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 على املرأة   19-جتماع اآللية الوطنية للمرأة حول آثارجائحة كوفيدإ

واقع املساواة للمرأة وإجارءات التخفيف منها. 19-هدف االجتماع: مناقشة آثار جائحة كوفيد  على 

 

 .19املرأة في الصفوف األمامية في معركة كوفيد 

 

وهو مرض فيروس الكرونا   –كله لحرب غير متاكفئة ضد عدو متستر وخفي  العالماليوم يتعرض 

 جائحة2019املستجد  
ً
  - أصبح كوفيدوحتى اليوم    31ومنذ ديسمبر  .  19- كوفيدفيروس    ، واختصارا

 يهدد البشرية كلها،   19
ً
وتدك اركان وجودها وتقض ي على مصادر بقائها في االرض. يشكل خطرا

 
ً
 بعد يوم في وقت تجد نفسها امام جهود للتصدي تبذلها بلدان العالم  يوموتكتسب قوة وتماديا

ً
ا

 فرادى.

 

رض املعركة تظهر ان الفئات البشرية الضعيفة  أ من نبثق ولية التي بدات ت ان املعلومات ال 

،  ةعاقل ااألشخاص ذوي  واالطفال وكبار السن و   النساء واملهمشة واملعرضين لالقصاء، بمن فيهم  

       للمخاطر.هم الذين تقطعت بهم االسباب لحمايتهم ومن ثم لتعرضهم 

 

وصحية  أومشرفة أو مقدمة خدمات طبية نفسها في خضم انتشار الوباء، كراعية  ةأ املر وجدت 

واملكتب أو الحقل، المر  أ يحافظن على سير المور في املنزل    يو خدمات أخرى متنوعة ك أ أساسية،  

      .19-المامية  في معركة كوفيدصفوف ال فيللوقوف  ابه عالذي يدف

 

، ودون االسرة واملسؤولية االجتماعية بمسؤوليات وواجبات ثقيلة تجاهوهي تدخل في هذه املعركة 

والزيادة املرعبة في االعتراف بحقها القانوني في شتى ضروب الحياة، وتواجه شتى أشكال التمييز ، 

حيان كثيرة تكون محرومة من أو عاجزة عن نيل  أ، وفي  مارسات الضارةموتتعرض للالعنف املنزلي،  

عم الالزم لبناء القدرة على الصمود، سواء أكان هذا الدعم من االسرة، او من املجتمع، او من دال

(. نصيب دوني من )الدولة 
ً
  الضمان االجتماعي مثال
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 عالية  نساءالعربيات الالئي يمثلن بال ال بد من إيالء عناية ،  في مجال الرعاية الصحية
ً
نسسبا

( ويتعرضن لخطر العدوى واالصابة  paramedics)املساندة واالجتماعية الكوادر الصحية ضمن 

املخصصة للقطاع الصحي في املخاطر  هو ضعف املوارد تلك ار ـــ ثأ من . ومما يضاعف 19-بكوفيد 

 على  برامج الرعاية الصحية األولويةالكثير من الدول العربية، وبالذات في 
ً
، المر الذي يؤثر سلبا

، وفي تقويض عناصر تكوين  توافر خدمات الصحة العامة والصحة االنجابية للنساء والفتيات

، سري أشكال التمييز والعنف األ واستدامتها. ذلك أن معاناة املراة من شتى االسرة املتماسكة 

 لتكون 
ً
 وعقليا

ً
 وبدنيا

ً
عرضة للعدوى واالصابة  والتقيد في خياراتها وحقوقها قد تضعفها نفسيا

  راض. موغيرها من ال  19-بكوفيد 

 

 انكماش 19-ن تولد كوفيدأ املتوقع من ن إف ،في مجال العمل
ً
 اقتصادي ا

ً
صدمة أي اكثر من  ا

في العاملة النسائية القوة ومهيمنة وسط لى بطالة داهمة إ ية سابقة، ومن ثم قد تؤدي داقتصا

وعند االخذ بهذه الفرضية، ستواجه منطقتنا   ، ، وبالذات في قطاع الخدمات والتصنيعاملنطقة

وفي موقع املرأة في السرة سر الفقيرة منها،  مخاطر مستحكمة على دخول االسر، بالذات ال العربية  

وعلى صحة  ،عادة توزيع الصرف على تعليم االطفالإ في و ،وفي مستويات الفقر املدقع ،جتمعوامل

  وفي توسيع خيارات الفراد  ،، وفي تردي مكتسبات التنمية البشرية املستدامةوأفرادها سرةال 

                   واملجتمع.

 

 وذلك  19- زمة كوفيدأ ، قد خلفت في مجال التعليم
ً
 واضحا

ً
بسبب قفل املداس والجامعات خلال

.  بلدان العربية وغير العربية ر من ال يريب والتأهيل لجل غير مسمى في كثدوكل معاهد ومراكز الت

نقص كبير في الكتلة املعرفية واملهاراتية  وبمردودات بالغة الثر  وبهذا تعرض جيل بشري بحاله الى  

بلية وعلى درء املخاطر وبناء منعة االفراد على قدرة مجتمعاتنا على التكيف مع الصدمات املستق

 واملؤسسات والتنمية البشرية املستدامة. 
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ستماع  اال وبالنتيجة فان  فرصة ملعالجة عدم التمكين واملساواة مع الرجل، 19-ان أزمة كوفيد

للمض ي في نجاز في احلك الظروف هو دليل قوي  عتراف بقدرتهن على العمل وال صوات النساء وال ل 

الخامس من أجندة  هدف لإلستراتيجيات الوطنية التضمينية للغايات املكونة لل التقدم لتطوير 

 . 2030التنمية املستدامة 

 

باعتبارها من منظمات  املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي واملراكز التي تعمل تحت مظلتها إن  •

 االجتماع هذا  من خاللئدة في مجال العمل االجتماعي بدولة قطر تسعى املجتمع املدني الرا 

واالستفادة املشاركة، الفضلى لكافة الطراف  واملمارسات تجاربالإلى االطالع على  الهام

يدعم  بناء وتنمية قدرات الكوادر املختصة بمراكزنا املعنية وبما يضمن تلبية   بنتائجها بما 

نا على الوجه المثل باعتبارها من الفئات االجتماعية الكثر  املستهدفة لديلفئات احتياجات ا 

  والكثر عرضه للمخاطر في ظل تفش ي فيروس كورونا . 
ً
 احتياجا

إذ أنه ال يمكن لي جهة معالجة هذا المر بمفردها وال يمكن تجاهل أية فئة من الفئات   •

 .  ى نحو فعالاالجتماعية إذا أردنا أن  أن نواجه هذا التحدي عل

لن تدخر  نود أن نؤكد من خالل هذا االجتماع على أن املؤسسة  واملراكز املنظوية تحت مظلتها   •

أي جهد في املساهمة مع منظومة الهيئات الممية واملنظمات االقليمية والدولية في ُمجابهة أزمة  

 .   تفش ي فيروس كورونا

ا بشكل متكامل في مواجهة تحد مشترك  إن فيروس كورونا هو امتحان  لقدرتنا على العمل مع •

 .  وال شك أن تضامننا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مض ى

 

 

 

 

 

 


