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ملخص لإلطار النسوي متعدد القطاعات

 من الرضوي أن يكون تحليل النسوية لألوبئة والصحة العامة متعدد الجوانب، ومن الواجب التعرّف عىل
 هيكلية التسلسالت الهرمية، والتحيز، وعدم املساواة،باإلضافة إىل املفارقات ب� الجنس والعرق والطائفة
 والدين والعرق والهوية الجنسية والتوجه الجنيس واإلعاقة والهجرة ووضع الالجئ� والعمل واملحددات
 الهيكلية األخرى.بدوره يكون منصًفا وشامًال وسهل املنالوبأ£ان زهيدة وخاضع للمساءلة. إطارالنسوية

 التقاطعية،يطالب برضورة تشكيل نظاما متعدد الجوانب للصحة العامة

تَكّشفالجائحة: تصّور مستقبلنا النسوي المتقاطع

ملخص لملف
إطار نسوي متقاطع

 تقدم هذه القصة املصورة ملخًصا عن النسوية التقاطعيةإبانتقيش الجائحات، إذ تقوم
 باستجواب وتفكيك الجائحة ومعرفة الصحة العامة والرعاية والتكنولوجيا، �ا يشمل

.تشخيص األمراض، واللقاحات، واملُداواةوالتي تعترب بالغة األهمية يف سياق الجائحة الحالية

.
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تَكّشفالجائحة: تصّور مستقبلنا النسوي املتقاطع

 يستشف نهج النسوية التقاطعيةبأن السياسات
 املتعلقة بالجائحة معلقةبالعمليات السياسية،

 وأن الدول، والرشكات العاملية، ´ا يف ذلك الرعاية
 الصحية وصناعة األدوية، وكذلك الجهات الفاعلة

 يف النظام اإليكولوجي-النظام البيئي- للتجارة
 العاملية، ½ارس الهيمنة يف عملية صنع السياسات.

 يسعى إطار العمل النسوي إىل احداث سياسات
 متعلقة بالوباء وصنع القرار متضمًنة أصواتًا

 ووجهات نظر متنوعة للسكان، وال سيÂ املهمش�،
والتي غالبًا ما يتم تجاهلهم يف صنع السياسات

 حتى تكون رسيعة االستجابة، يجب أن يراعى
 يف السياسات حساب السياق، واستخدام النوع

 االجتÂعي، وأطر مسار الحياة، وأن تأخذ بجدية
 الرتابط ب� قضايا مثل الغذاء وسبل العيش

 والضÂن االجتÂعي وحقوق الصحة الجنسية
 واإلنجابية والعنف القائم عىل النوع االجتÂعي

وعدم املساواة الهيكلية

.

 تسببت عمليات اإلغالق بفعل تفيش الجائحة
 بخسائر فادحة يف سبل عيش السكان، وأثرت عىل

 الحاالت العاطفية والنفسية،نتج عنها صدمات
 وقلق واكتئاب لحقت بسكان األرض. ومÂ ال

 شكفيه أن اسلوب التباعد ”االجتÂعي“ عززت
 األشكال املختلفة من التمييز اإلثني والطبقي

 والعنرصي، واالقصاء االجتÂعي، فضالً عن وصمة
 العار. يطالب النهج النسوي استجابة فعالة للصحة العامة متضمًنة رعاية بطبيعتيها وغØ قا×ة عىل

.أساسالتميز واالستبداد، وتكون دÙقراطية، تسعى جاهدة لدعم واحرتام الكرامة وحقوق اإلنسان

.
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ملخص لإلطار النسوي متعدد القطاعات

 تُظهر األدلة، أن املجتمعات ذات الدخل املرتفع،
 قامت باحتكار اعداًدا هائلة من لقاحات

Covid-19، ،من خالل اتفاقيات الرشاء املسبق 
 واحتكار التصنيع، ومÂرسة حقوق امللكية الفكرية.

 يف الوقت ذاته ال تزال البلدان الفقØة تنتظر
 حصتهامن اللقاح، هذا يُعرف باسم لقاح ”الفصل

 العنرصي“. يقر إطار العمل النسوي بالحاجة
 الرضورية وامللحة ملعالجة ظاهرة عدم املساواة

 العاملية واملحلية يف عملية انتاج وتوزيع اللقاحات،
ومشاركة التكنولوجيا واملعرفة املتعلقة بها

 يف الخطوط األمامية كان العاملون يف مجال الصحة
 املجتمعية، والنظافة الصحية يناضلون من أجل
 توفØ الرعاية للمجتمعات إبان الجائحة وقبل

 ظهورها، عىل الرغم من أنه كانوا األقل رعايًة يف
 املجال الصحي.  يدرك إطار العمل النسوي الطبيعة

 الرسمية واملؤقتة لعمل النساء، ويطالب بالحÂية
Øويدعوا لتوف Âعية وحفظ الكرامة لهن،كÂاالجت 
 معدات وتدابØ السالمة، باإلضافة إىل توفØ األجر

.العادل لهؤالء العامالت

.

 نحن نشجب منح امتيازات لفضيلة ”األعÂل
 الخØية“ غØ املجدية للغة الحقوق والكرامة.

 تَحّض استجابتنا النسوية عىل اعادة صياغة
 مفاهيم املساعدات أو األعÂل الخØية واإلنَسانِيّة

 من أجل الصحة، باعتبار لزاًما دوليًا مستحًقا
 ´وجب مبادئ حقوق اإلنسان، بدًال من الدعم

 املجزأ املمنوح باعتباره أفعاًال ”لطيفة“ لسياسية
.حÂية البوية
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تَكّشفالجائحة: تصّور مستقبلنا النسوي املتقاطع

 يطالب إطار العمل النسوي الجهات الحكومية
 الفاعلة وغØ الحكومية من خالل نظم متعددة
 الجوانب برضورة إعادة سياسة التوزيع بشكل

 عادل، وإلغاء الديون املستحقة عىل الدول، ووقف
 تدابØ سياسة التقشف، وتعليق اتفاقيات التجارة
 الدولية املُقيّدة؛ وذلك بُغية معالجة تفاقم األزمة

.بسبب جائحة كوفيد املستجد

 من الرضوري أن يُحدث نهج النسوية التقاطعيةما
 بعد الجائحة، تغيØًا منهجيًا يف بنية الصحة

 العاملية ذلك من خالل تأييد الوصول العادل إىل
 التشخيصات واللقاحات والعالجات وعلوم التداوي

.األخرى وإلغاء براءات االخرتاع

 يستدعي فايروس كوفيد املستجد، الرتابط وليس
 االنقسام، العمل الجÂعي وليس االنفراد. بشكل

 مؤسف تم التعامل مع حالة الطوارئ الصحية
 العامة عىل أنها فرصة استثÂر، مÂ أسفر عن

 ظهور ” املليارديراتاملوبوئ�“. ولكن يف املقابل،
 تؤكد االستجابة النسوية التقاطعيةللوباء عىل

 الحاجة إىل وضع الناس يف املقام األول، وجعل
.مستلزماتهم هي املحصلة النهائية
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ملخص لإلطار النسوي متعدد القطاعات

 من الواجب معالجة التذبذب املعلوماè وخشية
 الجمهورمن اللقاحات والتغلب عليها،ذلك من
 خالل املحاوالت املتواصلة لبناء ثقة الجمهور

 والحفاظ عليه. يجب أن تتضمن معلومات عادلة
 وشفافة وموثوقة حول كيفية إجراء التجارب

 الرسية، واملوافقات القا×ة عىل اساس منح الضوء
 األخرض لالستخدام يف حالة الطوارئ، ومناقشة

 امكانية وقوع مضاعفات جانبية، وكيفية عالجها.
 بناء عىل ذلك تعترب الرسائل الصحية العامة والشاملة واملوثوقة واملنتظمة أمرًا بالغ األهمية لدحض االشاعات

.وتبديد الخرافات، والتقليل من حدة املفاهيم الخاطئة املتعلقة باللقاح ومدى فعاليته

 تشØ البيانات إىل أن نسبة الرجال الذين حصلوا
 عىل جرعات تطعيمضد فايروس كورونا املستجد

 يف كثØا من البلدان تتفوق بكثØ عىل أعداد
 النساء أو النساء املتحوالتجنسيًا. من أجل للميض

 قدما وضÂن الوصول إىل اللقاح ويرسة العالج
 بأسعار معقولة،يجب الوصول إىل منهج شاملة يف
 استيعاب ومعالجة النوع االجتÂعي ونظام سيادة
 األب، والفجوة الرقمية، باإلضافة إىل عدم املساواة

.االجتÂعية والثقافية واالقتصادية

يجب أن تتبع النسويةالتقاطعيةلمستقبل ما بعد الجائحة االتي:

 ضÂن زيادة االستثÂر الحكومي يف الصحة العامة واملحددات االجتÂعية للصحة، وتعزيز
الرعاية الصحية الشاملة

 تعزيز وجود بيانات حول النوع االجتÂعي والجنس واإلعاقة باإلضافة إىل مؤرشات رئيسية
أخرى

 بناء تعددية جديدة لتحقيق االستقرار االجتÂعي واالقتصادي واالستدامة واملساواة ب�
الجنس�

.

.

.

أواًل:

ثانًيا:

ثالًثا:
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تَكّشفالجائحة: تصّور مستقبلنا النسوي املتقاطع

 الحفاظ عىل حقوق اإلنسان والحريات األساسية وكذلك العدالة االجتÂعية للجميع، وذلك من
خالل التنسيق،والتعاون،والتضامن اإلقليمي،والعاملي

 السعي لبناء نظاًما عاملًاقائم عىل أساس تقييم التعاطف والتعاون واملرونة والعدالة التحويلية
عىل جميع املستويات - بدأبالفرد وصوال إىل املجتمع

 نسجالروابط ب� النضاالت الجÂعية الشخصية والعاملية، مع استيعابالتعقيدات والحدود
والتغلب عىل الحواجز، وكذلك الجمع ب� الهويات املتقاطعة

 العمل عىل بناء تضامن عاملي إليجاد حلول جديدة واعتÂد االستجابات املناسبة لتشكيل
طريق مختلف للميض قدماً يف املعالجة، خصوًصا أنالجائحة ï ينته بعد

رابًعا:

خامًسا:

سادًسا:

 سابًعا:

.

.

.

.
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ملخص لإلطار النسوي متعدد القطاعات

 شكر وتقدير:

 فيديو (´ا يف ذلك الرسوم املتحركة والتحرير والصوت

الصور:

وضع تصور وتنسيق للفيديو:

النص:

:èالتعليق الصو

تعديالت النص:

هذا هو ملخص اإلطار األكرب الذي طوره:

كÂ ونشكر العامل� يف مجال الصحة املجتمعية والحركات الصحية والنسوية.

Ranjan De :(

Srinivas Mangipudi

Sarojini Nadimpally

Sarojini Nadimpally, Aakriti Pasricha, Priyam Lizmary Cherian

Devaki Nambiar

Sarojini N, Malini Sood, Devaki Nambiar, Sweta Dash

Sarojini Nadimpally, Aakriti Pasricha, Priyam Lizmary Cherian

with Chayanika Shah and the Sama team – Deepa Venkatachalam, Pragya Tripathi

and Neelanjana Das

Link to the video: https://youtu.be/1FZU39UviYI

For more information, contact:

Sama – Resource Group for Women and Health

B-45, 2nd Floor, Main Road Shivalik, Malviya Nagar

New Delhi - 110017

Phone No. 011 40666255 / 26692730

Website: www.samawomenshealth.in

Facebook Page: Sama - Resource Group for Women and Health

Twitter: @WeAreSama

https://youtu.be/1FZU39UviYI 
https://www.samawomenshealth.in 
https://www.facebook.com/samawomenshealth/
https://twitter.com/WeAreSama
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تَكّشفالجائحة: تصّور مستقبلنا النسوي املتقاطع


