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 خطة عمل | كيف تنجو نساء مصر في ظل جائحة كورونا! 

 

 منظمة  أكدت حينما، واإلنسانية العالم تاريخ في فاصلة تحول نقطة الجاري مارس من عشر الحادي وضع

 بأكملها  البشرية أصبحت". عالمية جائحة" إلى( 19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس تحول العالمية الصحة

 لخطر يوميا البشر آالف مواجهة أمام والتضامن والتشاركية المسؤولية  قيم واعتماد  معا للنجاة حاجة في

 انتشار  حجم مع التعامل على تقوى ال  صحية وأنظمة، بعد  يكتشف لم عالج بين ما الموت أو اإلصابة

 .الجائحة هذه وتبعات متطلبات  كل أمام الدول معظم في  السياسية للقيادة وارتباك، الدول أغلب  في الفيروس

 المصرية الحكومة واعتمدت، الجاري مارس أول  في إصابة ثاني ظهور مع الخطر لقائمة مصر انضمت

ء وإبطا األزمةء احتوا محاوالت في – الشي بعض  تأخرت وإن – مالحكي والتدابير اتءاإلجرا من عددا

 لتجنب  الالزم الجهد لبذل الجميع محاولة مع الكامل تضامننا ظل وفي. الفيروس وتفشي انتشار معدل

 أيضا  أننا إال ، بنا ات/المحيطين وحيوات حيواتنا على والخوف التوتر من إطار في لألزمة كارثي منعطف

 مجتمع منء جز وهن األزمة هذه يواجهن الالتي المصرياتء النسا أوضاع من العميقة مخاوفنا نسجل

 المخاطر هذه كل اآلن يواجهنء النسا. طويلة عقود  منذ ضدهن والعنف والتمييز والقهر األبوية قيم يرسخ

 وفي. لحمايتهن وعاجلة خاصة لتدابير احتياجا وأشد أضعف موقع في وهنء الوبا وتفشي انتشار وتبعات

 والنفسية  االجتماعيةء األعبا مضاعفة رغم أوضاعهن ألولوية فيها الجميع ينتبه ال قد زمنية مرحلة

 .عليهن واالقتصادية

 الجهود وتجميع التشاركي والعمل الجماعية المسؤولية قيمء وإعال بالتضامن دائما نؤمن كنسويات وألننا

 من السابقة  بالدروس تماما ونؤمن الخطر هذا من مصر ومواطنات بمواطني للنجاة الالزمة والخبرات 

 .الفعالة وأدوارهنء النسا بمجهودات تنجو المجتمعات أن األزمات أوقات في العالم خبرات

 تلك  في واحتياجاتهن الفئات مختلف من مصرء نسا أوضاع  على التركيز هي اآلن مسؤوليتنا أن نرى

 الخبرات  من لعدد  ةءوقرا بحث على اء  بن العاجلة والتدابير الحلول من عدد اقتراح ومحاوالت، المرحلة

 .المتأزمة الفترة تلك خالل وحمايتهن أوضاعهن تحسين في تسهم التي

 لمجتمعات  الوصول تفادي جهدها بكل حاليا تحاول التي العالمء أنحا مختلف في النسوية الحركات إلى ننضم

 حماية  أجل من تاريخيا بُذلت التي الجهود كل تضيع ال  كي طاقتها وتبذلء، النسا ضد وتمييزا ظلما أكثر



 أن  العالم يخبرهن أو، العدالة وقيم النجاة أخالقيات منء النسا فيه تُستثنى يوم يأتي ال  وكيء النسا وتمكين

 .أولوية ذات ليست والتمييز العنف من حمايتهن واجبات

 وتصميمات  ومقترحات سياسات أوراق من عدد  إصدار على القادمة الفترة خالل نظرة ستعمل لذلك

 .لحمايتهن الالزمة الطارئة التدابير وبعض  اتءواإلجرا مصرء نسا أوضاع  علىء الضو تلقى بصرية

 

 


