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 : ميّسر الجلسة

مركز مديرة  ي،ضالعو السيدة مهريناز •
لجنة االقتصادية واالجتماعية ، الالمرأة

 إلسكوا()ا لغربي آسيا
 

 المتحّدثون:

 ،أوغاسبيانالسيد جان معالي الوزير  •
الدولة لشؤون المرأة، الجمهورية وزير 
 اللبنانية 

 

 لبرلماناعضو  ،العبايجي روقالسيدة ش •
 ، الجمهورية العراقيةالعراقي االتحادي

 

المديرة، معهد  السيدة لينا أبي رافع، •
الدراسات النسائية في العالم العربي، 

 الجامعة اللبنانية األمريكية 
 

أستاذ وباحث في  دايفد غريغس، السيد •
 ،ناشالتنمية المستدامة، جامعة م   شؤون
 أستراليا

 

الخاص الممثل  الزاغاباستر،السيدة بيغونا  •
 هيئة األمم المتحدة للمرأةل للمدير اإلقليمي

 لبنانفي 
 

 

 :معلومات أساسية

ً لما جاء في خطة عام  ، "سوف يسهم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين 2030وفقا

ً في إحراز تقدم نحو تحقيق جميع األهداف والغايات". وقد  المرأة والفتاة إسهاماً حاسما
 2017، تقريرها الرئيسي لعام 2018أطلقت هيئة األمم المتحدة للمرأة، في شباط/فبراير 

أهداف التنمية المستدامة التي و 2030عن التقدم العالمي المحرز في تنفيذ خطة عام 

هذا التقرير للدول األعضاء ولسائر  ويشكلتراعي منظور المساواة بين الجنسين. 
أصحاب المصلحة في المنطقة مرجعاً هاماً في مجال مراعاة أبعاد المساواة بين الجنسين 

موارد )مثل إدارة ال 2018ألهداف التنمية المستدامة التي يجري التركيز عليها في عام 

 الطبيعية(.
 

 :أهداف الجلسة

ط الضوء على موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي ي عَّد من ليتس •
 ؛2030العناصر الرئيسية لمبدأ "عدم إهمال أحد"، وركيزةً لخطة عام 

في المنطقة في مجال إدماج  المثلى بعض التجارب والممارساتاستعراض  •
مفهوم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخطط الوطنية المعنية بالتنفيذ 
والمتابعة واإلبالغ، مع التركيز على الن ه ج المراعية للمساواة بين الجنسين في 

 من أهداف التنمية المستدامة؛ 17و 15و 12و 11و 7و 6تنفيذ األهداف 

بين األهداف التي يجري التركيز عليها، وغيرها من أهداف  الترابط البحث في •
 التنمية المستدامة وغاياتها التي تؤثر على المساواة بين الجنسين.

 
 :مواضيع البحث والمناقشة

تركز هذه الجلسة على إضفاء ب عد المساواة بين الجنسين على كل من المواضيع  •
، 2018العامة األربعة التي يتناولها المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 

وعلى ضرورة أن تعكس الدول األعضاء هذا البعد في التقارير التي تقّدمها. 
لمؤسسات األكاديمية في ما كما تسلط الضوء على مساهمة المجتمع المدني وا

تتخذه الحكومات من إجراءات لتحقيق الغايات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 
 في أهداف التنمية المستدامة.


