
   

 

 نحو خارطة طريق نسوية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

 اليات لجنة وضع المرأة السادس وستون ضمن فع

فمع  السابق،   العقد  التحوالت والصعوبات على مدى  بالعديد من  أفريقيا  الشرق األوسط وشمال  تمر منطقة 

دول في المنطقة وتدهور اوضاع حقوق  تدهور األوضاع في المنطقة وتأثير الحروب في ما ال يقل عن خمس  

لتضع العالم والمنطقة في االختبار األقسى ليس فقط    19االنسان في معظم الدول ، ومن ثم جاءت جائحة كوفيد  

لمواجهة الجائحة بل أيضا في تبعات هذه الجائحة على المشكالت المتتالبة في منطقتنا. واجهت النساء تأثيرات 

ات والجائحة وتبعاتها ، وصمدت العديد من الحراكات النسوية والنسائية في المنطقة  مضاعفة لكل تلك االشكالي

 في مواجهة تبعات ما يحدث على نسائها وباقي أفراد الشعب.

ال تهتم العديد من الحكومات بشكل فعال بتحسين وضع النساء والفرص المتاحة لها. وعلى الرغم من ذلك ، 

الثورة والتحرير الوطني وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة   -تغيير االجتماعي  تشارك المرأة بنشاط في حركات ال

 والتحول إلى الديمقراطية. إذ نجد ان الحركة النسوية التونسية كانت من طليعة الحركات في ادارة ازمة 

 الجائحة. 

دان في طرح  في اليمن تستمر النساء والنسويات بإعالء أصواتهن القرار عملية السالم. وتستمر نساء السو

قضاياهن واليات لمناهضة العنف، كما في العراق ولبنان وتونس  وبكل االزمات السياسية واألمنية، تستمر  

 النسويات في لعب دور مهم في  اقرار حقوق النساء.

 بناًء على ما تقدم، 

بالتحضير   للدراسات النسويةنظرة     مع بالتعاون CRTD.A مجموعة األبحاث والتدريب للعمل التنموي تقوم

إلى اجتماع إقليمي كجزء من لقاءها "نحو خارطة طريق نسوية إلقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا" وذلك  

 " ( للجنة وضع المرأة66ضمن فعاليات "الجلسة السادسة والستون )



   
والدولية  اللقاء  يهدف   الوطنية  النسوية  السياسات  وموائمة  ومناقشة  ا  -الى عرض  إلى  من  الوطني  لمستوى 

البلدان التي تعاني فيها النساء بشكل متزايد بسبب النزاعات والتوترات    -المستوى الدولي   مع التركيز على 

 اإلقليمية. 

 القاهرة  بتوقيت  ،.ض ب   00:2حتى   12:00الساعة  من مارس،  / آذار 16ألربعاء  نهار ا الزمان: 

 (.ZOOMعبر منصة زووم )

عبر  

 https://us02web.zoom.us/j/81923988560?pwd=L2wyTnV6ek1rRkVBVmxYNjVYWUNsZz0:  الرابط
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 برنامج اللقاء والمتحدثات: 

 المتحدثات الوقت

 عالء الدين )ميّسرة( ياسمين  ب.ض  12:10 –  12:00

 لمحة عامة عن المنطقة  –مقدمة 

 أمل كباشي   ب.ض   12:20    –  12:10

 لمحة عن أوضاع النساء في العراق

 بلقيس ابو أصبع  ب.ض  12:30 –  12:20

 لمحة عن أوضاع النساء في اليمن 

 بشرى بلحاج  ب.ض  12:40 –  12:30

 لمحة عن أوضاع النساء في تونس 

 سليمة شريف   ب.ض  12:50 –  12:40

 لمحة عن أوضاع النساء في السودان

 أسئلة وأجوبة  ب.ض  1:20 –  12:50

 توصيات نقاشات عامة و ب.ض  2:00  – 1:20

 

https://us02web.zoom.us/j/81923988560?pwd=L2wyTnV6ek1rRkVBVmxYNjVYWUNsZz09
https://us02web.zoom.us/j/81923988560?pwd=L2wyTnV6ek1rRkVBVmxYNjVYWUNsZz09

