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 موجز 

 

ا )اإلسكوا( بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسي  

ندوة إقليمية افتراضية وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

بهدف إطالع أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف  بشأن العدالة بين الجنسين والقانون

التنمية المستدامة بشكل أفضل على األدوات الالزمة لدراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع األطر الدولية، 

.  5.1وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين وهدف التنمية المستدامة 

مسح قياسيّة للقوانين )رسم بياني مرّمز باأللوان لكل كما وأطلعت الندوة أيضا أعضاء اللجنة الفرعية على لوحة 

 دولة( من شأنها ان تساعد الدول على قياس التقدم الذي أحرزته في تحقيق المساواة في القوانين.  

شارك في الندوة أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين واألهداف اإلنمائية المستدامة، 

الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية. ناقش المشاركون السياسات والتشريعات  الذين يمثلون اللجان 

المفقودة وبحثوا في كيفية الدعوة إلى وضع مثل هذه القوانين بما يتماشى مع األطر الدولية. كما تبادل المشاركون 

 .تطبيق الممارسات الجيدةالمعرفة، ورصدوا التقدم المحرز، وبحثوا طرقاً لمعالجة هذه الثغرات و
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 : مقدمةأول
 

عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ندوة إقليمية افتراضية وجامعة الدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

بهدف إطالع أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين وأهداف  العدالة بين الجنسين والقانونبشأن 

التنمية المستدامة بشكل أفضل على األدوات الالزمة لدراسة التشريعات الوطنية ومواءمتها مع األطر الدولية، 

.  5.1منهاج عمل بيجين وهدف التنمية المستدامة وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و

كما وأطلعت الندوة أيضا أعضاء اللجنة الفرعية على لوحة مسح قياسيّة للقوانين )رسم بياني مرّمز باأللوان لكل 

 دولة( من شأنها ان تساعد الدول على قياس التقدم الذي أحرزته في تحقيق المساواة في القوانين. 

  

عضاء اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين واألهداف اإلنمائية المستدامة، شارك في الندوة أ

الذين يمثلون اللجان الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية. ناقش المشاركون السياسات والتشريعات 

ألطر الدولية. كما تبادل المشاركون المفقودة وبحثوا في كيفية الدعوة إلى وضع مثل هذه القوانين بما يتماشى مع ا

 .المعرفة، ورصدوا التقدم المحرز، وبحثوا طرقاً لمعالجة هذه الثغرات وتطبيق الممارسات الجيدة

 

 مواضيع البحث والمناقشة: ثانيا
 

 : ي كما يل جلسات  ثمانيتم تقسيم برنامج الورشة الى 

 

 اليوم األول: 

 الثالثاء، 8 كانون األول/ ديسمبر 2020
 

 المحتوى والمؤشر )المنهجية(  5.1الهدف الجلسة األولى:  -ألف

 

، وشملت مناقشة للمنهجية التي وضعتها  5.1.1بدأت هذه الجلسة بلمحة عامة عن مضمون المؤشر 

هيئة األمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، بتيسير السيدة جانيت عمير، 

النسان، هيئة األمم المتحدة للمرأة. ووضحت أن الهدف من هذا المؤشر تعديل القوانين التمييزية ا قوة حق مستشار

وتوفير منظومة تشريعية للنهوض بقضايا المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر توفر هذه المنظومة شرط رئيس 

لجنسين وتمكين المرأة والبنك الدولي ا نياة بإللغاء التمييز ضد المرأة. وأكدت على أن هيئة األمم المتحدة للمساو

"ما إذا كان ثمة  5.1.1( هي الجهات الراعية للمؤشر OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ) 

أطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس". وتقوم 

 القانونية التي تشجع عدم التمييز بناء على الجنس. ر طد األ المؤسسات الثالث برص

 

 2018 – 2016وفصلت السيدة عمير آلية جمع المعلومات والتي تم العمل على تطويرها بين األعوام 

حيث تم تطوير استبيان تم تطويره بناء على االلتزامات التي تلتزم فيها الدول من خالل األطر والمعايير الدولية 

كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإعالن ومنهاج عمل بيجين. ويهدف االستبيان الى توفير معلومات  اءغلية إكاتفاق 

عناوين رئيسية )األطر القانونية والحياة العامة، العنف   أربعةسؤال ضمن  45ويتضمن  5.1.1حول المؤشر 
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تشريعات والسياسات وخطط العمل ال رتعتبضد المرأة، العمالة والمنافع االقتصادية، قضايا الزواج واألسرة(. و 

 المصادر الرئيسة لهذا المؤشر. 

 

وبينت السيدة عمير أنه وبعد اعتماد هذه المنهجية انتقل المؤشر الى التصنيف الثاني بالنسبة للمؤشرات  

 أما  )له تعريف مفاهيمي واضح وآلية دولية واضحة إال أن البيانات غير متوفرة بشكل دوري من قبل الدول(.

( 100قة احتساب النسبة المئوية باحتساب إجابة نعم في كل من العناوين الرئيسية. الرقم الناتج )بين صفر و طري

أفضل ممارسة بالنسبة لكل األسئلة. واختتمت السيدة عمير  100يمثل نسبة اإلنجاز في هذا المجال بحيث تعتبر 

دولة. وسيشمل   53والذي بين المعلومات في  شرؤما الشهد أو تقرير حول هذ  2019مداخلتها بتبيان أن العام 

 دولة.   90، 2021التقرير الثاني والمتوقع في عام  

 

تقديم أداة العدالة بين الجنسين والقانون؛ القاعدة الفكرية والعملية، والمرحلتين األولى   الجلسة الثانية: –باء 

 والثانية 

 

،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيجنسين، ال نة بي فريق المساوا ةقدمت السيدة فرانسيس غاي، مدير

الخطوات التي تم اتخاذها من قبل المنظمات األربعة المشاركة في مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون منذ عام 

بعد آلية للتحقق من صحة النتائج بالتشاور مع   2018. وأهمها بأنه قد تم اعداد تقارير قطرية في عام 2018

ن ضمنهم المجتمع المدني وأعضاء القطاع القضائي واألكاديميين والسياسيين وغيرهم. وتم وم  ةعالقأصحاب ال

عرض ومناقشة هذه التقارير في فعالية في بيروت سمحت بتبادل التجارب والممارسات المختلفة حول تطبيق 

دول لبلدان المنطقة ج يفرير عملية تحقق أخرى وضم جميع التقا 2019القوانين بين البلدان. وتال ذلك في عام 

ّمان في كانون هذا الجدول ومناقشته في ع   إطالقالعربية يقارن القوانين عبر البلدان بالمعايير الدولية. وتم 

 .  2019األول/ ديسمبر  

 

، عملت المنظمات األربعة على توسيع مصفوفة القوانين بحيث تشمل معظم المؤشرات  2020وفي عام 

للمقصد األول للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة ومن ضمنها وجود  ولألشر االفرعية لقياس المؤ

خطط عمل سنوية للمساواة بين الجنسين وأقسام اضافية عن تقديم الخدمات وعن الحقوق الجنسية واالنجابية. 

النتائج وفتح من  تحققوستتم مشاركة هذا التقييم الجديد مع حكومات الدول المعنية قريبا" من أجل استمرارية ال

باب النقاش. وأكدت غاي على أن االنفتاح والتشاور عنصران أساسيان في تصميم المبادرة وشجعت ممثلي 

ن بدعم من المنظمات األممية في  اوممثالت الحكومات على عقد اجتماعات تشاورية على صعيد واسع في البلد 

 الميدان. 

 

ية العمل ومدى امكانية تحديث قاعدة البيانات هج نمعن  ومما دار في النقاش هو بعض االستفسارات 

لضم القوانين الصادرة حديثا. وتم التأكيد من قبل الميسرين على أن القوانين في صدد التحديث وأن تقييم البلد يتم  

تحيينه حسب ذلك ودعوا الى العمل المشترك بين حكومات الدول ومنظمات األمم المتحدة لمراجعة مسودات عام 

تحقق من أن الصورة كاملة وحديثة. وقامت ممثالت بعض الدول مثل سوريا والعراق والمغرب لل 2020

ر بعض القوانين الحديثة ومنها قوانين العنف األسري والعمل. كما عبّ  باإلشارةواالمارات العربية المتحدة 

 دها. وجو حال البعض عن صعوبة تطبيق الخطط الوطنية للمساواة بين الجنسين والمرأة حتى في

 

 

 اليوم الثاني:  
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 2020ديسمبر كانون األول/  9 ،األربعاء

 

 األطر القانونية الجامعة والحياة العامةالجلسة الثالثة:  –جيم 

 

. وقدمت السيدة ندى  ناقشت هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالحقوق التي تحكم المساواة وعدم التمييز

سكوا لمحة عن المؤشرات التي تم تطويرها لقياس مدى انسجام اإل يين فدروزه، رئيسة قسم العدالة بين الجنس

القوانين في العالم العربي مع االلتزامات الدولية. وبينت أن كافة المؤشرات تعتمد على المرجعيات الدولية 

ات يقل عالت كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في نصها األساسي وفي توصياتها العامة باإلضافة الى

العامة الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان، إعالن ومنهاج عمل بيجين وتقارير المقررة الخاصة حول العنف ضد 

المرأة أسبابه ونتائجه. ولفتت الى أن المحور ينظر في الشق القانوني الخاص بالمساواة بين الجنسين وعدم 

التأكيد على المساواة في الدستور، قوة القانون  أو  لية،التمييز سواء على مستوى المصادقة على االتفاقيات الدو

 العرفي وأحوال تعارضه مع الدستور وعدة مؤشرات أخرى ذات صلة. 

 

واستعرضت في ختام الجلسة ثالثة أمثلة تبين آليه والمعايير المستخدمة لتخصيص إما اللون األخضر أو 

قانون خاص بالعنف السياسي، يتم تخصيص عن  حديث األصفر أو األحمر لكل مؤشر. فعلى سبيل المثال عند ال

اللون األخضر للبلدان التي يتوفر فيها قانون يجرم العنف ضد المرأة في المجال السياسي/ االنتخابات ويتخصص  

اللون األصفر للدول التي يتوفر قانون يجرم العنف في المجال السياسي/ االنتخابات إال أنه ال يذكر العنف ضد 

ن األحمر في الدول التي ال يوجد فيه نص قانوني يجرم أي شكل من اشكال العنف ضد لولاخصص المرأة وي

 .المرأة في السياسة/ االنتخابات 

 

 العنف ضد المرأةالجلسة الرابعة:  –دال 
 

قامت السيدة منال بنكيران، منسقة البرنامج حول مناهضة العنف ضد المرأة، هيئة األمم المتحدة للمرأة 

إعالن بالعنف ضد المرأة في  جامعة الدول العربية في هذه الجلسة المحور الخاص  عرضت  سة.جللاهذه بتيسير 

  2030أجندة التنمية المستدامة  -القاهرة للمرأة العربية: خطة العمل التنفيذية اإلقليمية للمرأة في المنطقة العربية

عليها إعالن القاهرة وخطة العمل  نص  يالذ  المعنية بمناهضة العنف القانونية مع التركيز على التشريعات 

هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالقوانين والسياسات الرامية إلى تعزيز وحماية وإنفاذ ورصد  ت كما ناقش اإلقليمية.

مسؤولة ملف لجنة المرأة العربية، بإدارة المرأة  ،قامت السيدة شذى عبد اللطيفضحايا العنف ضد المرأة. 

 .  جامعة الدول العربيةديم مداخلة األمانة العامة لبتق ولة،واالسرة والطف

 

خطة العمل اإلقليمية التنفيذية   في 6.6إلى  6.1وتطرقت مداخلة األمانة العامة إلى عرض المؤشرات 

والتي تعني بقياس وجود تشريعات وأطر قانونيّة وتدابير وطنيّة لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة بكافة أشكاله 

وتناولت بشكل تفصيلي اآلليات التنفيذية لتلك القوانين في مختلف القطاعات على المستوى اإلقليمي.  فرتومع 

 المرأة، داخلسن وتفعيل قوانين شاملة ومتكاملة تجّرم جميع أشكال العنف ضد المعني بقياس  6.1المؤشر األول 

نية بما يتفق والتزامات الدول بالمواثيق  نو اقت الوسد الفجوا ،األسرة وخارجها وفي أماكن العمل واألماكن العامة

 واالتفاقيات الدولية. 
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" التقرير العربي: أربعون عاماً على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد  على  ألقت الضوءكما 

الن إلع وريةيناقش التقرير ويربط بين كل من اتفاقية سيداو والتقرير العربي الموحد للمراجعة الد "، حيث المرأة

 ومنهاج عمل بيجين بعد خمسة وعشرين عاما، ومواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

خاصة الهدف الخامس منها. ويستقي التقرير معلوماته وبياناته من  2030، وأجندة التنمية المستدامة )سيداو(

ويشمل  "لدفتر المرأة العربية"رؤى المستقبلية لل نمتضموال. التقارير العربية التي تم تقديمها الى لجنة سيداو

لتوصيات أشارت المداخلة كذلك إلى او التشريعية،المنظومة  رعلى صعيد تطويتوصيات للدول األعضاء 

 الموجهة من لجنة سيداو إلى الدول العربية المتعلقة بتنفيذ بنود االتفاقية بشأن "اإلطار التشريعي". 

 

 عمالة والمنافع القتصادية لا سة:الجلسة الخام –هاء 

 

السيدة  ، بتيسير هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالمساواة في حق المرأة في المشاركة االقتصادية تناولت 

عرضا قصيرا أشارت فيه الى أن االتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة في التي قدمت خاللها  فرانسيس غاي،

اتفاقية منظمة العمل الدولية ديد وانما قد وجدت منذ فترة طويلة، ومنها الج لشيءالحقوق في مكان العمل ليست با

. وبينت أنه على الرغم من ضمان المساواة 1919 والتي وجدت منذ عام بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده

عمال والعامالت لاين ب مساواة في األجور عن العمل نفسه في معظم الدول اال أن القليل منها يشير بوضوح الى ال

وما زالت امكانية التمييز في هذا المضمار موجودة في العالم كله. وما زال  في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية

هناك اختالفا بين دول المنطقة فيما يتعلق بتشريعات رعاية األطفال والتقاعد ومحددات لنوع العمل الذي يسمح 

 أن تقوم المرأة به قانونيا. 

 

النقاش هو اشارة ممثالت البحرين واالمارات العربية المتحدة ألحدث التعديالت التي تم  في  ورد  ومما

اتخاذها على قوانين العمل والضمان االجتماعي. واشارة ممثلة األردن الى ضرورة الحذر لدى صياغة القوانين 

نون العمل األردني التي قا ندة مالما اال عنوأعطت مث .التي تساعد المرأة نظريا وذلك تحسبا ألي أثر سلبي

تقضي بتوفير خدمة رعاية األطفال في الشركات التي توظف عشرين امرأة على األقل والتي أدت الى تحديد 

عدد النساء في بعض الشركات الى تسعة عشر لتجنب متطلبات القانون بالتالي أثرت سلبا على دخول المرأة الى 

 ممنهج من قبل الدولة لرعاية األطفال. ال مالدعسوق العمل. ودعت الى ضرورة زيادة 

 

 الزواج واألسرة  الجلسة السادسة: – واو

 

،  هذه الجلسة التشريعات المتعلقة بتعزيز الحقوق في قوانين الزواج واألسرة وإنفاذها ورصدها ت ناقش

 . اإلسكوا مديرة قسم العدالة بين الجنسين،لسيدة ندى دروزة، بتيسير ا

 

 اليوم الثالث:  

 2020ديسمبر كانون األول/  10 ،سيمالخ

 

 الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية الجلسة السابعة:  – زاي
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تناولت هذه الجلسة التشريعات المتعلقة بتعزيز الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية وإنفاذها ورصدها،  

الجلسة عرضا للمعايير ه ذ هولت صندوق األمم المتحدة للسكان. تنا ل منار زعيتر، مستشارة األستاذةبتيسير 

واآلليات الدولية واالقليمية ذات الصلة بالصحة والحقوق الجنسية واالنجابية، والمتمثلة باالتفاقيات واالعالنات 

تال ذلك استعراض لألسئلة التي اعتمدت في قياس  ومناهج العمل والمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق االنسان.

كجزء من المصفوفة التي طورها الشركاء ضمن مبادرة العدالة بين  المنطقة  دول ذ فيالتشريعات وادوات التنفي

الجنسين والقانون. وأضاءت األستاذة منار على المحاور التي تناولتها المصفوفة ضمن الحقوق الجنسية 

 سبة، كتملية افيروس نقص المناعة البشر  االجهاض، خدمات منع الحمل، الرعاية الصحية لالم،واإلنجابية لتشمل 

 فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.   التثقيف والتربية الجنسية،

 

وجود تشريعات واستراتيجيات  وأكدت على أن العمل قام على البحث في واقع الدول العربية لجهة 

ذة األستااستعرضت ضمن المعايير التي بيتها األطر الدولية. و خاصة بالحقوق والصحة الجنسية واالنجابية

المعايير التي تضمنتها هذه النصوص لناحية امكانية وصول جميع النساء والفتيات للتمتع بها بغض النظر  تري عز

النتائج ذات الصلة بوضعية التشريعات  أبرزمن ثم بينت الجلسة و عن الحالة االجتماعية والسن وبدون قيود.

بتقديم للتوجهات اختتمت العرض و. ةيلعربوالسياسات الخاصة بالحقوق الجنسية واالنجابية في الدول ا

االستراتيجية التي يمكن اعتمادها من اجل تعزيز وضعية التشريعات والسياسات الخاصة بالحقوق الجنسية  

 واالنجابية.  

 

وفي الفترة المخصصة ألسئلة ومداخالت المشاركين والمشاركات أكد بعضهم على الحاجة الكبيرة  

قضايا اخرى مثل تزويج الطفالت، التزويج القسري، الممارسات الضارة  مع  ااطعهتقلللعمل على هذه القضايا 

تم التأكيد ايضا من خالل المداخالت على اهمية تعديل  كما بحق الطفالت، العنف االسري وغيرها من القضايا. 

تماد قوانين  اع  ةاهميالقوانين الجنائية في الدول العربية لضمان اتساقها مع حماية النساء والفتيات، اضافة الى 

ضية السياق الثقافي واالجتماعي  كما ناقش المشاركون والمشاركات ق حديثة للطفل تساعد في حماية الطفالت.

وتأثيرها على جهود الدول لتعديل التشريعات ذات الصلة بالحقوق الجنسية واالنجابية واهمية رفع الوعي  

هذه الحقوق. في هذا الجانب تم التأكيد على المخاطر  اكهتة ان بالمخاطر التي تتعرض لها النساء والفتيات نتيج

 ها المرأة واجهتمتزوجات بسبب تقييدات االفصاح عن المشكالت الصحية التي الالتي تتعرض لها النساء غير 

   وصعوبات الحصول على الخدمات المتصلة بالصحة الجنسية واالنجابية.

 

 المعرفة والمكتسبات  ، ةفمصفوالجلسة الثامنة: كيفية استخدام ال –حاء 

 

ناقشت هذه الجلسة كيفية استخدام تقارير العدالة بين الجنسين والقانون وأدواتها، وكيفية تحديثها  

واستعراضها في المستقبل، بتيسير االسكوا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، 

نظمات األربعة على أن مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون الم ثالت وأكدت مم وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

فرصة هامة للعمل على مستوى المنطقة في مجال القوانين وستسهم بالدفع في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف 

ن ي ج ل بيالتنمية المستدامة باإلضافة الى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإعالن ومنهاج عم

باإلضافة الى األطر والمعايير الدولية األخرى. كما تم تقديم الخطوات القادمة في العمل على هذه المبادرة التي 

( 2( تحديث التقارير الوطنية لشمول المؤشرات المطورة حديثا والتي كانت موضوع ورشة العمل. 1ستتضمن: 



 
 

 - 8 - 

وفرة في التقارير المحدثة بالتعاون مع الجهات متلامات الشروع في عقد مشاورات وطنية للتأكد من صحة المعلو

( انهاء التقارير ونشرها على الموقع المخصص الذي تستضيفه اإلسكوا باإلضافة الى نشر 3المختصة. 

( التواصل بشكل سنوي مع الدول لمد اإلسكوا بالقوانين التي تصدر حديثا، إذ ستتم دراسة 4المصفوفة المحدثة. 

جعة التصنيفات بناء على المعايير وتعديلها إن دعت الحاجة واإلعالن عن النتائج في رامويثة القوانين الحد 

 العاشر من كانون األول/ ديسمبر من كل عام. 

 تنظيم األعمال :ثالثا 
 

 الجتماع وتاريخ انعقاده مكان – ألف

 

ية قدرات أعضاء  لتنم راضيةفتاالقليمية اإلندوة العقدت ، 19-نظرا للتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 

شكل سلسة ندوات في  اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين ومؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة

ثالث بمعدل  2020 كانون األول/ ديسمبر 10إلى  8من دامت ثالثة  اإللكترونية "كودوافتراضية عبر منصة "

 كاآلتي:  يوميا ات ساع

  18:00بعد الظهر حتى الساعة  15:00، من الساعة 2020ديسمبر /ول أل اانون ك 8اليوم األول:  -

 مساًء )بتوقيت بيروت( 

ظهراً   12:00صباحاً حتى الساعة  9:00، من الساعة 2020كانون األول/ديسمبر  9اليوم الثاني:  -

 )بتوقيت بيروت( 

  12:00 ةعالسا صباحاً حتى 9:00، من الساعة 2020كانون األول/ديسمبر  10اليوم الثالث:  -

 . ظهراً )بتوقيت بيروت(

 

 الفتتاح  – باء

 

مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان  ، الدكتورة مهريناز العوضي ورشة العمل االقليميةافتتحت 

في إطار دعم تأتي  الندوة وبدأت كلمتها بالترحيب بالمشاركين. وأشارت إلى أن  ،والتنمية الشاملة في اإلسكوا 

للجنة الجهود وقدرات اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في بلدان المنطقة العربية أعضاء ا هئوشركااالسكوا 

بناًء على طلب من والتي تم استحداثها الفرعية المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة 

ي مس يفقد ت لجنة المرأة التابعة لإلسكوا في دورتها السابعة، التي ع   . 2016كانون الثاني/يناير  21و 20قط يوم 

التعمق في الغاية األولى من الهدف الخامس من أهداف كما أكدت على أن الهدف من اختيار هذا الموضوع هو 

بـ "إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان". وقد تم وضع التنمية المستدامة والمتعلقة 

قياس "ما إذا كانت األطر القانونية قائمة أم ال، لتعزيز المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس ل 5.1.1شر المؤ

دراسة التي تسمح باألدوات بأعضاء اللجنة الفرعية فالورشة ترمي إلى تعميق معرفة  وإنفاذها ورصدها".

على مستوى تواجه فجوة مازالت المنطقة العربية ، خاصة وأن التشريعات الوطنية ومواءمتها مع األطر الدولية

القوانين الناظمة للعمل مجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك العنف ضد المرأة، وها ، تواجه المرأة فيالقوانين

 في إبراز هذه التحديات بشكل كبير.   19-د والحياة الخاصة والعامة. وقد ساهمت جائحة كوفي
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أن التشريعات ركن أساسي من توفير الضمانات الالزمة للنساء والفتيات   كما أكدت د. العوضي على 

لتخطي العقبات التي تواجههن وتمنع تمتعهن بحقوقهن من جهة، وقدرتهن على المساهمة الفاعلة في التنمية 

ن"، وإن يقر االقتصادية واالجتماعية لبلدانهن. فتقرير البنك الدولي األخير حول "المرأة وأنشطة األعمال والقانو 

بالتطورات الحاصلة في كل من السعودية واإلمارات والبحرين واألردن وتونس وجيبوتي، ال يزال يعتبر أن 

الدول العربية هي في أدنى مستوى مقارنة بالدول األخرى. وال شك أن هذه األدوات الدولية تذكرنا دائما بإن 

قى مرتبطة بأوضاع المنطقة بشكل عام. ولهذا نركز نحن نجاحات الدول على المستوى الفردي، ورغم أهميتها، تب

في عملنا على عقد اللقاءات على المستوى اإلقليمي لنعطي الفرصة للتعرف على التجارب الناجحة والتعلم منها 

مما سيسهم ال شك في نقل هذه التجارب الى دول أخرى في المنطقة. فالتركيز على الثغرات ال يعني أننا ال نتابع 

الى اآلن، وبالرغم من جائحة  2019طورات الهامة التي تقوم بها الدول على مستوى التشريعات. فمنذ نوفمبر الت

والتحديات التي خلقتها، تمكنت عدد من الدول العربية من إقرار قوانين متميزة. فعلى سبيل المثال  19-كوفيد 

ي. كما أصدرت البحرين قرارات منها ما أقرت كل من اإلمارات والكويت قوانين وطنية تعالج العنف األسر

يحظر التمييز في األجور بين العمال والعامالت الشاغلين لذات الوظيفة. وتبنت األردن نظام الحماية االجتماعية 

المرتبط بتأمين األمومة والذي يوفر للمرأة العاملة دعما يسهم في توفير الرعاية ألطفالها دون الخمس سنوات 

ولمدة ستة أشهر. كل هذه التشريعات واألنظمة والقرارات سيكون لها األثر الفاعل على  خالل فترة عملها

. 19-النهوض بأوضاع المرأة في الدول العربية، كما في معالجة اآلثار االقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد 

 ونحن نأمل أن تحذو مزيد من الدول هذا النهج. 

 

لى أمل االسكوا وشركائها في أن تتيح ورشة العمل الفرصة  وفي هذا اإلطار، عبرت د. العوضي ع

في كيفية الدعوة إلى  والبحث السياسات والتشريعات المفقودة لنقاشات معمقة بين المشاركات والمشاركون حول 

 ومناقشة الطرق التقدم المحرز،  ورصد المعرفة،  ، وتبادلوضع مثل هذه القوانين بما يتماشى مع األطر الدولية

وأكدت على التزام منظمي الورشة بمبادرة العدالة بين الجنسين   لجة هذه الثغرات وتطبيق الممارسات الجيدة.لمعا

والقانون التي تتيح من خالل الموقع االلكتروني والعمل بين الشركاء على متابعة تطور المسيرة التشريعية في 

صلة العمل المشترك بين الشركاء األربعة الدول العربية. وتأتي هذه الورشة كأحد المحطات في سبيل موا

التدابير القانونية القائمة التقارير الوطنية التي تركز على سلسلة من بإطالق  2018ديسمبر ومسيرتها التي بدأت 

  .إللغاء التمييز ضد النساء والفتيات 

 

في  ،ون االجتماعيةرئيس قطاع الشؤ  -األمين العام المساعد  ،هيفاء أبوغزالة د.شاركت السيدة السفيرة/

الذي يرصد ما إذا كانت ثمة  5.1.1أعمال الجلسة االفتتاحية للندوة، والتي خصصت أعمالها لمناقشة المؤشر 

أشارت على أساس نوع الجنس. و زييأطر قانونية قائمة، أم ال، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التم

إلى التمييز في القانون والذي بدوره يشمل ويمس مجاالت واسعة يتم  يتطرق سيادتها إلى أهمية هذا المؤشر والذي

التمييز فيها بين النساء والرجال منها قوانين األحوال الشخصية، وقوانين العمل وقوانين منح الجنسية وقوانين 

هي مستقاة  5.1.1أن مجاالت القانون المختلفة التي يتطرق إليها المؤشر  . وألقت سيادتها الضوء علىت العقوبا

من األطر القانونية الدولية للمساواة بين الجنسين التي حددتها كل من اتفاقية القضاء على كافة  رئيسيبشكل 

وفي هذا السياق، وانطالقاً من حرص جامعة  .وإعالن ومنهاج عمل بيجين )سيداو( أشكال التمييز ضد المرأة

على مواءمتها لواقع الدول العربية من خالل تقديم المنظور  الدول العربية على مواكبة المسارات الدولية والعمل

ً على اتفاقية القضاء على كافة  اإلقليمي للمقاربات الدولية، أعدت األمانة العامة "التقرير العربي: أربعون عاما
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جامعة العربية والذي أعدته األمانة العامة وتم اطالقه خالل االحتفالية التي اقامتها ال أشكال التمييز ضد المرأة"

   بالتعاون مع عدد من الشركاء اإلقليمين.  2020نوفمبر   26يوم من العنف ضد المرأة يوم    16بمناسبة حملة  

 

حقوق المرأة جزءاً ال على أن  ،صندوق األمم المتحدة للسكانللؤي شبانة، المدير اإلقليمي  د الدكتورأكّ 

ً يحد من تمتع النساء  تشكل اواة بين الجنسينعدم المسال تزال يتجزأ من حقوق اإلنسان ومع ذلك  ً أساسيا عائقا

العنف القائم على النوع االجتماعي هو أخطر  وأشار إلى أن. في كثير من الدول حقوقهن األساسية بوالفتيات 

  تعزيز أوجه عدم المساواة واستمرارها. وفي حين مظاهر عدم المساواة بين الجنسين، وفي نفس الوقت يسهم في 

العنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك الممارسات الضارة، عقبة أمام تحقيق المساواة للنساء  يشكل

  .والفتيات، فإن القوانين والممارسات التمييزية تشكل مالمح حياة النساء والفتيات في العديد من البلدان

 

ناهضة العنف القائم على النوع  مفي مجال ندوق األمم المتحدة للسكان صعمل ونوه الدكتور شبانة ب

"الوصول إلى أولويات صندوق األمم المتحدة للسكان على المستوى الدولي والذي حدد االجتماعي كجزء من 

طمح إلى يالتحويلية التي  هصفر من حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي والممارسات الضارة" كأحد أهداف

كونه الوكالة المختصة  ،إلى ذلك يعمل صندوق األمم المتحدة للسكان . باإلضافة2030تحقيقها بحلول عام 

ر الخدمات الصحية واإلنجابية عالية الجودة بما فيها وسائل تنظيم  يعلى ضمان توف ، بالصحة الجنسية واإلنجابية

ً النساء حتى يتسنى لهن اتخاذ القرارات المتعلقة بحيا تهن األسرة الطوعية لجميع فئات المجتمع وخصوصا

وسع تقارير مبادرة "العدالة بين الجنسين" لتشمل األطر ، لذلك سعدت المنظمة بت اإلنجابية عن دراية ومعرفة

 ة. لجنسية واالنجابياالقانونية التي تختص بالصحة والحقوق 

 

من أجل عالم تعيش فيه  وختم المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان بأهمية العمل الجماعي 

خوف وبظروف تسهل لها تحقيق إمكاناتها في مجتمعات  مصونة الكرامة متمتعة بحقوقها دون عنف أو المرأة

خالية من التمييز بين الجنسين والقوالب النمطية الضارة بحيث يمكن للجميع التمتع بحقوق اإلنسان الكاملة غير 

ن تساهم في الوصول إلى هذا الهدف في بأن مبادرة "العدالة بين الجنسين" يمكن أأعرب عن قناعته المنقوصة. و

أن يتم استخدام نتائجها من قبل الحكومات والمجتمع المدني على حد سواء لتحقيق وأعرب عن أمله ب منطقتنا، 

 التغيير القانوني والسياسي اإليجابي الذي نطمح إليه والمبني على الخبرات المتوفرة في المنطقة. 

 

المركز االقليمي لبرنامج األمم المتحدة االنمائي، كلمته االفتتاحية للندوة   قدم السيد خالد عبد الشافي، مدير

مذكرا الحضور بأن هذا االجتماع يعقد للمرة الثالثة على التوالي حول اليوم العالمي لحقوق االنسان لمناقشة آخر 

تعامل مع حقوق المرأة كحقوق وأكد على أهمية ال ،التطورات في العدالة بين الجنسين والقانون في المنطقة العربية

انسان. وأشاد بالتداوالت المثمرة التي حصلت في هذه االجتماعات سابقا لتبادل الممارسات المختلفة حول كيفية 

تطبيق القوانين في المنطقة راجيا أن تكون هذه الندوة فرصة الستمرار هذا النقاش. باإلضافة الى ذلك أكد على أن 

 سين هو ركن أساسي من أركان أجندة التنمية المستدامة. تحقيق العدالة بين الجن

 

هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  ل السيدة سوزان ميخايل الدهجان، المديرة اإلقليمية،

رحبت بالمشاركين وركزت على أهمية مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون وعلى أهمية الشراكة بين  المرأة

 مم المتحدة وتكامل العمل فيما بينها إلنجاح هذه المبادرة وتوفير الدعم للدول العربية. منظمات األ
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 الحضور  –جيم 

 

إلى جانب المنظمات الشريكة، وهي اإلسكوا، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، 

مشاركة ومشارك عن  24ي الورشة شارك ف، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان

  .اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في المنطقة العربية

 

 جدول األعمال  – دال

 

 2020ديسمبر  كانون األول/  8الثالثاء 

 )بتوقيت بيروت(  18:00- 15:00

 اليوم األول 

 

 

 جلسة افتتاحية  

ن والسكان والتنمية  سي السيدة مهريناز العوضي، مديرة مجموعة العدالة بين الجن -

 اإلسكوا ، الشاملة

رئيس قطاع الشؤون   -األمين العام المساعد  ،د. هيفاء أبو غزالة /السيدة السفيرة -

 جامعة الدول العربية  ،االجتماعية

 شبانة، المدير اإلقليمي، صندوق األمم المتحدة للسكانالسيد لؤي  -

 األمم المتحدة اإلنمائي برنامج  ،السيد خالد عبد الشافي، مدير المركز اإلقليمي -

السيدة سوزان ميخايل الدهجان، المديرة اإلقليمية، هيئة األمم المتحدة للمساواة بين  -

 الجنسين وتمكين المرأة

 

 

15:00  – 15:15 

 المحتوى والمؤشر )المنهجية(   5.1الجلسة األولى: الهدف 

قشة للمنهجية  وستشمل منا، 5.1.1ستبدأ هذه الجلسة بلمحة عامة عن مضمون المؤشر 

االقتصادي التي وضعتها هيئة األمم المتحدة للمرأة والبنك الدولي ومنظمة التعاون 

 والتنمية  

 الميّسرون: هيئة األمم المتحدة للمرأة 

15:15  – 16:30 

 

الجلسة الثانية: تقديم أداة العدالة بين الجنسين والقانون؛ القاعدة الفكرية والعملية، 

 الثانية  ن األولى ووالمرحلتي

 ست قدم هذه الجلسة مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون، أدواتها وعملية تطّورها 

 الميّسرون: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

 

16:30  – 18:00 

 

 2020ديسمبر  كانون األول/  9األربعاء 

 )بتوقيت بيروت(  12:00 –  09:00
 اليوم الثاني

 

 ة الجامعة والحياة العامة ر القانونيالجلسة الثالثة: األط

 ستناقش هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالحقوق التي تحكم المساواة وعدم التمييز.  

 الميّسرون: اإلسكوا 

 

10:00  – 11:00 
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 الجلسة الرابعة: العنف ضد المرأة 

ستقدم جامعة الدول العربية في هذه الجلسة عرض المحور الخاص بالتشريعات 

الن القاهرة. كما ستناقش هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالقوانين  ونية في إعالقان

 والسياسات الرامية إلى تعزيز وحماية وإنفاذ ورصد ضحايا العنف ضد المرأة. 

 ةالميّسرون: جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأ

 

11:00  – 12:00 

 

 صادية  الجلسة الخامسة: العمالة والمنافع القت

 اقش هذه الجلسة المسائل المتعلقة بالمساواة في حق المرأة في المشاركة االقتصادية.  ستن

 الميّسرون: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

 

12:00  – 13:00 

 2020ديسمبر كانون الثاني/   10الخميس 

 )بتوقيت بيروت(  12:00 –  09:00
 اليوم الثالث

 

 سرة الجلسة السادسة: الزواج واأل

ش هذه الجلسة التشريعات المتعلقة بتعزيز الحقوق في قوانين الزواج واألسرة  ستناق

 وإنفاذها ورصدها. 

 الميّسرون: اإلسكوا 

 

 

10:00  – 11:00 

 الجلسة السابعة: الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 

جابية  ستناقش هذه الجلسة التشريعات المتعلقة بتعزيز الصحة والحقوق الجنسية واإلن 

 اذها ورصدها.   وإنف 

 الميّسرون: صندوق األمم المتحدة للسكان 

 

11:00  – 12:00 

 الجلسة الثامنة: كيفية استخدام المصفوفة، المعرفة والمكتسبات  

ستناقش هذه الجلسة كيفية استخدام تقارير العدالة بين الجنسين والقانون وأدواتها، 

   وكيفية تحديثها واستعراضها في المستقبل.

ن: االسكوا، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، صندوق األمم المتحدة للسكان، الميّسرو

 وهيئة األمم المتحدة للمرأة 

 

12:00  – 12:45 

 تقييم للندوة 

 جلسة ختامية 

12:45  – 13:00 
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ا   المرفقات: سادسا

 

 قائمة المشاركين  :1رقم    رفقالم
 

 لهاشمية االمملكة األردنية  لمارات العربية المتحدة ا

 مو الشيخة فاطمة بنت مبارك س

رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية  

 رئيسة المجلس األعلى األمومة والطفولة  

Womenunion@gwu.ae 

 د. سلمى النمس  

 ون المرأة ؤاألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لش

salma.n@johud.org.jo   

 مملكة البحرين  الجمهورية التونسية 

 السيدة فدوى درويش 

  مديرة التعاون الدولي والعالقات الخارجية

 وزارة المرأة واالسرة وكبار السنّ 

doua.derouiche@gmail.comfe 

 السيدة سارة شقرون  

  مديرة مكلفة بالتخطيط والبرمجة

 وزارة المرأة واالسرة وكبار السنّ 

sarachakroun@hotmail.fr 

 السيدة رانيا أحمد الجرف  

 مديرة مركز التوازن بين الجنسين 

 لس األعلى للمرأة لعامة للمجااألمانة 

raljurf@scw.bh 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الجمهورية العربية السورية

 د. أكرم القش 

 رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان

mhotmail.co@alschaam1    

 السيد وضاح الركاد 

مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون االجتماعية 

 والعمل 

walrkkad@yahoo.com   

 السيدة رنا خليفاوي 

 مدير القضايا األسرية 

 الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان

ranaklifawi@hotmail.com 

 السيدة عائشة الالن

 مديرة فرعية لبرامج ونشاطات تحسين قضايا المرأة

 وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة

aicha.alane@gmail.com 

 جمهورية جيبوتي  جمهورية السودان 

   زيرة االستاذة لينا الشيخ عمر محجوبمعالي الو

 وزيرة العمل والتنمية االجتماعية

Linahieba1@gmail.com 

mlasd2019@gmail.com 

 السيدة أركس على أحمد   

 رئيسة قسم القانون 

 ة رأة واالسر موزارة ال

araksanaaf@hotmail.com 

  

 سلطنة ُعمان  دولة فلسطين 

 األستاذ أمين عاصي

 مدير عام التخطيط والسياسات 

 وزارة شؤون المرأة 

a_asei@mowa.pna.ps   

 األستاذ حنا نخلة 

 أة شؤون المر ةوزار

h_nakhleh@mowa.pna.ps   

 السيدة جميلة بنت سالم جداد 

 المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للتنمية األسرية 

 وزارة التنمية االجتماعية 

ja.milas@hotmail.com    

   ة بنت سالم العلويةالسيدة وضح

  شؤون المرأة مديرة دائرة

 وزارة التنمية االجتماعية 

socialworker6604@gmail.com   

 السيدة عايدة بنت ناصر بن علي السيابية

  المديرة المساعدة لدائرة شؤون المرأة

 ة ي وزارة التنمية االجتماع

 Rose7760@hotmail.com 

mailto:Womenunion@gwu.ae
mailto:salma.n@johud.org.jo
mailto:fedoua.derouiche@gmail.com
mailto:sarachakroun@hotmail.fr
mailto:raljurf@scw.bh
mailto:alschaam1@hotmail.com
mailto:walrkkad@yahoo.com
mailto:ranaklifawi@hotmail.com
mailto:aicha.alane@gmail.com
mailto:Linahieba1@gmail.com
mailto:mlasd2019@gmail.com
mailto:araksanaaf@hotmail.com
mailto:a_asei@mowa.pna.ps
mailto:h_nakhleh@mowa.pna.ps
mailto:ja.milas@hotmail.com
mailto:socialworker6604@gmail.com
mailto:Rose7760@hotmail.com


 
 

 - 14 - 

 الهشامية  بنت عبدهللاالسيدة كاملة 

 رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة

 وزارة التنمية االجتماعية 

nooreem22@hotmail.com 

 قطر  ةدول الجمهورية اللبنانية 

 دة ريتا القزيالسي 

 مسؤولة المكتبة واألرشيف وميسرة التدقيق في المساواة بين الجنسين

 اللبنانية  ةالهيئة الوطنية لشؤون المرأ

rita.azzi@nclw.gov.lb   

 اآلنسة ماريا جعجع 

   LEADمنسقة مشروع 

 نية  أـة اللبنارالهيئة الوطنية لشؤون الم

maria.geagea@nclw.gov.lb 

 السيدة هنادي نظام الشافعي 

 رئيس قسم لجان المعاهدات في إدارة حقوق االنسان 

 وزارة الخارجية القطرية 

aqHshafei@mofa.gov. 

 كة المغربية الممل 

 السيدة بشرى مرواني  

 رئيسة مصلحة تنسيق برامج المساواة

 مديرية المرأة

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 

 bouchra.merouani@social.gov.ma 

 السيد عبد اإلاله حميدوش  

 ين المرأة يس قسم تمكئ ر

 مديرية المرأة

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واالسرة 

abdelilah.hmidouche@social.gov.ma 

 السيدة نادية برودي 

 رئيسة قسم الهندسة االجتماعية

 ماعية والمساواة واألسرة نمية االجت ت وزارة التضامن وال

nadia.baroudi@social.gov.ma 

 السيد عمر أهل الرشيد 

 رئيس مصلحة الدراسات واألبحاث 

 وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة 

mar.ahlrchid@social.gov.mao 
UN-ESCWA 
Ms. Mehrinaz El Awady 
Director – Cluster Leader 
Gender Justice, Population and Inclusive 
Development 
elawady@un.org  
Ms. Nada Darwazeh 
Chief, Gender Equality Section 

 nada.darwazeh@un.org 
Mr. Akram Khalifa 
Regional Adviser on Gender Equality and Women’s 
Empowerment  

 khalifaa@un.org 
Ms. Stephanie Chaban 
Regional Adviser on Gender Equality and Women’s 
Empowerment 
stephanie.chaban@un.org 
Ms. Ghya Baccar 
Research Assistant 
baccar@un.org 

UN-Women Arab States Regional Office 
Ms. Susanne Mikhail 
ROAS – Regional Director 
susanne.mikhail@unwomen.org 
Ms. Simone ellisOluoch-Olunya 
ROAS - Regional Policy Adviser (Women’s Political 
Participation) 
simone.oluoch-olunya@unwomen.org  
Ms. Manal Benkirane 
ROAS - Regional Programme Specialist (Violence 
Against Women) 
manal.benkirane@unwomen.org 
Ms. Claire van Loveren 
ROAS - Programme Analyst 
claire.vanloveren@unwomen.org 
Ms. Beatrice Akua DUNCAN 
HQ - Policy Advisor, Constitutional and Access to 
Justice 
beatrice.duncan@unwomen.org   
Ms. Paleki Ayang 
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mailto:bouchra.merouani@social.gov.ma
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HQ - Rule of Law Consultant 
paleki.ayang@unwomen.org   
Ms. Janette Amer 
HQ - Human Rights Adviser 
janette.amer@unwomen.org 
Ms. Naglaa Muhammad 
Consultant 

  naglaa.muhammad@gmail.com 

UNDP Regional Bureau for Arab States 
Mr. Khaled Abdel Shafi 
Regional Hub Director 
khaled.abdelshafi@undp.org 
Ms. Frances Guy 
Gender Team Leader 
frances.guy@undp.org 
Ms. Rania Tarazi 
Gender Specialist 
rania.tarazi@undp.org 
Ms. Nasrin Khan 
New rule of law consultant in the regional hub 

 rin.khan@undp.orgnas 
Mr. Giordano Segneri 
Head of governance team, RBAS   
giordano.segneri@undp.org 

UNFPA 
Mr. Luay Shabaneh 
Regional Director 
Arab States Regional Office, UNFPA 
shabaneh@unfpa.org 
Kerstin Schinnerl 
schinnerl@unfpa.org 
Ms. Hanan Rabbani 
hrabbani@unfpa.org 
Mr. Nishan Krishnapalan 
krishnapalan@unfpa.org 
Ms. Shadia Elshiwy 
elshiwy@unfpa.org  
Ms. Manar Zaiter 

 manarzaiter@gmail.com 

League of Arab States 
HE Dr. Haifa Abu Ghazaleh 
Assistant Secretary General 
Director of Social Cluster 
haifa.abughazaleh@las.int 
Ms. Dina Douay 
Minister Plenipotentiary  
Women, Family and Childhood Directorate, Social 
Affairs Sector 
League of Arab Sates 
dina.douay@las.int   
Ms. Shaza Zaher Abdel Lateef 
Women’s Affairs Coordinator 
Directorate of Woman, Family and Childhood 
League of Arab States  
shaza.zaher@las.int 
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