
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجلسة المتخصصة العاشرة
 

تسریع تحقیق العدالة بین الجنسین في المنطقة العربیة، وإزالة أوجھ عدم المساواة القائمة على نوع الجنس  
مقبلة من النساء والفتیات في المنطقةمن القوانین وتغییرھا لصالح المرأة، وتمكین األجیال الحالیة وال  

 ) (جلسة افتراضیة بتوقیت بیروت 13:15  – 11:45،  2021آذار/مارس  31األربعاء 

 الخلفیة والھدف 
أثرت بشكل   19-حقیقة أن جائحة كوفید علىمما ال شك فیھ أنھ یوجد اتفاق عالمي 

شأن  بغیر متناسب في النساء وتسببت في تراجع المكاسب المحدودة التي تحققت 
المساواة المبنیة على النوع االجتماعي، وھذا یتضمن إبطاء التقدم المحرز في  

تنفیذ التشریعات الحالیة  و ،وتفعیل القوانین الجدیدة ،إبطال القوانین التمیزیة
جراءات التطوریة األوسع نطاقًا التي ھي ضروریة لتحقیق العدالة للجمیع.  واإل

ومن المزمع أن تكون ھذه الجلسة بمثابة فرصة لتقدیم المبادرات التي تسھم في  
 الحفاظ على حق النساء في الوصول إلى العدالة في خضم ھذه األزمة.

 :في االستثنائیةتتمثل أھداف ھذه الجلسة 
o اسات في المنطقة العربیة في تطورات األداة الخاصة  إشراك صناع السی

واستخدامھا بحیث تعزز األطر  عدالة النوع االجتماعي والقانونب
 .القانونیة في المنطقة العربیة

o  والمتوسط مناقشة االستراتیجیات والتدخالت على المدى القصیر
والطویل كمساھمة في "إعادة البناء بشكل أفضل" في سیاق االستجابة 

 .والتعافي منھا 19-لجائحة كوفید
o   تقدیم النتائج األولیة للدراسة حول الوصول إلى العدالة لالجئات في

 .لبنان
 محاور النقاش المقترحة: 

االجتماعي في األطر ستركز المناقشة على التمییز القائم على النوع  -
القانونیة والتنظیمیة، في المجاالت التالیة: األطر القانونیة الشاملة والحیاة 

العامة، والعنف ضد المرأة، والعمالة والمزایا االقتصادیة، والزواج 
 .واألسرة، والصحة الجنسیة واإلنجابیة والحقوق ذات الصلة

أنحاء المنطقة التي یمكن  ستدرس المناقشة الممارسات الجیدة من جمیع  -
مشاركتھا لمعالجة عدم المساواة المبنیة على النوع االجتماعي في 

القوانین في منطقة الدول العربیة وكیفیة تذلیل العقبات أمام تمكین المرأة  
وتسریع العدالة القائمة على النوع االجتماعي، ال سیما في االستجابة 

 .19-لكوفید
 

 النقاش  إدارة

رئیسة ، مدیرة  ،یناز العوضيالسیدة مھر •
مجموعة العدالة بین الجنسین والسكان والتنمیة 

اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي   الشاملة،
 آسیا (اإلسكوا) 

 

 المشاركون في حلقات النقاش 

المدیرة اإلقلیمیة، السیدة سوزان میخائل،  •
المكتب اإلقلیمي لھیئة األمم المتحدة للمرأة  

 العربیة.للدول  

األمین العام،   ،صالحشمسة السیدة سعادة  •
مجلس اإلمارات للتوازن بین الجنسین، 

 اإلمارات العربیة المتحدة

وزارة  مدیرة المرأة، السیدة فاطمة بركان،  •
التضامن والتنمیة االجتماعیة والمساواة 

 یةمملكة المغربالواألسرة، 

منظمة ، المدیرة العامة كیوان، االسیدة فادی •
 المرأة العربیة 

صندوق  ، المدیر اإلقلیمي ،السید لؤي شبانة •
 األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربیة

 
 

سیتم تنظیم ھذه الجلسة عبر تطبیق زووم. لالنضمام  
 . الرابط إلى الجلسة، یرجى التسجیل عبر ھذا

والفرنسة ولغة اإلشارة   العربیة واإلنجلیزیة اللغات:
 بالعربیة

 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Dem_Gov/gender-justice-and-the-law-study.html
https://unwomen.zoom.us/webinar/register/WN_fbAFJPp2QHyswZsnKkSLFg
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