably the modest 
knowledge and professional capabilities of most of 
them. This constitutes an impediment to possible 
economic participation in the countries of asylum, 
and greatly reduces the opportunities for employment 
before them. 

They are forced to live on aid that does not meet basic 
needs, or adopt methods and behaviors trampling on 
their dignity or humiliating them, or are forced to submit 
to the exploitation of intermediaries and crisis and war 
merchants.

In such circumstances, refugee women and their family 
members are unable to benefit from basic social services 
such as education and to keep a very large proportion 
of refugee children out of school, and health services 
are among the most prominent problems facing refugee 
families, especially women and children. 

Because of the unhealthy or inappropriate housing and 
the lack of health supplies for women and children, as 
well as the high cost of treatment and the inability of 
civil society to provide adequate support, and the lack 
of rapid treatments for chronic and urgent diseases and 
childbirth and its aftermath, they remain without health 
follow-up whatever the quality of the health service.

In the face of this situation, many national, regional and 
international bodies and components of civil society 
have moved to assist Syrian refugee women and girls, 
not only by providing in-kind assistance, but also by 
launching small projects.

Through these projects Syrian refugee will be an active 
and productive element after the capabilities of the 
beneficiaries have been strengthened and their self-
confidence enhanced and after they were accompanied 
in their first steps and provided with opportunities and 
paths that will take them out of disastrous situations to 
better living conditions.

The “CAWTAR” project, in its two parts, in Lebanon and 
Jordan falls within this framework, thanks to the support 
of the Kingdom of Saudi Arabia represented by the Saudi 
Fund for Development .

Coronavirus: deepening of wounds and 
narrowing of horizons

It is true that the coronavirus fatally struck everyone, 
paralyzing economies, activities and all aspects of normal 
living, and created a reality that is difficult for those who 
are usually capable and empowered. 

How will its impact be on those who left their land, home, 
living styles and components, and on those who do not 
acquire the capabilities and skills that allow them to 
integrate into an environment strange to them and not 
always helpful to him, and who were suffering from multi-
facade discrimination before the crisis?

The economic and social situation in Lebanon has entered 
stages of turmoil, fragility and difficulty in living even before the 
outbreak of the pandemic and it continues to be until this day. 

While its impact on this country’s citizens was harsh and 
painful, we can imagine its impact on refugees and displaced 
persons, especially on women and children among them.

The “CAWTAR” project for the economic and social 
empowerment of Syrian refugee women and girls was 
envisioned, adopted, and begun to be implemented before 
the outbreak of the pandemic and its repercussions, but 
it came at a time when the need for it increased. 

The effects of the coronavirus pandemic and its 
economic, social and psychological repercussions will not 
be eradicated by eliminating the virus. 

Therefore, the female refugee situation in the post-
pandemic will be more difficult than it is before it, and 
will need more effective and feasible confrontational 
elements. This is what CAWTAR aspires to contribute to 
securing for a number of them.
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The conflict in Syria has produced 
the largest refugee crisis in 
contemporary international 
history, according to the Office 
of the United Nations High 
Commissioner for Refugees.

The number of refugees in the 
world is 22.5 million people, 
26% of whom live in the MENA 
region; more than half of them 
are under 18 years of age.

The Syrians are ranked first 
in the world in the number 
of refugees, as it is estimated 
that the number of refugees 
according to the same source is 
about 6 million refugees.

“CAWTAR” continues to strengthen the 
capacity of Syrian women refugees to 
meet challenges and address crises

With the support of the Saudi Fund for Development:

They are distributed in many countries, most notably Turkey and 
Lebanon where 969 thousand Syrian refugees (17% of the total Syrian 
refugees) live according to the latest census (April 2018), most of them 
of women and children. 

Then came Jordan with about 662 thousand registered refugees (11.7% 
of the total).

The percentage of Syrian women from the total number of Syrian 
refugees in Jordan is estimated at 51%, and 28% of the Syrian families in 
Jordan are headed by a woman.

Despite the efforts of the recipient countries, Syrian women and men 
refugees, both inside and outside the camps, live in a complex crisis and 
the suffering that is renewed daily, sometimes more severely. 

The crisis includes their living conditions, health conditions, threats to 
their dignity, the loss of their rights, the exploitation of some of them, 
the loss of many elements of a decent life in light of the administrative 
and societal obstacles they face and the weakness of the resources 
needed to meet the needs of huge numbers of them.

Ahmed Abdelnadher  - CAWTAR
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and strategies to deal with the repercussions that may 
be huge on the economic and social levels, and emerging 
and unprecedented at the cultural levels. 

These organizations should probably rethink their tools 
and mechanisms of work. We are on the verge of a stage 
where the demand for practical and field interventions 
will increase, which will not be compensated by data and 
theoretical positions. 

Mechanisms of empowerment, capacity-building and 
policy work may be the primary entry point for these 
institutions in order to interact with the developments 
and changes in reality. 

Unfortunately, factors that are related to the contexts in 
which these organizations operate and that have been 
mentioned previously, will play a crucial role in determining 
the effectiveness and ability to face future challenges.

Civil Society and coronavirus: 
Evaluations and Opportunities

There are a number of points that should be taken 
into consideration when considering future roles of 
society and which the current circumstances can be an 
opportunity to put forward. They mainly concern human 
rights and defense civil society organizations, as well as 
development organizations.

First: The hypotheses regarding the future impacts 
of the pandemic are multiple. Therefore, civil society 
organizations, especially those that have experiences, 
expertise and networks of relationships, must begin the 
situation assessment processes in order to build strategic 
visions, and define the level and the size of the changes 
required in directions and programs.

Second: There is a need to assess the current conditions 
to extract lessons learned related to preparedness in 
dealing with crises and emergencies in terms of tools, 
resources and networks of relationships.

Third: the current circumstances have imposed on 
everyone the use of information technology and 
social media to communicate and consult, and even in 
implementing activities related to awareness and capacity 
development, and this issue can be used even in normal 
circumstances to achieve effective communication at 
lower costs.

Fourth: It is expected that the issue of resource 
development will be strongly put forward during the 
coming period, whether due to the possibility of a 
further decline in support of civil society organizations 
with a possible economic recession, or a re-orientation 
of support towards charitable and relief actions 
that have gained greater legitimacy in the current 
circumstances.

This requires developing visions and deepening 
communication with donors to avoid potential resource 
shortages.

Finally: There is no doubt that the next stage will 
require, perhaps more than ever, the activation of the 
developmental, social and cultural roles of civil society 
organizations. 

Therefore, there is an urgent need to reinforce efforts to 
reform civil society environments in the Arab region, and 
to effectively recognize the partnership of civil society in 
development paths. 

The restrictions imposed in many countries have led to a 
“civil loss” that does not conform to the requirements of 
development, as well as the requirements for recovery in 
the post-pandemic. l
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On the other hand, Arab countries differ among 
themselves in the nature and degree of development and 
effectiveness of civil society organizations. 

Therefore, it is not possible to make comparisons between 
countries, as each country has its own context. 

On the third hand, the political and legal frameworks of 
civil society differ from one country to another, although 
restriction is the dominant feature in most Arab countries. 
The latter include those where the pandemic has come 
and their civil societies are already constrained by 
restrictions that prevent their ability to implement their 
traditional activities and programs, as they are lacking 
capabilities or resources allowing them to quickly and 
effectively respond to the crisis. 

Finally, consideration must also be given to the development 
that occurred during the past years and the emergence 
of what can be called “virtual activism”, which is a broad 
space for interventions and activities from various sides, 
multiple trends and contradictory messages.

Civil Society and coronavirus:
Now and Later

Given these multiple factors, the roles and positions of 
society can be considered at two levels: the first level is 
immediate, and it is related to the ability to deal with the 
current crisis. 

As for the second level it pertains to the future, that is, 
the role expected from the civil society to deal with the 
effects and repercussions of the crisis later. 

Regarding the first level, a set of basic features can be 
identified, including that there is a rapid response initiated 
by many organizations in quite a few Arab countries, 
specifically in activities aimed at preventing the pandemic.

This was whether through disinfection or awareness about 
health rules, especially in poor and marginalized societies, 
as well as charitable activities related to distributing food 
or providing primary health services to some of the most 
affected groups.

In view of this trend, it can be said that organizations 
that have a presence in poor and marginalized places 
have greater ability to act, on top of them charitable 
organizations and a number of grassroots development 
organizations. 

The work of these organizations has been facilitated by 
access to resources, access to local communities, and 
uneasy relationships with political authorities.

In fact, it is difficult to assess the effectiveness of such 
activities, because a large part of them are monitored 
through social media, and some of them may be for 
advertising purposes.

On the other hand, it appears that human rights and 
defense civil society organizations, whose presence 
is weak in some countries or constrained by legal and 
political restrictions in other countries, have not been able 
to respond quickly to the pandemic. 

Moreover, they seem unable to even carry out their 
traditional activities due to the prevailing lockdown 
measures. And if there are responses to the crisis, it may 
be through focusing on a number of claims related to 
the conditions of groups that may be more vulnerable to 
infection with the virus in prisons or refugee camps.

This response may also be in facing a phenomena 
exacerbated by emergency situations, particularly family 
violence, as well as major issues that have been passed 
over under pressure of engagement in a pandemic, such 
as immigration issues and situations in areas of armed 
conflict. 

Here, in particular, we can talk about “civil loss”. If we look 
at the role of women’s organizations, especially those that 
provide psychological and legal support services, it can be 
said that the restrictions imposed on the work of these 
organizations as well as the weakness of resources create 
a gap to meet actual needs and requirements to deal 
with phenomena of domestic violence accompanying the 
lockdown measures. 

This gap is not addressed by defensive methods, despite 
their importance, but the most important is direct 
psychological, social and legal support services.

On the second level, i.e. readiness and the ability to deal 
with the effects and repercussions of the spread of the 
pandemic, all indicators confirm that the effects and 
repercussions of measures and actions taken on a global 
scale will have a significant impact on the social, economic 
and cultural conditions of large sectors, and the situation 
may worsen in the near future. 

In this context, the agendas of charitable and relief 
organizations can be clear because they depend on a 
simple equation, which is to meet direct needs, and 
development organizations can be active in the fields of 
employment and microcredit, and probably in the health 
and educational fields. 

There are many organizations and bodies ready for such 
activities, and the challenge is to have the resources to 
meet these needs. The biggest challenge for human and 
defense organizations remains their need to build visions 
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Civil society in face of pandemic 

The civil actor and “civil loss”
There is no doubt that several civil society 
organizations in many regions of the world 
have faced challenges and crises at the local 
levels that may be more severe and dangerous 
than what we are witnessing now, such as 
wars, natural and environmental disasters, 
and even epidemics of limited spread. 

In the Arab region, wars and conflicts were among the 
greatest challenges facing civil society organizations in 
many countries. 

Indeed, some of these organizations have even been 
created under catastrophic situations, or adjusted to 
them by renewing their method of work or changing its 
scope.

However, it can be said that the world, and necessarily 
civil society organizations, has not faced a challenge like 
the current challenge associated with the invasion of the 
coronavirus.

Therefore, we are trying here to focus on the manifestations 
of the mobility of civil society organizations in general in 
facing this challenge, because women’s organizations and 
/ or those working in the field of women and their rights 

and conditions and the advancement of their status are 
an integral part of it.

What we are witnessing now is different due to its cosmic 
nature and the imposition of preventive global measures 
and provisions that have their immediate economic, 
social and cultural effects which may extend for a long 
period of time. 

When it comes to confronting the pandemic, the primary 
responsibility rests with states at the local levels with 
their political, health and security institutions. 

However, it is obviously assumed and expected that 
civil society organizations, as an integral part of societal 
dynamics will play a major role in facing the pandemic 
and in addressing its future effects.

It would be inappropriate to talk about the role of civil 
society in the Arab region in facing the emergency 
epidemiological situation without mentioning the context 
in which it operates, and accordingly its capabilities and 
orientations.

First, civil society itself is, as is well known, very diverse 
between charitable, legal, developmental, and relief. 

As we will notice, the effects of the current situation 
differ from one sector to another, as we will explain later. 
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However, it expands, within the age group 15-24 years, 
meaning those who are supposed to be in school, with the 
rate of those who use the Internet among males becoming 
26.3 percent compared to 17.9 percent for females.

The crisis has deepened structural problems that we 
have experienced and others that we have turned a blind 
eye to or have postponed or that have been affected by 
reform policies.

For the first time, the region found itself in a phase of 
confusion and deficit, which is certainly like all other 
regions of the world, but at the most basic levels of crisis 
management.

The most prominent levels of crisis management are 
probably those that relate to the phenomenon of violence 
that has spread throughout the world, especially in terms 
of shelters for survivors of violence which have long 
been requested by civil society organizations in the Arab 
region, and were rejected mainly for many cultural and 
social reasons.

Coronavirus came to put the victim and the executioner 
under one roof, its doors closed, and from inside she 
cannot call for help, and if she does, those outside it 
cannot help. 

Violence has multiplied dozens of times in countries 
where distress lines were available. It has revealed not 
only the pervasiveness of violence against women in our 
culture, but also the inability of countries and institutions 
to devise the best way to reduce it.

It is probably an integral part of a violent public scene 
in which women are the weakest link, or perhaps the 
cultural dimension, which is always absent from our 
developmental treatments? Or perhaps it is a political, 
cultural, religious, and even media-entertaining discourse 
that normalizes with violence and makes it an ordinary 
practice.

Under these circumstances, we noted another paradox 
that concerned civil society with what is active on the 
ground on the one hand and the measures that limit its 
movement in it on the other hand. 

That paradox was reinforced by an official discourse 
calling for supporting its efforts without decision-makers 
undertaking to single them out with special decisions, 
or excluding them from some measures of general 
lockdown in an explicit text. They may have also provided 
them with travel permits across cities and governorates 
to play a fundamental role within their tasks, if not the 
nature of their existence. 

However, these organizations have made efforts and 
members of the CAWTAR‘s Network for Gender and 
Development have provided us with some of their 
initiatives that you will see in this issue.

Everyone has been preoccupied with the pandemic 
with figures and purely preventive, curative and social 
measures and “insights” on economic implications in the 
short, medium and long terms. l



Dr. Soukeina Bouraoui
Executive Director
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TThe Arab countries have, one after the other, moved 
to adopting a series of preventive measures for 
their citizens against the coronavirus pandemic. 

The pandemic has not only isolated states, but also people 
from each others though this has differed from countries 
to others. 

Indeed, some were strict in decreeing a general lockdown 
imposed by the crisis, others were less stringent and 
more others did not even have the authority to implement 
it fully.

Whatever the discipline of people, a large number of 
citizens were confined to their homes in a first of its kind 
in the last fifty years. This is not to mention the reality 
of peoples that have been living through wars on a daily 
basis.

This new situation has produced positive and negative, 
if not dangerous, manifestations in the times of the 
coronavirus and beyond with its pre-crisis roots.

News headlines and screens have changed and coverage 
of daily events led to the emergence of new expertise from 
both sexes on the front line in countering the pandemic.

However, women, among them, stood out in more than 
an area.

Citizens in Arab countries have discovered female White 
armies and needed women’s help in the manufacture of 
masks, disinfectants and in awareness-raising, solidarity 
and humanism on the ground or online… 

Women farmers continued working in most of the countries 
as if there were no pandemic in the country. They did it 
either out of necessity or owing to State negligence of 
them or it turning a blind eye to secure food.

As in every difficult phase or turn of events, women 
emerge as the main pillars in exiting the crisis.

The crisis has also brought to light talented young 
women and men able to invent the latest equipment, 
including robots and ventilators, even multifunctional 
ones at a cost of manufacture much less than the 
cost of import. They did it either voluntarily or through 
voluntary donations source or under the supervision 
of universities, research centers and associations 
or with the support of the authorities, particularly 
in the context of calls for participation in innovative 
projects.

This is besides online platforms that facilitate 
services and consultations in several areas.

The Arab region is certainly in the bottom when it 
comes to technological innovation breakthroughs, 
especially compared to other regions of the world. 

However, the coronavirus also revealed Arab 
women and men expertise going toe-to-toe with 
international expertise well recognized in their area 
of competence.

On technology side, the crisis, along with the decision 
to close schools between Arab countries and within a 
single country, showed the major gap that prevented 
children and youth from continuing the school year. 
It rather deprived a group of those who lack it from 
distance education.

As was the case also with regard to remote work 
or virtual seminars held by Arab organizations and 
which others were not even able to participate in. 

Looking at the indicators of the digital divide between 
women and men in the Arab region, we find that their 
repercussions will be more severe for women. 

According to the International Telecommunications 
Union report for 2017, the gap appears not to be 
large in general, as the proportion of female users 
is 39.4 percent compared to 47.7 percent for men. 



Edited by the Center of Arab
Women for Training and Research

76 - 2020

كوتريــات عـدد 76  مـاي/مايـــو - 2020
نشريـة تصـدر عن مركـز المرأة العربيـة

 للتدريـب والبحـوث كوثـــر

Edited by the Center of Arab
Women for Training and Research

Cawtaryat 76 - 2020

• د. سكينة بوراوي	 املديرة التنفيذية :  
• اعتدال املجربي	 مديرة التحرير : 
• لبنى النجار الزغالمي	 رئيسة التحرير : 
• يرسي مصطفى- مرص	 فريق التحرير : 

آية نبيل - مرص   
حياة الحريري - لبنان

يوسف الكمري - املغرب   
احمد عبد الناظر - تونس

خلود العامري - العراق

األراء الواردة فـي المقـاالت الممضـاة تعّبـر عن الـرأي 
الشخصي للكاتب وال تعبر بالضرورة عن آراء مركز كوثر

 Signed articles do not necessarily
reflect the view of cawtar

CAWTARYAT
7 Impasse N° 1 Rue 8840 Centre Urbain Nord 

 BP 105 Cité Al khadhra 1003 - TUNIS
Tél : (216 71) 790 511 - Fax : (216 71) 780 002

cawtar@cawtar.org
www.cawtar.org

 Civil society in face of pandemic 

The civil actor 
and “civil loss”

CAWTAR cares abou
blind people and groups
of women and youth

In facing new health situation:  


