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تدعم صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا املدافعا*ت 1عن حقوق النسا*ء 2يف أفريقيا يف الحركات النسوية وحركات
املرأةاريفيفأفريقيا
لحقوق
العاجل
ودعمالنقد
صندوق
حقوق النسا*ء ،وذلك لتمكينهن من تأمني تدعم
عملهن قبل وخالل وبعد الظروف
واالستمر
البعض،
بعضهن
معيشتهن،
الطارئة .النسا*ء 2يف أفريقيا يف الحركات
املدافعا*ت 1عن حقوق
النسوية وحركات حقوق النسا*ء ،وذلك لتمكينهن من تأمني
معيشتهن ،ودعم بعضهن البعض ،واالستمرار يف عملهن قبل
وخالل وبعد الظروف الطارئة.
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 .1انطالقاً من التعريف يف الهامش التايل ،أُضيفت «*» للتأكيد عىل تضمني كل النسا*ء الناشطات يف مجال النهوض بحقوق النسا*ء وتعزيزها.
 .2نستخدم لفظ «نسا*ء» ،بتعديل الكلمة املعتادة وإضافة «*» لها ،محاول ًة منا إليجاد بديل مشابه لكلمة « »womnيف اللغة اإلنجليزية .إن استخدام كلمة « »womnبدالً من « »womenيغري من شكل الكلمة بقصدية سياسية لتحدي األفكار
التقليدية واستبدالها حول من هن النسا*ء ومن يستطعن أن يسمني أنفسهن بنسا*ء ،ولكرس الروابط بني كلمة «النساء» باللغة اإلنجليزية ( )womenوالنظام األبوي الذي يُخضع النسا*ء للرجال أو يعتربهن يف مرتبة أدىن من الرجال (.)wo-men
لكوفيد١٩-
كل المرأة
لحقوق
العاجل
بالنسبة لنا املثليات ،وثنائيات امليل الجنيس ،واملتحوالت جنسياً ،والال منتمي للثنائية الجندرية.
أفريقياتشمل
في فهي
النسا*ء،
إدماج
النقدنقصد
صندوقأننا
النسويةأنمننشري إىل
االستجابة نحاول
المطر:إىل الكلمة،
تحت «*»
نيرانبإضافة

شكر وتقدير
ت ُعرب صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا عن امتنانها للدعم الدؤوب
من مجلس إدارتها وموظفيها ،وباألخص ماسة أمري ،وجني كيميتار ،وهيوات تيدال،
وروزيت نانيونجو ،وكارول ويرونغا ،وندانا بوفو-تاوامبا لتنسيق هذه املبادرة الرائعة.
الشكر موصول كذلك لصديقات صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا :ليا
غولدمان للتحرير املهني لهذا التقرير ،ودون كافانا ،وتعاونية ذا موزو (The Mosu
 )Collectiveالذين دعموا إنتاج هذا العمل.
ندين لدون كافانا ،وماسة أمري ،وجني كيميتار بالعرفان ملا قدمنه يف هذا التقرير من قيادة
فكرية ال ت ُقدر بثمن حول أزمة كوفيد ١٩-الجارية يف أفريقيا ،بفضل خرباتهن ومعرفتهن
التجريبية املتعلقة مبوضوع هذا التقرير ،ورسوخهن يف الحركات النسوية وحركات العدالة
االجتامعية .كذلك نقدر بشدة املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء ،والباحثات وامل ُامرِسات
النسويات الاليت قدمن لهذا التقرير تحليالً دقيقاً غنياً متعدد األوجه بفضل شغفهن
وخرباتهن ورؤيتهن املحلية .ومننت أيضا للمنظامت النسوية ومنظامت حقوق النسا*ء الاليت
شاركن أمثلة منوذجية وتحليل تقاطعي بالغ األهمية حول طرق مواجهة النسا*ء األفارقة
آلثار كوفيد ١٩-يف جميع أنحاء القارة.

وصمود .يلهمنا شغفهن ،والتزامهن الذي ال يتزعزع ،ووضوح رؤيتهن السياسية لحشد
املوارد الالزمة لتقديم دعم أسايس كبري طويل األمد واسرتاتيجي ومرن لضامن أن تشعر
الناشطات النسويات واملنظامت والحركات النسوية بالدعم الالزم.
تتحمل صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا املسؤولية الكاملة عن محتويات
هذا التقرير.

والتحول
ّ
تحتفي صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا بالعمل متعدد التخصصات
لرشيكاتها الحاصالت عىل املنح ،الاليت شاركن تجاربهن يف مواجهة الجائحة بشجاعة
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تمهيد
«كشف لنا كوفيد ١٩-أن علينا التمهل والتدبر ،وأن نقول ألنفسنا «مهال! هذا وقت التفكري يف مسألة العناية… العناية الجامعية التي طاملا تحدثنا عنها»
 من مقابلة مع ناشطة من جنوب أفريقيا.«كشف لنا كوفيد ١٩-أن علينا التمهل والتدبر ،وأن نقول ألنفسنا «مهال! هذا وقت التفكري يف
مسألة العناية… العناية الجامعية التي طاملا تحدثنا عنها»  -من مقابلة مع ناشطة من جنوب
أفريقيا.
مل تقترص تبعات جائحة كوفيد ١٩-عىل تسليط الضوء عىل مناذج انعدام املساواة املوجودة حول
العامل ،بل أوضح أيضاً األوبئة املتعددة التي تواجهها النسا*ء األفارقة ،والتي أُسكتت أو ُمحيت
بشكل ممنهج يف املساحات التقليدية .وتعاين النسا*ء األفارقة بشكل يومي من التبعات السلبية
ألزمة أنظمة الرعاية ،والعنف املمنهج والشخيص ،والفقر والجوع ،وتردي الحالة الصحية (النفسية
والجسدية) .وقد ع ّمقت جائحة كوفيد ١٩-أوجه التفرقة التي يرتسخ بسببها هذا الظلم ،وأتاحت
لنا الفرصة لتأمل هذه اللحظة ،والتساؤل عام هي «الحياة الطبيعية»؟ وهل العودة لها عادلة؟
وما هي الفرصة التي ميكن للحركات  -التي نحن جزء منها  -اقتناصها لتغيري موازين القوى غري
العادلة التي تقوم عليها «الحياة الطبيعية»؟ وما حدود قدرتنا عىل التأثري ،من حيث إعادة الضبط
والتعايف والتجديد؟
وصندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا  -كصندوق لالستجابة العاجلة مهمتها دعم التحول
النسوي  -عىل استعداد لالستجابة لهذه اللحظة بفضل بوصلتها االسرتاتيجية الجديدة .وقد رشعنا
يف أن نكون أكرث تحديدا يف طبيعة متويلنا الفريدة ،التي تركز عىل االستجابة الرسيعة لالحتياجات
الطارئة للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة ونشاطهن يف املجال العام ،بالتوازي مع تحفيز
التغيري طويل األمد وتفكيك عدم املساواة املمنهجة.
يركز هذا التقرير «نريان تحت املطر :االستجابة النسوية من صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف
أفريقيا لكوفيد »١٩-عىل الجهود التي قامت بها املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة ،ومنظامت
حقوق النسا*ء والحركات النسوية األفريقية خالل السنوات الحرجة للموجات األوىل والثانية
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والثالثة لكوفيد ١٩-يف جميع أنحاء القارة .واستطاعت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة أن
يغرين من حياتهن ومن البيئة التي يعشن وينخرطن فيها رغم األزمات املتعددة الاليت مررن بها.
نقرأ يف هذا التقرير عن «القدرات الخارقة» للمدافعا*ت ،الاليت أشعلن النريان تحت املطر وحافظن
عليها موقدة رغم ما يحدث حولها .نتعلم كيف حشدت املدافعا*ت قواهن الداخلية من أجل
النجاة ،مع تسخري هذه القوة من خالل وألجل الحشد والتواصل مبختلف الطرق رغم قيود الحركة
الناتجة عن كوفيد ،١٩-ويف نفس الوقت وضع خطط التخفيف الخاصة بهن ملواجهة أوجه عدم
املساواة االجتامعية-السياسية واالقتصادية والصحية.
يسلط هذا التقرير الضوء عىل تأمالتنا الداخلية يف صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا،
بناء عىل تجارب املدافعا*ت بخصوص العنارص الحاسمة لدعم الحركات النسوية األفريقية ،وهي
الحياة الكرمية والقوة التي تعزز العدالة االقتصادية للنسا*ء ،والعالقات والقوة التي تبث الشفاء
والتجديد داخل التنظيم ،واملوارد والقوة التي تؤثر يف الحصول عىل متويل أفضل وأكرب للمدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء يف أفريقيا ،والحب والقوة التي تركز عىل الحب والعناية كمرشوع سيايس
حاسم لتغذية الشغف وكل أشكال التعبري اإليجايب عن القوة .آمل أن يقدم هذا التقرير  -وهو
مثرة األفكار واألبحاث والرعاية النسوية الجامعية  -مزيدا ً من التفكري والتأسيس لدعم الحركات
النسوية ،وتوفري املوارد لعملهن ،ورفض منظور التعايف الخاص بـ «العودة للحياة الطبيعية» والرتكيز
عىل إعادة الضبط والتجديد.
جني كيميتار ،مديرة الربامج يف صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا.
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مقدمة
يواجه سكان القارة األفريقية أثناء كتابتنا لهذا التقرير ثالث موجة من جائحة كوفيد .١٩-بدأت املوجة
األوىل منذ ستة عرش شهرا ،وكنا نظن أن هذه األزمة الصحية الجديدة سوف تنتهي قريباً .ومرة أخرى
برزت بوضوح معامل انعدام املساواة التي طالت القارة عىل مر القرون ،وخصوصاً يف العقود القليلة املاضية.
وزادت معاناة الناس يف الوصول إىل احتياجاتهم األساسية منترشة ،مبا يف ذلك املسكن والصحة واألمن
الغذايئ واملياه.

ومع دخولنا النصف الثاين من عام  ،٢٠٢١استمرت صور اليأس
والقدرة والقوة مع خروج الناس للشوارع للتعبري عن واقعهم
يف مواجهة الحكم االستبدادي .ويف اآلونة األخرية ،تفاقمت
أشكال انعدام املساواة تلك مع تراكم اللقاحات وتخزينها يف
أوروبا وأمريكا الشاملية ،يف حني مل تستطع دول أفريقيا ونصف
القارة الجنويب الوصول إىل اللقاحات يف وقت مناسب وبكميات
كافية ،للحامية من كوفيد.١٩-
تدعم صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا
املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة يف الحركات النسوية
وحركات الدفاع عن حقوق النسا*ء ،وذلك لتمكينهن من تأمني
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معيشتهن ،ودعم بعضهن البعض ،واالستمرار يف عملهن قبل
وخالل وبعد الظروف الطارئة .ولهذا الغرض ،تقوم الصندوق
بحشد املوارد املالية من قاعدة عريضة من املانحني الدوليني
واملحليني املتزايدين ،من امللتزمني بتعزيز األجندة النسوية
وأجندة حقوق النسا*ء يف أفريقيا ،هذا باإلضافة ألشكال أخرى
من الدعم .وألننا نركز عىل الحاالت الطارئة والعاجلة ،فقد
لعبنا دورا ً فريدا ً يف التصدي لجائحة كوفيد ،١٩-خصوصاً عن
طريق االستفادة من خربتنا الهامة يف العمل مع الحركات
النسا*ئية خالل أوبئة أخرى مثل اإليبوال والكولريا.
يرسم تقرير «نريان تحت املطر» خريطة للجهود التنظيمية
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للحركات النسوية والنسا*ئية التي تلقت الدعم من صندوق
النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف عامي  ٢٠٢٠و٢٠٢١
مع انتشار كوفيد ١٩-يف العامل ،والذي رسعان ما تحول إىل
جائحة ،وبالتايل أثر عىل حياة األفارقة يف ثالثة موجات من
األعداد رسيعة التصاعد من اإلصابات والوفيات الناجمة
عن الفريوس .ثم يوضح التقرير عمل صندوق النقد العاجل
لحقوق املرأة يف أفريقيا خالل الجائحة .وأخريا ً ،ينظر التقرير
يف الدروس املستفادة واآلثار املرتتبة عىل سياقات وعمل كل
من الحركة النسوية والنسا*ئية وصندوق النقد العاجل لحقوق
املرأة يف أفريقيا يف آخر  ١٥شهرا.

كان عىل النسا*ء أن تتعاملن مع السياق الذي
ولدت وعاشت وماتت فيه الكثريات منا ،وأن
تقاومه وتحوله ،وهو سياق يتميز بتعبري خاص
عن العنف والتقلب وعدم القدرة عىل التوقع
وانعدام اليقني ،والرصاع والعداء .وتتجىل هذه
الخصائص أثناء األزمات املتعددة التي تجتاح
العامل بأرسه بطرق مختلفة.

 ما الذي يجب أن نأخذه يف االعتبار ونحن ننتقل إىل عرص جديد منتنظيمنا بطرق متكن  -بشكل مختلف  -من إعادة الضبط ،والتعايف،
والتجديد داخل حركاتنا؟
هذا التقرير هو باألساس طريقة لالحتفاء بهذه الذكرى وتقدير وتأكيد
جهودنا ،والتفكري والتعلم .وعىل نفس القدر من األهمية ،هذا التقرير
موجه لرشيكاتنا وحليفاتنا .كام أنه احتفال وذكرى وتعلم ،ووسيلة
للمساءلة.
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خلفية
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كوفيد ١٩-وإرث املرشوع االستعامري
لقد أدت قرون من االضطهاد االستعامري اإلمربيايل الرأساميل إىل انتزاع ثروة وموارد القارة ،فضالً
عن إضعاف استقاللية وقدرة الشعوب األفريقية .حتى عندما أطاحت حركات التحرير بالحكومات
االستعامرية ،مل تستطع تغيري وضع الشعوب األفريقية بطرق ملموسة .والواقع هو أن “التحرير” كان -
بدون استثناء  -تحوالً يف القوة السياسية وليس االقتصادية .عالوة عىل ذلك ،دخلت ال ُنخب السياسية يف
عالقة تواطؤ مع ال ُنخب االقتصادية املحلية والدولية ،التي استقطبتها وأفسدتها .ومن بني أهم تأثريات
أنظمة االضطهاد االقتصادي والسيايس تلك ،صعوبة الوصول إىل االحتياجات األساسية (املياه والطعام
والسكن والطاقة) والخدمات (الصحة والتعليم والضامن االجتامعي عىل األخص) .استجاب ًة إىل هذه
السياقات ،وبدافع التعهد بتغيري العامل ،قامت الحركات التقدمية بتنظيم وبناء التغيري حول مجموعة من
القضايا :الحق يف الغذاء واملياه واملأوى واملسكن والصحة الروحانية والتعايف ،وإنقاذ كوكب األرض وتغيري
الحوكمة من أجل املحاسبة ،والشفافية واملشاركة الفعلية ،وخلق اقتصادات ترتكز عىل احتياجات الناس،
والفوز بالحق يف الحصول عىل األرض وامتالكها ،ومقاومة الصناعات االستخراجية والعسكرة والعنف .لقد
فتحنا املجال ،ووسعنا قاعدتنا ،وولّدنا األمل واإللهام ،وشاركنا يف خلق العامل الذي نريد أن نعيش فيه.
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كان عىل النسا*ء أن تتعامل مع وتقاوم وتح ّول سياق يتسم بالعنف
والرصاع والعداء .يظهر هذا يف األزمات املتعددة التي تواجه العامل
بأرسه بطرق مختلفة ،مثل التهديدات املحدقة بالدميقراطية ،وأزمات
الرأساملية ،والعسكرة ،والرصاع والعنف ،وتطبيع املغايرة الجنسية
وكراهية النسا*ء والنظام األبوي ،واالضطهاد العرقي واإلثني ،والكارثة
املناخية .وقد أثرت هذه األزمات بدورها عىل الواقع املعييش للنسا*ء
واملجموعات املهمشة األخرى ،والتي تم الكشف عنها يف ظل الفقر
املدقع وانعدام املساواة االقتصادية ،وعدم املساواة االجتامعية،
وال ُعزلة واإلقصاء السيايس .لقد تأثرنا بشكل مختلف بأنظمة االضطهاد
تلك بناء عىل نوع الجسم ،والقدرة/اإلعاقة ،والطبقة االجتامعية،
وال ُعمر ،والجغرافيا ،وامليل الجنيس ،والتمييز ضد من اختار العمل يف
الجنس التجاري ،باإلضافة إىل عوامل أخرى.
ويف فرباير/مارس  ،٢٠٢٠وبينام يبدأ العامل عاماً وعقدا ً جديدين،
ظهرت جائحة كوفيد ١٩-وما تبعها من قرارات حكومية باإلغالق عىل
قارة منهكة بالفعل .وبالنظر إىل هذا السياق ،ال مجال للدهشة من
قدرة جائحة كوفيد ١٩-عىل التجذر برسعة واستمرارها خالل العام
التايل مع ارتفاع معدالت الوفيات واإلصابة بظهور موجات جديدة.
أثناء عملنا معاً لالستجابة للجائحة ،تساءلنا إىل أي مدى ميكن أن
تلتزم الشعوب األفريقية بإجراءات “التباعد االجتامعي” ،وأن يبقوا يف
منازلهم ،وأن يتحملوا تكلفة تعقيم أيديهم باستمرار والحصول عىل
مياه نظيفة جارية.

تتطلب االقتصادات املحلية ،ال سيام التي تنخرط بها النسا*ء ،تنقالً
واتصاالً مستمرين .ومل تكن القدرات والبنية التحتية لإلعالم واالتصاالت
مالمئة لضامن أن “املعلومات والتثقيف واالتصاالت” قادرة عىل حامية
العائالت واملجتمعات .وأدى انعدام ثقة الناس العاديني يف ال ُنخب
السياسية إىل تأخري اإلجراءات الوقائية ،ومقاومة املجتمعات املحلية
لقرارات ورسائل الحكومات ،مبا يف ذلك إجراءات اإلغالق الرسمية
إلبطاء انتشار الفريوس.
وبالتايل ،كان هناك شك كبري يف وجود عدوى كوفيد ١٩-واملخاطر
املرتبطة به .كام أدت ردود الفعل العسكرية من قبل الحكومات،
والتي تم فيها تعبئة الجيش أو استخدام الرشطة للقوة امل ُفرطة ،إىل
االرتفاع الشديد يف مستويات الفقر والعنف ضد النسا*ء واألشخاص
غري الخاضعات للتنميط الجندري ،خاصة يف غياب الخدمات املتمحورة
حول الناس وشبكات الضامن االجتامعي .ورسعان ما ظهر التدخل
املبارش استجابة لتأثري الجائحة عىل الحقوق األساسية يف جميع أنحاء
القارة ،مثل جنوب أفريقيا حيث عاىن الناس من غياب األمن الغذايئ،
أو أوغندا حيث عرقلت آليات التصدي للجائحة عملية التصويت
الدميقراطي.

لقد فتحنا املجال،
ووسعنا قاعدتنا ،وولّدنا
األمل واإللهام ،وشاركنا
يف خلق العامل الذي نريد
أن نعيش فيه.
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مع دخول العقد الجديد
يف أعقاب املوجتني األوىل والثانية من كوفيد ،١٩-الاليت
سبقن إنتاج لقاحات آمنة ،كشفت مسألة حصول الشعوب
األفريقية عىل اللقاح عن أوجه عدم املساواة العاملية
التاريخية الراسخة .الفصل العنرصي للقاح :إذ أعطت الدول
الغنية األولوية لربامج التطعيم الخاصة بها عىل حساب صحة
شعوب الدول األخرى ،ما أثر عىل حياة ومعيشة شعوب هذه
القارة وخلق دورة جديدة من العناء .ويف هذا السياق ،نتج
عن جائحة كوفيد ١٩-نفسها وعن قرارات اإلغالق املرتبطة
بها دمار هائل ،وهو ما عمق األزمات االقتصادية واالجتامعية
والسياسية القامئة بالفعل .وشملت اآلثار بالنسبة للنسا*ء
عدم القدرة عىل الوصول إىل ُسبل املعيشة والدخل ،وخدمات
الصحة النفسية ،والصحة الجنسية واإلنجابية والخدمات
الوقائية الشاملة ،وإجراءات التخفيف والتصدي للعنف ضد
النسا*ء والعنف املبني عىل النوع االجتامعي .كام زاد عبء
الرعاية عىل النسا*ء بشكل كبري ،يف محاولتهن تلبية احتياجات
عائالتهم األساسية ،مبا يف ذلك رعاية األطفال .وأصبح إيجاد
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حل جذري ودائم لقضايا الفقر وعدم املساواة أكرث إلحاحاً
اآلن أكرث من أي وقت مىض.
ومع بداية عام  ،2020كانت الناشطات النسويات قد أحرزن
تقدماً كبريا ً يف مواجهة السياقات العدائية من خالل تعميم
األفكار النسوية وإدخالها يف الخطاب االجتامعي والسيايس.
وص ّعدت النسويات عملهن ملواجهة األنظمة القمعية
والتعامل معها بشكل فعال ،وتوسعن يف مجال نشاطهن من
العمل عىل قضية واحدة إىل إلهام مجموعة من الرؤى عن
اإلنصاف ،واستطعن تطبيق مفهوم التقاطعية بشكل متزايد
يف الحياة اليومية لرفع الوعي باألشكال املتعددة واملتقاطعة
لالضطهاد .كام سعت الكثريات يف القطاع غري الربحي إىل
تخطي مسألة تعميم منظور النوع االجتامعي عن طريق
تشجيع التفكري النقدي املؤسيس حول كيفية تبني املبادئ
النسوية داخلياً وخارجياً .وعىل نحو مامثل ،قادت الوكاالت
املانحة التابعة لحكومات مثل املكسيك وكندا والسويد
الطريق يف تسمية سياساتهم الخارجية بالـ “نسوية” ،وتطبيق
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ذلك يف منحهم وبرامجهم حول العامل .كان الخيط الثاين ضمن
عمل النسويات هو الربط بني الفنون والنشاط يف املجال
العام والتعايف لتأسيس مامرسة شاملة للتحول والتغيري .وأدى
رد الفعل العنيف من ِقبل الجهات الحكومية وغري الحكومية
 مبا يف ذلك تدعيم األجندات الدينية والتقليدية واألجنداتاالقتصادية املحافظة  -إىل أن يكون العمل عىل تغيري املجتمع
له أثر نفيس وجسدي وعاطفي كبري عىل املدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء والناشطات النسويات .وكرد فعل ،أصبحت
مركزية العناية الذاتية والجامعية ،والعافية ،والعدالة التي
تسعى للتعايف أمور ُملحة يف عملنا ،وكذلك زيادة الجرأة يف
التعبري عن الحب باعتباره جزء ال يتجزأ من النسوية (بأشكالها
املختلفة).

مع بداية عام  ،2020كانت الناشطات
النسويات قد أحرزن تقدماً كبريا ً يف
مواجهة السياقات العدائية من خالل
تعميم األفكار النسوية وإدخالها يف
الخطاب االجتامعي والسيايس.
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صندوق نسوي أثناء الجائحة

2

( )١صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا وال ِعقد الجديد

يف عام  ،٢٠٢٠بعد مرور عقدين عىل تجربة إنشاء وبناء
صندوق النقد العاجل لحقوق النسا*ء يف أفريقيا ،أصبحت
الصندوق يف قمة نجاحها .بدأنا العام ونحن نشعر باإللهام
ومستعدات للمزيد من االنسيابية يف كافة جوانب العمل،
فقد ربطنا جوانب مختلفة من برامج عملنا مع الحوكمة
والسياقات الخارجية .وكنا نبني تطورا ً ثابتاً نحو مزيد من
الرتابط والتواصل بني الفن والتعايف والنشاط يف املجال العام.
واستطعنا أيضاً تعزيز الرتابطات بني العمل املحيل والوطني
واإلقليمي والعاملي .وت َّوجنا كل هذه املجهودات املختلفة
بواحدة من أقوى لحظات قصتنا  -املهرجان الذي أطلق
الجمهوريا النسوية يف ديسمرب  ٢٠١٩يف نايفاشا ،كينيا .تواصلت
أكرث من  ٣٠٠نسوية من  ٤٥دولة يف القارة سوياً للتأكيد
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عىل أهمية االنتقال إىل العمل من أجل العدالة التي تسعى
للتعايف .هذا التحول  -بجانب التعهد العميق للعمل بأشكال
تقاطعية – كان ييش بأننا نبدأ عام  ٢٠٢٠بوعي أكرب لالحتياج
إىل اتساق شامل عىل نطاق الحركات والقضايا واملوضوعات
واالسرتاتيجيات ونحن نبني معاً قارة أفريقية نسوية.
وبحلول يناير  ٢٠٢٠كان عملنا يُعد مساهمة فريدة لبناء
الحركات مع النسا*ء والنسويات من خالل آلية االستجابة
العاجلة ومبادرات املنارصة القوية املدعومة بالبحث والتعلم.
وكانت املنارصة تتم مع الحركات النسوية عىل قضايا نسوية
طويلة األمد وأخرى مستجدة ،باإلضافة إىل العمل املبارش مع
الجهات الفاعلة يف املجال الخريي لحشد املوارد للمدافعا*ت
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عن حقوق النسا*ء األفارقة الاليت تتعاملن مع مواقف
عاجلة .وتبلور عملنا بشكل مبارش مع الحركات النسوية
والنسا*ئية ليصبح وظيفته ومنهاجه “دعم وتضامن” هذه
الحركات .كان هذا يف شكل منح االستجابة العاجلة واملنح
االسرتاتيجية امل ُخصصة لدعم تغيري السياقات التي تعمل فيها
املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة .ويتطلب عمل الدعم
والتضامن  -كام كان من املقرر أن يعكس إطارنا االسرتاتيجي
الجديد  -ثالثة عنارص أساسية :تقديم املنح ،واملرافقة
والتواصل ،وربط املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة
ببعضهن .كانت الجمهوريا النسوية موردا ً أساسياً لصندوق
النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا كمنظمة ،وللحركات
النسوية والنسا*ئية األوسع ،والتي قدمت مناقشات وفعاليات

ومساحات ولحظات خاصة أظهرت للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة قوة العناية الفردية
والجامعية والعدالة التي تسعى للتعايف.

البحث عن االنسيابية يف كافة جوانب العمل كصندوق
نسوي يف سياق كوفيد١٩-
بعد فرتة وجيزة من املشاورات الناجحة يف نريويب حول التوثيق النسوي للعناية الذاتية والجامعية،
اكتُشفت أوائل حاالت فريوس كورونا املستجد يف أفريقيا يف فرباير/مارس  .٢٠٢٠بدأت العديد من
الحكومات يف فرض إغالقات عامة باعتبارها أفضل وسيلة لوقف االنتشار .التأثر السلبي طال الدولة
واملجتمع املدين واإلعالم عىل الفور ،إذ تعرضوا لصدمة جراء هذه األزمة غري املسبوقة .وكان رد
فعلنا الفوري هو حشد آلياتنا الداخلية لبذل جهد جيد التوقيت ،موجه ومتأصل إلظهار الصداقة
والدعم واألختية  -التضامن  -مع النسويات والناشطات واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء .متكنت
صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا من تقديم منح االستجابة العاجلة بفضل ثالثة
عوامل :هي الجاهزية ،وجدوى (ومالمئة) الصندوق وترابطه مع النسا*ء يف الحركات (عملنا الخاص
بإنشاء العالقات) .ونستخدم هذه العوامل الثالثة كأساس ملشاركة املالمح الرئيسية يف استجابتنا
لكوفيد ١٩-أثناء التفكري يف كيفية وصول الصندوق إىل أكرث من مئة ألف من النسا*ء والفتيات أثناء
الجائحة وما ترتب عليها من آثار.
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( )٢ملاذا تحتل صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا موقعاً فريدا ً كان ُيكّنها
من االستجابة إىل الجائحة؟
 ١#قوتنا الداخلية :الجاهزية

“كانت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا الجهة األوىل التي تسألنا “ما الذي نستطيع
أن نقدمه؟” ومل تكن لنا عالقة ُمسبقة معهن .لقد متكن من بناء الثقة والتعامل مع القضايا التي
نشعر بالشغف تجاهها ،والتي مل ي َر املمولون اآلخرون الحاجة لالستثامر فيها يف ذلك الوقت .غري
أنه بعد أن قدمن لنا منحة قدرها  ٢٠ألف دوالر أمرييك ،تواصلت معنا منظمتني أخرتني لتقديم
دعمهام لنا .مل يكن لدى الجهتني املانحتني أي فكرة عام يعنيه مفهوم العافية .انظري كيف بدأت
جهة مانحة حراكا عندما مل متول ما متوله كل الجهات األخرى .انظري كيف تنمو بذرة بسبب نوع
االستجابة التي تقدمها جهة مثل صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا .تستطيعني أن
تتخييل ما ميكن أن تفعله  ٢٠ألف دوالر أمرييك لنا .يحتاج املمولون أن يروا األشياء بشكل مختلف،
وبهذا سوف يلهمون ممولني آخرين .رمبا لن تتمكن صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا
من رؤية الــ ١٣٨امرأة الاليت مررن بهذا املنزل ،إال أن جميعهن ممتنات لرسير وطعام دافئني .ال
نستطيع أن نقول أن جميعهن تعافني أو أننا قمنا بتقييم االستدامة طويلة األمد لعملنا ،لكن يف
الوقت الحايل ،ما نقوم به يضع النسا*ء عىل طريق هام للتعايف”.

أحد مجاالت خربتنا األساسية هي اإلجراءات العاجلة ،مبا
يف ذلك حاالت الطوارئ .لدينا خربة كبرية ( ٢٠عاماً) يف
االستجابة للمواقف العاجلة ،مبا يف ذلك األزمات الصحية
مثل أوبئة فريوس نقص املناعة البرشي واإليدز ،وإيبوال،
والكولريا .وقمنا بتعبئة مواردنا البرشية واملالية والتقنية
الداخلية لتقديم الدعم يف الوقت املناسب للمدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء األفارقة ومجموعاتهن وتشكيالتهن.

(من مقابالت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا عن مسار العدالة التي تسعى للتعايف)
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ااملالمح البارزة:

بصفتنا صندوق نسوي معني بدعم حركات النسا*ء يف الحاالت الطارئة ،الجاهزية هي مسألة مركزية
للقيام باستجابة طوارئ ُمصممة جيدا ً .خالل أسبوعني من أول توثيق لحاالت اإلصابة بكوفيد ،١٩-بذلنا
جهودنا امل ُنسقة للتضامن مع حركات حقوق النسا*ء والحركات النسوية.
التفعيل :مع انتشار فريوس كورونا يف جميع أنحاء العامل ،قمنا بتفعيل آليات داخلية لتقديم دعمنا للحركات التي نخدمها من خالل

اإلجراءات التالية:
•وضع املنظمة بأكملها يف حالة تأهب قصوى ملعرفة تأثري كوفيد ١٩-علينا وعىل رشيكاتنا وعىل الحركات النسوية.
•مراقبة الواقع واملخاطر حتى تتمكن املنظمة من إعداد تدخل اسرتاتيجي يف الوقت املناسب ،خصوصاً بني فريق اإلدارة.
•إنشاء مساحة اتصال جامعية لتبادل املعلومات واالجتامعات ووضع االسرتاتيجيات.
•االنخراط بقوة ونشاط يف التعلم والبحث عرب اإلنرتنت عن فريوس كورونا الجديد ،وتوعية أنفسنا ،ومراعاة اآلثار املرتتبة عىل أفعالنا
داخلياً وخارجياً.
•التواصل بانتظام مع املمولني لتنبيههم إىل تطورات الوضع واالحتياجات املستجدة الخاصة بالتمويل.
•متابعة السياقات السياسية واالقتصادية واالجتامعية األوسع يف القارة وداخل أقاليمها وعرب البلدان.
•ترتيب اجتامعات عىل مستوى املنظمة ملناقشة الحقائق واملخاطر والتهديدات ،وتعزيز إجراءاتنا ملواجهة ما أُعلن الحقاً أنه جائحة.
•االنخراط يف العمل الخاص بإنشاء العالقات ،مبا يف ذلك التواصل مع شبكاتنا ملعرفة آراء وأفكار رشيكات املنح والرشكاء االسرتاتيجيني
عرب الحركات العاملية ،وخصوصاً يف القارة األفريقية.
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تنظيم أنفسنا :لتعزيز عملنا وموقعنا يف مسألة الجاهزية ،قمنا بتحديد السياق الخاص
بالجائحة وإجراء تحليل للمخاطر والتهديدات ،واستخدام وتطبيق دروس تعلمناها من خالل
عملنا يف حاالت الطوارئ املامثلة .وقد طورنا رؤية جامعية قامئة عىل الرعاية ألهدافنا وأدوارنا
وتركيزنا وآلياتنا وأساليبنا ،حتى نتمكن من تقديم دعم فعال وقوي وذو صلة بكوفيد١٩-
لحركاتنا.
نتج عن تفعيلنا ألنظمتنا الداخلية الطارئة يف الوقت املناسب خطة عمل للطوارئ محددة
لفريق العمل ،سواء لعملنا داخل الصندوق أو خارجه .هذه الخطة عبارة عن مجموعة اتفاقات
بناء عىل املامرسات الفُضىل (مام تعلمناه يف عملنا ومن عمل اآلخرين) وكيف يجب تطبيقها
يف استجابة صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا لكوفيد ،١٩-نظرا ً للسياقات الحالية.
أرشدتنا هذه الخطة وأبقتنا متصالت بالواقع خالل أول عام من الجائحة .نُنظم أنفسنا وفقاً
لهذه الخطة كالتايل:
اإلدارة الداخلية للموارد البرشية :تشاورنا مع موظفات الصندوق لتحديد وتلبية
احتياجاتهن ،مبا يف ذلك املوارد الرضورية .أعربت املوظفات عن أولويات تخص التكنولوجيا
وأدوات العمل عن بُعد ،والرغبة يف تعيني أخصائية نفسية إلقامة جلسات دعم جامعية ولتقديم
املشورة والدعم ،باإلضافة إىل الخدمات الفردية ،واالهتامم باألجازات ،واعتامد ترتيبات عمل
مرنة واتباع أسبوع عمل أقرص ،وإنشاء صندوق رعاية مخصصة لكوفيد ١٩-ملوظفات صندوق
النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا.
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“ما تزال إجراءات العافية الخاصة بكوفيد ١٩-ملوظفي الصندوق طوق
نجاة بالنسبة يل يف التعامل مع اآلثار امل ُدمرة لهذه الجائحة الصحية عىل
حيايت وعىل املجتمع الذي أعيش فيه .لقد فقدت الكثري فجأة وكان ذلك
مبثابة إنذار حتى أعطي أولوية للحفاظ عىل شعوري بالرعاية واحتياجايت
األساسية الخاصة بالصحة والعافية .لقد أدركت أنه ميكن بسهولة
أن يختل امليزان ويغمرين الشعور باالستنزاف والفقد واإلجهاد بسبب
قوى خارجة عن إرادتنا أحدثت دمارا ً يف حيايت العملية والشخصية .لقد
استخدمت العديد من تلك اإلجراءات ،إال أن أهمها كان أسبوع العمل
القصري والدعم النفيس .بعد حضور جلسات الدعم الجامعي للموظفات
مع األخصائية النفسية ،قررت أن آخذ معها جلسات فردية ،وكان ذلك
مفيدا ً للغاية .أستمر يف الحصول عىل الدعم النفيس حتى بعيدا ً عام
تقدمه الصندوق ،ويلعب هذا دورا ً مهامً يف مساعديت عىل أن اتساق
أفعايل وتفكريي مع ما يجري داخيل أثناء عملية التعايف التي أمر بها
داخلياً وخارجياً”.
(موظفة يف الصندوق أثناء عملية مراجعة داخلية)

اسرتاتيجية الحوكمة :التي تناولت مسألة القيادة
النشطة ومشاركة مجلس إدارة صندوق النقد العاجل
لحقوق املرأة يف أفريقيا يف صنع القرار ،وتبادل وجهات
النظر ،وإصدار التوصيات الالزمة .تضمن الدور القيادي
للمجلس أعامال تخص برامج الصندوق املختلفة ،وتخفيف
وإدارة املخاطر ،ومسائل تخص ميزانية ومتويل املانحني .كام
تناولت اسرتاتيجية الحوكمة مسألة التنسيق والرتابط ،والتي
هدفت إىل إقامة روابط مع املنظامت االسرتاتيجية الرشيكة
والصناديق الشقيقة والتعلم منهم.
اسرتاتيجية تثقيف املانحني :التي تضمنت إحاطة
املانحني بواقع وتجارب رشيكات املنح والحركات النسوية
والنسا*ئية ،وتقديم املشورة بخصوص دورهن وإسهامهن،
والتفاوض إلدخال تعديالت تسمح بإطار أكرث مرونة بناء عىل
الحقائق الجديدة.
اسرتاتيجية البحث والتوثيق :التي تضمنت استعراض
األدبيات الخاصة بالجائحة والحقائق املتعلقة بسياقها،
والتحليل امل ُسيس لصندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف
أفريقيا لآلثار الجندرية لكوفيد ،١٩-ومقال حول التعامل مع
العنف املبني عىل النوع االجتامعي أثناء الجائحة .تتضمن
هذه االسرتاتيجية أيضاً التوثيق بعناية لالستجابة لكوفيد١٩-

(داخلياً وخارجياً) كعملية تعلم ومنتج بحثي وورقة موقف
حول قدرة اإلعالم واملانحني عىل التعاون مع منظامت حقوق
النسا*ء أثناء الجائحة .تستند هذه االسرتاتيجية إىل رؤى من
رشيكات املنح ومستشاري صندوق النقد العاجل لحقوق
املرأة يف أفريقيا بخصوص التحديات الناجمة عن كوفيد١٩-
وآليات التخفيف والتصدي له ،باإلضافة إىل التعديالت يف
املنح والرشاكات الحالية.
اسرتاتيجية تقديم املنح :التي تضمنت تحليل
إلمكانيات رشيكات املنح يف تنفيذ األنشطة واملخرجات أثناء
الجائحة واإلغالقات الحكومية ،وتلخيص تأثري كوفيد١٩-
وتقييم طلبات املنح (مبا يف ذلك عدد الطلبات الواردة وعدد
املنح امل ُقدمة ،وطبيعة األنشطة امل ُقرتحة من الرشيكات).
وبالتقاطع مع عملنا يف مجال التوثيق ،قمنا أيضاً بإعداد مقال
عن الطرق العملية التي دعمنا من خاللها رشيكات املنح.
هنا أولينا اهتامماً خاصاً لبعض أكرب مخاوفهم ،مبا يف ذلك
االحتياج إىل استخدام مرن للمنح بدالً من االعتامد عىل العمل
واملخرجات امل ُتفق عليها وامل ُخطط لها قبل الجائحة.
اسرتاتيجية االتصال والنشاط يف املجال العام باستخدام
الفن :التي تضمنت العمل مع مبدعني يصنعون أعامالً
فنية ُملهمة للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء وإرشاكهم يف

أنشطة الجمهوريا النسوية .تتضمن االسرتاتيجية أيضاً تبادل
املعلومات واالتصال من خالل ندوات عرب اإلنرتنت عن العناية
الذاتية والجامعية واملوضوعات املنبثقة من عمل الجمهوريا
النسوية.

بحلول نهاية األسبوع األول من مارس  ،٢٠٢٠كانت
صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف
وضع جيد لدعم املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء
األفارقة ومجموعاتهن.

نيران تحت المطر :االستجابة النسوية من صندوق النقد العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا لكوفيد١٩-

17

استوفت منحنا معايري املالمئة من
خالل تلبية احتياجات الرشكاء األكرث
إلحاحاً .وأعربت رشيكات املنح عن
ردود فعل إيجابية للغاية ،إذ وصفن
صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة
يف أفريقيا بأنها متاحة وداعمة
ومنفتحة .نعترب خربة رشيكاتنا
عنرصا ً أساسياً يف تقيمنا للنجاح.
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"كان هذا التمويل جزءا ً ال يتجزأ من متكني النسا*ء األكرث
ترضرا ً من التأثريات االجتامعية-االقتصادية لكوفيد،١٩-
والحصول عىل الدعم واملعلومات حول العنف املبني عىل
أساس النوع االجتامعي ،والتي مل تكن لتتوفر بدونه".
 رشيكات املنح  -زميبابوي"هذا التمويل يف غاية األهمية ،خصوصاً يف سياق
كوفيد .١٩-عىل سبيل املثال ،أثناء تخطيطنا لعام
 ٢٠٢٠ركزت منظمتنا عىل املنارصة من أجل مناخ أكرث
ترحيباً بالعامالت يف الجنس واملثليات ومزدوجات
امليول الجنسية واملتحوالت جنس ًيا والكوير يف رواندا.
عندما وصلت الجائحة ،مل يكن باستطاعتنا االستجابة
لالحتياجات األساسية ،فهن كن يحتجن إىل الطعام للبقاء
عىل قيد الحياة أثناء فرتة اإلغالق الحكومي .كان هذا
التمويل ذا أهمية قصوى من حيث االستجابة العاجلة
للوضع املفاجئ عن طريق حامية عافية العامالت يف
الجنس واملثليات ومزدوجات امليول الجنسية واملتحوالت
جنسيًا والكوير يف رواندا".
 -إحدى رشيكات املنح  -رواندا
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"أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري لصندوق النقد
العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا ،بالنيابة عن النسا*ء
والفتيات ذوات اإلعاقة ،عىل توفري األموال خالل تفيش
كوفيد ،١٩-والتي ساهمت إيجابياً بشكل كبري يف عافيتنا
أثناء هذه الفرتة العصيبة".
ناشطة يف مجال حقوق اإلعاقة  -سرياليون
«منذ بدء اإلغالق الحكومي ،أصبح الوصول إىل املرافق
الصحية ميثل مشكلة ألنه مل يكن مسموحا لنا بالتنقل،
واستخدام وسائل تنظيم األرسة ليس مقبوال يف ثقافتنا.
نحن نعاين ألننا مل نتعلم وأزواجنا ال يوافقون عىل تنظيم
األرسة .بفضل هذا التمويل ،أصبح لدينا فهم أفضل
لوسائل تنظيم األرسة املتاحة ،والتي ستساعدنا عىل منع
املزيد من حاالت الحمل والحفاظ عىل السالم يف منازلنا».
إحدى رشيكات املنح -جنوب السودان

تقيس صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا مدى مالمئة مساهامتنا لالحتياجات النفسية واالجتامعية
التي عربت عنها املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء .كانت الجمهوريا النسوية عامالً رئيسياً يف تطوير وكشف املساحات
املختلفة لتلبية هذه االحتياجات من خالل وسائط اإلعالم املتعددة واملنصات املتنوعة.
نظمت الجمهوريا النسوية لقاءات مجتمعية ،ولقاءات أوبونتو ،وحلقات للتعايف ،وندوات ،والتي تلقينا بشأنها ردود
فعل إيجابية .تضمنت األنشطة التايل:

•مقهى ساعة السعادة ورقصة اليموجا.

دعونا نكون سعداء ونشارك ونرقص معاً يف عيد العامل  ٢٠٢٠احتفاالً مبساهامتنا الجامعية .نجرؤ عىل البقاء أحياء
حتى يف مواجهة الجائحة.

•لقاء أوبونتو ،مل ننت ِه بعد!

العناية الجامعية والعافية الشاملة ،إذ أُرشدنا للعالج عن طريق أغنية كوجيجوا ،والفحص الشامل للجسم.

•لقاء أوبونتو

استكشاف كتابة اليوميات التكاملية داخل العناية الجامعية ،وكتابة جورشا التعبريية.

•حلقة أوبونتو للتعايف :املشاركة والعناية

مساحة افرتاضية ،حيث نجلس يف دائرة خيالية ملشاركة حقيقتنا.

•لقاء أوبونتو

كتابة جورشا التعبريية وجلو يوغا

•آخر لقاء أوبونتو

احتفال بالحرية واالحتامالت املمكنة من خالل رقصة اليموجا.

•شهر باموجا :لقاء با-موزييك للتعايف

رحلة سياسية احتفالية متمركزة حول الهوية األفريقية من خالل األغنية واملوسيقى.

•لقاء افرتايض للتعايف :الرعاية والتواصل يف األزمات وبعدها  -دروس اللحظة الراهنة

تناولت قوة بناء املؤسسات وال ُبنى التحتية التي تخدم أجندة نسوية متأصلة يف العناية الذاتية والجامعية.
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 ٢#قوتنا الخاصة :املالمئة

يعتمد دور صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف تقديم
الدعم والتضامن للحركات النسوية والنسا*ئية عىل ما تعرب عنه تلك
الحركات من احتياجات وأفكار وأولويات ،جنباً إىل جنب مع عملنا
لرصد وتحليل األمناط يف السياقات وداخل الحركات .ولضامن أن
يكون عملنا مالئم لكل هذا ،يتضمن النهج الذي نتبعه بناء العالقات
مبرور الوقت ،مع وإىل جانب الناشطات النسويات واملدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء ومع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة
واملؤسسات .يتناول القسم التايل عملنا الخاص بإنشاء العالقات ،إذ
نعرض املالمح البارزة يف ما يتعلق بعالقاتنا .هنا سوف نركز عىل
مالمئة الدعم الذي نقدمه لواقع النسويات واملدافعا*ت وكيف نقوم
بتقدميه.
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املالمح البارزة:
املالمئة
 .1املنح الجديدة
كانت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف مكان مناسب لدعم رشيكات املنح
بعد وقت قصري من قرارات اإلغالق الحكومية الناتجة عن فريوس كورونا يف أفريقيا ،باعتبارها
صندوق نسوي لحقوق املرأة مؤمنة بالهوية األفريقية .وبحلول مايو  ،٢٠٢٠كانت لدينا رؤية
واضحة عن كيفية تطبيق دورنا يف تقديم املنح .أوالً ،بناء عىل االستامع والتشاور مع شبكاتنا
وأبحاثنا امل ُبكرة حول الوباء ،فقد خططنا وأعلنا عن نيتنا لتقديم منح جديدة للتايل:
 )١تطوير رسائل ومعلومات جندرية عن الفريوس ونرشها عىل نطاق واسع.
 )٢ترجمة املعلومات امل ُعقدة عن كوفيد ١٩-التي تصدرها الحكومات وخرباء الصحة العامة
إىل رسائل بسيطة ،وإىل لغات محلية كلام أمكن ذلك.
 )٣إجراء بحث عميل لتوثيق آثار الوباء عىل النسا*ء واملجموعات غري الخاضعة للتنميط
الجندري.
 )٤خلق الوعي/التثقيف بشأن كوفيد ١٩-عىل املستوى القاعدي عن طريق استهداف
مجتمعات األحياء الفقرية الريفية/الحرضية واملجموعات األخرى امل ُعرضة للخطر.
 )٥دعم املبادرات االسرتاتيجية واملستدامة الجريئة والفريدة من نوعها التي تقرتحها فئاتنا
املستهدفة يف جميع أنحاء أفريقيا.

كنا مدركات متاماً يف جميع تحليالتنا وخططنا اللتزاماتنا
بشأن:
 -١األولويات املواضيعية :العدالة االقتصادية  -االستقالل
الجسدي  -الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية  -العنف
املبني عىل النوع االجتامعي.
 -٢التدخالت االسرتاتيجية :التضامن والدعم  -القيادة املعرفية
 املنارصة وإعداد األجندات  -تعزيز ثقافات الرعاية  -بناءالرشاكات والتحالفات.
 -٣النسا*ء املهمشات :النسا*ء يف األحياء الفقرية الريفية
والحرضية  -الالجئات واملسجونات  -النسا*ء العامالت يف
االقتصاد غري الرسمي مبا يف ذلك البائعات الجائالت ،العامالت
يف قطاع الرعاية وعامالت الجنس  -النسا*ء ذوات اإلعاقة
وخصوصاً املتعايشات مع فريوس نقص املناعة املكتسبة
واإليدز من بني األمراض امل ُزمنة األخرى  -األشخاص غري
الخاضعات للتنميط الجندري.

 .٢املنح الحالية

دعونا رشيكاتنا الحاليات إىل إعادة تشكيل منحهن الحالية
ومناقشة التغريات امل ُحتملة يف تنفيذ األنشطة امل ُتعاقد عليها،
عىل سبيل املثال:
•تبديل األنشطة لتتامىش مع البيئة والتحديات الحالية.
•تأجيل أو إلغاء األنشطة ،خاص ًة االجتامعات التي تتطلب
حضور شخيص (غري افرتاضية).
•تأخري تسليامت املنح مثل التقارير الختامية.

•التعامل مع حقيقة أن بعض األنشطة امل ُخطط لها قد ال
يتم تنفيذها.

وأصبح لدى املمولني وضوح يف ما يتعلق بحجم االحتياجات
عىل األرض ،وذلك بتثقيفهم حول مدى تأثري الجائحة ،ما
مكنهم من االستجابة لها بشكل أكرب.

يف حني نفكر يف مساهمتنا ،نحتفي ونؤكد عملنا عىل:
 -١املنح امل ُعاد تشكيلها :بعد تقديم قدر كبري من الدعم
لرشيكات املنح التخاذ قرار بشأن إعادة تشكيل املنح ،متكنا
من تعديل عدة منح .استطاعت العديد من الرشيكات إجراء
تعديالت طفيفة أو التأخري دون االحتياج لتعديل العقود.
 -٢املنح الجديدة :قدمت صندوق النقد العاجل لحقوق
املرأة يف أفريقيا  ٢٠٥منحة متعلقة بكوفيد ١٩-بني مايو ٢٠٢٠
وأغسطس  ٢٠٢١تغطي كافة املوضوعات ،يف  ٣٢دولة يف
جميع أقاليم القارة .وبلغ إجاميل املنح امل ُخصصة 1,063,766
دوالر أمرييك.
 -٣تعزيز اإلتاحة :طأمنا رشيكات املنح الحاليات وامل ُحتمالت
بشأن إمكانية التواصل معنا باستخدام مختلف منصات
التكنولوجيا البسيطة واملعقدة عىل مدار  ٢٤ساعة كل يوم
وطوال أيام األسبوع .وقد تابعنا العمل يف الوقت املناسب مع
رشيكات املنح لتوفري الدعم يف هذا الوقت الصعب.
 -٤تثقيف الجهات املانحة واملنارصة الفعالة :أثرت صندوق
النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا عىل املمولني حتى
يعطوا األولوية لتمويل الحركات القاعدية ،وتقديم متويل مرن،
وتوجيه املوارد لالستجابة لكوفيد .١٩-استطاعت الصندوق
جذب  ١١مانحاً جديدا ً لدعم أعامل التصدي لكوفيد.١٩-

 .4البحث اإلجرايئ

 .٣احتفاء وتأكيد

أتاح تقييامن لالحتياجات أُجريا يف مايو  ٢٠٢٠وفرباير ٢٠٢١
الفرصة للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة للتفكري يف
أولوياتهن يف سياقاتهن السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
وقد اسرتشدنا بهذين التقييمني يف عملنا التضامني املبارش،
واملنارصة بشكل واسع ،ووضع أجندات العمل.
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تعزيز املالمئة من خالل البحث
شكلت املحادثات مع رشكائنا وبناة الحركات األخريات
الخريطة التي رسمناها للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء يف
أفريقيا .كن يشعرن بقلق شديد بشأن صحتهن وصحة أرسهن
والفئات املستهدفة يف عملهن ،وعن مدى قدرتهن عىل تنفيذ
التزاماتهن تجاه النسا*ء واألشخاص غري الخاضعات للتنميط
الجندري .شكلت هذه املحادثات تعاملنا مع الجائحة ،بجانب
العمل املستمر لصندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا
يف القيام بتحليل األمناط مبفهوم نسوي.
تلقت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا بني
فرباير ويوليو  ٢٠٢٠أكرب عدد عىل اإلطالق من طلبات املنح
يف مثل هذه الفرتة الزمنية ،بواقع  ٧٥٩طلب .قبلنا )٪١٨( ١٣٤
منها .وركزت غالبية الطلبات عىل:
•التوعية بشأن الوباء (مبا يف ذلك تبسيط وترجمة
املعلومات العلمية امل ُعقدة).
•لوازم وأدوات الوقاية الشخصية.
•إنشاء مرافق لغسل األيدي يف املجتمعات املحلية
وتحسني قدرة النسا*ء عىل الوصول إىل املياه.
•تدريب النسا*ء عىل فرص اقتصادية عملية واسرتاتيجية،
مثل صناعة الكاممات وامل ُطهرات والصابون السائل.
•التوعية بارتفاع أعداد حاالت العنف الجنيس والعنف
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املبني عىل النوع االجتامعي وبالخدمات املتاحة للتعامل
معها.
•مبادرات املنارصة التي تهدف إلدماج النسا*ء  -خصوصاً
النسا*ء املستبعدات بشكل هيكيل  -يف اآلليات اإلقليمية
واملحلية للتصدي لكوفيد.١٩-
•التأكد من وجود أنظمة دعم متاحة للمدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء األفارقة والفئات املستهدفة من عملهن.
قررنا يف أبريل  ،٢٠٢٠بناء عىل الحجم غري املسبوق من الطلبات
والشعور الحقيقي باليأس ،إجراء تقييم رسيع لتعميق فهمنا
لتأثري كوفيد ١٩-عىل النسا*ء بشكل عام ،واملدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء ومنظامتهن بشكل خاص .يف حني كان الغرض
األسايس من التقييم هو االسرتشاد به يف استجابتنا للوضع أثناء
تطوره ،إال أننا رأينا أن هذا التقييم سوف يساعدنا أيضاً يف
االستجابات الطارئة املستقبلية ويف التعلم بني املدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء.
يف مايو  ،٢٠٢٠نرشنا استطالعا للرأي عرب اإلنرتنت باللغة
اإلنجليزية والفرنسية لجمع البيانات من  ٨٥من رشيكات
املنح .كشف استطالع الرأي أن غالبية املشاركات ( )٪٧٣شعرن
بأن كوفيد ١٩-عطل تنظيمهن لألنشطة وأخل من قدراتهن.
قالت  ٪٢٦فقط من املشاركات إن كوفيد ١٩-كان له تأثري
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معتدل أو طفيف عليهن ،و ٪١قلن إنه أدى إىل تعطيل ضئيل.
أجرينا تقييم ثانٍ يف فرباير  ٢٠٢١مع أكرث من  ٤٠٠مشاركة
من كافة أنحاء أفريقيا ،ع ّمق فهمنا إلجراءاتنا الخاصة بتقديم
املنح ،وسجل لحظة مهمة يف حركاتنا للتخطيط بشكل أفضل
ملساهمتنا جنباً إىل جنب مع امل ُموالت النسويات األخريات.
ساهم هذا التوثيق يف تشكيل الذاكرة ،والتأكيد واالعرتاف
بتجاربنا واالحتفاء بها ،إىل جانب الحداد والتعايف .ميكن العثور
عىل نتائج هذا التقييم يف القسم الرابع أدناه .تحسن هذا
التحليل بشكل أكرب عن طريق إرشاك املدافعا*ت عن حقوق
النسا*ء يف عملية التشاور وإبداء املالحظات التي قامت بها
الجمهوريا النسوية عن طريق سلسلة أوبونتو.

 ٣#قوتنا الخاصة  :بناء العالقات

نؤمن أن نوع التغيري الذي تطمح إليه النسويات يجب
أن يتطرق إىل األسباب الجذرية للقمع الذي نتعرض له
كنسا*ء وأشخاص غري خاضعات للتنميط الجندري  -أي
العوامل البنيوية .إن رعاية الصداقة واألختية والتضامن
داخل وبني الحركات ،وبني أجزاء مختلفة من الحركات
النسا*ئية والنسوية أمر بالغ األهمية لتحقيق هذا التغيري
الجذري .إن مساهمتنا يف بناء العالقات يتضمن املرافقة،
وتشبيك رشيكاتنا بعضهن ،وتقديم املعلومات الالزمة
واملنح لهن.
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املالمح البارزة:
بناء العالقات

كان هدفنا هو إظهار الوجود واإلتاحة ،وجعل أنفسنا مرئيات كمورد لحراك النسويات واملدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء
 .١التشبيك :التزاما بشعارنا بوضع أصابعنا عىل النبض وأذننا عىل األرض ،تواصلت العامالت يف الصندوق من مختلف برامج العمل -
املوجودات يف  ١٤بلد أفريقي ولديهن معرفة بـ  ٣٧لغة أفريقية  -مع الشبكات النسوية والنسا*ئية التي تضم أفرادا ومجموعات .تناولت
هذه النقاشات مجموعة واسعة من املوضوعات املتعلقة باملخاوف امل ُلحة والخطط االسرتاتيجية طويلة األمد .وقمنا بتشبيك رشكائنا
والفاعلني يف شبكاتنا ببعضهن بناء عىل األهداف واملوضوعات املتشابهة .كام دعمنا العمل الجامعي وساهمنا يف بناء الحركات يف إطار
عملية تغيري أوسع عن طريق تشبيك  ٦٧مدافعة أفريقية عن حقوق النسا*ء ببعض.

 .٢بيانات :أصدرنا بيان تضامني لإلعالن عن تعهدنا بفهم الحركات وهن/نحن ندخل يف مساحات مجهولة بسبب الجائحة العاملية.
رشح البيان أوجه الدعم املتاحة للرشيكات الحاليات وامل ُحتمالت أثناء  ،٢٠٢١/٢٠٢٠وقدم للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة طرق
متعددة للتواصل مع فريق عمل صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا ،مبا يف ذلك طرق متخصصة للتواصل مع مجموعة من
رشيكات املنح مثل النسا*ء ذوات اإلعاقة ،ضمن أخريات.
 .٣املعلومات :استنادا ً إىل مخاوف وارتباك وأسئلة املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة والناشطات النسويات ،حدثنا “األسئلة
املتكررة” عىل منصاتنا املختلفة .وقد حرصنا أيضاً عىل تحرك ِفرق عملنا بشكل جامعي ومتناغم لتنفيذ خطة عملنا املتعلقة بكوفيد.١٩-
استطاعت العامالت يف الصندوق تنسيق وصول األسئلة اآلتية من مختلف الجهات إىل األشخاص املعنيني داخل فريق العمل .ونفس
الشئ بالنسبة إىل الفاعليات الخاصة التي قمنا باستضافتها ،إذ تأكدنا من مشاركة الدعوات ومتابعتها عىل نطاق واسع من فريق العمل
يف نطاق شبكاتهن الشخصية .وقد أتاح ذلك مشاركة واسعة النطاق يف إجراءاتنا عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.
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 .4املرافقة :يظهر تعهدنا املستمر برعاية عالقاتنا مع رشيكات املنح الحاليات وامل ُحتمالت من خالل عملنا
عىل تقديم الدعم جنباً إىل جنب مع تخصيص املنح .يختلف هذا الدعم بناء عىل احتياجات رشيكات املنح.
تتضمن املرافقة حلقات دراسية عرب اإلنرتنت حول مواضيع محددة ،هي العدالة االقتصادية ،وبناء الحركات،
والعنف املبني عىل النوع االجتامعي ،والعدالة البيئية واملناخية ،وسياسات التوثيق .عالوة عىل ذلك ،قدمنا
دعام لبناء القدرات لتطوير طلبات املنح امل ُقدمة لصندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا ،وقدمنا
املشورة لرشيكاتنا حول فرص التمويل املتاحة مثل االستجابة النسوية لكوفيد ،١٩-والقيام باجتامعات فردية،
وغريها من الطرق األخرى.

متاشياً مع شعارنا لوضع أصابعنا عىل النبض
وأذننا عىل األرض،تواصلت العامالت يف الصندوق
من مختلف برامج العمل واملواقع الجغرافية
والسياقات اللغوية مع شبكاتهن الفردية
والجامعية .تناولت هذه النقاشات مجموعة
واسعة من املوضوعات متعلقة باملخاوف امل ُلحة
والخطط االسرتاتيجية طويلة األمد .وقد قمنا
بتشبيك رشيكاتنا والفاعالت يف شبكاتنا ببعضهن
بناء عىل األهداف واملوضوعات املتشابهة.

 .٥املشاورات واالستامع الرسميني وامل ُصممة خصيصا ً :مبادرة رئيسية قامت بها صندوق النقد
العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف عامي  ٢٠٢١/٢٠٢٠إلجراء تحليل عام/موحدة لألمناط باستخدام كل من
البيانات الخارجية والتحليل الداخيل ،والذي متت ترجمته إىل تقييمني لالحتياجات شاركت فيهام  ٤٨٥رشيكة
منح ومستشارات من كافة أرجاء القارة ،بإجاميل  ٢٩دولة .أتاحت عملية التقييم واملحتوى الناتج عنها فرصا
للتواصل واالتصال وبناء العالقات.
طوال فرتة عمل صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا عىل تقديم الدعم والتضامن أثناء كوفيد،١٩-
تعرفت الفاعالت والناشطات يف حركات حقوق املرأة والحركات النسوية عىل عملنا وما نقدمه ،وكيف ميكنهم
الوصول إىل هذا الدعم .ظلت أبواب صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا مفتوحة ،إذ سعينا
لتعميق العالقات مع املدافعا*ت كعنرص مركزي يف فاعلية بناء الحركة والتنظيم النسوي.
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بعض األفكار حول تنظيم المدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء
التقييم األول :مايو ٢٠٢٠

3

تضمنت األفكار األساسية التي انبثقت من تحليل تقييم االحتياجات لعام  ٢٠٢٠التايل:
 1.تصدت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة يف جميع أنحاء القارة برسعة لجائحة
كوفيد ١٩-واإلغالقات العامة التي ترتبت عليها ،من خالل التنظيم العاجل داخل وعرب
املنظامت واملجتمعات املحلية.
2.عملت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة ومنظامتهن  -يف كثري من األحيان بدون أي
موارد  -عىل مجموعة من اإلجراءات مثل التوعية بكوفيد ،١٩-وتوفري االحتياجات األساسية
وأدوات الوقاية الشخصية (الكاممات وامل ُطهرات) ،والعمل مع العامالت يف مجال الصحة
املجتمعية لتقديم خدمات الحقوق والصحة الجنسية واإلنجابية املتنقلة (مثل حصول
العامالت يف الجنس عىل عالج فريوس نقص املناعة املكتسب) ،والتوعية بالعنف املبني
عىل النوع االجتامعي وتعزيز آليات اإلبالغ عنه داخل املجتمعات املحلية ،والدعوة إىل
مبادرات للتصدي لكوفيد ١٩-تشمل الجميع ،مبا يف ذلك األشخاص ذوات اإلعاقة (مثل
إنتاج مواد لإلعالم والتثقيف واالتصال ميكن فهمها ،وإدماجهن يف آليات التصدي املحلية
والوطنية).
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 3.تواجه املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة الكثري من التحديات عىل الرغم من
استعدادهم والتزامهم لتلبية االحتياجات الراهنة .فقد واجهن انخفاضاً يف التمويل وطلباً
هائالً عىل خدماتهن وعملهن ،مع احتياطي مايل محدود يف شكل مدخرات للتعامل مع
األزمات .عالوة عىل ذلك ،مل يكن ممكنا بالنسبة للعديد من املنظامت تنفيذ الخطط
املوضوعة ُمسبقاً واتفاقيات املانحني يف ضوء مستجدات جائحة كوفيد ١٩-واإلغالقات
العامة التي ترتبت عليها .واجهت منظامت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة عدم
تناسب بني احتياجات مجتمعاتهن وبني قدراتهن ومواردهن البرشية واملالية.
4.واجهت الكثري من املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة ومنظامتهن ضغطا لتقديم
االحتياجات األساسية ،يف حني أن متويلهن كان مخصصاً لبناء القدرات واملنارصة .يف الكثري
من األحيان ،مل تستطع تلك املنظامت تقديم الخدمات من متويل مشاريعهن الحالية أو
جمع التربعات حتى يتمكن من تلبية تلك االحتياجات األساسية.

5.استطاعت رشيكات املنح إىل حد كبري العمل بنشاط من
أجل التصدي لكوفيد ١٩-عن طريق رفع الوعي بالجائحة
وتوفري االحتياجات العملية مثل لوازم النظافة الشخصية،
والكاممات وأحواض غسيل األيدي ،واملطهرات ،والطعام،
واألدوية واملكمالت الغذائية وحتى املساعدة النقدية .كان
ذلك تعديال عاجال وال ميكن تفاديه للتدخالت التي تخدم
النسا*ء والفتيات.
6.أعطت املنظامت النسا*ئية والنسوية األولوية يف تقديم
الخدمة للنسا*ء املهمشات يف املجتمع مثل العامالت يف
الجنس ،واملثليات ومزدوجات امليول الجنسية واملتحوالت
جنسيًا والكوير ،والعامالت يف املنازل ،واألشخاص ذوات
اإلعاقة ،من بني أخريات.
7.كان االرتفاع يف معدالت العنف املبني عىل النوع االجتامعي
أولوية .أبدت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة
اهتامماً برصد وقياس العنف املبني عىل النوع االجتامعي
بشكل أفضل من خالل ابتكار مؤرشات جديدة أو ُمعززة.
كام فكرت رشيكاتنا يف االحتياج لدعم أفضل ليتمكن
من التصدي بشكل أكرث فعالية للعنف املبني عىل النوع
االجتامعي.
8.واجهت العديد من منظامت حقوق النسا*ء واملنظامت
النسوية قيودا ً تتعلق بالتحول إىل العمل عند بُعد/افرتاضياً،
ما يؤكد الحاجة امل ُلحة إىل معدات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتدريب عليها لتحقيق أقىص قدر من
االستفادة من تنظيمهن والوصول إىل فئاتهن املستهدفة.

نيران تحت المطر :االستجابة النسوية من صندوق النقد العاجل لحقوق المرأة في أفريقيا لكوفيد١٩-

27

بعض األفكار حول تنظيم المدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء أثناء الجائحة
التقييم الثاين :فرباير ٢٠٢١

يف فرباير  ،٢٠٢١بعد أقل من عام من إجراء التقييم األول،
أجرت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا تقييامً آخر
للمتابعة وتحديد القضايا الرئيسية التي تواجه النسا*ء من أجل
تحسني توافق مساهمتنا يف الدعم والتضامن مع الوضع الجاري.
ردت عىل االستبيان  ٤٠٠مدافعة أفريقية عن حقوق النسا*ء من
 ٢٩دولة ،ما عمق فهمنا لتأثري كوفيد ١٩-وقوة وعمل املدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء ومنظامت حقوق النسا*ء .قدمت لنا هذه
الرؤية توجيهاً واضحاً لجهودنا ومواردنا يف املستقبل.
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 .١ .3آثار كوفيد١٩-

تأثري كوفيد ١٩-عىل النسا*ء

تعرضت النسا*ء بشكل عام للتمييز وانتهاك حقوقهن .حددت املشاركات قضايا معينة تواجه النسا*ء
أثناء الجائحة ،من ضمنها:
•ارتفاع مستويات العنف الجنيس والجسدي واألرسي.
وسبل املعيشة.
•فقدان الدخل ُ
•ارتفاع أسعار االحتياجات األساسية.
•محدودية فرص الحصول عىل الخدمات الصحية.
•تحديات الصحة النفسية مثل القلق واالكتئاب.
•زيادة معدالت حمل املراهقات والوفيات املرتبطة باإلجهاض الفاشل وحاالت الحمل امل ُعقدة يف
سن املراهقة.

•زيادة عبء العمل املنزيل وأعامل الرعاية غري مدفوعي األجر.
•تقلص الحيز املدين.
•املرض والوفاة من كوفيد.١٩-
•نقص املعلومات والفهم الخاص بـ كوفيد ١٩-والقضايا املرتبطة به.
واجهت األشخاص غري الخاضعات للتنميط الجندري والنسا*ء ذوات اإلعاقة اضطراباً يف سلسلة
توريد البضائع بصفتهن بائعات صغريات ومتناهيات الصغر يف القطاع غري الرسمي .ارتفع معدل
البطالة بشكل كبري  -أكرث مام هو بالفعل  -إذ أغلقت الرشكات مقراتها وأنهت عقود العمل يف
الوقت الذي مرضت فيه العامالت وأصبحن غري قادرات عىل العمل .دفعت اآلثار املالية املرتتبة
عىل ذلك النسا*ء واألشخاص غري الخاضعات للتنميط الجندري إىل الفقر أو زيادته ،بالتوازي مع
مستويات عالية من الترشد.
شملت اآلثار األخرى تقييد إمكانية الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية ،ومحدودية الحصول
عىل خدمات الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية (خصوصاً للنسا*ء الشابات) وأدوات الوقاية
الشخصية ،وعدم كفاية املعلومات عن الوباء واملسائل املتعلقة به .يف ظل املعدالت املتصاعدة
للعنف املبني عىل النوع االجتامعي ،تأثرت النسا*ء املهمشات واألشخاص غري الخاضعات
للجنسانية والنوع االجتامعي والتعبري الجندري املعياريني بشكل خاص ،مثل النسا*ء ذوات
اإلعاقة والعامالت يف الجنس واملثليات ومزدوجات امليول الجنسية واملتحوالت جنس ًيا والكوير
وغري ذوات ميل جنيس.

تأثري كوفيد ١٩-عىل عافية الناشطات النسويات واملدافعا*ت عن حقوق
النسا*ء
كان عىل املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء والناشطات النسويات أن يتعاملن مع واقعهن اليومي،
و متطلبات الجائحة بالنسبة للنسا*ء ،مبا يف ذلك االحتياجات العملية (مثل الطعام واألدوية
واملطهرات وأحواض غسيل األيدي) والتصدي لقابلية النسا*ء للتعرض للعنف املبني عىل النوع
االجتامعي والعنف ضد النسا*ء ،والحامية من عدوى كوفيد ١٩-واملرض والوفاة.

«لقد كان اإلغالق العام مرهقاً جدا ً بالنسبة يل كناشطة ،إال أنني أشعر مؤخرا ً
براحة أكرب منذ أن أجرينا جلسات اليوجا عرب اإلنرتنت .عقيل مرتاح وأحب
نفيس ومن حويل أكرث… أصيل فقط حتى تنتهي كورونا ويفتحوا الحدود
وأعود إىل بلدي… نعم أنا اآلن ال أشعر بالتوتر».
ناشطة  -أوغندا
وسبل املعيشة غري املستقرين يؤثرون بشدة عىل الصحة النفسية
أظهر بحثنا أن العمل والدخل ُ
والجسدية للنسا*ء ذوات اإلعاقة ،والعامالت يف الجنس ،واملثليات ومزدوجات امليول الجنسية
واملتحوالت جنس ًيا والكوير ،والعامالت يف االقتصادات غري الرسمية .فمثال تأثرت أعاملهن
ودخولهن بقرارات اإلغالق واالضطراب يف سلسلة توريد البضائع .النسا*ء املتعايشات مع أمراض
مزمنة وأنواع معينة من اإلعاقات كن مقيدات بشكل خاص من حيث حرية الحركة ،بسبب
زيادة الحاجة إىل «حامية» أنفسهن من خطر اإلصابة بالعدوى .كانت هناك تحديات مامثلة
 كام أرشنا سابقاً  -تخص محدودية القدرة عىل الوصول إىل الخدمات الصحية األساسية ،مثلحاالت النسا*ء الحوامل وذوات اإلعاقة ،وعدم توافر أدوات الوقاية الشخصية ،ومحدودية
املعلومات حول مجموعة من االحتياجات والخدمات املتعلقة بالصحة .كذلك كان هناك عبء
كبري من العنف يواجه النسا*ء بشكل عام ،ومخاطر إضافية للتعرض للعنف ضد املدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء الاليت غالباً ما يتحركن بشكل أكرب.
كام تتحمل النسويات والناشطات يف مجال حقوق النسا*ء مسؤولية الوجود واالستجابة واإلبداع
يف سياقات التنظيم .ويقع عبء تلبية االحتياجات املوجودة مسبقاً بشكل ُملح عىل تلك
الناشطات واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء الاليت يعتربن جزء من البنية التحتية األساسية للتغيري
املجتمعي .عالوة عىل ذلك ،كان القلق الناجم عن التأخري يف تنفيذ وتسليم الخدمات امل ُتفق
عليها للفئات املستهدفة ،واآلثار املرتتبة عىل ذلك بالنسبة للامنحني ،عبئاً ثقيالً .فقد أعادت
الناشطات ترتيب امليزانيات ،وطلنب زيادة مخصصات املنح ،واستخدمن األموال االحتياطية أثناء
عملهن مبيزانيات منخفضة ،مع عدم قدرتهن عىل جمع التربعات بشكل فعال للحصول عىل
تربعات جديدة.
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التأثري عىل املنظامت

عانت الغالبية العظمى من املنظامت ( )٪٧٣من اختالل ملحوظ يف عملهن ،يف حني قالت ٪٢٦
إن االختالل الواقع كان ضئيال ذا تأثري متوسط ،وقالت  ٪١إنه مل يحدث لهم تقريباً أي مشاكل وإن
تأثري كوفيد ١٩-عىل عملهن كان ضئيال .وشعرت املنظامت التي تعرض عملها الختالل بالقلق تجاه
تداعيات ذلك عىل املدى الطويل .تضمن هذا االختالل:
•إلغاء برامج أو أحداث.
•انقطاع الخدمات املوجهة للفئات املستهدفة واملجتمعات املحلية.
•زيادة واستمرار غياب املوظفات/املتطوعات.
•اختالل يف سلسلة توريد البضائع واملنتجات أو يف قدرتهن عىل إيجاد املواد الالزمة لهن.
•زيادة الطلب عىل الخدمات/الدعم من الفئات املستهدفة.
•اآلثار املرتتبة عىل امليزانية بسبب الضغوط االقتصادية.
•القدرة املحدودة عىل العمل عن بُعد.
•التأثري النفيس/عىل الصحة النفسية للموظفات/املتطوعات.
•الفشل يف جمع التربعات/انسحاب التمويل.
يف الكثري من األحيان ،توقفت األنشطة بشكل مؤقت أو دائم ،وتغريت أهداف املنح ،وتعطلت
الجداول الزمنية لألنشطة ،ومل ِ
تكف امليزانيات املحددة ،ومل يكن الوصول إىل املشاركات يف املشاريع
واألنشطة ممكناً.
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واجهت العديد من املنظامت تحديات مرتبطة بالتمويل .وأجرت املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء
تعديالت ضخمة يف نفقاتهن ،تضمنت تكاليف باهظة خاصة بإعدادات العمل االفرتاضية وتوفري
لوازم وأدوات الوقاية الشخصية للموظفات واملتطوعات والفئات املستهدفة .وترتفع تكلفة األمن
والسالمة عند استضافة أفراد وجهاً لوجه ،كام دفع التضخم أسعار السلع والخدمات األساسية
والرضورية إىل مستويات ال ميكن تحملها ،وبدأت املنظامت يف استخدام أموالها االحتياطية (للقلة
التي كانت متتلكها) .تزامنت هذه املتطلبات الجديدة يف التكاليف مع تغيري املمولني ألولوياتهم ،إذ
تم قطع التمويل أو التوقف عنه عند انتهاء العقود .وتفاوضت بعض املنظامت عىل متديد اإلنفاق،
واألسوأ كانت حاالت إعادة بعض األموال إىل املانحني.
ونتيجة لذلك ،استمر العجز يف تلبية احتياجات كبرية لدى النسا*ء واألشخاص غري الخاضعات
للتنميط الجندري ،واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء ،والعامالت واملتطوعات الاليت تعملن عىل
حقوق النسا*ء وبناء الحركة النسوية .بالنسبة لنا يف صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا،
غرينا شكل التمويل ليمزج بني دعم األنشطة العاجلة املرتبطة بكوفيد ١٩-واالستمرار يف دعم
برامج املنارصة ووضع األجندات بشكل اسرتاتيجي طويل األمد ،يهدف إىل تفكيك القمع الهيكيل.
هذا بدوره مكن النسا*ء واألشخاص غري الخاضعات للتنميط الجندري من التعامل بطريقتهن مع
الجائحة.

واجهت العديد من املنظامت تحديات
مرتبطة بالتمويل .وأجرت املدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء تعديالت ضخمة يف
نفقاتهن ،تضمنت تكاليف باهظة خاصة
بإعدادات العمل االفرتاضية وتوفري لوازم
وأدوات الوقاية الشخصية للموظفات
واملتطوعات والفئات املستهدفة.

“ظهر كوفيد بشكل مفاجئ وكانت مشكلتي الكربى هي نقص الغذاء ،وهو
ما ص َّعب عيل تناول األدوية املضادة للفريوسات القهقرية (.)ARV drugs
كام تعرفني ،نحن نعتمد كعامالت يف الجنس عىل دخلنا اليومي ،لذا كان من
الصعب استخدام تلك األدوية دون طعام ألن اآلثار الجانبية ميكن أن تكون
مدمرة .أشكرك عىل توفري الطعام يف الوقت املناسب الذي كنت أفكر فيه يف
التوقف عن األدوية بسبب قوتها إن أُخذت بدون طعام”.
عاملة جنس  -أوغندا

“كنت متشككة يف البداية .تساءلت كيف ميكن ألي شخص أن يأيت إلنقاذي
بهذه الطريقة أثناء الجائحة .لكنني تفاجئت عندما أتوا وأخذوين إىل دار
اإليواء .أعطوين مكاناً للنوم وطعاماً وبدا األمر كأنه حلم .شعرت بالسالم
وفجأة أصبحت مشكلتي بسيطة”.
ناجية من عنف مبني عىل النوع االجتامعي  -كينيا

“عن طريق هذه املنحة ساعدنا أربع نسا*ء يف الحصول عىل مأوى .واحدة
منهن كانت امرأة كوير حامل يف الشهر السابع ،طردها أقاربها من املنزل
أثناء اإلغالق العام”.
رشيكة منحة  -جنوب أفريقيا -

 .٢ .٣قوة وعمل املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء
ومنظامت حقوق النسا*ء
رغم التحديات العديدة التي واجهتها املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء والناشطات النسويات يف
كافة أنحاء القارة ،إال أنهن استطعن التحرك لتغيري واستدامة وتعزيز جهودهن خالل الجائحة.
كام هو الحال مع معظم حاالت الطوارئ ،هن أول من يستجيب وآخر من يرحل .غالباً ما
يكن يف الصفوف األمامية ،ونادرا ً ما يتم االعرتاف بعملهم ،ويعملن يف أعامل إنجابية خطر غري
مدفوعة األجر تُخفى عن قصد.
تتحمل النسا*ء عبء رعاية غري متكافئ ،وال يختلف هذا األمر أثناء الجائحة .تعمل النسا*ء يف
مجموعات صغرية وتعاونيات بشكل فردي وباالشرتاك مع منظامت أخرى وعرب الحركات.
استخدمت هذه املنظامت والحركات مجموعة واسعة من االسرتاتيجيات الحالية والجديدة،
مثل التمكني االقتصادي ،والنشاط الرقمي يف املجال العام ،وبناء القدرات ،ورفع الوعي،
واملنارصة ،وجمع التربعات ،والدعم النفيس والقانوين .وتضمنت األنشطة املحددة يف إطار تلك
االسرتاتيجيات رفع الوعي وبناء القدرات املرتبط بكوفيد ،١٩-ودعم املرشوعات صغرية الحجم،
وتوفري االحتياجات العملية ،وخدمات الصحة النفسية ،وأعامل العافية والتعايف ،والبحث/التوثيق
اإلجرايئ ،وإنتاج املعلومات والتعليم واالتصال ،وتقديم املساعدات النقدية واملعيشية .وتناول
الكثري من هذا العمل الوصمة الخاصة بكوفيد ١٩-وجمع التربعات الستجابات املجتمعات
املحلية.
تحولت العديد من املنظامت إىل نشاط رقمي أكرب يف املجال العام أو النشاط التكنولوجي
املكثف ،باإلضافة إىل استخدام الفنون والثقافة واإلبداع .تم التعبري عن ذلك عن طريق الشعر
والكلمة املنطوقة ،ودوائر التعايف ،واستخدام الفن املريئ يف الوثائق والعروض .وتحولت بعض
املنظامت نحو زيادة أنشطة املنارصة ،وتقديم الخدمات بالنسبة لاليت كن يركزن مسبقاً عىل
املنارصة بشكل أكرب .وتشمل بعض موضوعات املنارصة الوصول إىل الغذاء واملياه والصحة
(خصوصاً أدوات الوقاية الشخصية) ،إىل جانب الوصول إىل الخدمات االجتامعية األخرى،
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والعنف ضد املرأة والعنف املبني عىل النوع االجتامعي والعنف بصفة أعم ،باإلضافة إىل
االستجابة العسكرية للدول.

“لقد أرشكنا املسؤولني الحكوميني واملنظامت غري الحكومية األخرى ليضمنوا
احتياجات ذوات اإلعاقة يف تدخالت كوفيد .١٩-يف البداية ،أعطت لنا حكومة
الوالية وحزب  All Progressives Grand Allianceمئة كيس يحتوي كل
منهم عىل عرشة كيلوغرامات من األرز و ٣٥كيس يحتوي كل منها عىل ستة
كيلوغرامات من األرز ،وبعض زجاجات مطهرات اليد ،ومئة ألف نايرا .ثم
وفرت وزارة الوالية لشؤون األطفال والنسا*ء ،بالتعاون مع الوزارة الفدرالية
لشؤون النسا*ء ،مسكنات كوفيد ١٩-لـ  ٣٠امرأة ذات إعاقة يف يومي ١٠
و ١٦أغسطس .وتعهدت الوزارة الفدرالية للشؤون اإلنسانية بتشكيل لجنة
من شأنها إرشاك النسا*ء ذوات اإلعاقة لتحقيق اإلدماج والتخطيط السليم
الحتياجاتهن أثناء وبعد كوفيد- ”.١٩-امرأة اختارت تجهيل هويتها ،بعد نشاط

للتعلم يف صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا-
سوف تشارك صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا هذه املطبوعة لتسليط الضوء عىل
قوة تنظيم املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة أثناء الجائحة يف  ٢٠٢٠و .٢٠٢١هذا جزء
من تعهدنا بتوثيق نسوي بهدف حفظ الذاكرة والتعايف والتعلم واملشاركة والتعبري واالحتفاء.
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العقد والعصر
 -5تأمالت بشأن هذا ِ
الجديد يف التنظيم النسوي

5

تحمل الحركات مزيجاً من األمل والشغف والفرحة واألمل ،إىل جانب التزامها الراسخ بخلق عامل
عادل اجتامعياً مبني عىل املبادئ النسوية .النضاالت العديدة التي تحملناها خالل هذا الوقت،
واالنفصال والفصل القرسي إىل جانب الخوف من الخسارة واملرض وما تحقق منها ،أدت إىل شعور
الكثريات منا بالتحطم واإلرهاق والصدمة .ويف الوقت ذاته ،تطورنا وتواصلنا بطرق جديدة .تظل
الرؤى النسوية الناشئة واملستمرة قوية ،ببطء وعىل دفعات .حتى ونحن نرى بقايا الحقبة القدمية
نعلم أن هذا عرص جديد.

قامت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا  -مثل النسويات يف كل مكان  -بإعادة
تصور رضوريات هذه الحقبة الجديدة مسرتشدة بتأثري الجمهوريا النسوية .تُشري محادثاتنا
إىل احتياج النسويات إىل “التعايف” ،و”إعادة الضبط” و”التجديد” .نحن نشعر باإلرهاق و
االستنزاف ،ويف أوقات أخرى نشعر بالقدرة عىل التكيف النابعة من قوتنا ونشعر باألمل .نحن
يف حالة تذبذب بني محاولة النجاة والتطلع إىل أحالمنا املستقبلية .نحن جزء من حركة نسوية
ُمفعمة بالحيوية ،ذات رد فعل رسيع ،نتسائل ،نتحدى ونكتشف ،مع االعرتاف املتزايد بالحتمية
األساسية للعناية بأنفسنا وببعضنا البعض.

إن الدروس واألفكار املوجودة يف هذا القسم شخصية للغاية بالنسبة لصندوق النقد العاجل
لحقوق املرأة يف أفريقيا ،ونأمل أن تكون مفيدة لصديقاتنا وأخواتنا ورشيكاتنا أيضاً .تحدد هذه
األفكار رؤية تستند إىل حقائق واحتياجات الناشطات النسويات التي عملنا معهن يف هذه
الفرتة ،مع مراعاة التعقيدات داخل الحركات ،والسياقات السياسية واالجتامعية واالقتصادية.
وميكن أن ننفذ أفكار العمل هذه مبفردنابشكل مبارش ،أو باالشرتاك مع آخرين عن طريق
تقديم الدعم املايل واملرافقة.
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 .١الحياة الكرمية والقوة

حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له
ِّ
“لكل شخص ٌّ
وألرسته ،مبا يف ذلك املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية والخدمات
الحق يف شبكة حامية يف حاالت البطالة أو املرض
االجتامعية الرضورية ،وله ُّ
أو العجز أو الرت ُّمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته
والتي تفقده أسباب عيشه”.
(املادة  )١( ٢٥من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان)

واقع حياة النسا*ء واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء

قالت الكثريات إن كوفيد ١٩-كشف أسوأ جوانب النظام االقتصادي العاملي وأشدها قمعاً.
توزع ثروات وموارد دولنا بشكل غري عادل ،إذ متتلك قلة قليلة الجزء األكرب من املوارد وتتقاسم
األغلبية العظمى القليل امل ُتبقي .غالباً ما تكون ال ُنخبة الرثية رجاالً لهم صالت بالنخب السياسية.
أصبح تحقيق هدف الحياة الكرمية لجميع الناس تحدياً أكرب بسبب أزمات الحكم يف بلداننا
األفريقية ،حيث ال تضع الدول الحقوق االجتامعية-االقتصادية لعامة الناس عىل قامئة أولوياتها.
وتتعرض النسا*ء ،وعىل األخص النسا*ء املهمشات ،لعقبات أكرب للحصول عىل مستوى معييش
الئق ،ناهيك عن الرفاهية.
أصبحت الكثريات من الفقريات أكرث فقرا ً بسبب الوباء ،وأخريات تم إفقارهن .وأصبح العديد
من األثرياء أو ذوي املوارد أكرث ثرا ًء أثناء الوباء ،إذ استفادوا إىل حد كبري يف طبقتهم االجتامعية
و ِعرقهم ونوعهم االجتامعي .نحمل يف ذاكرتنا صورا ً مؤملة لنسا*ء يف أفريقيا يعشن يف الشوارع
دون مأوى ،غري قادرات عىل الحصول عىل الطعام ،بدون عمل وغري قادرات عىل توفري ُسبل
العيش وال يستطعن الحصول عىل املياه والطاقة والخدمات الصحية وأدوات الوقاية الشخصية.
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إن تدهور وضع العنف ضد النسا*ء والعنف املبني عىل النوع االجتامعي ال يواجهه إال القليل
من الحلول الفعالة ودعم غري ٍ
كاف للصحة النفسية ،وخدمات الحقوق والصحة اإلنجابية
والجنسية بشكل عام .أصبحت عافية غالبية النسا*ء  -وبالتأكيد بالنسبة للكثري من املدافعا*ت
عن حقوق النسا*ء والناشطات النسويات  -يف أفريقيا يف انحدار حاد ،حتى أثناء عملهم الجاد
عىل عافية اآلخرين .حقنا يف حياة كرمية تتحقق فيها حقوقنا ،مبا يف ذلك األمان والبهجة ،هو
حق غري قابل للتفاوض.

االعتبارات املتعلقة بالعمل

نهدف للقيام بالتايل لتقديم الدعم للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة ومنظامتهن:
1.نرش الحركات النسوية وتنميتها وتزويدها باملوارد بشكل أخالقي أثناء
عملهن مع آخرين للمطالبة وبناء حياة كرمية لكل الناس ،وخصوصاً
النسا*ء عىل اختالفهن.
2.دمج العدالة االقتصادية واملنارصة املناهضة للفقر وعدم املساواة من
منظور جندري ونسوي داخل عملهن.
3.تشبيك الناشطات املنخرطات يف هذا النوع من املنارصة من منظور نسوي.
4.إمداد املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء باملوارد لتلبية احتياجاتهن العملية
عندما ال تكون الوسائل املعتادة لكسب العيش متاحة.
5.إتاحة الوصول السهل إىل املعدات واملنتجات واملواد الالزمة للعمل يف
الحاالت العاجلة والطارئة.
6.االنخراط يف عمليات ومرشوعات وبرامج التمكني االقتصادي.
7.تقديم تحليل ومنظور جندري للعامالت يف مجال التمكني االقتصادي.

 .٢العالقات والقوة

واقع حياة الناشطات النسويات واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء

لدى النسويات قوة عظيمة تظهر يف الطريقة التي نتعامل بها ونكون موجودات لبعضنا البعض،
وكيفية بناء روابطنا والتضامن واألختية والصداقة بشكل تلقايئ ،كجزء من بناء وتنفيذ أجندة
نسوية مشرتكة .هناك تحديات وسط هذه الرعاية والحب ،مثل الخالف والتناقض والتنافس.
يكون الخالف يف بعض األحيان أيديولوجياً أو اسرتاتيجياً أو بناء عىل اختالف يف النهج أو
الشخصية .ميكن أيضاً تفسري التباعد باالمتيازات والقوة املبنية عىل الطبقة االجتامعية ،واملوقع
الجغرايف ،وال ُعمر/الجيل ،واإلعاقة ،وامليل الجنيس ،والهوية والتعبري الجندري من بني هويات
أخرى .نحن نتعامل مع هذه الخالفات مبساعدة خارجية أو بدونها ،ويف بعض األحيان يظل
الرصاع دون معالجة مع استمرار الرضر عىل طاقاتنا الفردية والجامعية.
أجربتنا الجائحة عىل الدخول يف مرحلة ممتدة من االنفصال الجسدي ،إذ ركزنا عىل بقائنا نحن
وعائالتنا ومجتمعاتنا وتنظيامتنا عىل قيد الحياة .امتألت هذه الفرتة شديدة التوتر بالفقد والقلق
واالرتباك ،ويف نفس الوقت كانت فرتة متكني كبرية ،قمنا خاللها بتعزيز قدراتنا وشبكاتنا التي
ترتكز عىل العناية .نحن نؤمن بقدرتنا الفردية والجامعية عىل تغيري عالقاتنا ِ
وصالتنا وصداقاتنا
حتى نتمكن من التعامل مع الخالف بشكل عادل ونبني عالقات أكرث ثرا ًء.

االعتبارات املتعلقة بالعمل

1.التأكيد عىل قوة العالقات يف التنظيم والحركات النسوية والعاملة يف مجال
حقوق النسا*ء
2.تعزيز قدرات الناشطات النسويات وناشطات حقوق النسا*ء لتسمية
الرصاعات والخالفات والتناقض والتنافس والتعامل معها كجزء ال يتجزأ

من التعامل مع طبيعتنا اإلنسانية وطبيعة التنظيم.
3.تقديم املوارد لخلق مساحة للناشطات النسويات وناشطات حقوق
النسا*ء للعمل عىل بناء العالقات.
4.تعزيز الرتابط عرب تنوعات الناشطات النسويات وناشطات حقوق النسا*ء،
خصوصاً إظهار مجموعات الناشطات النسويات وناشطات حقوق النسا*ء
الاليت تم تهميشهن عن عمد
5.االستثامر يف تصميم ذيك ملساحة متجذرة يف العالقات واالجتامعيات،
تتشابك فيها عوامل االحتفاء والطأمنة والتقدير والتداخل االجتامعي من
خالل التعايف الواعي والتعبري الفني.

 .٣املوارد والقوة

واقع حياة النسا*ء واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء

تعتمد أجندات املمولني ونهجهم يف متويل وتوفري املوارد للتنظيم النسوي والنسا*يئ عىل أجندة
املال-القوة .تشمل التحديات الكبرية التي تواجهها الناشطات النسويات وناشطات حقوق
النسا*ء داخل ثقافة ومامرسة مؤسسات التمويل:
•التمويل امل ُقيد بشدة.
•الرتكيز عىل أنشطة التمويل ومرشوعاته وبرامجه عىل حساب تقوية املنظامت أنفسها.
•الرتدد يف متويل االحتياجات العملية للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء ،واحتياجات النسا*ء،
ومجموعات املثليات ومزدوجات امليول الجنسية واملتحوالت جنس ًيا والكوير وحامالت
صفات الجنسني التي يعملون معها.
•التمويل قصري األجل الذي مينع التخطيط للعمل اإلضايف العميق واملستدام (هذا النوع من
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العمل الذي يؤدي إىل أكرب احتاملية للتغيري التحوييل).
•التمويل الصارم وغري املرن الذي يفشل يف التعرف عىل التقلب الدائم للحياة وتحليلنا
ونهجنا املتغريين.
•عمليات طلب التمويل امل ُطولة.
•إجراءات التقديم التي تحتوي عىل تأطري معقد من املصطلحات التخصصية واملامرسات،
مثل نظريات التغيري وكتابة «املؤرشات» بطريقة معقدة للغاية ومحددة بشكل مينع من
تقديم الطلبات أو احتاملية املوافقة عليها.
•طلب املانحني مقاييس النجاح غري الواقعية و/أو غري ذات أهمية بالنسبة ألولويات
املنظامت النسوية ومنظامت حقوق النسا*ء.
طرق بناء قاعدة مواردنا الخاصة لحركاتنا مبعزل عن مصادر التمويل التقليدية ترتبط مبسألة
سلطة املال .هذا األمر يطرح مزيدا ً من األسئلة حول من ميكنه جمع هذه األموال وكيف ،خاصة
أن الناشطات النسويات وناشطات حقوق النسا*ء مثقالت بالفعل من قيادة أجندة للتغيري
املجتمعي ال تحظى بشعبية.
وأخريا ً ،تظل امتيازات الطبقة االجتامعية وتوزيع املوارد داخل حركاتنا مصدرا أساسيا للتوتر،
حتى نرى تحوالت جوهرية يف تخصيص تلك املوارد.

االعتبارات املتعلقة بالعمل

1.تحويل مناقشة ُسلطة املال إىل عمل حقيقي يؤثر عىل مبادئ ومامرسات
املانحني.
2.تحديد جوانب عدم املساواة يف ُسلطة املال للحركات النسوية والنسا*ئية
التي نستطيع أن نتحكم بها ونتعهد بتحويل عالقات القوة يف هذه املسألة.
3.حشد املساحات واملنصات للتصدي لهذه القضايا املستمرة.
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 .4الحب والقوة

واقع حياة النسا*ء واملدافعا*ت عن حقوق النسا*ء

لطاملا عربت النسويات عن الحب كمرشوع سيايس .وغالباً ما يثري ذلك شعور بعدم الراحة
والتساؤل حول ما هو املقصود بالحب ،باإلضافة إىل رد الفعل العكيس مبحاولة استبدال الحب
بالعناية وبدائل أخرى .ومع ذلك ،الحب والعناية هام أمران أساسيان الستمرار شغفنا والتزامنا
بالتنظيم النسوي بأشكاله املختلفة .يتضمن ذلك بناء املجتمعات والقوة الفردية والجامعية من
خالل وسائل مختلفة منفصلة لكن متصلة.
أعربت النسويات وناشطات حقوق النسا*ء أثناء جائحة كوفيد ١٩-واإلغالقات الحكومية
املرتبطة به عن احتياجات عديدة لبناء معرفتهن ومهاراتهن من أجل تنفيذ عملهن بشكل
أفضل .ويشمل ذلك النشاط الرقمي ،والقدرة والثقة العامة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والقدرة عىل العمل عن بُعد ،ورفع الوعي والتثقيف الفعال .ويف هذه الحالة،
ميتد الوعي ليشمل كوفيد ١٩-واملسائل الصحية املرتبطة به ،واملسألة العامة الخاصة باإلعالم
والتثقيف واالتصال ،وتطوير املنظمة ،واملنارصة ،وبناء التحالفات ،والقيام ببحث إجرايئ.
ترغب املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء يف العمل بشكل أفضل مع دمج وتحديد عملهن يف
مجاالت محددة مثل التمكني االقتصادي للنسا*ء ،وتغري املناخ ،والتصدي للعنف املبني عىل
النوع االجتامعي ،والخدمات الصحية ،وخدمات الصحة النفسية مبا يف ذلك للنسا*ء «الصعب
الوصول إليهن» .ويرتبط ذلك مبسألة تلبية االحتياجات العملية وتوفري السلع والخدمات .هذا
مهم بشكل خاص أثناء الحاالت العاجلة والطارئة ،خصوصاً للنسا*ء املهمشات واملثليات وثنائيات
امليل الجنيس واملتح ّوالت جنس ًيا وحامالت صفات الجنسني والكوير ،وكذلك املدافعا*ت عن
حقوق النسا*ء.
ويوضح التخطيط أعاله لألهداف واالحتياجات املستوى العايل من االلتزامات الذي وضعناه

ألنفسنا .هذه هي الرؤية الهائلة التي تُ يز النشاط النسوي ونشاط حقوق النسا*ء يف املجال
العام والواقع الذي نعيش فيه .ويف نفس الوقت ،نحتاج إىل دراسة نقدية لالحتياجات لتحديد
أي منها حقيقي وأي منها مصطنع أو مفروض علينا.

االعتبارات املتعلقة بالعمل

1.املشاركة يف إعداد وقيادة ودعم الناشطات النسويات وناشطات حقوق
النسا*ء والفاعالت لبناء وتعميق وتطوير أجندتهن ونطاق عملهن بشكل
فردي وجامعي.
2.البحث عن التكامل واملعاملة باملثل والتبادل ،ووضع تصور لكيفية ترتيب
أولويات القضايا التي أبرزتها الجائحة مثل العمل النسوي عىل مسألة
العدالة االقتصادية ،بغض النظر عن موضوعات وتخصص أي مجموعة
فردية أو منظمة.
3.وضع الحب والقوة يف الصدارة كمشاريع سياسية وأهداف صحيحة ألنفسنا
وحركاتنا وصانعي القرار يف مختلف مناصب السلطة والقوة.
4.تطوير الطريقة التي نعمل بها عىل مسائل العناية والعافية والصحة
داخل ثقافاتنا التنظيمية ،بدالً من التعامل معها كمجموعة من التجمعات
واألنشطة.
5.وضع العدالة داخل حركاتنا وبني املمولني يف الصدارة ،مثل تصحيح التحيز
القائم عىل اللغة واملناطق الجغرافية وخطاب وتعريفات النجاح.
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 .5خاتمة

5

ويف الختام ،نؤكد عىل املساهامت التالية من صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا لبناء الحركات مع املدافعا*ت عن حقوق
النسا*ء األفارقة والناشطات النسويات يف القارة:
 .1هناك الكثري مام نستطيع تأكيده واالحتفاء به يف ما يخص
املدافعا*ت عن حقوق النسا*ء ومنظامتهن

عىل الرغم من زعزعة استقرار العديد من حركات حقوق املرأة والحركات النسوية يف
البداية ،إال أنهن وجدون طرقاً للتواصل واالستجابة بشكل إبداعي للقضايا العاجلة.
كان هذا عىل الرغم من حالة الفزع التي عاشتها الناشطات بأنفسهن بشكل يومي
بسبب املرض واملوت والصعوبات االقتصادية وتأثري ذلك عىل صحتهن النفسية.
عملت النسا*ء واملثليات وثنائيات امليل الجنيس واملتح ّوالت جنس ًيا وحامالت صفات
الجنسني والكوير سوياً عىل التعايف والفنون والنشاط يف املجال العام بطرق قوية
لتلبية مختلف االحتياجات.

 .2أظهرت صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا
انسيابية يف كافة جوانب العمل كصندوق نسوي
مع اجتياز القارة ثالث موجات رشسة ومدمرة بشكل متزايد لكوفيد ،١٩-كان عمل
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صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا يف  ٢٠٢١/٢٠٢٠تتويجاً لنقاط قوتنا
كصندوق نسوي يتمتع بالخربة يف االستجابة للحاالت العاجلة .لقد صعدنا استجابتنا
خالل أيام من ظهور أوىل حاالت كوفيد ،١٩-وبذلك منحنا أولوية ألكرث النسا*ء
تهميشاً واألشخاص غري الخاضعات للتنميط الجندري .نظمنا أنفسنا بطريقة تُ كن كل
عضوة يف الفريق من تعظيم نقاط قوتها .وركزنا عىل العناية بأنفسنا والحفاظ عىل
مساحة مشرتكة مع األخريات .كام استثمرنا يف تقديم املنح واملرافقة ،وأولينا اهتامماً
بتثقيف املانحني ورفع الوعي واملنارصة .واستمرينا يف املشاركة بنشاط يف العديد من
التحالفات واالئتالفات للحفاظ عىل أجندة عاملية نسوية تخص حقوق النسا*ء .يجب
أن تتغري سياسات املال بدون أي تأخري  -لقد تحدثنا عن هذه اإلشكالية لعدة عقود
وحان الوقت للقيام بهذا التغيري.

 .3حان الوقت إلعادة الضبط .التجديد .التعايف .إعادة اإلنتاج.

كنا نتحرك نحو طرق جديدة للعيش والعمل كناشطات نسويات ومدافعات عن حقوق
النسا*ء منذ بعض الوقت ،وقد حان الوقت للتنظيم الشامل الذي يتطرق إىل مجموعة من
القضايا واملوضوعات والهويات والحقائق .ما زلنا جميعاً يف أعامق الوباء بدرجات متفاوتة ،يف
محاولة إلعادة متوضعنا لعرص ما بعد كوفيد .١٩-نحتاج أن نرقص ونغني .نحتاج أن نتنفس
ونتواصل عندما ننخرط يف هذا العمل الفكري ،والخدمة ،والتأثري والعالقات .كيف سيبدو
التضامن يف هذا العامل الجديد؟ كيف سنشاركه؟

 .1رسالة تضامن :رابط
 .2دعوة لتقديم مقرتحات :رقم  :١رابط
 .3دعوة لتقديم مقرتحات :رقم  :٢رابط
 .4دعوة لتقديم مقرتحات :رقم  :٣رابط
 .5فيديو لقاءات أوبونتو للجمهورية النسوية
للمدافعا*ت عن حقوق النسا*ء األفارقة:
_https://www.youtube.com/watch?v=90eNykG
Vek
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التضخم
الوصول إىل الخدمات الصحية

الرقمنة
التجارة عرب الحدود

حمل املراهقات

الدعم

استجابة نسوية

العنف ضد النسا*ء

التضامن
املوت

عمل الرعاية غري مدفوع األجر

انتهاك حقوق اإلنسان
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الصحة النفسية

االبتكار

فساد املساعدات
تقلص املساحات املدنية

فقدان الدخل

تصميم :سامسون مواكا
تقرير صادر عن:

ملعرفة املزيد أو التربع أو التقدم بطلب منحة ،تواصلوا معنا:

صندوق النقد العاجل لحقوق املرأة يف أفريقيا
العنوان:
)Urgent Action Fund-Africa (UAF-Africa
| 2nd Floor | Riara Corporate Suites | Riara Road
Kilimani P.O. Box 53841-00200 Nairobi Kenya
الهاتف٠٠٢٥٤٢٠٢٣٠١٧٤٠ :
الفاكس٠٠٢٥٤٢٠٢٣٠١٧٤٠ :
الهاتف املحمول للمكتب٠٠٢٥٤٧٢٦٥٧٧٥٦٠ :
الربيد اإللكرتوينinfo@uaf-africa.org :
املوقعwww.uaf-africa.org :
تويرتUAFAfrica@ :
فيسبوكUrgent Action Fund-Africa :
إنستجرامuafafrica :
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