
 

 
 

 حاصلة على صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي، ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية واليونسكو.  
 عالقات استشارية خاصة مع الفاو، ومنظمة العمل الدولية واليونيسف.  
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 بيان صحافي  

 

في منطقة   إطالق تقرير يسلط الضوء على نتائج فشل االستجابات لجائحة كورونا على النساء
  الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

   

تشرين األول/أكتوبر تقريرها الذي يسلط الضوء على اآلثار   ٢٨ستطلق الرابطة في  -( أكتوبرتشرين األول/ ٢٧سويسرا ) -جنيف 
الحكومية واألممية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لجائحة كورونا المستجدة وانعكاس ذلك على  االستجابةالفادحة لفشل  

    .النساء وعلى أجندات السالم النسوي في المنطقة
  

يرصد التقرير أسباب فشل الحكومات في المنطقة لمعالجة اآلثار المتفاوتة للجائحة على النساء والمنظمات النسوية والنسائية. كما يقدم 
  تحليالً لألسباب الجذرية على ضوء التحديات التي عصفت في الكثير من بلدان المنطقة قبل حدوث الجائحة، والتي تفاقمت بسببها.

  

ن التقرير أبرز النتائج التالية التي سلطت عليها الضوء الناشطات النسويات في كل من مصر والعراق )وإقليم كردستان(، يتضم
  ولبنان، وفلسطين، وليبيا، وسوريا واليمن:

يات تهميش القضايا واألولويات النسوية في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في حين تفاقمت الكثير من التحد  •
  ، والهشاشة االقتصادية وغيرها؛االجتماعيمن مثل العنف المنزلي والعنف القائم على النوع 

استجابات رسمية عسكرية وأمنية واستخباراتية للجائحة، مع تضييق على الوصول للتكنولوجيا وعلى المساحات   •
  واألجندات النسوية؛

ألوسط وشمال افريقيا بسبب تحول في أولويات الجهات المانحة  تضاؤل فرص التمويل للقضايا النسوية في منطقة الشرق ا •
 العالمية  االقتصاديةوبسبب األزمة 

  

  يقدم التقرير مجموعة من التوصيات بهدف ضمان تقدم واستقرار المنظمات النسوية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  

الجندرية: النسويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الفشل الهيكلي سيتم إطالق تقرير "جائحة الكورونا والعدالة 
  . الدعوة عامة.٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٨العالمي" بشكل رسمي خالل ندوة عبر اإلنترنت ستعقد يوم األربعاء الموافق فيه 

  

  تفاصيل إطالق التقرير

  ٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر  ٢٨التاريخ: 

  بتوقيت نيويورك ١٠:٣٠ - ٩:٠٠بتوقيت بيروت |  ٤:٣٠ - ٣:٠٠لتوقيت: ا

  .هنايرجى التسجيل عبر الرابط 

  www.facebook.com/wilpf بشكل مباشر على صفحة الرابطة على الفيسبوك:  سيتم بث الندوة

  اللغة: العربية واإلنكليزية

 
تشرين األول/أكتوبر   ٢٧ابتداًء من يوم الثالثاء،  www.wilpf.org يمكن تحميل التقرير عن موقع الرابطة على اإلنترنت 

٢٠٢٠  . 
التحميل جائحة الكورونا والعدالة الجندرية: النسويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مواجهة الفشل الهيكلي العالمي )

 (  متوفر باللغتين العربية واإلنكليزية
  

  للمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع:

 نينا هانسن 
 مديرة اإلعالم والتواصل في رابطة النساء الدولية للسالم والحرية

 nina.hansen@wilpf.orgالبريد اإللكتروني:  
 6880 346 76 41+رقم الهاتف: 

 
 

https://www.eventbrite.com/e/covid-19-and-gender-justice-tickets-125884196019
http://www.facebook.com/wilpf
http://www.facebook.com/wilpf
http://www.facebook.com/wilpf
http://www.wilpf.org/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/covid-19-and-gender-justice-feminists-in-mena-defying-global-structural-failure/
https://www.wilpf.org/portfolio-items/covid-19-and-gender-justice-feminists-in-mena-defying-global-structural-failure/
mailto:nina.hansen@wilpf.org
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  حول رابطة النساء الدولية للسالم والحرية
 

مقرها في  رابطة النساء الدولية للسالم والحرية هي منظمة غير حكومية لديها فروع من حول العالم، باإلضافة إلى امانة عامة دولية 
جنيف، ومكتب في نيويورك يركز على متابعة أعمال األمم المتحدة واألنظمة المتعددة األطراف. تعمل الرابطة منذ تأسيسها على  

  تعزيز المساحات النسوية لمناهضة العسكرة وإحالل السالم النسوي من حول العالم.

  
 

 


	بيان صحافي
	السكريتاريا الدولية لرابطة النساء الدولية للسلام والحرية
	جنيف، سويسرا
	٢٧ تشرين الأول/أكتوبر

