
بیان صحفى
العربیةالمرأةقوانینحولإلكترونیة بوابةإطالق 

المعلومات الشاملة حول الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة أصبحت متاحة إلكترونیًا

: والرجاللنساءلواإلنسانیةالقانونیةالحقوقبوابة"،كوثر"أطلق مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث –2016مارس 28تونس، 
القانوني والحقوقي والمساواة بین وضع الجمع القوانین ذات الصلة بتھدف لإلكترونیة یةأداة معلوماتوھي، والفجواتالمساواةبین

المعنیة المدنيالمرأة والمجتمع ومنظمات اإللكترونیة لمساعدة صناع السیاسات بوابةوتھدف ھذه الدولة عربیة.20الجنسین في
توفر فھيمستمرة،وتحدیثعملیة تطویر وحیث ان البوابة فيین سبل تقییم الوضع القانونى للمرأة فى المنطقة وتحلیلھ وفھمھ.لتحس

) كما ستكون ap.org/em-http://www.arabwomenlegal(بطریقة تفاعلیة معلومات باللغة العربیة یمكن البحث فیھاحالیا 
. والھدف األساسى لھذا المجھود ھو تعزیز المساواة بین )womenlegalemap(متاحة باإلنجلیزیة وكتطبیق على الھاتف المحمول

للمعلومات القانونیة حول حقوق المرأة ووضعھا.واإلقلیمیین الجنسین من خالل تحسین وصول الشركاء الوطنیین 

، "كوثر"للمرأة ومركز وھیئة األمم المتحدة يكنتیجة للتعاون المثمر بین برنامج األمم المتحدة اإلنمائترونیةالبوابة اإللكوقد جاءت 
للتنمیة.العربي لوزارة الخارجیة الفنلندیة وبرنامج الخلیج المالي الدعم وقد استفاد ھذا التعاون من

ستدعم حوارات وضع ، "أن ھذه األداة الموثوق بھا والمحدثة والتفاعلیةبوراويوقد أكدت المدیرة التنفیذیة لمركز كوثر، د./ سكینة 
للمرأة بفترة قصیرة إلبراز التزامنا العالميالیوم بعدبوابة الأطلقنا السیاسات المعتمدة على األدلة بھدف تحسین حقوق المرأة السیاسیة. 

دورنا ھو توفیر المعلومات والحقائق الالزمة لحوارات صنع ولإلسراع من تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة.يالقو
"السیاسات والتغییر.

مختلفة مثل التعلیم والصحة والعنف وحقوق القوانین الخاصة بموضوعات عن بحث الاإللكترونیة للمستخدمین بالبوابةوتسمح 
كل بلد، وتوفر وصفًا مفصًال لكل إرساء التشریعات فيوالوصول إلى العدالة والحق في االقتصاد فيوالمشاركة السیاسیة والمساھمة 

معلومات حول الخطوات التى تتخذھا كل حكومة بالتوافق مع التزاماتھا الدولیة بتحقیق المساواة بین الجنسین. كما تسمح بلد یشمل 
البوابة بالمقارنات اإلقلیمیة وبین البلدان وبعضھا البعض فى العدید من الموضوعات والمؤشرات وتوفر المعلومات حول أفضل 

ن الدول العربیة، وبالتالي تشجع عملیات اإلصالح التشریعي.تبادل الخبرات بیالممارسات لتیسیر 

أن توفیر ھذه األداة بننا نثق إعمان "فيللدول العربیة يلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائاإلقلیميمدیر ال، يوقد أكد خالد عبد الشاف
فييلممارسین فى سعیھم إلحداث التغییر اإلیجابالقیمة للمناصرین واالمراجع المبتكرة للمعرفة عبر اإلنترنت سیثبت جدواه كأحد 

لتیسیر العمل يالمنطقة. إن حصول القطاعات العریضة على ھذه المعلومات القانونیة الدقیقة لھو أمر أساسيالحقوق القانونیة للمرأة ف
سعیًا لتحقیق المساواة."

ساھم والتي سوف ت، یبات لتوفیر المعرفة القانونیة العامة للجمھورستتوافر كتفاإللكترونیة،بوابةالسیستمر العمل على تطویر وتحسین 
.المرأة والرجل على حد سواء في المنطقةفي إحداث التغییر وتمكین 

، "أن التغییر یبدأ بالمعرفة. وھدفنا ھو في القاھرةلھیئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربیةاإلقلیمي، المدیر الناصريوقد أكد محمد 
تسودھا التعقیدات."التيناتمنطقفيید الطریق للمرأة من مختلف الخلفیات الستیعاب حقوقھا القانونیة وممارستھا بحریة تمھ

لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى االتصال بالجھات التالیة:
بلحاج یوسفھادیة  االسم: 

المنصب: رئیسة وحدة إدارة المعلومات 
المنظمة: كوثر

0021698696494ھاتف: 
documentation@cawtar.orgالبرید اإللكتروني: 
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www.cawtar.orgالموقع اإللكتروني:

االسم: شذا محمود
االجتماعيالنوع ةالمنصب: محلل

للدول العربیةيلبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمنظمة: المكتب اإلقلیم
0096262003180ھاتف: 

shatha.mahmoud@undp.org: يالبرید اإللكترون
www.undp.org:يالموقع اإللكترون

الشیخياالسم: م
اإلقلیميالتواصل أخصائیةالمنصب: 

المنظمة: ھیئة األمم المتحدة للمرأة
00201096276437الھاتف: 

communications.roas@unwomen.org: يالبرید اإللكترون
arabstates.unwomen.org: ينالموقع اإللكترو


