
Miércoles, 8 de marzo de 2023 16:30 h EST en el Church Center for the United Nations
(CCUN) 11ª planta (sesión presencial) 

 

Makiko Tagashira, ex Jefa de la Sección de Análisis de Políticas Sociales, 

Liliane Nkunzimana, Representante ante la ONU, Comunidad Internacional Bahaí 

Yolande Hendler, Secretaria General, Coalición Internacional del Hábitat, Sudáfrica

Mary Balikungeri, Directora y Fundadora, Rwanda Women's Network, Ruanda

Farzana Safiullah, Directora Ejecutiva, National Resource Center on Domestic Violence, EE.UU.

Dra. Ify Ofong, Representante ante las Naciones Unidas y Coordinadora del Grupo de Trabajo

Mujeres y Hábitat África de HIC

MODERADORA

       División de Desarrollo Social Inclusivo (DISD), UNDESA, EE.UU. 

PONENTES

       y Secretaria del Comité de ONG para el Desarrollo Social Nueva York

FACILITADORA

Estrategias digitales para acelerar la igualdad de género y el

empoderamiento de todas las mujeres y niñas para el acceso, uso,

propiedad y control de la tierra y los derechos relacionados con el hábitat.

Abordar las barreras tradicionales a los derechos de las mujeres a la tierra,

la herencia y el hábitat a través de la educación, el aprendizaje digital y la

tecnología: El caso de los Espacios de Aprendizaje Mutuo de HIC

Innovaciones sociales y tecnológicas lideradas por las comunidades para

unas ciudades equitativas, seguras y democráticas: Lecciones de África y

América Latina

Marco político y práctico necesario para la inclusión digital en África y

América Latina: El trayecto hasta ahora

Evento paralelo de la CSW67 organizado por el Grupo de Trabajo Mujeres y 
Hábitat África de HIC (WHAWG)

Inclusión digital para todos y todas:
Clave para lograr la igualdad de género y el empoderamiento

de las mujeres y las niñas en el acceso, uso, propiedad y
control de la tierra y los derechos relacionados con el hábitat

DESTACADO DEL EVENTO PARALELO

PONENTES



األربعاء 8 مارس 2023 4:30 مساًء بالتوقيت الرسمي الشرقي في مركز الكنيسة لألمم المتحدة

(CCUN) الطابق الحادي عشر (حدث شخصي)

Makiko Tagashira, Fm ,رئيس قسم تحليل السياسات االجتماعية ، قسم

التنمية االجتماعية الشاملة (DISD) ، UNDESA ، الواليات المتحدة األمريكية

Liliane Nkunzimana, ممثل لدى األمم المتحدة ، الجامعة البهائية العالمية ،

وسكرتير لجنة المنظمات غير الحكومية للتنمية االجتماعية في نيويورك

Yolande Hendler, األمين العام ، التحالف الدولي للموئل ، جنوب أفريقيا

Mary Balikungeri , مديرة ومؤسس شبكة نساء رواندا ، رواندا

Farzana Safiullah , الرئيس التنفيذي ، مركز الموارد الوطنية للعنف المنزلي ،

الواليات المتحدة األمريكية

Dr. Ify Ofong, الدكتورة إيفي أوفونج ، منسقة ، مجموعة عمل الموئل الدولي

للمرأة وموئل أفريقيا

مشرف 

المتحدثون

الميسر

االستراتيجيات الرقمية لتسريع المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء

والفتيات للوصول إىل الحقوق المتعلقة باألراضي والموئل واستخدامها وملكيتها

والتحكم فيها

معالجة العوائق التقليدية التي تعترض حقوق المرأة في األرض والميراث والموئل

من خالل التعليم والتعلم الرقمي والتكنولوجيا: حالة فضاءات التعلم المشترك في

HIC

االبتكارات االجتماعية والتكنولوجية التي يقودها المجتمع من أجل مدن عادلة

وأكثر أمانًا وديمقراطية: دروس من إفريقيا وأمريكا الالتينية

إطار السياسة والممارسة الضروري لإلدماج الرقمي في إفريقيا وأمريكا الالتينية:

الرحلة حتى اآلن

حدث جانبي لـ CSW67 نظمه تحالف الموئل الدولي للمرأة والموئل في أفريقيا
فريق العمل

 

 "اإلدماج الرقمي للجميع: مفتاح تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين النساء والفتيات في الوصول إىل الحقوق المتعلقة

باألرض والموئل واستخدامها وملكيتها والتحكم فيها"
 

للفاعلية االساسية  الموضوعات 

 

المتحدثون


