
الشعوب العالمية  صحة حركة  (PHM)  

والصحة  للنساء سما موارد ومجموعة  

 تدعوكم إلى حلقة نقاش بعنوان

 "لسنا في حالة إغالق: أصوات ونضاالت ضد الظلم العرقي والجندري  واالجتماعي"

 التاريخ: 25 يونيو/حزيران 2020

 ساعة( 5:30+  غرينيتش) الهند بتوقيت مساء    مساء   7-5.30: التوقيت

والذي    والظلم  المساواة  عدموجود      , نشهدCOVID  19  غير المسبوق حول جائحة    وضع األزمة  في  يوم  كل  مرور  مع

 مما كانت عليه   اليوم  أهمية  أكثر  تبدو  ومقاومتهم  الشعوب  حركات  وقوة  عزيمة  إن  .تحيط بنا  التيكان موجود من قبل و

  الفرص  تقليصو  العمل  عبء  حيث  من  جندري  أثر"  اإلغالق"  و COVID 19 ألزمة  إن.الصراعات  هذه  مثل  تاريخ  في

  ،   االجتماعي  نوعال  على  القائم  العنف  حاالت  وزيادة  والتغذية  ،  الصحية  المرافق  إلى  الوصول  ونقص  ،  االقتصادية

 .COVID بـ المرتبطة العار وصمة جانب إلى العنصري والتمييز والطائفية

  مع   وتقاطعه  الجندر    بين  الحاسمة  والروابط  ،   "للجميع  الصحة   تحت شعار"  وحركاتهم  للشعوب  أصوات  ببناء  التزاًما

اساس      ؛  للصحة  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  المحددات على    أو   العرق  أو  الدين  أو  الطائفة  أو  الساللةوالتمييز 

 جائحة  أن  إدراكإن  .  فيه  للنظر  للغاية  مهم  مجال  تصبح،  والسياقات  ،  جغرافيةال  مناطقال  واختالف؛  الجنسي  التوجه

Covid19 االجتماعية   والعدالة  اإلنسان  بحقوق  الوثيق  ارتباطها  و  ،   العامة  الصحة  ألزمة  قلق  مصدر  شيء  كل  قبل  هو  

  من   المزيد  ستعطينا  مقاومتنا  وتجارب  قصص  مشاركة   أن   نشعر.  مختلفة  واقاليم  مناطق  عبر  واضًحا   الصحي   واإلنصاف

 .البعض بعضنا من للتعلم واإللهام القوة

 ون ومتحدثونمنظم

 عنها اإلبالغ تم التي الرئيسية القضايا ةمشرف: (بنجالدش) حسين ساره

  خالل   المتحدة الواليات في والقمع والعنف العنصرية: المساواة عدم رأس على المساواة عدم أوجه -( المتحدة الواليات) هاينز ليج

 COVID-19 جائحة

 فلسطين من  االجتماعي النوع مناقشات  حول تتمحور ، النزاع أوضاع في وبائية مشاكل -( فلسطين) عوده شذى

 الهند  ، للمهمشين  بالنسبة للصحة مهمة العدالة لماذا: والتضامن الوباء -( هند)ال  ن. ساروجيني

 الجنوبية  كوريا في كوفيد أزمة تأثير -( الجنوبية كوريا) كيم سايرم

 أفريقيا  شرق  ، والمحددات الصحة إلى الوصول في الجنس نوع على القائمة العوائق فهم -( كينيا) خيسة بنينة

 

 .Zoom اجتماع خالل من اإلنترنت عبر الندوة إلى  لالنضمام ندعوكم

 ،  االجتماع وتفاصيل تأكيد لتلقي أدناه الرابط على التسجيل يرجى

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucuugqjotG9Jdc_7qIpGGQSXzxDWd75JD 

  sama.womenshealth@gmail.com على مراسلتنا يرجى ، توضيحات أي على للحصول

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucuugqjotG9Jdc_7qIpGGQSXzxDWd75JD
mailto:sama.womenshealth@gmail.com

