
 
  

 

 

 
 
 

 الجلسة المتخّصصة التاسعة

 

عدم إهمال أحد: اعتماد نُُهج على مستوى السياسات تُبِرز الترابط بين القطاعات وتعّزز 
 شمول النساء والفتيات ذوات اإلعاقة على مسار التنمية المستدامة

 
 

 المتحدة، األمم بيت ،MZ طابق في االجتماعات قاعة ،18:00-16:15 الساعة  ،2019بريل أنيسان/  10األربعاء 
   بيروت

 

 

  خلفية

يتوقف  .إن إدراج جميع النساء والفتيات وتمكينهن هو الدافع لتحقيق المساواة بين الجنسين
إدراج جميع النساء والفتيات على تحديد وفهم عميق لتجارب المجموعات المعرضة 

االقتصادية والهيكلية، أو زيادة خطر  -بسبب العوائق االجتماعية  االستثناءلمخاطر 
تشير البحوث في منطقة الدول العربية إلى أن عوامل  .الهشاشةتعرضهن للمزيد من 

االقتصادي والوصول إلى الخدمات األساسية والعمر واإلعاقة -مثل الوضع االجتماعي
حيث  اواة بين الجنسين وتمكينهنالنساء والفتيات في المس تجاربتتدخل وتؤثر على 

تؤدي سياقات معينة مثل النزاع والفقر المستمر إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الناشئة عن 
لذلك، من المهم تحديد واالطالع على التجارب المتعددة للنساء في منطقة الدول  التقاطع،

 العربية لدراسة التجارب المختلفة التي تحدد نتائج التنمية.
 

على الشمولية واستكشاف أبعادها المختلفة وروابطها مع ستثنائية االدورة الز هذه ترك
من  الجلسةوعلى وجه الخصوص، ستستفيد  ،تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين

تجارب وإسهامات النساء والفتيات ذوات اإلعاقة وستهدف إلى تسليط الضوء على النهج 
 .2030عام  عمل خطةالشاملة لتنفيذ 

 اهداف الدورة:

الحواجز التي تضع بعض المجموعات في خطر التعرض  الدورةسوف تناقش 
كما ستسلط الضوء على التحديات التي تواجه الشمولية وستحدد   .لالستثناء

االستراتيجيات وأفضل الممارسات لضمان تمتع هذه الفئات بالحقوق الكاملة في المشاركة 
وستسلط الدورة الضوء على مساهمات النساء  منها في التنمية المستدامة واالستفادة

وتبادل أفضل الممارسات  2030عام  عمل خطةوالفتيات ذوات اإلعاقة في تنفيذ 
والخبرات واالستراتيجيات، لضمان إدراج هذه المجموعة الديموغرافية بالكامل في تنفيذ 

  .ات، وتوفير فرص تعزيز الروابط بين تدخالت السياسي2030عام  عمل خطة
 

 الموضوع الرئيسي للمناقشة: 

ستدرس المناقشة مختلف أبعاد الشمولية من حيث صلتها بالمساواة بين الجنسين ومبدأ 
، من خالل عدسة متعدد الجوانب 2030عام  عمل خطة"عدم استثناء أحد" لتنفيذ 

 لإلعاقة.

 :ةلميسرا
 

مسؤولة الشؤون السيدة ربى عرجة،  •
 ااالجتماعية في اإلسكو

 
 المتحدثون: 

 

مديرة البرنامج السيدة رشا أبو العزم،  •
 للمرأةبرنامج األمم المتحدة  -اإلقليمي

 إلشراك الرجال والنساء 
 -السيدة سيمون إليس أولوتش  •

مستشارة المشاركة السياسية ، أولونيا
 للمرأة في هيئة األمم المتحدة للمرأة

مدير مركز ، األستاذ خالد بن حسن •
  معاقينلمحمد السادس الوطني ل

البرلمانية ، السيدة صباح البهالني •
العمانية والرئيسة التنفيذية في جمعية 

 التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة
مؤسسة معرض ، السيدة صفية البهالني •

الفنون والدفاع عن األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

األمينة العامة ، الدكتورة هبة هجرس •
للمجلس القومي لشئون اإلعاقة السابقة 

 وعضوة البرلمان المصري
الشؤون  معاونة ،زيتلرأنجال  السيدة •

االجتماعية في االجتماعية بشعبة التنمية 
 اإلسكوا

 
 

ستُبث هذه الجلسة المتخّصصة مباشرة عبر 
 اإلنترنت

 
  
  
  

 

 
 



 
 
 

 
 


