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مقدمة:
بعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى تغيــري خارطــة العــامل جــراء جائحــة كورونــا واألزمــة 
الصحية العاملية، واليت ظهرت تداعياتها االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية متتابعة 
ومتتالية، كشــفت لنا اجلائحة هشاشــة اإلنســانية أمام فريوس كورونا، وأصبح من 
الصعــب جتاهــل أن هــذه األزمــة هي يف حقيقتها »مشــكلة اجلميع«. وبــداًل من احتفالنا 
بالذكرى اخلامســة والعشــرين ملنهاج عمل بيجني، أصبحت املكاســب اليت حتققت يف 
العقود املاضية للمساواة بني اجلنسني معرضة للرتاجع خطوات للخلف، مع إمكانية 
تعميــق الفجــوات احلاليــة بســبب اإلجــراءات االحرتازيــة الــيت مت اختاذهــا وتداعيــات 

اجلائحــة علــى خمتلف األوضــاع االقتصادية واالجتماعية واإلنســانية.
 ومن هنا كانت منظمة املرأة العربية على دراية بأهمية دراســة تفاقم آثار اجلائحة 
ــع اللقــاء التشــاوري لعضــوات اجمللــس  ــات، وهــذا مــا عكســته وقائ ــى النســاء والفتي عل
التنفيــذي للمنظمــة يف يونيــو 2020م، والــذي كانــت من ضمن توصياتــه قيام املنظمة 
بدراســة حــول أثــر األزمــة، إضافــة إىل اخلــروج بورقــة سياســات لالســتجابة الســريعة 

الحتياجــات املــرأة والفتــاة يف املنطقــة العربيــة لتعميــم االســتفادة وتبــادل اخلــربات.
أكــدت املديــرة العامــة للمنظمــة أن كلمــة الســر هي »القــدرة على االســتباق«. ويكون 
ذلــك بتعزيــز املعرفــة العلميــة لرســم سياســات بعيــدة النظــر تدمــج قضايــا املــرأة يف 
السياســات العامــة للــدول، وال تعتربهــا جمــرد ملــف مــن ضمــن امللفــات؛ حيــث إن دور 
النســاء يف العــامل العربــي يعــد الزًمــا وحموريًّــا، ووضعهــن يف قلــب االقتصــادات ســيؤدي 
بشــكل أساســي إىل حتقيــق نتائــج إمنائيــة أفضــل وأكثــر اســتدامة للجميــع، ويدعــم 
تعافًيا أكثر ســرعة، ويعيدنا للعمل على قدم وســاق يف ســبيل حتقيق أهداف التنمية 
املستدامة؛ ألن دور املرأة البد أن يتعدى مضاعفة اجلهود لتعزيز آليات احلماية فقط 
ليشمل املشاركة، والتمكني، والتشجيع على االخنراط يف سوق العمل وإدارة األزمات، 
ووضع اســرتاتيجيات وخطط االســتجابة السريعة للكوارث واجلوائح، وتعزيز أنظمة 

احلمايــة الصحيــة والرعايــة للمواطنــني واملواطنــات كافة، وال ســيما املــرأة والفتاة، 
وذلــك مــن خــالل خطــط تنفيذيــة للتعافـــي ملواجهة العامل ما بعد اجلائحــة)1(.  وهذا ما 
تأمــل الدراســة حتقيقــه مــن خــالل حتليــل الوضــع القائــم يف املنطقــة العربيــة  ووضــع 

)1(  ماذا بعد الكورونا؟ -كيف لنا أن نواجه التحديات التي تعرتض الحياة اآلمنة للمرأة والفتاة يف املنطقة العربية- رؤية أولية - أ. د/فاديا كيوان، يونيو 2020م.

كشفت لنا اجلائحة هشاشة 
فـــريوس  أمـــام  اإلنســـانية 
كورونـــا وأصبح من الصعب 
جتاهل أن هذه األزمة  هي يف 

حقيقتها »مشـــكلة اجلميع«




