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االختصارات
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المراهقإت والشإبإت
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عالج مضإد للفكوسإت

CBO

منظمة مجتمعية

CCM

العإلم
لية التنسيق القطرية ؤلدارة الصندوق
ي

COVID
COVID-19

مرض كوفيد أو فكوس كورونإ موضوع جإئحة 2020
مرض فكوس كورونإ موضوع جإئحة 2020

CRG

العإلم
اإلجتمإا يف الصندوق
قسم المجتمع والحقوق والنوع
ي
ي

GBV

اإلجتمإا
العني القإئم عع النوع
ي

GF
HIV
ITPC
KP
MENA
MSM
OPT

الصندوق العإلم لمكإفحة فكوس نقص المنإعة ر
البشية  /اؤليدز والسل والمالريإ
ي
فكوس نقص المنإعة ر
البشية
الدول للتأهب للعالج
التحإلي
ي
الفئإت السكإنية الرئيسية ف مكإفحة فكوس نقص المنإعة ر
البشية
ي
ر
الشق األوسط وشمإل أفريقيإ
الرجإل الذين يمإرسون الجنس مع الرجإل
اض الفلسطينية المحتلة
األر ي

PLHA

األشخإص المصإبون بفكوس نقص المنإعة ر
البشية  /اؤليدز

PWID

األشخإص الذين يحقنون المخدرات

SARS-CoV-2
TB
W4GF

الفكوس المسبب لمرض فكوس كورونإ ( )COVID
مرض الدرن
ً
العإلم  ،وأيضإ نسإء GF4
نسإء بكل تنوعهن يف الصندوق
ي
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السياق
تضم شبكة نسإء نوارة ر
العرب النإشئة منظمإت نسوية تنشط يف مجإل الصحة وحقوق
للشق األوسط والمغرب
رب ي
اؤلنسإن .عقدت شبكة نوارة ومنصة الصندوق العإلم الخإصة ر
نونك 2019
بإلشق األوسط وشمإل إفريقيإ يف شهر رب
ي
ندوة تم خاللهإ تحديد التحديإت الت تواجه النسإء ف منطقة ر
الشق األوسط وشمإل إفريقيإ وتحد من المشإركة
ي
ي
الكإملة للنسإء والفتيإت يف المجتمع ،ومن بينهإ :
اإلجتمإا
 )1العني القإئم عع النوع
ي
 )2الحصول عع األدوية
 )3الوصول إل العالج والرعإية والدعم
 )4الحصول عع خدمإت الصحة والحقوق الجنسية واؤلنجإبية
تعط هذه القضإيإ الجهوية األدلة عع مإ يستلهم شبكة نوارة للنسإء وعع ضورة الكافع من أجل تعزيز قضإيإ
ي
ر
الكامج الخإصة بفكوس نقص المنإعة البشي ومرض السل والمالريإ بدعم المنظمإت
المرأة ،بمإ يف ذلك ضمن رب
الدولية مثل الصندوق العإلم .فرغم أن منطقة ر
الشق األوسط وشمإل إفريقيإ تحط ب  %3من تمويالت الصندوق
ي
ر
العإلم ورغم ضعي نسبة انتشإر فكوس نقص المنإعة البشي عإمة ،إلزالت المنطقة تشهد ظهور بعض األوبئة
ي
العإلم لمحإربة فكوس
بي المجتمعإت المعنية .كمإ يشكل مرض السل مشكلة .لهذه األسبإب ،يعمل الصندوق
ي
البشي و مرض السل والمالريإ ف منطقة ر
نقص المنإعة ر
الشق األوسط وشمإل إفريقيإ .
ي
العإلم بدعم برامجه جزئيإ عن طريق هيئإت التنسيق الوطنية .
يقوم الصندوق
ي

مكانة هيئات التنسيق الوطنية ف نوارة وف البلدان الت تهم منصة ر
الشق األوسط وشمال افريقيا
ي
ي
ي
العالم لالستعداد للعالج
التابعة لالئتالف
ي
والت تدخل يف
الت تستفيد من دعم الصندوق
والت تتوفر عع هيئإت وطنية نشطة ي
العإلم ي
ي
تشمل البلدان ي
ر
العإلم لالستعداد للعالج-منطقة الشق األوسط وشمإل إفريقيإ البلدان
إطإر تدخل شبكة نوارة ومنصة اإلئتالف
ي
اإلتية:
 موريتإنيإ
جيبوب

 إيران
ي
 المغرب
 الصومإل
 بإأستإن
 تونس
 السودان
 أفغإنستإن
العإلم إإل أن الحكومة أغلقت هيأة التنسيق الوطنية العإملة
رغم أن مرص من البلدان المستفيدة من دعم الصندوق
ي
فيهإ.
ر
العإلم لألسبإب
الت تدخل يف إطإر استجإبة الصندوق
ي
تختلي جزئيإ طريقة التعإمل مع بلدان الشق األوسط ي
التإلية:
وهذه البلدان ي :
 لبنإن –الككك عع الالجئي
 األردن–الككك عع الالجئي
دجنك 2020
 فلسطي -لم يبدأ بعد التنفيذ إل حدود
رب
 العراق-تتوفر عع مكتب تنسيق إداري
 سوريإ  -تتوفر عع مكتب تنسيق إداري
العإلم.
 اليمن -تم حذف هيئإت التنسيق الوطنية ولم يتم إعإدتهإ من طرف هيئإت التنفيذ التإبعة للصندوق
ي
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العإلم أن تدمج فيهإ أعضإء المجموعإت
تكتس هيئإت التنسيق الوطنية أهمية بإلغة حيث يشكط الصندوق
ي
ي
الرئيسية والمجموعإت المترصرة إدمإجإ كإمال وأن تشإرك مشإركة كإملة .تضم المجموعإت الرئيسية ف منطقة ر
الشق
ي
األوسط وشمإل إفريقيإ الرجإل الذين يمإرسون الجنس مع الرجإل و األشخإص المشتغلون بإلجنس واألشخإص
الذين يتعإطون المخدرات بإلحقن والسجنإء واألشخإص المصإبون بفكوس نقص المنإعة ر
البشي والمراهقون
يئ
الوبإب .من األهمية بمكإن أن تتمتع المنظمإت المعنية
الت يحددهإ السيإق
ي
والشإبإت وكذلك المجموعإت األخرر ي
الت تهم النسإء بتمثيلية فعلية يف هيئإت التنسيق الوطنية
بشسون المرأة ي
الت تشتغل يف المجإإلت ي
وبإف المنظمإت ي
العإلم.
الت يتم تقديمهإ للصندوق
الكامج الخإصة بإلنوع
لضمإن أن تنعكس رب
ي
اإلجتمإا يف طلبإت المنن ي
ي
ر
العإلم دعمإ
يف إطإر هذا المسإر ،قدمت المنصة الخإصة بمنطقة الشق األوسط وشمإل إفريقيإ التإبعة للصندوق
ي
مهمإ للمنظمإت النسإئية ،بمإ يف ذلك نوارة.
المبت عع
يمكن أن تضم المجموعإت الرئيسية أيضإ المهإجرين والالجئي واألشخإص النإزحي وضحإيإ العني
ي
تعإب من
اإلجتمإا
النوع
الت ي
الت قد تعرف انتشإرا واسعإ ألحد من هذه األمراض أو ي
وسإئق الشإحنإت وكل الفئإت ي
ي
ي
 2020مع ظهور جإئحة
الت تواجه النسإء عرفت تصإعدا خالل سنة
خطر رب
أأك لإلصإبة بهإ .لكن بعض المشإكل ي
كوفيد 19 -ممإ حدا منصة ر
الشق األوسط وشمإل إفريقيإ بتوسيع الدور الذي تضطلع به وذلك بتقإسم المعلومإت
الخإصة بكوفيد 19 -وفكوس نقص المنإعة ر
البشي ومرض السل .كمإ أن جإئحة كوفيد 19 -قلصت قدرة النسإء عع
المشإركة الكإملة ف المجتمع ،بمإ ف ذلك فيمإ يتعلق بإلتصدي لفكوس نقص المنإعة ر
البشي ،ممإ أثر عع ولوجهن
ي
ي
ر
الت تقدمهإ هيئإت التنسيق الوطنية .تلعب منصة الشق
للخدمإت الخإصة بإلفكوس والعالج والرعإية والدعم ي
األوسط وشمإل إفريقيإ دورا كبكا يف تحسي مشإركة النسإء يف هيئإت التنسيق الوطنية وتعإونت مع شبكة نوارة يف
هذا اؤلطإر.

كوفيد19-
خالل جإئحة كوفيد ،19 -أجرت هيئة األمم المتحدة
للمرأة بحثإ شمل اآلإلف من األشخإص الذين يعيشون
ف منطقة ر
الشق األوسط وشمإل إفريقيإ وخلص هذا
ي
البحث أن عبء العمل غك المسدر عنه وأشغإل البيت
ارتفع بإلنسبة لجميع النسإء .أأدت هذه اإلستنتإجإت
والت أفإدت أن
الت وصلت إليهإ أبحإث أخرر ي
النتإئج ي
الت تقوم بهإ النسإء
"من شأن ارتفإع مهمإت الرعإية ي
وتقلص الوقت الذي يخصص عإدة للعمل المسدر عنه
وبإف األنشطة أن ُيعوض نقص النفقإت
وللكفيه ي
العمومية .توفر خدمإت الرعإية هإته قيمة اقتصإدية
هإئلة ولكنهإ غك معكف بهإ لدر األغلبية .فعع سبيل
 ،19استنتجت
المثإل ،قبل اندإلع جإئحة كوفيد-
منظمة أوكسفإم أن "النسإء يدعمن اقتصإد السوق،
بكونهن يد عإملة غك مكلفة أو مجإنية وأنهن يدعمن
الدولة بتقديم خدمإت تكون عإدة من اختصإص
الدولة" .كمإ ثمنت منظمة أوكسفإم أنشطة الرعإية
بحوال  10،8تريليون دوإلر سنويإ .بإؤلضإفة إل أن
ي

األشخإص الذين يقومون بعمل غك مسدر عنه يتوفرون
عع فرص أقل لتحقيق ذواتهم عن طريق الشغل
والرعإية بصحتهم مثال .وخلصت هيئة األمم المتحدة
أأكا للتعرض للعني يف
للمرأة أن النسإء تواجهن خطرا رب
كل مكإن ،بمإ يف ذلك عع األنكنيت ،وأن مإ يقإرب
مستجوبإ واحدا من أصل ثالثة ضح أنه يجب عع
النسإء تحمل العني من أجل الحفإظ عع عإئلتهن .كمإ
استنتج التقرير أن "جإئحة كوفيد 19 -زادت من حدة
التفإوتإت وهذا مإ سلط األضواء عع هشإشة النظم
والت بدورهإ فإقمت ثإر
اإلقتصإدية واإلجتمإعية ي
الجإئحة .ومن شأن هذه النتإئج أن تتضخم يف سيإقإت
الهشإشة والكاعإت والطوارئ حيث يضعي اإلنسجإم
الت تقدمهإ
اإلجتمإا وقدرات المسسسإت والخدمإت ي
ي
المبت عع النوع
العني
لمعإلجة
فرصإ
أيضإ
وتتين
".
ي
اإلجتمإا .وقد أفضت دراسة أجرتهإ المنصة عع
ي
المجموعإت الرئيسية إل نفس النتإئج.
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المهمة والوسائل
الت تقوم بهإ شبكة
تتطإبق هذه المهمة مع األنشطة ي
نوارة يف إطإر قسم "المجموعإت والحقوق والنوع
العإلم والهإدف إل وضع
الجنس" التإبع للصندوق
ي
ي
ترم إل إجراء مشإورات مع مجموعإت
عمل
طريقة
ي
النسإء الهشة والخروج بفكرة أولية عن اإلستجإبة
الكامج و تحديد الفرص
الت تقدمهإ رب
لجإئحة كوفيد 19 -ي
الكفيلة بتحسي هذه الردود .ومن الرصوري كذلك
المبت عع
تحديد الفرص المتإحة لمعإلجة العني
ي
العإلم إدمإج
اإلجتمإا .يطلب الصندوق
النوع
ي
ي
المجموعإت الرئيسية والمجموعإت المترصرة ،بمإ يف
ذلك النسإء ،إدمإجإ فعليإ ،كمإ أشإر إل ذلك قسم
اإلجتمإا خالل اإلجتمإع
المجموعإت والحقوق والنوع
ي
الذي عقدته منصة ر
الشق األوسط وشمإل أفريقيإ يف
السنة المإضية.

يمثل تطوير هيئإت التنسيق الوطنية فرصة لتحسي
اللواب
إدمإج النسإء فيهإ ،خصوصإ بإلنسبة للنسإء
ي
تنتمي للمجموعإت الرئيسية .وقد أجرت شبكة نوارة
استطالعإ مع أعضإئهإ بخصوص مشإركة النسإء يف
هيئإت التنسيق الوطنية ف منطقة ر
الشق األوسط
ي
عك األنكنيت بمإ
نوارة
شبكة
وشمإل أفريقيإ .توصلت
رب
عدده  24جوابإ عع اإلستطالع الذي تعلق بإلمشإركة
يف هيئإت التنسيق الوطنية و ثإر جإئحة كوفيد.19 -
يقدم هذا التقرير تحليال لوضعية هذه القضإيإ يف سيإق
كوفيد 19-وتأثك الجإئحة عع مشإركة النسإء يف
هيئإت التنسيق الوطنية .وتم تقديم اإلستنتإجإت
األولية من أجل التصديق عليهإ خالل ندوة رقمية
نظمتهإ شبكة نوارة و منصة ر
الشق األوسط وشمإل
العإلم لالستعداد للعالج
افريقيإ التإبعة لالئتالف
ي
يع نتإئج هذه الندوة.
بتإري خ 21
رب
دجنك  .2020فيمإ ي

الصومإل ()2
تونس ()2
اليمن ()8
الت يتواجد
تنتم هذه البلدان للمنطقة الجغرافية ي
ي
فيهإ أعضإء شبكة نوارة :من ر
الشق األقىص يف
األطلس يف الغرب.
أفغإنستإن إل المغرب بإلمحيط
ي
كمإ أن السيإقإت تختلي :فهنإك بلدان تعيش حإلة
نزاع وبلدان تعيش حإلة مإ بعد الكاع وبلدان تعيش يف
السلم وفلسطي المحتلة.

المشإركة يف الدراسة :تم التوصل ب  34أجوبة .يعيش
المشإركون يف  12بلد و ي :
أفغإنستإن ()1
الجزائر ()3
جيبوب ()1
ي
مرص ()6
األردن ()4
البإأستإن ()2
فلسطي ( )2

الخالصات

سياق اليمن الخاص
ترجع المشإركة الهإمة من اليمن ( 8مشإركإ) ،وهو بلد صغك يعيش يف حإلة نزاع ،جزئيإ إل وضعه الخإص .إذ أن
ر
العإلم ألن هذا األخك كإن مضطرا لوقي اشتغإل
المبإش مع الصندوق
المدب إل يتوفر عع قنإة للتواصل
المجتمع
ي
ي
الهيأة الوطنية بإليمن يف سنة  2016بسبب الصعوبإت المكتبة عع حإلة الكاع .لم تحدث المنظمة العإلمية للهجرة
المدب إل
العإلم ،هيأة تنسيق وطنية .لذا فؤن منظمإت المجتمع
الرئيس من منحة الصندوق
 ،و ي المستفيد
ي
ي
ي
أخكنإ أحد مصإدرنإ
تتوفر عع معطيإت وإل عع معلومإت حول محتور المقكح الجديد .أثنإء مرحلة المصإدقة ،رب
الرئيسية أن تنفيذ برامج الوقإية وكل األنشطة لفإئدة المجموعإت الرئيسية إل تستفيد من أي دعم وأن الحكومة إل
المدب كمإ أن السلطإت الدينية تنشط ضد حقوق اؤلنسإن وحقوق المرأة .كمإ تم زج
تعكف بمنظمإت المجتمع
ي
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بعص األشخإص يف السجن بتهمة التعإون مع مجموعإت مهمشة وانتهإك قواني البلد والقواني الدينية والتخإبر مع
منظمإت دولية بغإية الدفع بأجندة أجنبية .عع هذا األسإس ،يصبن من السهل معرفة السبب الذي يدفعنإ للبحث
عن أي منظمة تستطيع حل هذه المعضلة ووجب التأأيد أن هذا اإلستطالع إل يحإول أن يحل محل قنوات
التواصل.
من ضمن  34مشإركإ ،أجإب  33مشإركإ عع سسال مإ إذا سبق لهم أن شإركوا يف هيئإت التنسيق الوطنية .أأد مإ
عدده  16مشإركإ ،أي نسبة أصغر بقليل من نصي مجموع المشإركي (  )33الذين شإركوا يف هذا اإلستطالع ،أنهم
شإركوا يف هيئإت التنسيق الوطنية .ضمن المشإركي الذين أأدوا أنهم شإركوا يف هيئإت التنسيق الوطنية ،كإن
هنإك مجموعتي :أعضإء دائمون يتمتعون بحق التصويت وأشخإص شإركوا بصفتهم مالحظي أو أشخإص-موارد إل
يتمتعون بحق التصويت .ضمن المشإركي الستة ر
عش يف هيئإت التنسيق الوطنية ،نجد:
 6أعضإء دائمي يف هيئإت التنسيق الوطنية
 9أشخإص-موارد أو مالحظي
 1لم ُي ربكز دوره
من بي األعضإء الدائمي ،أأد  4أنهم يشإركون بحد أدب يف تحرير الطلبإت ،و هسإلء أجإبوا عع الصيغتي اؤلنجلكية
والفرنسية .فيمإ ضح المشإركي اللذان أجإبإ عع الصيغة العربية أنهمإ لم يشإركإ يف التحرير .كإن الفرق بإرزا بي
األجوبة عع الصيغ الثالثة :كإن المشإركون اللذين اختإروا اؤلنجلكية والفرنسية ،وعددهم  4أي  6،66 %وثالثة أي
 ،%4،75رث
أأك قإبلية للترصي ن بأنهم شإركوا يف الهيئإت من المشإركي اللذين أجإبوا عع الصيغة العربية وعددهم
 10أي .% 23،43

أفكار وتوصيات بشأن مشاركة النساء
وعكوا عن خيبة أمل من "ضعي" مستور التمثيل (الجزائر)
أأد معظم المشإركي أن "النسإء ممثالت" (موريتإنيإ) رب
الجنس واإلحتقإر يف حق أعضإء المجموعة .كمإ إلحظوا أن "نسإء
و "الحد األدب" (الصومإل)  ،وعزوا ذلك للمك
ي
شكع فقط" (المغرب).
المجموعة إل يتمتعون بتمثيلية ُمرضية .الدور المنسوب لهن محدود جدا ويمكن اعتبإره
ي
أوضن مشإرك من البإأستإن أن "المشإركة الفعلية والفإعلة للنسإء يف عملية التحرير موضع تسإؤإلت يف بلدنإ".
لم يعك أي جواب عن الرضإ لمستور مشإركة النسإء وضحوا أن "قليال" من النسإء فقط يشإركن (أفغإنستإن) .قإل
يكق لضمإن مشإركة فعإلة
الدكتور معموري ،رئيس هيأة تونس أن ي
تبت حصة للنسإء العضوات يف الهيئإت إل ي
للنسإء .قدم المستجوبون عدة توصيإت بخصوص طريقة تحسي المشإركة الفعلية للنسإء وإدمإج النسإء يف هيئإت
التنسيق الوطنية ومسإراتهإ .شملت هذه التوصيإت المواضيع التإلية:
 الحكإمة
 تقديم الدإلئل وتجميع المعطيإت
 تعزيز القدرات
 رشعية التمثيل
 تحسي التواصل

تمثيلية النشاء ومشاركتهن النساء يف الحكامة
أبرز المشإركون أهمية إدمإج النسإء بصفتهن نسإء
وليس فقط بصفتهن عضوات يف هيئإت التنسيق
الوطنية .ضح مشإرك من الجزائر " :يف حإلة وجود

نسإء ،فؤنهن يمثلن المجموعإت المترصرة .مإ العمل
تكتس مشإركة النسإء أهمية
بإلنسبة للنسإء األخريإت؟
ي
بإلغة ألن النسإء يمثلن مجموعة معرضة لخطر اؤلصإبة
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بفكوس نقص المنإعة ر
البشي وكذلك عوامل الككك بمإ
يف ذلك العني ،خصوصإ المراهقإت والشإبإت.
(مشإركة النسإء الهشة ،من غك عإمالت الجنس ،من
أجل مسإواة الجنسي وتمثيلهن يف هيئإت التنسيق
نوض بإدمإج
الوطنية) .قإل مستجوب من الصومإل " :ي
مجموعإت النسإء".
كمإ أن بعض المشإركي تمنوا أن تشإرك المجموعإت
األهلية .وب هذا الصدد ضح مشإرك من أفغإنستإن
":يجب إدمإج األشخإص المصإبي بفكوس نقص
المنإعة ر
البشي وليس فقط األطبإء".
وأوض مشإرك من مرص ":أن يكون هنإك تمثيل للنسإء
يف تواجدهم داخل لجنه التوثيق".

إل يحط المستفيدون الفرعيون بإلتمثيل داخل
العإلم وبذلك فهم إل يقدمون إإل القليل من
الصندوق
ي
اؤلسهإم يف تحضك الطلبإت ،إن لم نقل أنهم إل
يسإهمون البتة ،وذلك بإلرغم من نجإح تجربة النسإء
الهشة وعضوات المجموعإت الرئيسية .يف هذا الشأن،
كتب مشإرك من المستفيدين الفرعيي" :بصفتنإ رشكإء
يف التنفيذ يف مجإل األشخإص الذين يعملون يف
الجنس ،لم يستشكوا معنإ يومإ فيمإ يخص عملية
التمويل" (بإأستإن).

تقديم الدالئل وتجميع المعطيات
مإ يحدد اإلستجإبة لجإئحة فكوس نقص المنإعة
ر
الت يوفرهإ برنإمج
البشي ي المعطيإت ،غإلبإ تلك ي
المعت بإؤليدز و/أو منظمإت المجتمع
األمم المتحدة
ي
المحع ،بمإ يف ذلك المعطيإت الخإصة بإنتشإره ضمن
ي
مجموعإت معينة مثل المجموعإت الرئيسية والنسإء
الت تخلفهإ .يتم
الحوامل والمجتمع بصفة عإمة واآلثإر ي
استخدام هذه المعطيإت من أجل تحديد المجموعإت
الت ستشكل محور برامج الصندوق
العإلم ومإ ي
ي
ي
الت
الرئيسية،
المجموعإت
ذلك
ف
بمإ
المجموعإت،
ي
ُ ي
خق
ي
قد
المعطيإت
غيإب
ولكن
.
ة
تحتإج لموارد كبك
ي
يعت عدم
حقيقة الحإجيإت ،أي أن غيإب المعطيإت إل ي
وجود الحإجيإت .فمثال إذا توفرت معطيإت ضعيفة
بخصوص مجموعإت معينة ،فؤن إدمإجهإ يف المقكح
الذي ستتقدم به هيأة التنسيق الوطنية سكيد من حدة
الكامج أو استفإدتهإ بشكل غك كإف .كثكا
إقصإءهإ من رب
مإ يكون تمثيل النسإء ،وبإلخصوص المراهقإت
والشإبإت ،غك كإف يف تجميع المعطيإت وإل يتم طلب
رأيهن لمعرفة حإجيإتهن.

ُ
جيبوب أن تجري
أوض مشإرك من
لهذه األسبإب،
ي
ي
الهيئإت "استطالعإ مع النسإء والجمعيإت النسإئية".
خالل الندوة الرقمية المخصصة للتصديق أشإر مشإرك
الت تخص انتشإر اؤلصإبة
من تونس أن اإلستطالعإت ي
بإلفكوس يجب أن تشمل النسإء الهشة من أجل
ُ
الحصول عع دإلئل كإفية تمكن من إدمإج النسإء ضمن
المجموعإت الرئيسية.
كمإ رشح مشإرك من المغرب" :يجب إدمإج النسإء
بطريقة مكايدة يف برامج مكإفحة السيدا ،خصوصإ يف
إطإر الهيئإت الوطنية للتنسيق ،من أجل استجإبة
أفضل لفكوس نقص المنإعة المكتسب وألهداف
أأك.
التنمية .كمإ يجب أن تلعب النسإء الهشة دورا رب
ومن شأن هذا أن يدفعهن لالشكاك يف بلورة توصيإت
الت
موثوقة ومشإركتهإ مع اآلخرين وتصحين رب
الكامج ي
تهمهن".

تعزيز القدرات
الت
يعتك الصندوق
رب
العإلم منظمة كبكة واإلستجإبة ي
ي
يوفرهإ لألمراض الثالثة تتضمن عدة أجزاء قإبلة
للتكييي .لذلك فمن أجل مشإركة مهمة يف هيئإت
التنسيق الوطنية ،يجب فهم دور وأهداف هذه

العإلم فهمإ جيدا .إإل أن بعض
الهيئإت والصندوق
ي
أعضإء الهيئإت الجدد وبعض األشخإص الذين لم
العإلم يف هذا المستور
يشإركوا يف برامج الصندوق
ي
من التسيك إل ُيدركون بطريقة واضحة هذه المعلومإت.
9

نوض" :بتأهيل السيدات وتمكينهن لزيإدة
ولهذا
ي
التوسع يف المشإركة يف لية التنسيق الوطنية "(مرص).
ومن شأن تعزيز قدرات النسإء أن يسمن لهن
وللمجتمع بتغيك الضوابط اإلجتمإعية "من خالل رفع
الوا والتمكي وبنإء قدرات المجتمع وخطط وبرامج
ي
وحقيق"
كبك
اعالم
ضخ
هنإك
ليكون
انيإت
ومك
ي
ي
اض العربية المحتلة).
(األر ي

رشعية التمثيل
ُ
يعكس هذا اإلستشهإد موضوعإ أثك يف العديد من
األجوبة :ركز مشإرك من أفغإنستإن عع ضورة إدمإج
األشخإص الذين يعيشون بفكوس نقص المنإعة
ر
البشي/السيدا وأأد مشإركون خرون أنه يجب إدمإج
النسإء يف هيئإت التنسيق الوطنية.
وتمت اؤلشإرة إل هذا الموضوع خالل الندوة الرقمية
الت خصصت للتصديق وضح أحد المشإركي:
ي
"يمكن لقإدة أقويإء أن يكونوا ممثلون جيدين  ...مهم
أن يتم انتقإء النسإء الالئقإت كعضوات يف الهيئإت ...
ينبغ أن تمثل جميع المجموعإت ...يجب أن تتوفرن
ي
عع مسهالت جيدة للكافع من أجل ضمإن أن يتم قبول
الفكرة من لدن المجموعة  ...ويجب أن يكن مشإركإت
يف جميع المراحل"( .سيمون سإلم ،أثنإء الندوة الرقمية
دجنك).
بتإري خ 21
رب
إلحظ أشخإص خرون أن اؤلبقإء عع أعضإء هيئإت
التنسيق الوطنية نفسهم ،دون إدخإل تمثيلية جديدة،
ُ
سيفوت الفرصة ؤلدخإل وجهإت نظر جديدة قريبة من
المجإل .حإليإ ليست رشعية المجموعة الممثلة يف
فتول نفس
عضوية هيئإت التنسيق الوطنية واضحة
ي
يعت أنهم أعضإء يف
األشخإص لمنإصب المسسولية إل ي
الت يمثلونهإ وإل حت أنهم عع اتصإل
المجموعإت ي
بإلمستفيدين .كمإ أن اؤلبقإء عع نفس األشخإص من
دون تغيك وإل توسيع سيسدي إل التصلب ،او طلب
برامج تجإوزته التطورات وبعيد كل البعد عن الحإجيإت
الحإلية .هنإك مشإكل مع بعض أعضإء الهيئإت الذين إل
يمثلون المجموعإت وإل ينتمون إليهإ وإل يطلبون
مسإهمتهإ .وهذه ليست تمثيلية حقيقية.
قد تسدي مسألة رشعية التمثيلية لنتإئج عع المدر
ُ
البعيد .إذ أنهإ تحبط المشإركي الجدد وتشكك يف

ر
وف برامج
شعية األعضإء وكذلك يف الهيأة يف حد ذاتهإ ي
العإلم .ومن شأن حل مشكلة رشعية
الصندوق ُ ي
أأك
التمثيلية أن يحسن اتخإذ القرارات وتجنب أزمة رب
تتعلق ر
بإلشعية بصفة عإمة.

تواصل أفضل
تمت إثإرة مسألة تحسي التواصل بطريقة متكررة ،ليس
ينبغ تحسي التواصل بي
فقط بإلنسبة للهيئإت حيث ي
أعضإء الهيئإت وتقإسم المعلومإت بطريقة أنجع
وكذلك تحسي التواصل مع أعضإء المجموعإت
والمجموعإت الرئيسية الممثلة دون أن تتمتع
ينبغ عع التواصل أن يسك من األعضإء
بإلعضوية .ي
المصوتي نحو المجموعإت ومن أعضإء المجموعإت
العإلم.
نحو الهيئإت والصندوق
ي
"أتمت لو تنسق السسم اليوم لنعرف مإ ي لية
التواصل معهم"(مرص)
تظهر الحإجة لتواصل أفضل أيضإ جليإ يف األجوبة
الخإصة بتقييم النوع اإلجتمإا ف كل منطقة ر
الشق
ي ي
األوسط وشمإل أفريقيإ .فمعظم المشإركي 23 ،من
أصل  34أي  %68أشإروا أنهم إل يعرفون مإ إذا أجرت
اإلجتمإا .ضح مشإركي اثني
بلدهم تقييمإ للنوع
ي
اإلجتمإا وهمإ
فقط أن بلدهم أجرت تقييمإ للنوع
ي
مشإركي من موريتإنيإ وفلسطي .وقد إل تكون هذه
التقييمإت قإم بهإ قسم المجموعإت والحقوق والنوع
العإلم .قإمت منظمة
اإلجتمإا التإبع للصندوق
ي
ي
اإلجتمإا يف
للنوع
ع
ي
ش
بتقييم
مثال
)
CARE
كك(
ي
عع الجإئحة .كمإ كإنت موريتإنيإ
فلسطي بإلككك ي
اإلجتمإا .أأد مشإرك من
موضوع عدة تقييمإت للنوع
ي
البإأستإن أن بلده لم يقم بتقييم من هذا النوع ولكنه
استعمل التوصيإت المدرجة يف التقييمإت الخإصة
ببلدان أخرر .لكن المشإركون الذين ينتمون لبلدان
اإلجتمإا لم يكونوا عع علم
عرفت تقييمإت النوع
ي
ر
بذلك .وقد يكون ذلك مسشا عع مشإركة إل تتعدر
مستور الرمز بإلنسبة للنسإء وبعض أعضإء
المجموعإت بمإ يف ذلك أثنإء تحضك المقكحإت
الت سيتم إدراجهإ يف المقكحإت ،كمإ
وتحديد رب
الكامج ي
أفإد بعض المشإركي.
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وإلحظ ثلتإ المشإركي أنهم إل يعلمون إذا كإن بلدهم
اإلجتمإا كمإ أن  11من أصل 23
أجرر تقييمإ للنوع
ي
مشإركإ أشإروا أنهم شإركوا يف مسإر هيأة التنسيق
الوطنية .وقد يكون هذا ر
مسشا عع أن قليلي هم
اإلجتمإا أو أن
البلدان الذين أجروا فعال تقييمإ للنوع
ي
األول وأنه ،بذلك،
بعض البلدان إل زالت يف الخطوات
ي
اإلجتمإا.
إل تعط أهمية للتواصل بشأن تقييم النوع
ي
مع ذلك يظهر أن التواصل بي أعضإء هيأة التنسيق
الوطنية بشأن مثل هذا التقييم ونتإئجه لم يكن واضحإ
فق
الت عرفت تقييمإ للنوع
ي
يف البلدان ي
اإلجتمإا .ي
المغرب ،مثال ،لم يكن أي واحد ،بمإ يف ذلك أعضإء
ُهيأة التنسيق الوطنية عع علم بإلتقييم الممتإز الذي
الت جإءت فيه
أجري هنإك مع أن الكثك من التوصيإت ي
تم إدمإجهإ يف طلب التمويل ،وهذا تحديدا هدف
عملية التقييمُ .ويبي هذا الوضع أن أعضإء المجموعة
لم يشإركوا يف فريق التحضك.
ُيمكن تحسي التواصل بتقإسم المعلومإت بإللفإت
العإلم ،بمإ يف ذلك
المحلية .فمعظم وثإئق الصندوق
ي
ُ
المقكحإت والتقإرير ،تقدم بإؤلنجلكية والفرنسية .قد
الت سإهمت يف ضعي
يكون هذا من األسبإب ي
المشإركة أو شكلت حإجزا بإلنسبة لألشخإص الذين إل
يستطيعون التواصل بلغإت المستعمرين .قد يكون ذلك
نتيجة نسيإن ولكن مإ هو مسكد أن غيإب التواصل
حت نوعإ من
بإللغة المحلية قد يعكس موقفإ متحكا ،او ي
الدول.
المحع أو
التميك وذلك عع المستور
ي
ي
أثنإء تقديم نتإئج هذا اإلستطالع خالل الندوة الرقمية
عك العديد من الحإضين تأييدهم
بتإري خ 21
دجنك ،رب
رب
إلقتسإم المعلومإت  ،بمإ يف ذلك الوثإئق ،بإللغإت
المحلية .كمإ أأد د.مإموري ،رئيس هيأة التنسيق
الوطنية بتونس ،عع ضورة تبإدل المعلومإت بإللغإت
المحلية .بإلنسبة لمنطقة ر
الشق األوسط وشمإل

يعت اللهجإت المحلية للغة العربية
أفريقيإ ،فهذا ي
وكذلك اللهجإت المحلية للغة األمإزيغية.

كوفيد 19-وقضايا النوع
أتبت اإلستطالع الذي قإمت به شبكة نوارة نتإئج
التقييم الذي أجرته هيئة األمم المتحدة للمرأة حول
موضوع ثإر جإئحة كوفيد 19 -ف منطقة ر
الشق
ي
األوسط وشمإل أفريقيإ وكذلك نتإئج تقييم منظمة
كك( )CAREيف الضفة الغربية وغزة.
الت خلفتهإ الجإئحة عع برامج
وصي المشإركون اآلثإر ي
ر
والت عإنت
فكوس نقص المنإعة البشي ومرض السل ي
من انخفإض الولوج لألدوية والخدمإت والذي خلي
أيضإ ثإرا عع حيإة النسإء وعع عملهن وحيإتهن
العإئلية بسبب تزايد مسسوليإتهن العإئلية واألشغإل
المكلية الملقإة عع عإتقهن وهذا مإ يزيد الوضع تفإقمإ.
كمإ أشإر بعض المشإركي أن النسإء تواجهن ارتفإع
العني داخل األشة.
ر
"أزمة كوفيد أثرت بشكل مبإش عع النسإء من خالل
زيإدة العني الواقع عليهن وذلك بسبب التواجد الدائم
للمعنفي  ،اضإفة ال ذلك كوفيد ادر ال حرمإن النسإء
من الموارد اإلقتصإدية وقلل من وصولهن وحصولهن
عع الخدمإت اضإفة ال حرمإنهن من الحصول عع
خدمإت القضإء وذلك بسبب اغالق المحإكم "
(اإلردن).
حت عندمإ تكون المحإكم مفتوحة فؤن العدالة غك
مضمونة ,إلحظت منظمو أوكسفإم إنكنإشنل أنه "حت
تحم المرأة ،فؤن المسإطك العدلية
يف وجود قواني
ي
ُ
طويلة ومملة وتعرض النسإء للمخإطر".
بإؤلضإفة لكايد أعمإل العني ،تواجه النسإء ارتفإع
المسسوليإت يف البيت.

مسسوليات أأك ومصاريي رث
أأك
رب
وعن ارتفإع المسسوليإت الملقإة عع عإتق النسإء قإل مشإرك من الجزائر" :كإنت للنسإء مسسوليإت يف بيتهن مثل
رعإية األبنإء بعد إقفإل المدارس والحضإنة".
الت تقوم به النسإء من أجل عإئلتهن ،فؤنهن يرزحن أيضإ تحت عبء النفقإت النإتجة
بإؤلضإفة إل الزيإدة يف العمل ي
عن الجإئحة.
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"أثرت الكوفيد بإلسلب عع المرأة ألنهإ أصبحت لديهإ متطلبإت كثكة فوق طإقتهإ نإهيك عن اؤليجإر والطعإم
ومصإريي البيت والمدارس والعالج وكمإن يزيد عليهإ رشاء المطهرات .فكل ده عبء فوق أأتإف كل سيدة ترغب يف
حمإية أشتهإ" (مرص)
لم تنخفض مسسوليإت النسإء مع الجإئحة بل بإلعكس اضطرت بعضهن للخروج للعمل والتعرض لألخطإر للبحث
عن سبل العيش.
رث
"المرأة اصبحت اأك ضعفإ و لم يهتم بهإ احد ..الكثك من النسإء الكمن منإزلهن و البعض منهن خرجن ال البحث
عن سبل العيش دون مراعإة احتمإلية اإلصإبة"(,اليمن)
حت مع ارتفإع المسسوليإت  ،بقيت مشإركة النسإء يف التخطيط لالستجإبة لكوفيد 19 -ضعيفة جدا.
"ارتفإع نسبة العني ضد النسإء وكإنت مشإركة النسإء يف وضع الخطط لمواجهة أزمة الكوفيد قليلة جدا وارتفإع
نسبة الطالق والقلق العإم بسبب الحإلة اإلقتصإدية وعدم وجود برامج للنسإء حت تكن جزء من النسيج
المجتمغ" (فلسطي)
ي
ر
الت تتحملهإ النسإء عدم توازن المسسوليإت
األعبإء
تعكس
.
أفريقيإ
وشمإل
ق
الش
منطقة
وف
العإلم
ف
قإعدة
هذه
ي
ي
ي
الت تضطلع بهإ يف القيإم بإألعمإل المكلية كإلطبخ والتنظيي ورعإية األطفإل والمرض .يف العإلم ،تتكلي النسإء
ي
 19يف سنة  .2020أمإم ارتفإع المتطلبإت اإلقتصإدية
بمعظم أعمإل الرعإية وهذا ارتفع مع جإئحة كوفيد-
الت تتعرضن لهإ من أجل اإلستجإبة لهإ ،أوض بعض المشإركي بتنفيذ برامج تمكي النسإء:
والمخإطر ي
"ألن اإلزمة اثرت بشكل عإم عع جميع القطإعإت كإن للمرأة نصيب كبك من هذا التأثر سواء كإنت عإمله او ربة مكل
الت من الممكن ان يقمن بهإ ربإت البيوت ويحسن
فمسسولية اإلعتنإء والرعإية وقعت عع عإتقهإ المشإري ع الصغكة ي
نوض بدعمهإ وتمكينهم”(-اليمن)
من دخل اشهن
ي
بإلنظر لهذه المعطيإت ،همت التوصيإت العمل عع المدر البعيد من أجل حل الصعوبإت الخإصة بإألزمإت ومن
أجل بنإء الصمود.

كوفيد ،19-التواصل والصحة النفسية
أسفرت جإئحة كوفيد 19 -أجوبة مبتكرة فيمإ يخص
العني وحإجيإت التغذية واألدوية ممإ جعل مشإرك يف
يوض أن يبق اإلهتمإم سإريإ إل من بعد
اإلستطالع
ي
الجإئحة.
ر
شء يخص
"إلحظت أن أثنإء الجإئحة تم التفكك يف كل ي
العني ومتطلبإت التغذية واألدوية ولكن هذا اإلهتمإم
استثت مجموعة المستلزمإت الصحية والحإجيإت
الخإصة بشطإن الرحم و شطإن الثدي الذي يصيب
العإلم أن ُيدمج
ينبغ عع الصندوق
ي
النسإء والفتيإت .ي
النسإء بصفتهن مجموعة رئيسية" تونس
كمإ أوض خرون بتوفك وسإئل لتحسي الولوج للعالج
والرعإية ،بمإ يف ذلك بتوفك المعلومإت يف منصإت
اإلجتمإا وضمإن ان الولوج للعالج والرعإية
التواصل
ي
لن يصبن خطرا لإلصإبة بكوفيد.19 -

"تأمي العالجإت حت إل تشعر بإلقلق من نفإذ العالج
او التسبب بإلمرض ( فكوس كورونإ) اثنإء ذهإبهإ
للحصول عع العالج"(اليمن)
"الوصول ال المعلومإت عن طريق المنشورات او
نفس
اإلجتمإا ,تقديم برامج دعم
وسإئل التواصل
ي
ي
عن طريق الويب او الواتس اب او اي وسيلة اعالمية ".
(اليمن)
أبرز عدة مشإركون الحإجة للعنإية بإلصحة النفسية.
حيث أن جإئحة كوفيد 19 -أنهكت الجميع وارتفعت
بذلك الحإجة للعنإية النفسية ،وأظهر ذلك تقرير
اإلستطالع الخإص بآثإر كوفيد 19 -عع المجموعإت
الرئيسية ف منطقة ر
الشق األوسط وشمإل أفريقيإ.
ي
بإؤلضإفة إل وجودهإ يف مجإل الخدمإت الطبية
تحدثت كثكا النسإء يف موضوع دورهن ووجودهن
بإلحجر بعد أداء مهمتهن اؤلنسإنية ولم ينتبه أحد أنهن
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النفس"
يحتجن إل الرعإية النفسية والتفري غ
ي
(فلسطي)
يكتس الضغط الهإئل الذي خضع له العإملون بقطإع
ي
الصحة أثنإء الجإئحة أهمية كبكة عند المنظمإت

وأعضإئهإ حيث أن شبكة نوارة تضم عإملي بقطإع
الصحة ومنظمإت الصحة.

برنامج نوارة
عك عدة مشإركون
الت تم تحديدهإ يف اإلجتمإع السإبق اهتمإم نوارة ،رب
إجإبة عع سسال مإ إذا تستهل القضإيإ األربعة ي
العإلم .تمت صيإغة السسال بهذه
بقوة عن استعدادهم للعمل من أجل هذه القضإيإ يف إطإر مسإر الصندوق
ي
الطريقة:
ر
الت تواجه
"خالل اجتمإع السنة المإضية ،حدد أعضإء نوارة مشإكل أربعة متصلة بفكوس نقص المنإعة البشي ي
النسإء يف المنطقة و ي :
المبت عع الجنس
 .1العني
ي
 .2الحصول عع العالج
 .3الحصول عع العالج والرعإية والدعم
 .4الحصول عع خدمإت الصحة والحقوق الجنسية واؤلنجإبية ،بإلخصوص
تلك المتصلة بفكوس نقص المنإعة ر
البشي

الت حددتها شبكة نوارة
بيان  .1القضايا ي

اإلجتمإا وعع الولوج إل
المبت عع النوع
عك أعضإء شبكة نوارة عع استعدادهم الكبك للعمل عع قضإيإ العني
رب
ي
ي
العإلم بنسبة  % 85من األجوبة بنعم .كمإ أيد  %70العمل عع
العالج والرعإية والدعم يف إطإر مسإر الصندوق
ي
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ُ
العإلم .تظهر هذه النسب أن
الحقوق والصحة الجنسية واؤلنجإبية و الحصول عع األدوية يف إطإر الصندوق
ي
الت تم تحديدهإ تبق مالئمة بإلنسبة ألعضإء الشبكة وتشكل أولويإت واضحة .من المنإسب التسإؤل عن
القضإيإ ي
عكوا عع شكوك بخصوصهإ
الت تبنإهإ الصندوق
العإلم أو رب
ي
الت تجعل بعض األطراف تعإرض اآلليإت ي
األسبإب ي
بإلرغم من هذه المواقي (مثال هل الصندوق نشط يف بالدهم؟)

التمويل
أثإر المشإركون موضوعإ خر وهو التمويل وهذا مإ يسكد أن الموضوع كإن حإضا يف أذهإنهم ألنه لم ُيطرح أي سسال
المدب للتمويالت الخإصة بمحإربة
يف هذا الموضوع .أوض مشإرك من موريتإنيإ "بتحسي ولوج منظمإت المجتمع
ي
هذه األمراض" .مىص مشإرك خر من أفغإنستإن إل أبعد حيث أبرز أن المنظمإت األهلية ستقوم بعمل أفضل
يعط التمويالت للمنظمإت األهلية بدإل
العإلم أن
الت ترصف ،مسكدا "يجب عع الصندوق
ي
بإلنظر إل التمويالت ي
ي
الت ترصف األموال يف النفقإت الخإصة بموظفيهإ ومديري هإ".
من المنظمإت الكبكة ي

توصيات لتطوير هيئات التنسيق الوطنية
العإلم عع مستور
من الرصوري إنعإش العدالة بي الجنسي والتكإفس بي الرجإل والنسإء يف نطإق برامج الصندوق
ي
ر
بإف
الت يتواجد فيهإ الصندوق .يف منطقة الشق األوسط وشمإل أفريقيإ كمإ يف ي
األفكإر اإلسكاتيجية يف كإفة األمإأن ي
الداخع للصندوق من أجل إدمإج النسإء من جميع األطيإف بمإ يف ذلك
ينبغ تطوير طريقة اإلشتغإل
ي
أنحإء العإلم ،ي
والخكات .من شأن
النسإء العضوات يف المجموعإت الرئيسية وطول حيإتهن وذلك بغرض تطوير وتعزيز القدرات
رب
ر
ذلك أن يسإعد يف اإلستجإبة بطريقة أفضل لحإجيإت النسإء والفتيإت يف مجإل فكوس نقص المنإعة البشي
ُ
وف بلدان أخرر تسكهإ الهيئإت ستتحسن اإلستجإبة
والسيدا .يف بعض الهيئإت سيحدث هذا التطور تغيكا جذريإ ي
إل حد بعيد .بإلنظر إل ضخإمة تطوير الهيئإت ،تهم التوصيإت مجإإلت تتداخل وتكابط وتعزز بعضهإ البعض.
يجب تحسي التواصل من أجل الرفع من مشإركة النسإء وتحقيق تمثيلية حقيقية للمستفيدين ومنظمإت المجتمع
يعتك التمثيل جإنبإ مهمإ من الحكإمة كمإ أن تجميع
المدب ،بمإ يف ذلك منظمإت النسإء والمجموعإت الرئيسية .رب
ي
تعط معطيإت بخصوص الحكإمة والتمثيلية.
أنهإ
مع
والتواصل
التمثيلية
عع
أيضإ
يستند
المعلومإت
ي
ُ
بيد أن هيئإت التنسيق الوطنية تدير عملية تحضك المقكحإت ورفعهإ ،يحتإج تحقيق التكإفس والعدالة بي الجنسي
ر
السء الذي يحتإج بدوره لتمثيلية حقيقية للنسإء.
ؤلسنإد التمويل لمعطيإت تخص النسإء وتوفرهإ النسإء وهو ي
اتيج
مبت عع النوع
اإلجتمإا يشكل عنرصا أسإسيإ يف التفكك والتخطيط اإلسك رب ي
ي
تبت منظور ي
ولهذه األسبإب ،فؤن ي
الداخع للهيئإت .بإلفعل،
بخصوص الدور الذي تلعبه هيئإت التنسيق الوطنية يف إسنإد التمويالت وأيضإ يف التسيك
ي
فغيإب المعطيإت المنإسبة يسدي لغيإب القدرة عع تلبية حإجيإت النسإء النإتجة عع الجإئحة يف استجإبة
المدب
العإلم والهيئإت .يف بعض األحيإن ،تستطيع هيئإت التنسيق الوطنية ومنظمإت المجتمع
الصندوق
ي
ي
ُ
استخدام هذه التوصيإت من أجل اإلستمرار يف أنشطتهإ كمإ يمكن لمنظمإت أخرر أن تستخدم التوصيإت للكافع
وتنفيد اؤلصالحإت.

توصيات خاصة بالحكامة يف الهيئات الوطنية للتنسيق
ينبغ عع الهيئإت بلورة وتطبيق مسإر لتشغيل وانتخإب أعضإء جدد لهيئإت التنسيق الوطنية ،بمإ يف ذلك

ي
اللواب تنتمي لجميع الفئإت للكشن
الزمت وتشجيع النسإء
توضين المهإرات وجرد المسسوليإت و تحديد اإللكام
ي
ي
ُ
مع تخصيص حد أدب لمشإركة النسإء .بمإ أن الهدف هو تحقيق المنإصفة ،فؤنه من الرصوري أن تشجع جميع
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ر
تبت
فئإت المستفيدين ،بمإ يف ذلك الحكومة ومنظمإت المجتمع
ي
المدب والشكإء المإليي والتقنيي ،الهيئإت عع ي
اإلجتمإا أثنإء انتخإب الممثلي ولكن دون التضحية بإلمسهالت والقدرات.
مقإربة مبنية عع النوع
ي
داخع وتوجيهإت انتقإء تضمن أن تحكم عملية اإلنتخإب مطلب
ينبغ عع الهيئإت بلورة وتطبيق قإنون
ي
ي
عك تعزيز قدرات أعضإء
ممثليهم
انتخإب
عع
المجموعإت
أعضإء
بتشجيع
وذلك
هة
ونزي
حرة
انتخإبإت
رب
المجموعإت بمإ يف ذلك مجموعإت النسإء ،عع تنظيم اإلنتخإبإت ومراقبتهإ.
ُ
يجب عع كل الهيئإت أن تحدث ليإت للتسيك النإجع قإدرة عع حل مشإكل تعإرض المصإلن يف هيئإت التنسيق
الوطنية.
ُ
عع أسإس هذا
ينبغ عع الهيئإت أن تجري تقييمإت للقدرات يف بداية كل وإلية وتطبيق خطة لتعزيز القدرات ي
ي
الت تمإرسهإ
اقبة
ر
الم
وكذلك
ومسسوليإتهإ
الوطنية
التنسيق
هيئإت
دور
ات
ر
القد
تعزيز
يشمل
أن
وينبغ
.
التقييم
ي
ي
المدب أن تستثمر يف تعزيز
المجتمع
مسسسإت
عع
.
واستعمإإلته
العإلم
الصندوق
يمنحه
الذي
عع التمويل
ي
ي
قدرات أعضإئهإ من أجل تطوير مهإراتهإ وضمإن وجود مرشحي مسهلي واعدين.
الداخع
الت تواجههإ وذلك بتعديل قإنونهإ
ي
ينبغ عع الهيئإت األخذ بعي اإلعتبإر حإجيإت النسإء والتحديإت ي
ي
وظروف العمل من أجل اإلستعمإل األقىص لقدرات النسإء ،وهذا مإ تكفله سيإسة الهيئإت.

توصيات من أجل تحسي التواصل
المدب.
تتوفر الهيئإت عع فرصة هإئلة لتحسي التواصل مع أعضإئهإ ومع أعضإء المجموعإت و منظمإت المجتمع
ي
الت تم تحديدهإ عع أنهإ تعيق المشإركة يف الهيئإت ،بمإ
ومن شأن تحسي التواصل أن يسإعد عع تجإوز الحواجز ي
اإلجتمإا تضمن أن تتوصل النسإء بإلمعلومإت الالزمة لتسهيل مشإركتهن
تبت مقإربة مبنية عع النوع
ي
يف ذلك ي
بصفة بإرزة .يمكن أن يأخذ تواصل أفضل عدة أشكإل ،ومن بينهإ:
 اقتسإم المعلومإت والوثإئق يف اللغإت المحلية ،وليس فقط يف لغإت المستعمرين
 اقكاح تعزيز قدرات النسإء وأعضإء المجموعإت لتمكينهم من المشإركة بمإ يف ذلك عن طريق تعليم الرفإق
 تطوير قنوات التواصل يف اإلتجإهي :من أعضإء الهيأة الدائمي نحو المجموعإت الممثلة ومن المجموعإت
المدب إل أعضإء الهيأة الدائمي.
المستفيدة ومنظمإت المجتمع
ي
 اقتسإم المعلومإت خإرج الدائرة الداخلية لضمإن شفإفية العمليإت ومسإرات اتخإذ القرارات داخل الصندوق
العإلم
ي
 البحث الفعإل عع المعلومإت ضمن المجموعإت الهشة والمجموعإت الرئيسية وهذا مرتبط بإلتمثيلية الحقيقية
واقتسإم المعلومإت والقرارات مع المستفيدين يف إطإر التشإور واإلستمإع لردود الفعل.
 بلورة وتطبيق سيإسإت وإجراءات تدبك الكاعإت يف هيئإت التنسيق الوطنية
 استغالل الشبكإت بمإ يف ذلك  W4GFونوارة لتحقيق توزي ع المعلومإت المتعلقة بعمليإت الصندوق .هذا يقع
حإليإ ويمكن استغالله للوصول إل المجموعإت المترصرة والمجموعإت الهشة والمجموعإت الرئيسية
 بإمكإن شبكة نوارة أن تسهل تبإدل المعلومإت ف منطقة ر
الشق األوسط وشمإل أفريقيإ يف سبيل اقتسإم التجإرب
ي
بي أعضإء الهيأة والتجإرب الخإصة بإلمقإربة المبنية عع الجنس .ويمكن أن تطبق هذه الفكرة عن طريق إحداث
العإلم وذلك من أجل تحسي مشإركة النسإء يف هيئإت
منصإت جهوية للنسإء األعضإء بدعم من الصندوق
ي
التنسيق الوطنية وتعزيز قدراتهن.

توصيات من أجل إرساء تمثيلية حقيقية
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الت
الت تتوصل بدعم الصندوق
العإلم ،بمإ يف ذلك البلدان ي
ي
يجب أن تتوفر هيئإت تنسيق وطنية يف كل البلدان ي
اإلجتمإا والحقوق دعمإ إلستخدام التكنولوجية الجديدة
يصعب السفر إليهإ .يمنن قسم المجموعإت والنوع
ي
لعقد اإلجتمإعإت عن بعد.
خكة كمجموعإت رئيسية،
ينبغ أن يشمل أعضإء الهيإة الذين يتمتعون بحق التصويت األشخإص الذين لديهم رب
ي
إضإف.
وتواصل
ات
ر
القد
تعزيز
يستلزم
قد
مإ
وهذا
النسإء
خصوصإ
ي
لممثع المنظمإت غك الحكومية ,بمإ يف ذلك المراهقإت
أأك
توسيع قإعدة أعضإء الهيئإت :يجب أن يشمل عددا رب
ي
والفتيإت .ويرتبط ذلك بتعزيز القدرات والتواصل.
المدب ،بمإ يف ذلك المجموعإت الرئيسية والمراهقإت والفتيإت
لتحقيق تمثيلية حقيقية لمنظمإت المجتمع
ي
ينبغ عع الهيئإت أن تدعم انتخإبإت نإجعة وشفإفة وهذا يتطلب:
وأعضإء المجموعإت ،ي
أوصإف محددة بوضوح لكل مجموعة
ر
النش عع نطإق واسع لإلعالن عن طلبإت البحث عن الممثلي وتشجيع النسإء للكشن
تشجيع المرشحي المنإسبي للكشن ليكونوا أعضإء يف المجموعإت األهلية وأعضإء يف مكتب هيإة التنسيق
الوطنية
ممثع منظمإت المجتمع
المدب .أصبن الخروج من نطإق
البحث عع مرشحي من خإرج منظمإت المجتمع
ي
ي
المدب أمرا ضوريإ نظرا ألنه عندمإ يصبن أعضإء المجموعإت الرئيسية أعضإء دائمي يف منظمإت المجتمع
ي
المدب يفقدون اإلتصإل مع األشخإص الذين يشتغلون يف الميدان كمإ أن األشخإص الذين يلتحقون بهيأة التنسيق
ي
الوطنية قد يكونوا بعيدين رث
أأك.
المدب أن تحتفظ عع المالئمة ببقإئهإ قريبة من الميدان .يف بعض البلدان ،تدعم
يمكن لمنظمإت المجتمع
ي
مرشج المجموعإت الرئيسية ليصبحوا
العإلم
الت إل تستفيد من منن الصندوق
ي
ي
المنظمإت غك الحكومية ي
أعضإء يف هيئإت التنسيق الوطنية.
المدب فيمإ يخص األدوار
تشجيع أعضإء الهيئإت القدمإء أن يتكفلوا بإلممثلي الجدد لمنظمإت المجتمع
ي
العإلم .قد يصبن التدريب من لدن األقران األقدم وظيفة جديدة مقرونة
الت سيلعبونهإ يف الصندوق
ي
الجديدة ي
بتعويض وسإعإت عمل محددة .ويمكن ذلك أن يتم يف إطإر مجموعة مستفيدين ينتمون لمنظمإت المجتمع
المدب حيث ُيوجه أعضإء الهيئإت القدمإء األعضإء الذين تم انتخإبهم للتو وذلك بإإلستنإد لدإلئل عملية مكجمة
ي
إل اللغإت المحلية لتوضين دورهم داخل الهيأة.
ستكتس
لضمإن تمثيلية حقيقية ،إل بد من إدمإج النسإء بجميع مشإرب هن يف هيئإت التوثيق حيت أن مسإهمتهن
ي
اإلجتمإا.
المبت عع النوع
ترم إل تمكي النسإء ومحإربة العني
أهمية كبكة يف رب
ي
ي
الت ي
الكامج ي
ترتبط التمثيلية الحقيقية بتجميع الدإلئل وإنتإج المعطيإت حيث أن التمثيلية الحقيقية ستسمن بإلحصول عع
معطيإت ذات جودة أحسن عن طريق أعضإء هيئإت التنسيق الوطنية ر
المدب.
وشكإء المجتمع
ي

توصيات من أجل تجميع المعطيات و تقديم الدالئل
المدب وذلك عن طريق التنسيق مع المنظمإت
 يرتبط تجميع المعطيإت بإلتحديد بإلتعإون مع منظمإت المجتمع
ي
األهلية والمنظمإت غك الحكومية ومشإركتهإ .يمكن أن نشك يف هذا الصدد إل تقدير عدد المجموعإت الرئيسية
الت قد تستند إل المعطيإت النوعية الخإصة بإلنسإء و مجموعإت معينة للنسإء الهشة ،مثل
وتقييمإت النوع ي
المراهقإت والفتيإت ،والفتيإت المعرضإت للزواج يف سن مبكر وعضوات المجموعإت الرئيسية ،بمإ يف ذلك
األشخإص الذين يستهلكون المخدرات بإلحقن والعإملي يف الجنس.
الت تهم حجم المجموعإت لمعلومإت
 تستطيع األبحإث األسإسية أن تضمن استعمإل دراسإت واسعة كتلك ي
محع.
غإية يف األهمية يف كل سيإق
ي
16

الت تسإهم يف القرارات
الت تواجه النسإء والفتيإت يف األبحإث ي
تبت السبل التشإركية لضمإن إدراج المشإكل ي
 ي
بإلكمجة.
الخإصة رب

توصيات من أجل بناء الصمود وتخفيض المخاطر
قدم المشإركون يف اإلستطالع عدة مقكحإت لتحسي اإلستجإبة لجإئحة كوفيد 19 -ويمكن تطبيق هذه المقكحإت
يف سيإق أزمإت عديدة .بهذه الطريقة تستطيع هيئإت التنسيق الوطنية من لعب دور يف بنإء الصمود لدر
المجموعإت األهلية وأعضإئهإ .من بي هذه التوصيإت نشك إل:
وف تطبيقهإ،
تبت سبل تشإركية تسمن للنسإء بإلمشإركة يف بعض األنشطة رب
والكامج الخإصة بحإجيإت النسإء ي
 ي
مثال "النسإء بصفتهن مجموعإت رئيسية" .تشمل هذه األنشطة:
وف بعض الحإإلت ،منن خإصة بإلنسإء
 خفض العبء اإلقتصإدي للنسإء عن طريق برامج التمكي اإلقتصإدي ي
ومجموعإت منتوجإت صحية ،ومسإعدات غذائية وتعزيز القدرات المقوإلتية ...
اإلجتمإا
 تنفيذ برامج محإربة العني الممإرس ضد النسإء وضد الفتيإت بمإ يف ذلك يف إطإر منصإت التواصل
ي
واجتمإعإت متخصصة
اإلجتمإا واجتمإعإت
الوا بإلحمإية ضد كوفيد 19 -وعالجه بمإ يف ذلك يف إطإر منصإت التواصل
 رفع
ي
ي
متخصصة
عك التطبيقإت الرقمية
النفس
 ضمإن توفر الدعم
واإلجتمإا بمإ يف ذلك رب
ي
ي
 ضمإن الحصول عع األدوية وتفإدي نفإدهإ وضمإن أن يتم توفك خدمإت الرعإية الصحية دون مخإطر التعرض
لإلصإبة بكوفيد 19 -يف المسسسإت الصحية.
الت يصعب عليهإ الولوج
 تطوير قدرات المجموعإت لضمإن وصول األدوية و خدمإت الصحة للمجموعإت الهشة ي
الت تقوم بهإ المجموعإت.
إليهإ و دعم وتوثيق المبإدرات ي
 إحداث فريق دعم لتوصيل األدوية والعالجإت والرعإية والدعم إل مكل األشخإص الذي إل يستطيعون الخروج
للبحث عن العالج ،وذلك بمراعإة التدابك اإلحكازية لضمإن عدم انتقإل كوفيد.19 -
 استعمإل شبكإت النسإء لتطوير مشإركة النسإء يف هيئإت التنسيق الوطنية للرفع من مشإركتهن يف هذه الهيئإت
ر
وف منإطق أخرر.
يف منطقة الشق األوسط وشمإل أفريقيإ ي
 بإستطإعة هذه الهيئإت أن تشإرك بطريقة فعإلة المعلومإت وتجميعهإ واقتسإمهإ مع مسكي الهيأة .كمإ يمكنهم
كلت اإلتجإهي ،مع أعضإء الهيئإت والمستفيدين من خدمإتهإ ،بمإ يف
أن يصبحوا مكتسبإت مهمة للتواصل ،يف ي
ذلك المجموعإت الهشة والمجموعإت الرئيسية.

دور الشبكات يف الرفع من مشاركة النساء يف هيئات التنسيق الوطنية
بإؤلضإفة لمنصة ر
الت تقوم بعمل رائع،
الشق األوسط وشمإل افريقيإ التإبعة لالئتالف
العإلم لالستعداد للعالج ي
ي
الت يمكن أن نعول عليهإ لتجنيد النسإء يف المنطقة .وهمإ نوارة وشبكة النسإء للصندوق
هنإك شبكتإن إضإفيتإن ي
العإلم (.)W4GF
ي
العإلم للنهوض بشسون المرأة يف مسإرات الصندوق
تعمل  W4GFو ي شبكة عإلمية تضم منظمإت المجتمع
ي
العإلم ،بصفتهإ واجهة للنسإء
العإلم ،بمإ يف ذلك اتخإذ القرارات وإسنإد المنن .تتعإون هذه الشبكة مع الصندوق
ي
ي
 2018و  2019تعإونت هذه الشبكة مع الصندوق
والفتيإت والنسإء مغإيرات الهوية الجنسإنية المستفيدة .يف
العإلم لتنظيم سلسلة من الندوات الرقمية الشهرية والت أعط خاللهإ أعضإء المجموعإت رد فعلهم ر
مبإشة لألمإنة
ي
ي
والكامج المتصلة .يتم استعمإل مجموعة أدوات المسإئلة حت يتمكن
كمإ تلقوا معلومإت بخصوص السيإسإت رب
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عك
الصندوق
الت ينفدهإ لصإلن النسإء والفتيإت وذلك رب
العإلم من تقديم الحسإبإت بخصوص جودة رب
الكامج ي
ي
الت تمإرسهإ المجموعإت.
المراقبة ي
مينإ-روزا أول شبكة للنسإء المصإبإت بفكوس نقص المنعة المكتسب/السيدا يف المنطقة.
فه شبكة نإشئة ومورد مهم لتجنيد مشإركة النسإء واألشخإص الذين يعملون يف الخدمإت
أمإ شبكة النسإء نوارة ي
ر
ر
لصإلن النسإء يف منطقة الشق األوسط وشمإل أفريقيإ .تتمتع نوارة بإندمإج جيد يف منصة الشق األوسط وشمإل
العإلم لالستعداد للعالج حيث أن الطرفي نظمإ اجتمإعإ (رابط نحو التقرير) حرصه عدد
افريقيإ التإبعة لالئتالف
ي
ر
مهم من النسإء( .تم تحرير هذا التقرير بطلب من منصة الشق األوسط وشمإل افريقيإ ونوارة) .كمإ أن أعضإء نوارة
العإلم.
نشطي يف شبكة نسإء للصندوق
ي
الت
يتقإطع عمل هذه الشبكإت الثالثة .يمكن ل  W4GFونوارة أن يقومإ بأدوار متكإملة فيمإ يخص تعزيز المعرفة ي
تمتلكهإ النسإء و قدراتهن من أجل مشإركة أوسع للنسإء ف هيئإت التنسيق الوطنية ر
بإلشق األوسط وشمإل أفريقيإ.
ي
خكتهم ومسإعدتهم التقنية لتطوير
بإؤلضإفة إلقتسإم المعلومإت ،بإستطإعة نوارة و  W4GFأن يلعبإ دورا بتقديم رب
الت تستهدف النسإء بكل مشإرب هن وعع طول حيإتهن.
رب
الكامج ي

ملحق  :1أداة تجميع المعطيات :استبيان االستطالع
العربية
شكرا عع المشإركة يف استطالع نوارة بخصوص مشإركة النسإء يف هيئإت التنسيق الوطنية التإبعة للصندوق
العإلم.
ي
نود منك منإقشة المشإركة يف ھذه الھیئة يف بالدك مع زمالئك واألشخإص الذین تخدمھم  ،وأن یكون ھنإك شخص
یكمل اإلستبیإن بإسم منظمتك.
العإلم لمكإفحة
ينبغ إدراجهإ يف الطلبإت المرفوعة للصندوق
تقرر هيئإت التنسيق الوطنية يف نوع رب
ي
الكامج ي
الت ي
فكوس نقص المنإعة ر
البشي /اؤلیدز والسل والمالریإ .تود شبكة نوارة أن تعرف إل أي مدر یتم أخذ المرأة
وف المقكحإت.
واحتیإجإتھإ بعي اإلعتبإر يف لیة التنسیق بإلبالد ي
تود شبكة نوارة أیضإ أن تعرف مإ الذي ترغب يف اقكاحه لتحسي مشإركة المرأة بشكل ملحوظ  ،وخإصة النسإء
ً
جنسیإ  ،والعإملي بإلجنس  ،واألشخإص الذین یتعإطون المخدرات
المنتميإت للمجموعإت الرئيسية (المتحولي
وف بعض الحإإلت المھإجرین والنإزحي)
ي
دیسمك .ثم ستقرأ أمكة ومیلیسإ اؤلجإبإت وتقدمإن النتإئج لنوارة بعد أسبوع.
وسیبق التحقیق مفتوحإ حت یوم 14
رب
يئ
النھإب يف ینإیر.
ستستطیع اذا إبداء رأیك والتحقق من صحة المعلومإت المقدمة .سیتم تقدیم التقریر
ي
شكرا لمشإركتك
أمكة وملیسإ
منظمتك
بلدك
اسمك
وب
عنوان بريدك اإللكك ي
رقم الهإتي واتسإب
العإلم؟
هل شإركت أنت أو منظمتك يف ھیئة التنسیق الوطنیة للصندوق
ي
إذا كإن األمر كذلك ،فمإذا كإن دورك؟
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العإلم و بصفة خإصة يف ھیئة كتإبة
العإلم للصندوق
كیي تشإرك النسإء يف ھیئة التنسیق الوطنیة للصندوق
ي
ي
مقكحإت المنن؟
ر
توض به لتحسي إدمإج النسإء يف برامج مكإفحة فكوس نقص المنإعة البشي  ،إل سیمإ ضمن لیة
مإ الذي
ي
التنسیق الوطنیة؟
ھل قإم بلدك بإجراء تقییم جندري؟
ً
ھ اإلستنتإجإت والتوصیإت الرئیسیة؟
إذا أجرت دولتك تقییمإ جندریإ  ،فمإ ي
العإلم؟
إذا كإن األمر كذلك  ،فھل تم اإلخذ بعي اإلعتبإر ھذه التوصیإت يف اإلقكاح المقدم إل الصندوق
ي
الت
كیي أثرت أزمة كوفید  19 -عع مشإركة المرأة؟ إذا كإن لدیك أي توصیإت حول كیفیة التغلب عع التحدیإت ي
.تواجھھإ النسإء جراء أزمة فكوس كورونإ  ،رب
یرج ذكرھإ
ر
الت
يف اجتمإع العإم
المإض ،حدد أعضإء شبكة نوارة أرب ع قضإیإ تتعلق بفكوس نقص المنإعة البشي والسل ي
ي
ر
اإلجتمإا . 2الوصول إل
تواجھھإ النسإء يف منطقة الشق األوسط وشمإل أفریقیإ. 1 :العني القإئم عع النوع
ي
األدویة . 3الوصول إل العالج والرعإیة والدعم . 4الحصول عع خدمإت الصحة والحقوق الجنسیة واؤلنجإبیة ،إل
سیمإ فیمإ یتعلق بفكوس نقص المنإعة ر
البشي.
العإلم؟
الت یدعمھإ الصندوق
ھل أعضإء منظمتك مھتمون بإلعمل عع معإلجة ھذه القضإیإ من خالل رب
ي
الكامج ي
اإلجتمإا (العني ضج النسإء والفتيإت من قبل أفراد األشة والمجتمع ،ومإ إل ذلك)
العني القإئم عع النوع
ي
الحصول عع األدوية (مضإدات الفكوسإت واألدوية المضإدة للسل)
الوصول ال العالج والرعإية والدعم (الوصول إل الخدمإت الصحية والخدمإت المجتمعية)
الوصول إل خدمإت الصحة والحقوق الجنسية واؤلنجإبية (عالج األمراض المنقولة جنسيإ ،وأمراض النسإء والتوليد
ومنع الحمل وتنظيم األشة واؤلجهإض ومإ إل ذلك)
هل هنإك شيئإ خر توج مشإركته معنإ؟
شكرا لمشإركة هذه المعلومإت مع نوارة .هل يمكننإ الرجوع إليك إذا كإن لنإ أسئلة؟ إذا كإن األمر كذلك فال تنس كتإبة
تفإصيل اإلتصإل الخإصة بك أعاله

أ.

العربية:

?https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN9esrttZMmOgc77ECbcp2pQJagAj3TFWvcRQTd5U8xdS3HQ/viewform
usp=sf_link

ب .الفرنسية
https://docs.google.com/forms/d/13gaUUL2yBVKGCl3sAfySoxbK4MVE14tq8aOBsHI3ppw/edit?usp=drive_web

دجنك
مرفق  :2رشائح خاصة بالندوة الرقمية مقدمة بتاري خ 21
رب
https://drive.google.com/file/d/1RVDfzKs93gM3Rl3XQJfhrMBZuAtqaNTo/view?usp=sharing

بخصوص شبكة نوارة للنسإء
خكتنإ .نعمل من
وف رب
الت تعيش وضعيإت هشة .تكمن قوتنإ يف تنوعنإ ،يف مواردنإ ي
تعمل نوارة يف خدمة األفراد واألش ي
والدول.
الوطت
أجل النهوض بحلول مبتكرة ومن أجل المحإسبة عع الصعيدين
ي
ي
نعمل من أجل النهوض بإلتغيكات المستدامة وتسهيلهإ يف المجإإلت اآلتية:
 تعزيز قدرات المسإعدة الذاتية
 اقكاح فرص اقتصإدية
الخكة المقدمة من طرف مهنيي مشهورين
 التصدي للتميك بجميع أنواعه
 توفك رب
نأخذ استلهإمنإ من عإلم أفضل للجميع ونسك عع طريق التفوق و الرحمة .شعإرنإ :نستحق حيإة أفضل
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