
           
 

  
ز
ز القانون   المنطقة العربية: أولويات وآليات العمل المستقبلية التميي 

ز
 ضد النساء والفتيات ف

 

اتيج   إ )المساواة اآلن Equality Nowمنظمة  نظمت   ضد النساء  " إقليم  حول موضوع جتماع االستر
ز
ز القانون التميي 

  المنطقة العربية: أولويات وآليات العمل المستقبلية
ز

ن  "والفتيات ف ة الواقعة ما بي    الفتر
ن
 ٢٠١٩من شهر نيسان/أبريل   ٩-٨ف

  فندق  
ن
  مجال   Padova Hotelف

ن
ن ف ن العاملي  وت مع مجموعة من المؤسسات واألفراد الفاعلي    العاصمة اللبنانية بت 

ن
ف

  حول األسئلة أدناه: 
 حقوق النساء والفتيات من المنطقة العربية وذلك بهدف عقد عصف ذهنن

 

  ما ه  القو  -1
  بلدكم/كن النر

ن
  منها النساء والفتيات الموجودة ف

  تعانن
ية  من منظور النوع االجتماع  النر ن ن التميت  اني 

 تحتاج إىل الغاء و/أو تعديل و/أو استحداث ؟

  بلدكم/كن ، وما ه  الفرص المتاحة )الوصول إىل العدالة،  -2
ن
  تواجه النساء والفتيات ف

ما ه  التحديات القانونية النر

(؟تطبيق ا ن  لقواني 

؟ -3 ن   تغيت  القواني 
ن
  بلدكم/كن ، وما مدى فعاليتها ف

ن
اكات و/أو الشبكات الموجودة ف   ما ه  الشر

  نضالها من أجل حقوق النساء والفتيات؟ -4
ن
  ف

  تواجه منظمات المجتمع المدنن
 ما ه  التحديات والصعوبات النر

  أن يعمل بطريقة مجدية أكتر من أجل  -5
  كيف يمكن للمجتمع المدنن

ن
ن ضد النساء والفتيات ف إلغاء كافة أشكال التميت 

؟  
ن عىل المستوى الوطنن  القواني 

 

، كمنظمة دولية غت  حكومية، تعمل عىل المستوى المحىل  واإلقليم  والدوىل  مع  Equality Nowعلما بأن منظمة 

  
ن
  واألفراد النشطاء عىل حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ف

جميع أنحاء العالم. ويتم ذلك من  مؤسسات المجتمع المدنن

ية  ن ن غت  تميت  اتيجيات بما فيها دعوة الحكومات والضغط عليها من أجل تعديل و/أو الغاء و/أو استحداث قواني  خالل عدة استر

ضد النساء والفتيات والعمل عىل إنفاذها واستخدام اآلليات والمرجعيات الدولية والدساتت  الوطنية لتعزيز وحماية هذه 

 لحقوق. ا

 

 

  هذا االجتماع حواىل  
ن
  والنشطاء  ٣٠-٢٥سيشارك ف

مشاركة/مشارك من المنطقة العربية من مؤسسات المجتمع المدنن

  مجال حقوق النساء والفتيات
ن
 . ف

 

 

اتيجية عمل  نتوقع ان تقوم كل مشاركة/مشارك بعرض ورقة عمل حول هذه األسئلة وذلك بهدف الوصول إىل استر

  الواقع  Equality Nowلمنظمة 
ن القانونن   مجال التميت 

ن
  العاملة ف

اكة مع مؤسسات المجتمع المدنن   المنطقة العربية بالشر
ن
ف

ن المعمول بها.   عىل النساء والفتيات ضمن القواني 

 


