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 العدالةب ةلباطامل :  2021للنساء يوم العاملي ال

   مر
ً
 .ةجائحة عاملي 19-أن �وفيد منذ أن أعلنت منظمة ال�حة العاملية عام تقر�با

 . وضع النساء والفتيات اليوم  �شأن عديدةوكشف حقائق  -منذ أن أغلق الف��وس العالم قد مّر عام 

 من . و 2021عام  إننا �� ال
ً
  .فقر تحت خط اليشون  الذين �ع   يمثلن أغلبيةالنساء    ال تزال،  تحقيق املساواة  أن �شهد ع��   �دال

   �� الرعاية ال�حية والتعليمع  كما أن احتمال حصولهن
ً
 هن  و ،  ال يزال متدنيا

ً
من �غ�� املناخ وا�عدام األمن    األك�� تضررا

 . ا�جندري واألك�� عرضة للعنف ، الغذائي

ال�ي تد�� حماية حقوق  املؤسسات متعددة األطراف  كما ع��    �ل ع�� حدة . يتع�ن ع�� ا�ح�ومات  ذلكيجب أن يتغ��  

 هذا التغي�� إذا أردنا تحقيق السالم والعدالة واملساواة للنساء والفتيات.  تحدثأن  ،اإل�سان وال��وض ��ا

�ن من  اثن  ملواجهةفور�ة    خطوات الدولية للسالم وا�حر�ة ا�ح�ومات إ�� اتخاذ    ء، تدعو رابطة النساللنساء�� اليوم العاملي 

 أك�� ال��ديدات إ�حاح
ً
وكال هذين    وتدم�� البيئة  ةاالقتصادي   غياب العدالة:  2021النساء والفتيات �� عام  وخطورة ع��    ا

 �شدة. التحدين  يتداخالن 

 ر البيئةمساواة وتدمّ ال ال  تر�خالسياسات االقتصادية النيولي��الية 

 للسياسات االقتصادية النيولي��الية 
ً
 واحد  م��را

ً
 م�اسب مالية بأي ثمن.تحقيق  ل دؤوب لس�� ال: اا

وا�حرمان من ا�حقوق حيث ي�افح الناس ل�حصول ع�� الرعاية ال�حية ،  فجوة ب�ن األغنياء والفقراء�� ا�ساع ال  النتيجةو 

�ساهم �� فقدان    وهو ما،  املاء والهواء و   ما يؤدي بدوره إ�� تلوث ال��بة  -، وتدم�� املوارد الطبيعية  يةا�جتمع وارد  املوالتعليم و 

  آثار �غ�� املناخ ع�� األفراد وا�جتمعات و�سريع،  �وكب األرض وتدم��، التنوع البيولو��
ً
 . األشد فقرا

نفسھ الوقت  ا�خاصة  ،  و��  والشر�ات  ا�ح�ومات  والوقود    الدوالرات  مليارات   استثمارتواصل  العسكرة   �� عام  �ل 

 �ل ذلك ع�� حساب الناس وال�وكب. و  - ��ا وتنمي ية مصا�حها االقتصادية األحفوري �حما

 ن أك�� من با�� الفئاتضرر يتالنساء والفتيات 

��    �عشن  واللوا�ي  �ش�ل �اف املمثلة  ا�حلية غ��  ا�جتمعات    ��سيما    الو   -فتيات �� جميع أنحاء العالم للنساء والبالنسبة  

،  ا�عدام األمن الوظيفي إ��  والتدهور البيئي    ةاالقتصادي  ا�عدام العدالةقوى  يؤدي ترابط    ،ان متضررة من الن�اعاتبلد

وز�ادة  ،  ونقص الوصول إ�� سبل العيش والتعليم،  وتدهور ال�حة،  وتزايد الفقر،  وز�ادة أعمال الرعاية غ�� مدفوعة األجر

 . ا�جندري مخاطر العنف 

https://www.wilpf.org/covid-19/
https://www.wilpf.org/covid-19/
https://www.wilpf.org/wilpf_statements/statement-to-the-hrc44-panel-on-covid-19-and-womens-rights/
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion
https://www.globalcitizen.org/en/content/women-of-color-disproportionately-unemployed-covid/
https://www.ohchr.org/en/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/en/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/en/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
https://www.ohchr.org/en/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx
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النساء  ضر تت غ��هنر  من  املدمرة  أك��  والبيئية  االقتصادية  والسياسات  واجهة مل  اتا�ح�وم  خطط  لكن،  باملمارسات 

 موارد �افية. بالما ي��ك النساء والفتيات  -االعتبار   �ع�ن النوع االجتما��  ألزمات االجتماعية واالقتصادية ال تأخذا

 �� عمليات صنع القرار ال�ي تؤثر    النساء غ�� �افتمثيل  ن  أل هذه اإلخفاقات ا�ح�ومية ليست مفاجئة  و 
ً
 مباشر   تأث��ا

ً
ع��    ا

 .من النساءهم �� جميع أنحاء العالم  اتال��ملانأعضاء فقط من % 24حيا��ن: 

 لتغي�� با  ةعاجل  ةلبامط

  لغياب العدالة اآلثار واسعة النطاق  ملواجهةفور�ة  تداب��ا�ح�ومات باتخاذ  رابطة النساء الدولية للسالم وا�حر�ةتطالب 

 :ك�ل البيئي ع�� النساء والفتيات وع�� البشر�ة وع�� �وكبنا وللتدم�� ةاالقتصادي

 الفجوة   وتؤدي إ�� ا�ساع  بالبيئة  وتضر   العامة  التحتية  البنية  تقوض  ال�ي  الضارة  االقتصادية  السياسات  �عديل •

 ب�ن األغنياء والفقراء.

 .ا�جائحة ملواجهة التوزيع إعادة��  النوع االجتما�� ترا�� واجتما��  اقتصادي  �عا�� سياسات اعتماد  •

 اإل�سان وضمان  حقوق   ان��ا�ات  من  وغ��ها  ةيالبيئ  األضرار  ملنع�ش�ل طارئ    الشر�اتضمان وضع النظم لدى   •

 .العدالة إ��  رةضر �جتمعات املت ا  وصول  ضمانو  �ا،ع� املساءلة

  ا�حلية  نساءال  حقوق   ومنظمات  جماعات  نمو  ��   واالستثمار  ،القرار   صنع  مواقع  ��  للنساء  �ا��  تمثيل  ضمان •

 . وتمثيلها النساء واحتياجات أصوات إيصال لضمانوز�ادة قدر��ا ع�� الصمود 

 موازناتتحو�ل األموال من  و دو��.  ال  واألمن   والبيئة  ا�جتمعات  ع��  العسكر�ة  لأل�شطة  املدمرة  اآلثارب  االع��اف •

األساسية   العامة  ا�خدمات  إ��  والدفاع  و � ا�جيش  والتعليم  ال�حية  ا�جتمع املالرعاية  صول ح  مثل،  يةوارد 

 . 19-ملواجهة �وفيدوتداب�� الطوارئ  لقاحات�� الع الناس

 جزء  وا/كننو لالنضمام إلينا. �  ا�جميعندعو  
ً
 والعمل جنبوالتنظيم  واملناصرة  قيف  التث ع��  من حركة السالم النسو�ة    ا

ً
  ا

مع   جنب  وا�حر�ةإ��  للسالم  الدولية  النساء      أ�شئوا/أ�شأن!  رابطة 
ً
إ��    انضموا/إنضممنأو  لرابطة،  ل  ةوطنيفروعا

 مستقبل العدالة واملساواة ل�جميع. ب ال��وضللمساعدة ��  وا/ت��عنأو ت��ع، عضو���ا

 لالطالع  إضافيةمصادر 

ع�� األمن  األخرى    األساسية  ومصادر القلقلسياسات االقتصادية والتدم�� البيئي  السل�ي لر  ثاأل  عن املز�د    وا/إقرأناقرأ

 ): ل��ية ما لم ُيذكر خالف ذلك �باللغة اإلن�لها ومستقبل �وكبنا (  ع�� مواجهة األزمات ا�جتمع  وقدرة،  البشري 

 . 19-�وفيد �عد لالستقرار �سو�ة مبادئ •

ا�جندر�ة • والعدالة  ال�ورونا  وشمال  ال:  جائحة  األوسط  الشرق  منطقة   �� مواجهة  فر�قيا  أنسو�ات  الفشل  �� 

 . الهيك�� العاملي 

 .لرابطة النساء الدولية للسالم وا�حر�ة 19-�وفيد مدونة •

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/03/18/the-share-of-women-in-legislatures-around-the-world-is-growing-but-they-are-still-underrepresented/
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/Feminist-principles-for-a-post-covid-19-settlement-web.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/11/Feminist-principles-for-a-post-covid-19-settlement-web.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/10/WILPF_COVID-19-MENA-Consultation_Web_AR.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/10/WILPF_COVID-19-MENA-Consultation_Web_AR.pdf
https://www.wilpf.org/covid-19/
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وحقوق    19-�وفيد  �شأن : بيان رابطة النساء الدولية للسالم وا�حر�ة  19-من جائحة �وفيد  وأخضر   �سوي   �عاف •

 . ألمم املتحدةباان �جلس حقوق اإل�س 44�� الدورة  ياإل�سان الذي ألق 

 .ع�� النساء 19- �وفيد أث��: املتحدة صادر عن األمم م�خص سياسات •

 

https://www.wilpf.org/wilpf_statements/statement-to-the-hrc44-panel-on-covid-19-and-womens-rights/
https://www.wilpf.org/wilpf_statements/statement-to-the-hrc44-panel-on-covid-19-and-womens-rights/
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406

