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: الملخص التنفيذي 
ً
 أوال

 

ي قامت  
تعود استجابة الدول العربية اىل حاالت العنف ضد المرأة إىل أوائل التسعينيات، بمساهمة مهمة من المنظمات غي  الحكومية الت 

ئ الرسمية وغي  الرسمية للناجيات من    اىل المالج 
ً
بتأسيس خطوط للمساعدة، وقدمت خدمات المشورة االجتماعية والقانونية، إضافة

ي وقت الحق وتصاحب مع اتخاذ إجراءات  العنف، إال أن اع 
 
اف الحكومات بهذه المشكلة وبالجهود المتضافرة لمكافحة العنف جاء ف ي 

متنوعة للوقاية من العنف، والحد من انتشاره وتوفي  الخدمات المختلفة لدعم وحماية الناجيات وتمكينهن وذلك من خالل إقرار القواني    

ي عديد من األحيان  ق  وتب والسياسات الوطنية ذات الصلة.  
 
المعايي  الدولية    ، بحاجة اىل المزيد من العناية للتماشر معهذه الجهود، ف

الخاصة بالتوفر، وسهولة الوصول والحصول، والجودة، خاصة تلك المتعلقة بخدمات الحماية. وقد برزت بعض هذه الجوانب بشكل  

ي أعقاب جائحة 
 
 .COVID-19 أكير وضوًحا ف

ي خضم جائحة ونتج عن إجراءات  
 
ي الحاجة إىل خدمات حماية النساء الناجيات من العنف المتاح الوصول  COVID-19 اإلغالق ف

 
، زيادة ف

األبحاث   وأشارت  الوقت،  هذا  العالم. خالل  أنحاء  جميع  ي 
 
ف العربية، كما  المنطقة  ي 

 
ف بشكل كبي   عالية  بجودة  عليها  والحصول  إليها 

المت األمم  منظمات  قبل  من  ي ظل  والتوثيقات 
 
ف البداية،  ي 

 
ف تصنيفها  يتم  لم  المتاحة  الخدمات  أن  إىل  األخرى  الفاعلة  والجهات  حدة 

ت من  
ّ
ي حد

اإلجراءات المتخذة خالل الجائحة، عىل أنها "خدمات أساسية''، مما أعاق وصول الناجيات اليها بسبب التدابي  القشية الت 

وية.  وقد دفعت هذه األحداث، الدولة ومقدمي الخدمات، إىل تكييف آليات  التنقل، وفرضت التباعد االجتماعي وإغالق الخدمات الحي

 .االستجابة لمواجهة التحديات الناشئة

قامت   البت   وقد  بتوثيق وفحص  األخرى  المتحدة  األمم  )اإلسكوا( ووكاالت  آسيا  ي  لغرب  االقتصادية واالجتماعية  المتحدة  األمم  لجنة 

ي المنطق
ي تقدمها  التحتية والخدمات المتاحة ف 

ي الخدمات الت 
ي ذلك بعض الثغرات الموجودة ف 

ي الدول  جهات  الة العربية بما ف 
الفاعلة ف 

إمكانية  العربية   الخصوص،  كاء آخرون، عىل وجه  الجيدة. وبحثت اإلسكوا وشر الممارسات  الحكومية(؛ كما تم توثيق  )الحكومية وغي  

ي هذه الدراسات األطر  الوصول إىل خدمات المأوى وتوافرها وأوامر الحماية وأ 
ي المنطقة. حيث ناقشت النتائج الواردة ف 

نظمة اإلحالة ف 

ي تحكم هذه الخدمات وكيفية تنظيمها وتنفيذها 
يعية والسياساتية الت   .التشر

ي جهودها لتعزيز خدماتها،  
لتعاون  با اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة  عقدت  من أجل تسهيل تبادل المعرفة ودعم الدول األعضاء ف 

نتائج  ورشة عمل إقليمية لتعريف الدول العربية ب  2021تموز/ يوليو    29  –  26خالل األيام  ورشة عمل إقليمية  مع منظمة الصحة العالمية  

العنف.  المتوفرة  الدراسات   من  للناجيات  الخدمات  تقديم  ي 
ف  الجيدة  والممارسات  الرئيسية  النتائج  هدفت  وتقديم  العمل  كما  ورشة 

ا إىل رسم رؤية للسنوات القادمة حول كيفية مكافحة الدول األعضاء للعنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات. 
ً
وشارك    اإلقليمية أيض

ي أعمال ورشة العمل ممثلي   وممثالت ع 
ن اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة باإلضافة اىل مشاركة بعض مقدمي ومقدمات  ف 

ي 
طية( ف  ة دولة عربية.  الخدمات المختلفة )القانونية، الصحية، االجتماعية، والشر  ثالث عشر

الناظمة ل لخدمات الخاصة بمكافحة العنف،  وقدمت الميشات والميشين من الجهات المنظمة ثمانية عروض تناولت األطر الدولية 

والبيانات   المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة  الناظمة  المحلية  القانونية  واإلطر  الناجية،  احتياجات  عىل  ي 
المبت  الخدمات  تقديم  ونموذج 

والخد الصحية،  والخدمات  االجتماعية،  والخدمات  التحويل،  وأنظمة  وأشكاله،  العنف  بانتشار  المتعلقة  الخاصة  مات  والمعلومات 

العمل ورشة  مجريات  حول  معلومات  التالية  التقرير  ويوفر  طية.  مداخالت    الشر حول  وملخص  تغطيتها  تم  ي 
الت  الرئيسية  والمحاور 

 المشاركي   والمشاركات. 

مة 
ّ
: المقد

ً
 ثانيا

اكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ورشة ع ي آسيا )اإلسكوا( بالشر مل إقليمية من  عقدت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

ي جهودها لتعزيز خدماتها، باإلضافة اىل تبادل نتائج الدراسات وتقديم النتائج الرئيسي
ة  أجل تسهيل تبادل المعرفة ودعم الدول األعضاء ف 

ا إىل رسم رؤية للسنوات 
ً
أيض العمل  العربية. هدفت ورشة  المنطقة  ي 

العنف ف  للناجيات من  الخدمات  ي تقديم 
الجيدة ف    والممارسات 

ونية   ،  زومالقادمة حول كيفية مكافحة الدول األعضاء للعنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات. ُعقدت الورشة عي  المنصة اإللكي 

ة من   ي الفي 
وت.   00: 12إىل الساعة  00: 10من الساعة  2021تموز/يوليو   29اىل  26وذلك ف   بتوقيت بي 
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الع بها  الورشة ضمن ظروف معقدة يمر  ي خلفتها وال تزال عىل    19-الم أجمع بسبب جائحة كوفيدانعقدت هذه 
الت  واآلثار 

ي خضم جائحة  
 
ي كافة أنحاء العالم.  ونتج عن إجراءات اإلغالق ف

 
ي الحاجة إىل خدمات  COVID-19الحياة االقتصادية االجتماعية ف

 
، زيادة ف

ي جميع أنحاء  حماية النساء الناجيات من العنف المتاح الوصول إليها والحصول عليها 
 
ي المنطقة العربية، كما ف

 
بجودة عالية بشكل كبي  ف

 العالم. 

ي هذا اللقاء  
 
ممثلي   وممثالت عن اآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يقدمون  شارك ف

ي المنطقة العربية  الخدمات للناجيات من العنف
 
معايي  الدولية والممارسات الجيدة إضافة اىل  واستندت العروض والمناقشات إىل ال.  ف

ي وفرتها الدراسات المشار إليها أعاله. 
الصات األمثلة الموجودة من المنطقة العربية والت 

ُ
 خ

 

 :
ً
 الجلسة االفتتاحية ثالثا

 

ي االسكوا ورشة العمل   
 
، رئيسة مجموعة العدالة بي   الجنسي   والسكان والتنمية الشاملة ف ي

افتتحت الدكتورة مهريناز العوض 

ي الضوء عىل ارتفاع معدل العنف  
ي كلمتها، سلطت الدكتورة العوض 

 
ي المنطقة العربية". ف

 
حول "خدمات حماية الناجيات من العنف ف

ي المنطقة ثم شددت 
 
ي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة للناجيات،    ضد المرأة ف

ايدة لخدمات الحماية المتاحة والت  عىل الحاجة المي  

ي  19-خاصة بعد جائحة كوفيد  
ي معالجة ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات ف 

. إضافة إىل ذلك، قدمت دور اإلسكوا ونطاق عملها ف 

ضمان استجابة شاملة وكاملة للعنف ضد المرأة للنهوض بخطة التنمية المستدامة  المنطقة العربية. بشكل عام، شددت عىل الحاجة إىل  

الهدف  2030لعام   ي ذلك 
بما ف  المعلومات وخلق مساحة لتبادل    5،  العمل إىل مشاركة  المستدامة. هدفت ورشة  التنمية  من أهداف 

ك لمعالجة العنف  ات والعمل من أجل تحقيق الهدف المشي  ي المنطقة العربية.    أفضل الممارسات والخي 
ضد المرأة ودعم الناجيات ف 

المنطقة   ي 
ف  اتيجيي   

االسي  كاء  الشر بشكر  مقدمتها  العالمية    - اختتمت  الصحة  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  األمم  تواجدهم    -هيئة  عىل 

ي ورشة العمل.  
 ومشاركتهم ف 

، القت السيدة سوزان ميخأييل  ي
المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية  مديرة  - بعد كلمة الدكتورة العوض 

ي المنطقة العربية،    -
ىلي مرتفعة للغاية ف 

يك الحميم والعنف المي   كلمتها االفتتاحية. وأكدت عىل أن معدالت العنف ضد المرأة وعنف الشر

امل عدة، منها ضعف مشاركة المرأة السياسية  . ثم وضحت أن ذلك يعود إىل عو 19- وأن هذه األرقام قد تفاقمت بسبب جائحة كوفيد  

ي يمكن الوصول إليها أمًرا أساسًيا لحما 
، وعدم التبليغ. فتعد الخدمات ذات الجودة والت  ية  واالقتصادية، واألعراف االجتماعية، والقواني  

ي تصدي  المرأة إذ تسمح باإلبالغ والحماية والدعم.  ثم ذكرت السيدة ميخائيل الدور األساشي الذي تلع
به هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

ي  
العنف ضد المرأة، وذلك من خالل التعاون مع الوزارات واآلليات الوطنية للمرأة والمنظمات غي  الحكومية ومنظمات المجتمع المدب 

ي ترتكز عىل الناجيات. وأكدت السيدة ميخائيل عىل جهود اله
ي جميع أنحاء المنطقة لضمان جودة الخدمات الت 

يئة لتعزيز القدرة عىل  ف 

التأكيد بأن ورشة العمل هذه فرصة لتبادل المعايي    ي الختام، أعادت السيدة ميخائيل 
ي المنطقة العربية. ف 

تقديم الخدمات عن ُبعد ف 

ي الدول العربية. 
 الدولية للخدمات والتعلم من األمثلة الممتازة ف 

 :
ً
 الجلسات التدريبية رابعا

 
ي  
ات األمم المتحدة  قدمت خالل أربعة أيام. وتضمنت كل جلسة  جلسات  تضمنت ورشة العمل ثماب  اء وخبي  عرضا من خي 

ي اليوم األول  يتلوه مناقشة مع المشاركي   
ي مجموعة العدالة  ة  اإلقليمي ة  المستشار   عرض . وف 

بقضايا المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة ف 
ي شابان  

السيدة ستيفاب  االسكوا،  ي 
الشاملة ف  والتنمية  الجنسي   والسكان  الذي يركز عىل  بي    بالنهج  ي 

الجلسة االوىل حول "ماذا نعن 
ي عرضها حيث    الناجيات وكيف يتم تنظيمه؟"

كامنة وراء الحاجة إىل نهج يرتكز عىل الناجيات  العوامل ال االول فّصلت السيدة شابان ف 
والسيطرة،   السلطة  ديناميات  ي ذلك 

ف  بما   ، االجتماعي النوع  القائم عىل  العنف  ديناميات  بفهم  المناقشة  بدأت  ه.  نشر لضمان  والطرق 
ي ذلك العوامل

ي تؤثر عىل سلوكيات الناجيات لطلب المساعدة وعملية طلب المساعدة، بما ف 
الفردية والهيكلية المتقاطعة   والعوامل الت 

كأولوية   والمتداخلة. مع هذا األساس، تم تقديم النهج الذي يركز عىل الناجيات باعتباره وضع حقوق واحتياجات ورغبات النساء والفتيات
وتأ المختلفة،  الضعف  ونقاط  والمخاطر  للناجيات،  المتعددة  االحتياجات  االعتبار  ي 

ف  األخذ  مع  الخدمات،  تقديم  ي 
القرارات  ف  ثي  

أولوياتها وأن   الخدمات  امرأة وفتاة. يجب أن تحدد  للمتطلبات الفريدة لكل  ا 
ً
الخدمات مصممة وفق المتخذة، وضمان أن  واإلجراءات 

 مع النهج  
ً
. تمشيا تستجيب لرغبات الناجيات. بناًء عىل هذا التعريف، تمت مناقشة مبادئ النهج األربعة، وتم وصلها بمفهوم التمكي  
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ي االعتبار.    الذي
 
ي يجب أخذها ف

ي ذلك القضايا الت 
 
، بما ف ة واإلبالغ اإللزامي يركز عىل الناجيات، تم إجراء مناقشة عامة للموافقة المستني 

ي نهاية الجلسة لتقييم المعرفة المكتسبة. 
 
 تم إجراء اختبار قصي  ف

   

ي فلسطي    طرح األستاذ أمي   عاضي و 
 
 حول "نموذج التقوية" الذي شمله العرض، لالستيضاح ما    من وزارة شؤون المرأة ف

ً
سؤاال

 محدد الخطوات
ً
 يمكن تطويره؟    مع معايي  معّينة  إذا كان نموذجا

ّ
 َمِرنا

ً
وهنا اوضحت السيدة شابان ان النموذج هو ممارسة  ام نموذجا

ي محاولة  وعملية تكرارية تتطّور مع الوقت، اكير من كونه نموذج صلب مع خطوات نموذجية. فا 
 
خاذ القرار المناسب ف

ّ
لناجية تتمّرن عىل ات

 اضافت ان النموذج هو إطار او نظرية تشارك به مع الناجيات من اجل الوصول اىل الحل المناسب. للسيطرة عىل حياتها وتحقيق النجاح.  

 

من  ذلك  تبع سنجالوي  رانيا  السيدة  من  ال   WCLACمداخلة  محاولة  من  الرغم  عىل  انه  ذكرت  ي 
تقديم  الت  من  مؤسسات 

ي قبول او رفض الخدمات المقدمة لها 
 
 لوضع الناجية، فللناجية الحق ف

ً
 وحماية

ً
فات ترّص عىل  الخدمات االكير تناسبا

ّ
. فبعض النساء المعن

ل بالرغم من خطورة وتداعيات قرارها. وهنا تجد المؤسسة نفسها مسؤولة عن حماية الناجية وليس تقديم الخدمة لها ف قط.  ترك المي  

م نحو الحل  
ّ
ي جّو من الشفافية ووسط الدعم الموجود ممكن التقد

 
 عليها، اوضحت السيدة شابان انه طالما يتم تقديم الخدمات ف

ً
ا
ّ
رد

 دون إجبار الناجية عىل اي خدمة ال ترغب بها.  

 

ة"     ،وكان للسيدة هبة الدنف من فلسطي   مداخلة حول مفهوم "الموافقة المستني 
ّ
ي مفاضلة  ت ان  د واك

المؤسسات تدخل ف 

ي 
ض النساء لخطر ُمحٍدق. وهنا أضافت السيدة اناريتا رونزوب  ي حالة تعرُّ

ي منظمة الصحة العالمية المصلحة للناجيات خاصة ف 
  ، المسؤولة ف 

ق االوسط  ورة معرفة الناجية لنواتج اي قرار تتخذه خاصة بوجود التقارير االلزامية حيث ان بعض  ،لمنطقة الشر حاالت العنف  عىل ض 

 ينتج عنها حاالت قضائية خارج سيطرة الناجية. 

 

ي  
ي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة  انتقل السيد خليفة ف 

الجلسة الثانية حول "األطر الدولية للخدمات المتاحة والنر

  عض تناول  اىل  وذات جودة للناجيات من العنف"
ُ
ي يمكن الوصول  األ

اليها بأسعار معقولة وذات  طر الدولية للخدمات المتاحة والت 

 لجميع الجلسات الالحقة. 
ً
عتي  اساسا

ُ
ي ت
عرض السيد خليفة مبادىء حقوق االنسان وعّرف العنف ضد المرأة بحسب    جودة للناجيات والت 

اضاف  ككل.    المعايي  الدولية كونه انتهاك لحقوق االنسان االساسية، ال تقترص اثاره عىل الضحية وحدها، بل تطال االقتصاد والمجتمع

اما  مة بحسب معايي  ومبادىء دولّية مبنّية عىل القانون الدوىلي لحقوق االنسان والمواثيق الدولية. بالنسبة إللي  
ّ
ت  ان جميع الخدمات منظ

، وتبذل الدول خطوات حثيثة لتحقيق كافة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي ي ة  الدول، فبعض الحقوق يتم تحقيقها بشكل تدريج 

فات. 
ّ
اماتها تجاه حقوق المعن ي الدولة من الي  

ي عرضه اىل    للناجيات، والواقع االقتصادي للدولة ال يعق 
االتفاقيات  انتقل السيد خليفة ف 

ة  ة او غي  مباشر ام والكرامة والسالمة الجسدية لإلنسان بطريقة مباشر ، ثم  واآلليات الدولية لحقوق االنسان، وجميعها ينّص عىل االحي 

يعات   تطبيق تشر ي 
الدولة ف  بلغة واحدة وواضحة حول واجب ودور  ث 

ّ
تتحد ي 

المرأة والت  للعنف ضد  للتصدي  الدولية  اآلليات  عرض 

   واتفاقيات وقواني   دولية لحماية المرأة. 

 

ي تعّرف العنف القائم عىل اساس الجنس    19واشار السيد خليفة اىل التوصية العامة رقم  
ي    والذيعن لجنة سيداو والت 

ورد ف 

.  إل ، فا من االتفاقية   1المادة  
ً
ي ُملزم اخالقيا

وقد تم تصميم "المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة" من اجل  عالن هو نص قانوب 

ي يمكن  
صت هذه المقررة كل الطرق والوسائل الت 

ّ
ام العناية الواجبة للتصدي للعنف ضد المرأة. فقد لخ قياس مدى امتثال الدول إللي  

ي لضمان المساواة بي   المرأة والرجل.  للدول
    12قد شمل  اما منهاج عمل بيجي   فة اعتمادها عىل المستوى الوطت 

ً
محور وتضّمن محورا

 حول العنف ضد المرأة )المحور  
ً
رات اىل العدالة من اجل الحصول عىل  4خاصا في   والتجاء المترص 

ِّ
(. وقد دعا اىل سّن العقوبات للمعن

ار ا  ي اجندة التنمية المستدامة لعام لالحقة بالعنف. تعويضات عن االض 
، إذ  2030ختم السيد خليفة العرض بمحور العنف ضد المرأة ف 

ي  
الدولة ف  ادوار  المرأة هو من  التميي   ضد  القضاء عىل جميع اشكال  ان  ة  الخامس منها واشارت بصفة مباشر المرأة بالهدف  خصصت 

ي  وقد أعادت اجندة ال المجالي   العام والخاص.  
ر االجندة ف 

ّ
ي العالم مما يدل عىل تجذ

ي تم االتفاق عليها ف 
تنمية انتاج جميع المبادىء الت 

ي صلب االنجدة وتشاُركه مع 
ز الهدف الخامس ف 

ُ
 جميع االهداف االخرى.  القانون الدوىلي لحقوق االنسان. وهناك اشارة واضحة لتمرك

 

امات القانونية  ام هذه الحقوق ومحاسبة    انتقل السيد خليفة اىل استعراض االلي   للدول فيما يتعلق بحقوق االنسان من احي 

يعية واالدارية والقضائية  ي جرائم العنف، اىل حماية الحقوق وضمان عدم انتهاكها من قبل طرف ثالث حيث يتم اعتماد التدابي  التشر   مرتكت 
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ال لتسهيل وصول  الدولة  تفعيل  اىل   
ً
ا المرأة، واخي  العنف ضد  لحظر  بهذه  الالزمة  للتمتع  االساسية  الخدمات  اىل  العنف  من  ناجيات 

ام ببذل العناية    (Due Diligence)وختم السيد خليفة عرضه بتوضيح مبدأ العناية الواجبة  الحقوق.   حيث يقع عىل عاتق الدولة االلي  

للتصدي ومواجهة   العام والخاص، والذي يتضمن  الواجبة  المجالي    ي 
 
الذي ترتكبه جهات حكومية وغي  حكومية ف المرأة  العنف ضد 

و  المعاقبة  التحقيق،  الحماية،  الوقاية،  الخمسة:  للضحايا تالمبادىء  التعويضات  تفعيلها قديم  الدولة  عىل  اجرتءات    ،  اىل  وتحويلها 

ي المبادىء    . تطبيقية وممارسات وطنية
 
ي واهمية التفكي  ف

امات الدولية عىل المستوى الوطت  ورة تفعيل االلي   د السيد خليفة عىل ض 
ّ
اك

ي تحتاجها النساء والفتيات 
كة واالساسية الت  كة للخدمات االساسية عالية ال ا المشي  ي تعّرضن للعنف، والخصائص المشي 

 جودة. لالب 

 

فكانت للسودان   العنف.  للناجيات من  الخدمات  الجيدة حول توطي    الممارسات  لألمثلة عن  النقاش وعرض  باب  فتح  تّم 

يف   مداخلة من السيدة ُسليمة  اير  فذكرت انه  ، حول تقديم النماذج.  الشر ي في 
 
وع2021تّم ف ي    ، تطوير مشر

مواءمة مع المحتوى الوطت 

ي من خالل اتباع المعا 
ام الدولة بمحتوى الالسوداب  وعيي  الدولية. وقد اّضينا الي   ووضعنا معايي  اساسية لنظام حماية النساء والفتيات    مشر

ي مناسبات آتية. 
 
وع لعرضه ف ي كل القطاعات، تحت مظلة رعاية الدولة ونتمت  ان يتم الموافقة عىل المشر

 
، ممثل  ف أضاف د. كامل عزامي

ي الوزارات.  
 
ي وزارة الصحة بحيث يتم التنسيق مع باف

 
 له ف

ً
ي ليبيا، انه تم تطوير برنامج تّم تأسيس قسما

 
قمنا بإجتماع  كما  وزارة الصحة ف

ي مع كل القطاعات لوضع آلية واحدة للعمل عىل حاالت العنف. 
بأننا اصبحنا    من ناحيتها ذكرت السيدة هبة الدنف من فلسطي    تنسيق 

ناحية االحتالل   لها خصوصيتها من  طر قديمة. ال سّيما وان دولة فلسطي   
ُ
أ ي 
النوع االجتماعي ف  ي عىل 

المبت  العنف  نتعامل مع حاالت 

فات. عىل الرغم من وجود وحدات 
ّ
ع بهذه الخدمات. كما تم تعطيل اصدار قانون حماية للنساء المعن

ّ
  واالنقسام مما حرم النساء من التمت

فات ال سيما وان  
ّ
للمعن ى  ل تحديات كي 

ّ
يشك مما  ي قطاع غزة 

الوحدات ف  الغربية، تغيب هذه  الضفة  ي 
ي كل وزارة ف 

الحاالت ف  لمتابعة 

مة خدمات بإيجاد ادوات  
ّ
م هذه الخدمات وليس الدولة. وهنا كان للسيدة دنف توصية كمقد

ّ
ي تقد

ي هي الت 
مؤسسات المجتمع المدب 

 آليات العمل عىل القضاء عىل العنف ضد المرأة. ضغط يمكن استخدامها من 
ّ
  اجل حث

 

العمل،   ي من أعمال ورشة 
الثاب  اليوم  ي 

ان  عرضتف  للدول  ،  السيدة منال بن كي  االقليمي  المكتب  ي 
اقليمية ف  اخصائية برامج 

ي  العربية، 
يعات وخطط عمل خاصة بالعنف ضد المرأة، او سياسات اخرى  "  الجلسة الثالثةف    حيث قدمت .  "للعنف ضد المرأةالشر

يعات المتعلقة بالعنف،   ي الدول    تلتها تذكي  شي    ع باآلليات الدولية واالقليمية للتصدي للعنف ضد المرأة، ثم التشر
يعات ف  نبذة عن التشر

المرأة.   ضد  بالعنف  الخاصة  العمل  لخطط  ي  النموذج  العمل  إطار   
ً
ا واخي  ان  العربية،  بن كي  السيدة  ع وطرحت  المشاركي    تساؤال  ىل 
 من السيدة دجلة  والمشاركات  

ّ
ي هيكلة الخدمات؟ كان الرد

ي ف 
من تونس ان القانون االساشي  الكتاري حول كيفية مساهمة النص القانوب 

وزارات   5هو قانون شامل ومتجانس بي     2019من عام  58الُمصادق عليه من مجلس النواب حول القضاء عىل العنف ضد المرأة رقم 
ي بي   الوزارات من اجل العمل عىل وقف العنف كما تّم اإلمضاء  يشبتق واضح للدستور.  الهدف منه دعم العمل الوفيه تطبي

كي والتنسيق 
ر القانون العديد من الخدمات مثل اإليواء الفوري للنساء واالطفال 

ّ
وتوكوالت تتعّهد بالتصدي للعنف ضد المرأة. وقد وف   عىل عدد من الي 

ي 
ي خدمة البحوث والدراسات حول الموضوع.     2010 للتصدي للعنف عام وأقّر المرصد الوطت 

 بشكل رسمي ووضعه ف 
 

ي المنطقة العربية لعام  ا تخلل العرض قاعدة بيانات حول وضع قواني    
حة  2019لتصدي للعنف ضد المرأة ف  ، وآليات مقي 

ي المنطقة العربية 
. ، وكيفية ترجمتها اىل خطط عمل وطنية لتطوير القواني   ف  ي انقسم المشاركون اىل مجموعات عمل  ضمن إطار نموذج 

 لإلجابة عىل ثالثة اسئلة: 

ي بلدانكم؟  -1
يعات والسياسات الخاصة بالعنف ضد المرأة ف   ما هي التشر

ت هذه السياسات والقواني   )إن وجدت( الولوج اىل الخدمات؟  -2
ّ
 كيف غي 

يعات خاصة بالعنف، ما هي  -3 ي حال عدم وجود سياسات وتشر
ي تواجه توفي  الخدمات للناجيات؟ ف 

 التحديات الت 

 

ي المجتمع.  
يعات وجعلت العنف موجود ف  اتت الردود من السيدة سج  بدارنة من االردن ان العادات والتقاليد طغت عىل التشر

ي فلسطي   انه ال يوجد قانون واضح حول التصدي للعنف ضد المرأة وال
موضوع يؤخذ  اضافت السيدة هدى صفدي من وزارة الصحة ف 

 ما قد تم ايذاؤه. لقد تّم تقديم قانون لمجلس الوزراء لمراجعة الموضوع ونأمل اعتماده. نحن نوّجه الخدمات المطلوبة  
ً
بشكل ان شخصا

نوا النساء  
ّ
ي من عام اىل آخر لكن تحديات االحتالل والثقافة االجتماعية والوضع االقتصادي ال يمك م نست 

ّ
للجهة المحتاجة ونلمس تقد

ي القواني   العامة وليس  
يعات موجودة ولكن ف  من الوصول اىل الخدمات الالزمة. أما السيدة فيفيان ثابت من مرص فقد ذكرت ان التشر

المرأة اىل حقوقها. هنالك خطط وطنية تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وهي ُملزمة لكل  وصول  المخصصة للمرأة، مما يؤول دون  

ي من ناحية متابعة التنفيذ. من السودان، اشارت السيدة ُسليمة    ن ينقص فيها كالوزارات ل
يف  دور المجتمع المدب  انه ال بد من إقرار  الشر
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ُيلزم الدولة بحماية النساء والفتيات. ال بد من ترجمة االرادة السياسية اىل افعال وافكار عملّية، ووضع مسؤولية مؤسساتية  قانون تمهيدي  

ة. أضافت السيدة رنا  عىل عاتق الدولة ال سيما   ة  انهم  ليفاوي من سوريا  خ وان السودان بلد كبي  وفيه تحديات كثي 
ّ
بصدد إصدار مسود

ي وجود قواني   رادعة، فالمجتمع بذاته ال يسمح للمرأة بالشكوى ضد العنف ولألسف  
قانون حول التصدي للعنف ضد المرأة. ال يكق 

ي للمرأة تتناول كل محاور منهاج بيجي   وهناك  تتماه المرأة مع العنف عىل انه اسلوب اجتماعي 
. يوجد خطط وطنية مثل االطار الوطت 

ي ال  
ي تحديد شكل الخدمات. تبق  التحديات المجتمعّية الت 

 
يعات وآليات وطنية وسياسات وخطط تساهم ف سعي ألن يكون هنال تشر

يعات النقاط ضمن الخطط    تزال ترض  بالعنف وال تساعد النساء عىل اإلبالغ عنه أكير من التشر والخطط لذلك ال بد من إدراج هذه 

ي إن لم تعلم بشأنها النساء ولم تتمكن من الوصول اليها.  
 
ر الخدمات غي  كاف

ّ
فالخطط غي  كافية ان لم يتّم تطبيقها.  الوطنية. لعل توف

ي وختمت بالقول اننا  
ي توفي  الخدمات للناجيات ولكن غياب المجتمع المدب 

 
 ف
ً
ما
ّ
ي تنفيذ الخطط الوطنية يؤخر الوصول اليها    نالحظ تقد

 
ف

 وتحقيقها. 

 

ق االوسط،  انتقل العرض اىل منظمة الصحة العالمية   ي    قامتحيث  لمنطقة الشر
ي  السيدة انا ريتا رونزوب 

 
  الجلسة الرابعة حول ف

  http://srhr.org/vaw-ض لقاعدة بيانات عي  الرابط  بعر "،  جمع البيانات حول العنف ضد المرأة من اجل تعزيز تقديم الخدمات"

 data،  ي المنطقة واختالفه من دولة اىل اخرى.   لتبيان
 
  معدالت العنف ضد المرأة ف

 

السيدة عزة كامل من مرص ان المجلس القومي للمرأة قام بعمل مرصد لجمع ملومات حول العنف ضد المرأة واصدر    أشارت 

 من المراصد عملت عىل تفري    غ المعلومات المتعلقة بحاالت العنف  
ً
تقارير دورية شهرية خالل جائحة كوفيد. كما اقامت المؤسسات عددا

ة حول الموضوع عدا عدد قليل ورد للمجلس. وهذا يدّل عىل ارتفاع العنف خالل  من عدد من وسائل االعالم لغياب الشكاو  ى المباشر

. أضافت السيدة فيفيان ثابت من مرص، ان مصادر المعلومات حول حاالت العنف خارج كوفيد اتت  
ً
الجائحة حت  وصل للقتل احيانا

ي  اهم التحديات ال   لعل.  Health demographic survey 2014من خالل ال  
ي تواجه عملية جمع المعلومات هي التكلفة ال سيما ف 

ت 

رة للجميع، فبعضها  
ّ
ي الوصول اىل المعلومة، ال سيما ان المعلومات غي  متوف

ّ
ي تحد

ي المحاكم او  محصور  بلد كبي  كمرص. ومن ثم يأب 
ف 

طة.   ي غياب التنسيقدور الشر
 هنالك تحدي كبي  للجمعيات االهلية لجمع المعلومات ف 

ً
ا  مع الجهات المركزية ومصادر المعلومات.   واخي 

ي تونس  من تونس ان المصدر االول لتجميع البياناتالكتاري  أضافت السيدة دجلة  
وهو خط    "الخط االخرص  للتبليغ عن العنف"هو    ف 

زارة من اجل جمع  واشارت ان القانون االساشي للتصدي للعنف ضد المرأة قد ألق  المسؤولية عىل عاتق كل و ساخن للتنسيق والتبليغ.  

ي البيانات والتحقيق حول قضايا العنف.   طة    ذكرت االستاذة سالم الزعت  من االردن، ان القانون غي  مفّعل بشكل سليم ويجب توعية الشر

ي للمرأة صندوق للشكاوى وان  
ي جمع المعلومات والداتا ويجب ان يتضمن المجلس الوطت 

إلحتواء هذه الحاالت. هنالك غياب للتنسيق ف 

ي العمل. ي
ي الجمعيات االهلية لتقديم الخدمات من دون ازدواجية ف 

كذلك من االردن، اشارت د. سحر ابو طوق ان    قوم بالتشبيك مع باف 

يعات والقواني   مما يحول دون اإلبالغ عن حاالت العنف وبالتاىلي فالنساء المعنفات تموت دون ان   التقاليد واالعراف تطع  عىل التشر

ي القطاعات  .  under reportingوهذا من اهم دالئل اليعلم بشأنها احد  
 ان الرصد الداخىلي ف 

أضافت السيدة هدى صفدي من فلسطي  

ي الحاالت وبالرغم من  
ي للعنف" حيث يتم إدخال الحاالت عليه من اجل تفادي اي ازدواجية ف 

يتّم بتنسيق تام من خالل "المرصد الوطت 

ي يبلغن عن حاالت العنف ذلك هنالك  
 . عدد قليل من الناجيات اللواب 

 

ي الوصول اىل الخدمات للناجيات من العنف، رأت كل من هيئة االمم  
ي تواجهها الدول العربية ف 

بالرغم من كل التحديات الت 

". البيانات االدارية  انه من الجدير بالذكر وجود ممارسات    العالمية المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة   ي
ي الفلسطيت 

جيدة مثل "المرصد الوطت 

ي لهذه النساء. لذلك  ال تعطي صورة واضحة ع 
 منهن وبالتاىلي لن نعرف الواقع الحقيق 

ً
ي تتعرضن للعنف وذلك خوفا

ن عدد النساء اللواب 

وري تجميع البيانات حول ال  بشكل دوري لنحصل عىل صورة اوضح تساعدنا عىل التخطيط بشكل افضل.   prevalenceمن الرص 

 

أعمال الثالث وضمن  اليوم  ي 
الخامسة  ف  الخدمات  نظمحول "  الجلسة  تقديم  المنظمات بشأن  والتنسيق بي    "  االحالة 

ظم اإلحالة ومفهوم التنسيق    المستشارة شابان  تناولت
ُ
 المؤسسات والجمعيات ومقدمي الخدمات من اجل تقديم  خصائص ومعايي  ن

بي  
يم الخدمات. بدأت الجلسة بنظرة  ناقشت هذه الجلسة أنظمة اإلحالة والتنسيق وإدارة التنسيق بي   القطاعات لتقداالفضل للناجيات.  

كة للخدمات األساسية   ي ذلك الخصائص المشي 
عامة عىل اإلحاالت وأنظمة اإلحالة وقيمتها. ثم تمت مناقشة الخدمات األساسية، بما ف 

ات المتعلقة  عالية الجودة داخل نظام اإلحالة والمعايي  الدنيا المطلوبة للخدمات داخل المجتمع. بعدها، تمت دعوة الحضور لتباد ل الخي 

http://srhr.org/vaw-data
http://srhr.org/vaw-data
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ية انه  بأنظمة اإلحالة وتوافر الخدمات األساسية داخل دولهم.   خدمات بمفردها او بمعزل  ال يمكن لجهة واحدة ان تقدم الواجمعت االكير
ضىل.  

ُ
 عن جهات مختّصة اخرى، ال بد من التعاون والتنسيق والمقاربة بي   مراكز المرأة والمنظمات الدولية لنتائج ف

ي خدمات  تناولت  
ي عرضها منظومة االحالة الكاملة ووصفتها بأنها مسارات تساعد النساء والفتيات عىل تلق ّ

 
المستشارة شابان ف

، فقد اوضح العرض ان الخدمات لها    الدعم الموقوتة والمناسبة، بحيث تتضمن عمليات االحالة معايي  للموافقة الواعية.  أما عن المعايي 
ي ذلك مسؤوليات  بروتوكوالت واتفاقات بشأن  

 
الصلة، بما ف العدالة ذات  الخدمات االجتماعية والصحية وخدمات  عملية االحالة مع 

ي الوكالة ويتم ايصالها بكل  
سقة ومعروفة لموظق 

ّ
واضحة لكل خدمة. كذلك، هناك اجراءات تبادل المعلومات واالحالة بي   الخدمات مت

، الخدمات لها  
ً
ا آليات تنسيق ورصد لفعالية عمليات اإلحالة، وتقوم الخدمات باإلحالة اىل خدمات  وضوح اىل النساء والفتيات. واخي 

 محددة بالنسبة للطفل حسب الحاجة وحسب االقتضاء. 

ي تنسيق وإدارة  
 
ي من الجلسة االستجابة متعددة القطاعات ونقاط دخول الناجيات. شمل ذلك التحقيق ف

تناول النصف الثاب 

نيا  شابان  سيدة  ال  عرضتتنسيق أنظمة اإلحالة.  
ُّ
ي نظام اإلحالة )الخدمات االساسية والنوعية(، والمعايي  الد

 
اهم الخدمات المتضّمنة ف

ي المجتمع )خط ساخن واحد عىل االقل، مأوى واحد لكل  
 
رها ف

ُّ
ي يجب توف

  50,000، مركز خاص لتقديم المشورة والدعم لكل  10,000الت 

 امرأة، مركز متخصص لحاالت االغتصاب، وامكانية الوصول لمنظومة رعاية صحية(. 

 

ي مناقشة جماعية مخترصة حول أمثلة التنسيق واإلدارة الناجحة لتقديم خدمات العنف    لمشاركون والمشاركاتثم انخرط ا 
ف 

ي سياقات دولهم الخاصة أو تم تشجيعهم عىل تسليط  
الضوء عىل سبل التنسيق أو المشاركة بي   القطاعات  القائم عىل النوع االجتماعي ف 

ي تفتقر لذلك. 
 الت 

ي   عىل المشاركي   للنقاش، حول: 
َ
 طرحت المستشارة سؤال

ي بلدانهم لمساعدة الناجيات؟  -
نيا المتوفرة ف 

ُّ
الد  ما هي المعايي 

م الحماية؟  -
ُ
ظ
ُ
 للناجيات اىل ن

ً
ي تشكل مدخال

 ما هي الخدمات الت 

 

بكونه سجن يحبس    ذكرت الشعور  لكن دون  االيواء  دور  اىل  اللجوء  لن 
ّ
تفض الناجيات  ان  االردن،  ي من  الزعت  السيدة سالم 

مة خدمات  
ّ
، وهي كمقد

ً
يف  أما السيدة ُسليمة    متابعة الحاالت بعد اإلحالة. ل  غي  مخّولةحّريتهن. واضافت ان الخط الساخن مهم جدا الشر

ي تقوم عىل بناء قدرات النسا   من السودان، فقد ذكرت ان الوضع 
نيا الت 

ُّ
ي السودان يعتمد عىل المعايي  الد

ء ونريد تضمي   الصحة الجسدية  ف 

انها ستعود بالفائدة لحواىلي   الخدمات حيث  ي 
وع    % 80والعقلية ف  الحكومة بتفعيل خطوط دعم وقد رفعنا مشر الناجيات. بدأت  من 

ي عام    نة. قانون لمجلس الوزراء من اجل تفعيل الخطوط الساخ
ي السياق السوري، ذكرت السيدة دعاء ابراهيم انه ف 

تم افتتاح    2017ف 

نات. أشارت السيدة عايدة الشهاب  
ّ
مت الرعاية والخدمات لجعل النساء آمنات ومتمك

ّ
رت الحماية للنساء المعنفات وقد

ّ
وحدة لألشة وف

ي  من ليبيا، ان الناجيات تتجهن اىل المؤسسات االجتماعية للبحث عن ح
ى.  لول وعادة ما تكون هذه المؤسسات متمركزة ف  ي 

ُ
المدن الك

ي ُمحيط أماكن سكنهّن، وبجودة مرتفعة.  
 بالتاىلي ال يمكن للنساء الوصول للخدمات بسهولة لذلك يجب توفي  الخدمات ف 

 

ي االردن، السيدة لبت  فايز  
رد اليها  أضافت المالزم اول من ادارة حماية االشة واالحداث ف 

َ
المحارمة، ان االدارة تستلم اي حالة ت

غلق الملف  
ُ
غ عنها من خالل الخط الساخن وتتعامل معها حت  النهاية. لدى االدارة مساعدات اجتماعيات تتابع الحاالت كاملة وت

ّ
او تبل

ا  يمكن  ال  وبالتاىلي  امها 
احي  يجب  للناجيات خصوصيات  الخدمة.  الناجية عىل  من حصول  التأكد  غي  حي    لجهات  او    لسماح  رسمية 

ي   ساخني   للتبليغ عن حاالت تعنيف لألطفال  من تونس اشارت  الكتاري    السيدة دجلةمتخصصة باالطالع عىل حالتها.  
ّ
ر خط

ّ
اىل توف

 ألحكام القانون رقم 
ً
ي ظل جائحة كورونا. وتفعيال

فة تتجه  58والنساء ال سيما ف 
ّ
ي المرأة المعن

جرائم العنف  اىل الفرق المختصة للبحث ف 

ضد المرأة والطفل لتمكينهم من القيام بفحوصات صحية مجانية وبحيب الوضعية يتم توفي  االيواء بالتنسيق مع وزارة المرأة، او اي  

ي الدولة.  24، خاصة مع وجود ختصة وزارات اخرى م
 وحدة تنسيق ف 

 

 من نقاط الدخول غي   
ً
تقليدية للحماية من أجل الوصول اىل نظام إحالة  ل ا أكملت المستشارة شابان عرضها من خالل طرح عددا

م عن  
ّ
ي تغليف اساشي وكامل لإلستجابةوخدمات سهلة النفاذ. عندما نتكل

عىل المعايي  الدولية واالتفاقات  ،  التنسيق بي   القطاعات نعت 

وتوكوالت االستجابة للخدمات من اجل ضمان الوصول اىل مزّوديها ولدعم مختلف البيئات وضم ان السياسات المستجيبة للتصدي  والي 

.  للعنف مع إطار العناية الواجبة.  ي والمحىلي
وأوضحت المستشارة االجراءات االساسية للتنسيق وحوكمة التنسيق عىل المستويي   الوطت 
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، زيادة فرص الحصول عىل الخد  كة لإلستجابة المنّسقة )زيادة الوعي بحقوق الضحايا والناجي   حت المكونات المشي  مات وتحسي    ثم شر

كة بي   الوكاالت(.    تقديمها، تغيي  سياسات وممارسات المؤسسات،
 تعزيز العالقات المشي 

 

 طرحت بعد ذلك المستشارة سؤالي   عىل المشاركي   من اجل النقاش والتدارس: 

 الرجاء مشاركتنا بأمثلة من بلدانكم خول التنسيق والحوكمة  -1

ي بلدانكم تحديد سبل  -2
 
 التنسيق/المشاركة بي   القطاعات ف

 

 وباالمكان ان تؤدي اىل الحد من العنف ضد المرأة  
ً
أشارت السيدة ام عبد الرحمن الجبور من االردن ان توعية الرجال مهمة جدا

المجاالت كافة   ي 
 
 ف
ً
ي االردن قوي جدا

 
التشبيك ف ابو طوق،  للدكتورة سحر  بالنسبة  )صحية، نفسية، قانونية، ..( وهذا  وإنقاذ االرواح. 

ورية من اجل التخطيط ورصد االداء ويجب   حتسب كسابقة لمملكة االردنية. أضافت السيدة عايدة الشهاب من ليبيا ان الرصد اداة ض 
ُ
ت

نامج. وليبيا تقتقر لألداة الصحيحة لجمع البيانات وتوصيلها ألصحا  ب القرار من اجل  ان يتم بشكل دوري من اجل تقييم مدى نجاح الي 

ي  2020تم التنسيق عام   اخذ التدابي  الالزمة للوصول اىل الخدمات. بالنسبة للسيدة بتول من الخرطوم، فقد 
 
طة ف   7بي   الوزارات والشر

ي وضع مسار واضح لإلحالةمحلّيات لتنظيم خدمات للناجيات  
 
ي السودان هو    وف

 
بعد االتفاق عىل نموذج موّحد. ومن اهم التحديات ف

حت    ياب التوعية حول كيفية الوصول اىل الخدمات. غ
ّ
هم بعدم الّسي  عىل  السيدة سج  بدارنة من االردن،  وض

ّ
ت
ُ
ي مجتمعنا ت

ان المرأة ف 

 لإلبالغ عن العنف  زوجها لمجّرد وصولها اىل اي جهة رسمية
ً
العادات والتقاليد وبالتاىلي نحن  بسبب    . مجتمعنا الرجوىلي ُيدين المرأة دائما

ي مجاال بحاجة ما 
  ت ّسة اىل حلول توعوية. السيدة دانيا الحجوج من اللجنة الوطنية االردنية، ذكرت اننا نقوم بشكل دوري بالتوعية ف 

اتيجية الوطنية، ولمجتمع   ي االسي 
ي لمجابهة العنف ضد المرأة ف  اتيج  العنف. وكآلية وطنية تعمل عىل قضايا المرأة، وضعنا هدف اسي 

الل  تعمل  العنف.  اىل خاىلي من  المرأة وإحالة قضاياها  ايصال صوت  اجل  يعات من  والتشر اتيجيات والسياسات  االسي  تعديل  جنة عىل 

ي هذا    الجهات المختصة. 
ي كل الدول وبي   كل القطاعات ويجب الصمود ف 

ورية ف  ختمت المستشارة شابان بأن حمالت رفع الوعي ض 

 اركة كل االنظمة. الموضوع من اجل التوّصل اىل تأمي   الخدمات الالزمة بمش

 

ي موضوع
ة السيدة منال ُمنشر ي الجلسة السادسة  "الخدمات االجتماعية"  تناولت الخبي 

 
قدمت هذه الجلسة لمحة عامة  و .    ف

وأفضل   الخدمات،  لهذه  للتطبيق  القابلة  الدنيا  والمعايي   للناجيات،  متاحة  تكون  أن  يجب  ي 
الت  األساسية  االجتماعية  الخدمات  عن 

 عىل تقديم الخدمات.   19-الممارسات من المنطقة، وتأثي  كوفيد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ا حيوًيا لالستجابة   
ً
الجودة مكون الخدمات  يعتي  توفي  خدمات اجتماعية عالية  النساء والفتيات. تشمل  الفعالة للعنف ضد 

القانونية   والمشورة  والمعلومات  اآلمنة  واإلقامة  المساعدة  وخطوط  األزمات  معلومات  منها  الخدمات  من  مجموعة  االجتماعية 

ئ للناجيات. تدعم هذه الخدمات حقوق وسالمة   ورفاهية النساء  والحقوقية. تم تسليط الضوء عىل أهمية خطوط المساعدة والمالج 

ي يتعرضن للعنف، 
ضمن ثقافة تمكي   المرأة. وهذا يشمل ضمان أن ترتكز الخدمات عىل الناجيات، أال  يلق  اللوم  وذلك  والفتيات اللواب 

ا لذلك. 
ً
ي مجموعة الخيارات المتاحة لهن، واتخاذ القرارات وفق

 عليهن، ودعمهن للنظر ف 

األسا  للخدمات  كة  المشي  الخصائص  بعض  التكيف،  هناك  والقدرة عىل  واإلتاحة،  التوافر،  ذلك:  ي 
ف  بما  الجودة  عالية  سية 

والمالئمة، وإعطاء األولوية للسالمة، والموافقة الواعية والشية، والتواصل الفعال بي   أصحاب المصلحة، وجمع البيانات، والتنسيق.  

ن وجود أسس قوية وراء الخدمات االجتماعية. وتشمل  لكي تكون الخدمات وعملية تقديمها ذات جودة عالية، يجب عىل الدول ضما 

والتقييم،   والرصد  العاملة،  القوى  وتنمية  والتدريب  والتمويل،  والموارد  والمساءلة،  اإلدارة  عىل  اف  واإلشر الشاملة،  يعات  التشر هذه: 

، ومسارات اإلحالة، وتقييم المخاطر وإدارتها، ووجود الم ، وتنسيق  والسياسات الحساسة للنوع االجتماعي
ً
 مالئما

ً
وظفي   المدربي   تدريبا

م  جتماعية  الخدمات اال من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له بشكل فعال، يجب إتاحة  كما نوهت أنه، و   النظام.  تلي  

ي سياق جائحة  كوفيد  من المعايي     دب  األ حد  بال
ي العنف ضد المرأة،  19- للناجيات. هذا مهم بشكل خاص ف 

، وما نجم عنها من زيادة ف 

تبة عىل تقديم الخدمات.   واآلثار المي 

اما  النقاش  باب  ء    موفتحت  المالج  ي 
ف  الناجية  تمضيها  ي 

الت  ة  القصي  ة 
الفي  عىل  ابوليل  هديل  السيدة  قت 

ّ
فعل  ، المشاركي  

 بجمع الالجئة بنساء    الموجودة لحماية
ً
نقل من بعدها اىل السجن بهدف حمايتها. وهذا ُيعتي  تدبي  غي  مالئم ابدا

ُ
ي ت
ي االردن والت 

االشة ف 
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ي مرص صاد 
 
مة ف

ّ
. ذكرت السيدة فيفيان ثابت من مرص ان الخدمات المقد

ً
ة من مراكز ايواء اغلبّيتها حكومية،  ر ذات ملف اجرامي مثال

ي مرص تعديل للوائح االيوائية من اجل استقبال الناجيات  ويوجد مركزين فقط تابع
 
ي   لجمعيات اهلية ينقصهما التمويل الالزم. لقد تم ف

ي المجلس القومي للمرأة المشورة والخدمات الصحية، والقانونية والنفسية للناجية، إضافة اىل  
 
م مكتب الشكاوي ف

ّ
الغي  مرصيات. ويقد

طة. لألسف يغيب التنسيق  تعريفها اىل االجراءات الالزمة. ل ي اقسام الشر
 
خرى ف

ُ
ي وزارة الداخلية وأ

 
دينا وحدة متخصصة للعنف االشي ف

 بي   الجهات المختلفة ويختلف نظام االحالة بي   الخدمات الحكومية والخدمات االهلية. 

 

ي جميع ان  أضافت السيدة البندري بن تركي نايف بن حميد من السعودية
 
حاء المملكة وتحتوي اخصائيات  ان دور االيواء تتوفر ف

اجتماعيات لتامي   افضل الحلول والخدمات للناجيات اىل جانب تقديم خطط للمرأة لتأمي   استقالليتها االجتماعية واالقتصادية. لدينا  

شة المرأة ال سيما مع  
ُ
في   الذين ُيحيطون بأ

ّ
ي   تأثي  البرنامج لتعديل سلوك المعن ي تأمي   ه  جائحة كوفيد ل  السلت 

 
ي  ف

 
ذه الخدمات. نعمل ف

افع امام المحاكم وتجاوز   شي" لتقديم خدمات نفسية واجتماعية ولدينا محامي   متطّوعي   للي 
ُ
المملكة عىل انشاء "منصة االرشاد اال

ي المملكة.  
 
ي تتعرض لها النساء ف

 ازمات العنف الت 

 

ي المملكة بحيأشارت السيدة امل يعقوب من البحرين  
 
مة ف

ّ
طة  ان الخدمات متقد ة من الشر ث يتم تحويل المرأة المعنفة مباشر

. لدينا قاعدة بيانات واحصاءات وطنية موّحدة للتنّبؤ   ي
السليم  اىل وزارة الصحة ثم اىل مراكز االيواء إلعطائها الدعم الالزم والتمكي   الذاب 

 للتوافق العائىلي ووضع الخطط الصحيحة. 

 
ي الهيئة السورية لشؤون األشة،  السيدة رنا خليفاوي   أفادت

عن وجود جهازين لتقديم هذه  والسكان،   مدير القضايا األشية ف 
لة والمنظمات    ، وهي جهة حكومية،الخدمات، االول هو وحدة حماية االشة التابعة للهيئة السورية 

ّ
اكات مع الجهات الُمشغ ولديها شر

ي فهو "مرصد العنف" يرصد حاالت    تقدم الوحدة المشورة القانونية وخدمات دعم  الدولية. 
. أما الجهاز الثاب  وتمكي   اجتماعي ونفشي

 نقطة رصد.   32العنف المتواجدة وفيه 
 

ي ان العديد من المنظمات  
ة منشر ت الخبي 

ّ
سألت السيدة عايدة الشهاب عن كيفية وقف العنف االقتصادي ضد المرأة؟ فرد

ي ذلك الخدمات المالية )مأكل، ملبس،..(. ويجب هنا  افادوا بعدم القدرة عىل تقديم الخدمات بشكل  
ي بما ف 

وب  شخصي بل بشكل الكي 
رفع الوعي والمساعدة بشأن االستقاللية االقتصادية، والتنّبه اىل عدد من النقاط المهمة مثل جمع بيانات موّحدة لتحسي   عملية الرصد  

ي قطر،    والتقييم لضمان عمل تشاركي بي   المنظمات الحكومية واالهلية. 
أضافت السيدة فاطمة العىلي من مركز الحماية والتأهيل )أمان( ف 

ي شكاوى النساء واالطفال وتتم إدارة الحاالت من قبل المساعدين  
ان المركز يقدم خدمات مجانية ولديه خط ساخن عىل مدار الساعة لتلق 

ى بحسب الحالة. ويوجد تشارك وتنسيق مع المراكز االمنية  االجتماعيي   بحسب االختصاص. وباالمكان احالة حاالت معينة اىل مراكز اخر 
ختمت السيدة جميلة ابو نوير من االردن، قائلة ان الجنوب يفتقر اىل دور ايواء. للناجية  و   من اجل اتخاذ االجراءات االحتوائية المناسبة. 

ي كل المناطق ودون صبغة امنية حت  ال  خوف وتردد للذهاب اىل المراكز االمنية وبالتاىلي ال بد من تواجد مراكز قريبة وس
هلة الوصول ف 

ورة الوصول اىل هذه المراكز والتبليغ عن العنف وطلب الخدمات.   ، يجب توعية النساء عىل ض 
ً
ا الم المرأة عند التوّجه اليها. واخي 

ُ
 ت
 

 ، ي اليوم الرابع واألخي 
ان من هيئة االمم المتحدة للمرأة وف  ي تناولت السيدة منال بن كي 

خدمات  موضوع "  الجلسة السابعة ف 
طة والعدا المبادئ التوجيهية   لة(،دراسة حا )مع  ة والعدالة بالنسبة للناجيات من العنف طأهمية خدمات الشر مع المشاركي   لة  الشر

طةلخدمات  ي ظل أمثلة من المنطقة العربية ة، واظهرت العدالو  الشر
 .  19جائحة كوفيد  ف 

 
النساء والفتيات  ان ان  ذكرت السيدة بن كي   ي ضمان منع جميع أشكال حوادث العنف ضد 

طة تضطلع بدور محوري ف  الشر
ي 
ي التعامل معها بجدية ف 

ي    .حالة حدوثها والتحقيق فيها بدقة ومتابعتها بفعالية  حيثما أمكن، وف 
ي البلد ال يعت 

طة ف  ان توفر مراكز الشر
رها بشكل سهل.  غياب االنعكاسات السلبية عىل المرأة وعىل اطفالها. لذل

ّ
 من منظومة متكاملة ويجب توف

ً
ك يجب ان تكون المراكز جزءا

جم القواني   واالتفاقسات الدولية  تقع مسؤولية الحماية الواجبة للمرأة بالعيش حياة كريمة خالية من العنف  
ي تي 

عىل عاتق الدولة الت 
ان ا  لحماية حقوق االنسان عىل ارض الواقع.  ي حاالت العنف ال  وقد أظهرت السيدة بن كي 

ي عدة دول عربية ف 
ن الهيئة قد قامت بمسح ف 

طة والعدالة فجهات إنفاذ القانون يجب ان تكون   مة من قبل الشر
ّ
ي ظل جائحة كورونا. لذلك يجب تحسي   جودة الخدمات المقد

سيما ف 
طة والعدالة،  يجب ان تبق  ضمن خطوط االهتمام االوىل.  سالمة النساء  عىل مستوى الحاجة.   بالنسبة للمبادئ التوجيهية لخدمات الشر

طة متاحة ومتوفرة  التأكد من أن خدمات الشر طة كملجأ أوىلي للناجيات، يجب 
ان بالذكر انه مع أهمية الشر أثناء    تابعت السيدة بن كي 

ام نظام العدالة ككل بضمان صحته ان شكواها تؤخذ عىل محمل  ا وسالمتها، و األوبئة واألزمات؛ وأن االتصال األول مع الناجية يوضح الي  
طة يجب أن يكون الوصول إىل   و يجب أن تكون متاحة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، الجد.  مجانًيا لتجنب إضافة أي أعباء    الشر
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  كل   تقديم االمثلة  شمل  .ةويجب أن يشمل الوصول إىل خدمات الدعم األخرى مثل الرعاية الطبية أو النفسي  مالية أو إدارية عىل الضحايا،
 من االردن، المغرب ولبنان.  

 
ان سؤالي   عىل المشاركي   من اجل النقاش:   طرحت السيدة بن كي 

ي بلدانكم؟  -1
 
طة والعدالة ف ي تواجه الناجيات للوصول إىل خدمات الشر

 ما هي التحديات الت 
ي القطاعات؟  -2

 
طة بالنسبة لباف  كيف يتم التنسيق مع الشر

 
زت ردود  

ّ
ن من  رك

ّ
ي عناض المساعدة للتمك

طة عىل حسن التعامل مع هذه الحاالت وضمان تلق ّ ورة تدريب الشر المشاركي   عىل ض 
ي المنطقة  و   المساعدة والتعاطي مع الحاالت. 

 
طة والعدالة ف ي مراكز الشر

 
ة وتعاون ف ان بأنه هنالك رغبة كبي  إستخلصت السيدة بن كي 

ة  العربية للتعاون مع حاالت العنف. وا  ي 
َ
طة لتكون ُمعت شارت انه يوجد دليل اصدرته االمم المتحدة حول كيفية تحسي   خدمات الشر

بية والتخطيط والمالية ل  كة ومتقاطعة بي   وزارات الي 
عمل كمنظومة متكاملة  لللنوع االجتماعي بشكل افضل. وختمت ان المسؤولية مشي 

 للتوّصل اىل الخدمات الصحيحة. 
 

يوجد  ن حميد من السعودية انه للمملكة مركز بالغ يعمل عىل مدار الساعة لتصنيف خطورة الحالة.  ب ذكرت السيدة البندري  
شّية  

ُ
طة والنيابة العامة للتنسيق مع الجهات اال ي المركز موظقي   مختّصي   لتقديم خدمات طوارىء صحية. لدينا مذكرة تعاون بي   الشر

 
ف

رشد الناجية حول كيفية التعامل مع  لحي   صدور االحكام النهائية. يقدم المركز استش
ُ
ارات قانونية، ومرافعات مجانية وخطة سالمة ت

يها الخدمة والمساعدة.  
ّ
 العنف لحي   تلق

 
المبادىء   توفي   ورة  وض  عالية،  جودة  ذات  الخدمات  اىل  الوصول  اهمية  عىل  بالتأكيد  الجلسة  ان  بن كي  السيدة  اختتمت 

ي حياتها. 
 ف 
ً
 ايجابيا

ً
حدث فرقا

ُ
ي ت
 التوجيهية واالمثلة الجيدة من اجل تمكي   المرأة من الوصول اىل الخدمات الت 

 
ي  
 
ة من ورشة    الجلسة الثامنةف ي منظمة    أوضحت،  "الخدمات الصحية "  حول  العملواالخي 

ي المسؤولة ف 
السيدة اناريتا رونزوب 

ق االوسط   الصحة العالمية ح وضع العنف  لمنطقة الشر يط فيديو يشر ، اهمية برنامج الصحة لإلستجابة للعنف ضد المرأة وعرضت شر

 وتأثي  العنف عىل صحتها وكيفية تصدي وكاالت الصحة له
ً
  ذه المشكلة. ضد المرأة عالميا

 

الخدمات الصحية لحماية الناجيات من العنف وركزت عىل تعزيز معرفة المشاركي   بأهمية استجابة النظام    الجلسة  تناولت

ي  
اتيجية الوقاية واالستجابة المتعددة القطاعات ف  ي اسي 

الصجي لقضايا العنف ضد المرأة، كنقطة دخول مقبولة ثقافًيا كعنرص رئيشي ف 

تم   تقييًما  المنطقة.  العراق والسودان، حيث أجرى كالهما  ي 
العالمية ف  الصحة  لمنظمة  القطرية  المكاتب  الميدانية من  ات  الخي  جلب 

ي تدريب مقدمي  
لضمان الجودة حول جودة الخدمات الصحية للنساء الناجيات من العنف. تكشف نتائج هذا التقييم عن ثغرات خاصة ف 

ي المرافق الصحية لضمان الخصوصية والشية للناجيات وصعوبة إحالة  المرتومعدل تجديدهم  الخدمات الصحية  
فع، ونقص المعدات ف 

ي تحديد وتقديم الخدمات  
الناجيات داخل النظام الصجي ونحو نظم أخرى. ركزت المناقشة مع المشاركي   عىل التحديات المختلفة ف 

. واإلحاالت، وأهمية تقوية التواصل بي   الدول لتبادل الممارسات ال ي
 جيدة، مثل نظام اإلحالة الفلسطيت 

ي  شددت السيدة  
عىل تأثي  العنف عىل صحة المرأة واستشهدت بدراسة حديثة قامت بها المنظمة ان المرأة المعّرضة  رونزوب 

 يصل اىل خطر االعاقة والتعرض للقتل.  
ً
ي من اصابات جسدية ومشاكل صحية وعقلية وامراض متناقلة جنسيا

عاب 
ُ
يك ت للعنف من الشر

يك.    % 38اظهرت الدراسة ان   قتل عىل يد الشر
ُ
ي  من النساء ت

 من الخدمات المتوفرة ف 
ً
ا  ان النساء تستفيد كثي 

ً
ي ذاكرة

تابعت السيدة زونزوب 

ل فرصة إنقاذ من العنف ال سيما 
ّ
ء للناجيات المرافق الصحية وهذا يشك ي ظل جائحة كوفيدوان المرافق قد تحّولت اىل مالج 

 .  19-ف 

 

ي عرضها وذكرت ان التصدي للعنف يجب ان يكون 
عىل مستويات ونطاقات عديدة من التدخالت. ان  تابعت السيدة رونزوب 

مي الخدمات.  
ّ
نشر الوعي    انوضع السياسات الوطنية والتوجيهية تتمحور حول استجابة النظم الصحية للعنف ضد المرأة وتدريب مقد

التصدي   المرأة.  المجتمعي حول   عىل صحة 
ً
ا  كبي 

ً
ايجابيا  

ً
اثرا له  الصحة  بعامل  المرأة وربطه  العمل عىل جمع  لذلللعنف ضد  ك يجب 

شاد عند تحديد التدخالت والتنسيق المتعدد االبعاد بي   مختلف الجهات  
امج لإلسي  البيانات واجراء االبحاث لتقديم االدلة وتصميم الي 

 والمنظمات. 
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. وقد   ات السني   من منظور النظام الصجي  تعمل منظمة الصحة العالمية عىل محاربة العنف ضد المرأة منذ عشر
ّ
المنظمة  ت  أعد

 من االدوات المتاحة  
ً
ي الرعاية الصحية واالساسية للناجيات، دليل للمدراء المعنيي   بالصحة  عددا

 
)دليل اجراءات موّجه اىل العاملي   ف

والتوجيه الذي يحدد االرشاد للتدخل من منظور الرعاية الصحية، دليل للمراهقي   والمراهقات الذين تعرضوا للعنف الجسدي، دليل  

(. للن
ً
ي سيتّم اتاحته باللغة العربية قريبا

وب  يك، دليل للتعلم االلكي   اجيات من العنف من قبل الشر

 

ي انه عندما نتكلم عن تقوية النظم الصحية فالتدريب مهم للكوادر ولكن يجب ان نقّوي ونعّزز المرافق  
أضافت السيدة رونزوب 

ي والتحدث مع  
 
نيا واحتوائها ألقسام شية للتالف

ُّ
امها للمعايي  الد

قيس مدى احي 
ُ
والمنشآت الصحية، لذلك نحن نقّيم جودة  المرافق لن

التوجيهية للتعاطي مع حاالت    الناجيات. كذلك عىل المبادىء  ي غياب 
 
فات بذل جهود للتعّود عىل االبالغ عن الحاالت ف

ّ
النساء المعن

ي و   العنف.  
ي لتعزيز    ،تابعت السيدة رونزوب  اتيج  ، فقد وضعنا إطار اسي 

ً
 الن منع العنف ضد المرأة مهم جدا

ً
مهارات لمحاربة العنف  النظرا

ع  القائم عىل نوع الجنس 
ّ
يعات    ونتطل ي نعمل ألجلها ال سيما من خالل تغيي  السياسات والتشر

ي تفكي  ونظرة المجتمعات الت 
 
ف اىل تغيي 

 .  اىل نظام استجابة صجي
ً
 وصوال

 

العالمية   الصحة  ي منظمة 
 
الجنسية ف االنجابية  الصحة  ، مسؤولة  االمي   الدكتورة ميسون  الخرطوم،    – قامت كل من  مكتب 

ي السنوات الماضية، بتسجيل استجابة إلستعمال خط الدعم  بعرض تجربة من  
ي ظل غياب للحكومة ف 

السودان. حيث قام المكتب، ف 

ي مختلف المراكز الصحية حيث تم تدريب 
كادر من كل القطاعات. وبعد انتخاب الحكومة الجديدة جاءت    400االوىلي لتدريب االطباء ف 

و  الجديد  الصجي  للنظام  عالية وشيعة  الدعم )حواىل  استجابة  العاملي   عىل خط  تدريب  نوعي    2000تضمنت  تقييم   ،) عامل صجي

، صدور قراران لوضع سياسة استجابة للعنف   ي النظام الصجي
 الوزير تضمي   استجابة لحاالت العنف ف 

ي المراكز الصحية، تبت ّ
للخدمات ف 

، تشبيك وتعاون مع مختلف القطاعات(. 
ً
 ضد المرأة سُيفّعل قريبا

ي منظمة الصحة العالمية    GBVتورة رنا، مسؤولة برنامج  أما الدك 
    – ف 

ً
ي العراق خاص جدا

ي  مكتب العراق، فقد ذكرت ان الوضع ف 
ال سيما ف 

وح عام   ي غياب خطة طوارىء  ISISبفعل    2019ظل تكرار االزمات واهمها حركة الي  
. لقد تزايدت التحديات وارتفع العنف ضد المرأة ف 

 من االستجابة ال 
ّ
ي اعتمدت عىل جهة محددة وتمويل محدود. مما حد

 ت 

 

 
ً
 التوصيات الجلسة الختامية و : خامسا

ي االسكوا، اعمال الورشة شاكرة الحضور الكريم عىل حسن المتابعة والمشاركة  
اختتمت السيدة ندى دروزة، مديرة مركز المرأة ف 

 الخدمات المقدمة للناجيات قدم المشاركون والمشاركات عدد من التوصيات لتعزيز و  وطلبت من الجميع ملء استمارة تقييم للورشة. 

 آليات العمل عىل القضاء عىل العنف ضد المرأة.  -
ّ
 إيجاد ادوات ضغط يمكن استخدامها من اجل حث

ورة معرفة الناجية لنواتج اي قرار تتخذه خاصة بوجود التقارير االلزامية حيث ان بعض حاالت  - العنف ينتج عنها حاالت  ض 

 قضائية خارج سيطرة الناجية. 

ي بي   الوزارات من اجل العمل عىل وقف العنف.  -
 دعم العمل التشبيكي والتنسيق 

 إقرار قانون تمهيدي ُيلزم الدولة بحماية النساء والفتيات.   -

 لدولة. ترجمة االرادة السياسية اىل افعال وافكار عملّية، ووضع مسؤولية مؤسساتية عىل عاتق ا  -

ي الجمعيات االهلية لتقديم الخدمات   اآلليات الوطنية المعنية بالمرأة صندوقتضمي    -
للشكاوى وان يقوم بالتشبيك مع باف 

ي العمل. 
 من دون ازدواجية ف 

ي الخدمات.  -
 تضمي   الصحة الجسدية والعقلية ف 

ورة   - ي كل الدول وبي   كل القطاعات من اجل التوّصل زيادة ض 
اىل تأمي   الخدمات الالزمة بمشاركة كل  حمالت رفع الوعي ف 

 االنظمة. 

ن من التعاطي مع هذه   -
ّ
ي عناض المساعدة للتمك

طة عىل حسن التعامل مع حاالت العنف وضمان تلق ّ ورة تدريب الشر ض 

 الحاالت. 
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 سا
ً
 المرفقات  : دسا

 المشاركي   أسماء الئحة    .أ

  
مملكة البحرين: 

 السيدة أوهاج المناعي 
 رئيسة قسم االستشارات القانونية 

المجلس األعىل للمرأة  -األمانة العامة   
0097317417142 

aalmannai@scw.bh  
 السيدة أمل بدو 

 رئيسة قسم االستشارات األشية 
 المجلس األعىل للمرأة  -األمانة العامة 

0097317417125 
ayaqoob@scw.bh  
 السيدة أمل عبدللا 

 كتبة رئيسة قسم الدراسات والبحوث والم
 المجلس األعىل للمرأة  -األمانة العامة 

0097317417166 
aaabdulla@scw.bh  

 اآلنسة ماريا إبراهيم 
ي أول تعاون دوىلي 

 أخصابئ
 المجلس األعىل للمرأة  -األمانة العامة 

0097317417225 
maryaebrahim@scw.bh   

 
 جمهورية مرص العربية:  
 الدكتورة نجالء العادىلي 

 المديرة العامة لإلدارة العامة لإلتفاقيات الدولية والتعاون الدوىلي 
 المجلس القومي للمرأة 

n.ibrahim198@hotmail.com  
 االستاذة النا ابو زيد 

ي ارئيسة المجلس القومي للمرأة 
 المكتب الفت 

Lana.abuzeid@hotmail.com  
 االستاذة فيفيان ثابت 

 نائب مدير هيئة كي  الدولية وعضو مجلس امناء مؤسسة كي  مرص  للتنمية 
Vivian.Thabet@care.org  

 السيدة ايناس فيصل عبدالحميد 
ي سفارة جمهورية مرص العربية 

 سكرتي  ثان ف 
 عضو قطاع حقوق االنسان بوزارة الخارجية المرصية 

enasfaisel@yahoo.com  
 الدكتورة عزة كامل 

 رئيسة مجلس امناء مؤسسة وسائل االتصال من اجل التنمية 
Act_90@hotmail.com  

 
 المملكة االردنية الهاشمية:  

 السيدة دانيا الحجوج 
 مركز جهد  – نية االردنية لشؤون المرأة اللجنة الوط 

962780325332 
dania@johud.org.jo  
 السيدة معاىلي النعيمات 

 مركز جهد  – اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة 
962797788825 

Maali.n@johud.org.jo  
 السيدة غيداء بيطار 

 مركز جهد   –اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة
962795399891 

Ghaida.b@johud.org.jo  
 السيدة كرستينا ياروش 

 مركز جهد  – اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة 
962798972598 

Kristina.y@johud.org.jo  
ي يونس

 الدكتورة فاطمة محمد عىلي بن 
ي لجان المجتمع المحىلي  

 عضو ف 
ة بديعة التعليمي  ي محافظة اربد ومستشق  األمي 

 ف 
fatimayounes191@gmail.com   

 يدة آية بصبوص الس 
 AWOمنظمة المرأة العربية األردنية 
a.basbous@awo.org.jo 

 السيدة حني   سمارة
 AWOمنظمة المرأة العربية األردنية 
h.samarah@awo.org.jo 

 السيدة زينب البلهول 
ي 
 جمعية منتدى باعون الثقاف 

zainbbhlol@gmail.com 
 السيدة هديل عبدالكريم ضيف للا 

ية   جمعية نشميات سحاب الخي 
0775217479 /0799340177 

nashmiatsahab@gmail.com 
 جايا السيدة عبلة الح
0776353600 

abla.alhajaia@yahoo.com 
 السيدة سناء حياري 

hiarysana@yahoo.com 
 السيد عبدالكريم ربيع الخزاعة

 الرئيس التنفيذي لجمعية قدرات للتنمية المجتمعية 
qudrat.jordan@gmail.com 
 السيدة سناء محمد أبو عويضة 

 منسقة وحدة الحماية االجتماعية والدعم النفشي 
 جمعية قدرات للتنمية المجتمعية 

 السيدة ايمان الخزاعلة 

mailto:aalmannai@scw.bh
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 منسقة وحدة تمكي   المرأة 
 جمعية قدرات للتنمية المجتمعية 

 السيدة براءة العيس 
 منسقة وحدة االعالم والتواصل االجتماعي 

 جمعية قدرات للتنمية المجتمعية 
 السيدة أمل عىلي محمد وهدان 
 السيدة وفاء موىس فرح أيوب 

 السيدة ختام ابراهيم صالح منصور 
khitam-mansour@outlook.com   

 بهية أحمد حسن حمدان السيدة 
Amalwahdan2012@hotmail.com 

 السيدة أمل الشواهنة 
 جمعية المنتدى االقتصادي واالجتماعي للنساء 

amalshaw@hotmail.com 
 عبدالرحمن السيدة رزان عادل 
 جمعية رؤى نسائية 

salam_zo@yahoo.com 
ي   السيدة مشى محمد الزعن 

 جمعية رؤى نسائية 
 السيدة هيام خميس النادي 

 جمعية رؤى نسائية 
ي   السيدة سالم يوسف الزعن 

 جمعية رؤى نسائية 
 نجاح الناطور السيدة 

najahalnattor63@gmail.com 
 ظبية خالد عىلي الغزاوي السيدة  

umhamadghazzawi@gmail.com 
 ختام منصور السيدة  

Khitam-mansour@outlook.com 
 االستاذة رشا الرمحي 

 نائب رئيسة الهيئة االدارية 
 جمعية حماية ضحايا العنف االشي 

0799900081 
societyviolencevictims@hotmail.com 

ي سالمة 
 الدكتورة هدى بن 
 اخصائية نفسية 
0790237366 

  المقدم ساجده محمد حمدان
 مديرية االمن العام 

FPJ.dept@psd.gov.jo   
 الرائد محمد فيصل الهزايمة  

 مديرية االمن العام 
  السيدة لبن  فايز محارمة

 مديرية االمن العام 
  رشا الرمحي االستاذة 

 نائب رئيسة الهيئة االدارية لجمعية حماية ضحايا العنف االشي 
societyviolencevictims@hotmail.com  

 
 دولة ليبيا:  

   األستاذة نجوى الهادي الغويىلي 
 لحكومة الوحدة الوطنية وحدة دعم وتمكي   المرأة بالمجلس الرئاشي 

najwaali635@gmail.com 

ي     الدكتور كامل أحمد العزاب 
 وزارة الصحة لحكومة الوحدة الوطنية 

kamelazabi@yahoo.co.uk 
 األستاذة عيادة عىلي األشهب 

 وزارة الشؤون االجتماعية لحكومة الوحدة الوطنية 
aida.ashheb@yahoo.co.uk  

 األستاذة أسماء أحمد البصت  
ي االتحا 

 طرابلس )مؤسسة غي  حكومية( –د النسابئ
basserasma@gmail.com 

 
 المملكة المغربية:  

 السيد محمد أنس البقاىلي  
 ممثل رئاسة النيابة العامة 

artetamour@gmail.com 
 السيدة فدوى بكار  
 ممثلة مديرية المرأة  

fadouabakkar@gmail.com 
 السيد رشيد معمري 
 ممثل مديرية المرأة  

MR.RACHIDMAAMRI@gmail.com 
ي   االستاذة فاطمة اليعقوب 

 عميدة ممتازة  
ي  
 المديرية العامة لألمن الوطت 

fawwaz.benabdallah@gmail.com  
 

مان: 
ُ
   سلطنة ع

 السيدة فاطمة بنت عبدللا الراشدية 
 المديرة المساعدة لدائرة تنمية وتمكي   األشة

Fatmar@mosd.gov.om 
 السيدة ميساء بنت زهران الرقيشية

 مساعد المدعي العام
maynezar@gmail.com 

ية   الدكتورة جميلة بنت تيست  العت 
 مديرة دائرة صحة المرأة والطفل

 وزارة الصحة
Jam6r@hotmail.com 

 السيدة شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية 
 يةمديرة دائرة المنظمات الدول

 اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان
Shadha_82@hotmail.com 

 
 دولة قطر:  

 عنود الهاجري السيدة 
 مركز الحماية والتأهيل )أمان(  – رئيس مكتب التخطيط والتطوير 

44090881 – 55302088 
a.madi@aman.org.qa 

 السيدة فاطمة العىلي 
 مركز الحماية والتأهيل )أمان( –رئيس قسم الخطوط الساخنة والمساندة

44090839 – 55058707 
f.alali@aman.org.qa 

 جليله العبار السيدة  
ي إعداد وتصميم 

 مركز الحماية والتأهيل )أمان(  – أخصابئ
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44090807 - 33719900 
j.ahmed@aman.org.qa 
 السيدة نجاة دهام العبدللا 

 مدير إدارة شؤون االشة 
 عضو اللجنة الوطنية المعنية  

 واالشخاص ذوي اإلعاقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن  
97455066061 

nabdulla@adlsa.gov.qa  
 السيدة هدى نارص الكواري 

 خبي  قانون  
 الوطنية المعنية  امي   ش اللجنة 

 بحقوق المرأة والطفل وكبار السن واالشخاص ذوي اإلعاقة 
97455050724 

hnkuwari@adlsa.gov.qa  
 السيدة شيماء احمد الجناحي 

 ممثل المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 
97455240408 

s.janahi@qatarsocial.org  
 

 المملكة العربية السعودية:  
ي  الدكتورة  مرام بنت موىس الحرب 

 مدير عام االدارة العامة للحماية االشية   
ية والتنمية االجتماعية    وزارة الموارد البشر

M.M.Alharbi002@hrsd.gov.sa 
 السيدة البندري بن حميد  
فة متخصصة    ممارس ومشر

 لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة 
aalotibi@hrsd.gov.sa   

 
 جمهورية السودان:  

يف   السيدة سليمة الخليفة الشر
 مديرة وحدة العنف ضد المرأة والطفل

 وزارة التنمية االجتماعية 
249915218540 

sulaima-sharif@hotmail.com   
 

 الجمهورية العربية السورية:  
 السيدة رنا خليفاوي 
 مدير القضايا األشية 

 والسكان  الهيئة السورية لشؤون األشة 
ranaklifawi@hotmail.com   

 
 الجمهورية التونسية:  
 السيدة دجلة الكتاري 

 وزارة المرأة واألشة وكبار السن 
dejlaguetario@gmail.com  

 السيدة انصاف عباىسي 
 insafabassi@yahoo.fr  

 السيدة اقبال حزام 
ikbelhizem@yahoo.fr 

ادي 
ّ
 السيد ربيع اي

alaailef@gmail.com 

 السيدة مفيدة عّباىسي 
 moufidaabassi2017@gmail.com 

 السيدة امينة سوىسي 
 aminagmarsoussi@hotmail.fr 

 السيدة جيهان مزاىلي 
jihene.mzali@yahoo.fr 

 
 دولة االمارات العربية المتحدة:  
 السيدة مريم محمد السويدي 

ي دعم 
 مساعد اخصابئ

ي العام
 االتحاد النسابئ

maryam.alsuwaidi@gwu.ae 
ي 
 
ي السيدة فاطمة ثاب

 الرمين 
ي 
ي دعم نسابئ

 اخصابئ
f.alromaithi@gwu.ae 

ي السيدة   موزة الكتن 
 مدير مركز مودة االشي 

mozaalkutbi8@gmail.com 
 ميساء الشحادات السيدة 

 مستشارة اشية وتربوية 
meso.72.sh@gmail.com 

 
 : ي
 جمهورية جيبوبر

 السيدة يسمي   عبدوالمجيد 
ي وزارة شؤون المرأة واالشة 

 مديرة ترقية الجندر ف 
yasmine19752008@hotmail.fr 

 السيد حسن عىلي رباهي  
ي وزارة شؤون المرأة واالشة 

ي ف 
 مستشار فت 

qunxa2@hotmail.fr 
 السيد أحمد بوح  

ي    رئيس قسم العالم العرب 
incaskar@gmail.com 

 
 الجهات المنظمة: 

 
ي آسيا )اإلسكوا(   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب 

ي 
 السيدة مهريناز العوض 

، والسكان والتنمية الشاملة   رئيسة مجموعة العدالة بي   الجنسي  
elawady@un.org    
 السيدة ندى دروزة

ي اإلسكوا  رئيسة 
مركز المرأة ف   

nada.darwazeh@un.org  
ي شابان 

 السيدة ستيفابر
 مستشارة إقليمية بقضايا المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة 

stephanie.chaban@un.org   
 السيد اكرم خليفة 
بقضايا المساواة بي   الجنسي   وتمكي   المرأة مستشار إقليمي   

khalifaa@un.org   
ي ا 

لسيدة منال منسر  
ة بشؤون  المرأة خبي   

menaal@icloud.com   
ار 
ّ
 السيدة غيا بك
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 مساعدة ابحاث 
baccar@un.org  

ة رهف زهر آلنس ا  
 متدّرجة 

rahaf.zaher@lau.edu  
ة كارن مرادنس اآل   

 متدّرجة 
karenmrad5@gmail.com  

 
 هيئة االمم المتحدة للمرأة 

ان   السيدة منال بن كت 
 اخصائية برامج اقليمية 

 المكتب االقليمي للدول العربية 
manal.benkirane@unwomen.org 

 
 منظمة الصحة العالمية 
ي 
 
 السيدة اناريتا رونزوب

ronzonia@who.int 
 السيدة هال صقر عىلي 
sakrha@who.int   
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 العمل  ة ورشبرنامج    .ب

 ( 12.00- 10.00)  2021تموز/يوليو  26اليوم األول:  

10.00 -
10.10 

 كلمات افتتاح وترحيب: 
، رئيسة مجموعة العدالة بي    ي

ي االسكوا السيدة مهريناز العوض 
 
 الجنسي   والسكان والتنمية الشاملة ف

 السيدة سوزان ميخائيل، مديرة إقليمية، المكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية )فيديو مسّجل( 

10.10 -
10.45 

ي بالنهج الذي يركز عىل الناجيات وكيف يتم تنظيمه؟ )االسكوا(
 ماذا نعت 

10.45 -
12.00 

ي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة وذات جودة للناجيات من العنف )اإلسكوا( األطر الدول 
 ية للخدمات المتاحة والت 

 : ي
 
 ( 12.00- 10.00)  2021تموز/يوليو   27اليوم الثاب

10.00 -
11.00 

يعات وخطط عمل خاصة بالعنف ضد المرأة ، أو سياسات أخرى للعنف ضد المرأة )هيئة األمم المتحدة    للمرأة( التشر

11.00 -
12.00 

جمع البيانات حول العنف ضد المرأة من أجل تعزيز تقديم الخدمات )هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة  
 العالمية( 

 ( 12.00- 10.00)  2021تموز/يوليو   28اليوم الثالث: 

10.00 -
11.00 

 نظم اإلحالة والتنسيق بي   المنظمات بشأن تقديم الخدمات )اإلسكوا(

11.00 -
12.00 

 الخدمات االجتماعية )االسكوا( 

 ( 12.00- 10.00)  2021تموز/يوليو   29اليوم الرابع:  

10.00 -
11.00 

طة والعدالة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(   خدمات الشر

11.00 -
11.50 

 الخدمات الصحية )منظمة الصحة العالمية( 

11.50 -
12.00 

 جلسة الختام 

 



 

 ورشة العمل تقييم   .ت
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 ة ض التقديميو العر   .ث

ي بالنهج الذي يركز عىل الناجيات وكيف يتم تنظيمه؟ )االسكوا( (1
 ماذا نعت 

ي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة وذات جودة للناجيات من العنف )اإلسكوا(  (2
 األطر الدولية للخدمات المتاحة والت 

يعات وخطط عمل خاصة بالعنف ضد المرأة ، أو   (3  سياسات أخرى للعنف ضد المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة( التشر

 جمع البيانات حول العنف ضد المرأة من أجل تعزيز تقديم الخدمات )هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية(  (4

 نظم اإلحالة والتنسيق بي   المنظمات بشأن تقديم الخدمات )اإلسكوا( (5

 ( الخدمات االجتماعية )االسكوا  (6

طة والعدالة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(  (7  خدمات الشر

 الخدمات الصحية )منظمة الصحة العالمية(  (8

 

************************ 


