
 

 

 

 
 
 

 

 مذكرة مفاهمية 

افتراضية حول "خدمات حماية النساء الناجيات من العنف في املنطقة العربية"  عمل ورشة  

2021تموز/يوليو  26-29  

 الخلفية  .1

املنظمات غير الحكومية  ، بمساهمة مهمة من  إلى أوائل التسعينياتحاالت العنف ضد املرأة  استجابة الدول العربية الى    تعود

بتأسيسالتي   وقدم  خطوط  قامت  والقانونية  تللمساعدة،  االجتماعية  املشورة  الى  ،خدمات   
ً
وغير    إضافة الرسمية  املالجئ 

في وقت الحق  جاء  الجهود املتضافرة ملكافحة العنف  بو ات بهذه املشكلة  الرسمية للناجيات من العنف، إال أن اعتراف الحكوم

انتشاره وتوفير الخدمات املختلفة لدعم وحماية الناجيات  متنوعة للوقاية من العنف، والحد من  إجراءات   تصاحب مع اتخاذو 

دون  هذه الجهود، في عديد من األحيان تبقى  . إال أن  وذلك من خالل إقرار القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة  هنوتمكين

بالتوفر، وسهولة   الخاصة  الدولية  والحصول املعايير  املتعلقة  الوصول  تلك  والجودة، خاصة  برزت  ،  الحماية. وقد  بخدمات 

 .COVID-19ًحا في أعقاب جائحة  و وضكثر  بشكل أ بعض هذه الجوانب 

املتاح    النساء الناجيات من العنف  الحاجة إلى خدمات حمايةزيادة في  ،  COVID-19في خضم جائحة  ونتج عن إجراءات اإلغالق  

أشارت  و ي جميع أنحاء العالم. خالل هذا الوقت،  فبشكل كبير في املنطقة العربية، كما    عالية  ودةوالحصول عليها بج   الوصول إليها

،  من قبل منظمات األمم املتحدة والجهات الفاعلة األخرى إلى أن الخدمات املتاحة لم يتم تصنيفها في البداية  اتاألبحاث والتوثيق

بسبب التدابير القسرية   ات اليها خدمات أساسية''، مما أعاق وصول الناجي"على أنها  راءات املتخذة خالل الجائحة، في ظل اإلج

حد   األحداثالتي  هذه  دفعت  وقد  الحيوية.   الخدمات  وإغالق  االجتماعي  التباعد  وفرضت  التنقل،  من  ومقدمي    ةالدول  ،ت 

 إلى تكييف آليات االستجابة ملواجهة التحديات الناشئة. ،الخدمات

بتوثيق   املتحدة األخرى  األمم  )اإلسكوا( ووكاالت  آسيا  لغربي  االقتصادية واالجتماعية  املتحدة  األمم  لجنة  قامت  الوباء،  قبل 

في الخدمات التي تقدمها جهات  وفحص البنى التحتية والخدمات املتاحة في املنطقة العربية بما في ذلك بعض الثغرات املوجودة  

  ، على وجه الخصوص  ،املمارسات الجيدة. وبحثت اإلسكوا وشركاء آخرونتوثيق  ة )الحكومية وغير الحكومية(؛ كما تم  دولال

ناقشت النتائج الواردة في هذه  حيث  إمكانية الوصول إلى خدمات املأوى وتوافرها وأوامر الحماية وأنظمة اإلحالة في املنطقة.  

 وتنفيذها.  هااسات األطر التشريعية والسياساتية التي تحكم هذه الخدمات وكيفية تنظيم الدر 

تشارك اإلسكوا وهيئة األمم املتحدة للمرأة في تمن أجل تسهيل تبادل املعرفة ودعم الدول األعضاء في جهودها لتعزيز خدماتها، 

تنظيم ورشة عمل إقليمية لتبادل نتائج الدراسات وتقديم النتائج الرئيسية واملمارسات الجيدة في تقديم الخدمات للناجيات  

لعنف ضد  ل  اء الدول األعض   مكافحةمن العنف. تهدف ورشة العمل اإلقليمية أيًضا إلى رسم رؤية للسنوات القادمة حول كيفية  

 النساء والفتيات ودعم الناجيات.

 

 



 الهدف من الورشة  .2

وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين يقدمون  املعنية بشؤون املرأة  اآلليات الوطنية  عن  وممثالت  ستجمع ورشة العمل هذه ممثلين  

العنف.   للناجيات من  الدولية واملمارسا و الخدمات  املعايير  إلى  العروض واملناقشات  إ ستستند  الجيدة  الصات ت 
ُ
الى خ   ضافة 

الهدف من ورشة العمل هو تعزيز قدرة اآلليات    . والتي وفرتها الدراسات املشار إليها أعاله  األمثلة املوجودة من املنطقة العربية

األطر والتجارب الدولية والعربية لتقديم خدمات منسجمة ومعايير التوفر، وسهولة الوصول،    ضمن  الوطنية ومقدمي الخدمات

وبذلك، ستقدم ورشة العمل أ( عرًضا حول املعايير الدولية ؛ ب( تبادل األمثلة املوجودة   جودة عالية وذاتوالتكاليف املقبولة 

النجاح على  الضوء  لتسليط  األخرى  والبلدان  العربية  الدول  ج(  اتمن  الخبرات؛  لتبادل  املنصة  العربية    توفير  الدول  بين 

و و  الوطنيمناقشة  املستوى  على  املحتملة  التدخالت  ست  .دراسة  جلسة  كل  فإن  ثم،  مومن  وقًتا    قد  وستخصص  الخبراء  آراء 

زة إلكمالها بعد  لجلسة وسيتم أيًضا تعيين مهام موجقبل اسيتم تزويد املشاركين بمخطط ملواد القراءة    للمناقشة الجماعية.

 كل جلسة وقبل الجلسة التالية. 

 تاريخ وموقع الورشة  .3

 سيتم تنفيذ ورشة العمل  
ً
 . أدناه وستستمر ملدة أربعة أيام وفًقا لجدول األعمال  Zoomعبر   افتراضيا

 برنامج العمل  .4

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

 : كلمات افتتاح وترحيب 10.00-10.10

 السيدة مهريناز العوض ي، رئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في االسكوا 

)فيديو   السيدة سوزان ميخائيل، مديرة إقليمية، املكتب اإلقليمي لهيئة األمم املتحدة للمرأة للدول العربية

ل(   مسج 

 )االسكوا(  ؟نظيمهف يتم تكيو  الناجياتالنهج الذي يركز على  ذا نعني بما 10.10-10.45

من العنف   اتاألطر الدولية للخدمات املتاحة والتي يمكن الوصول إليها بأسعار معقولة وذات جودة للناجي 10.45-12.00

 )اإلسكوا( 

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

املرأة  ال 10.00-11.00 ضد  بالعنف  خاصة  عمل  وخطط  األمم    ، تشريعات  )هيئة  املرأة  ضد  للعنف  أخرى  سياسات  أو 

 املتحدة للمرأة(

ومنظمة    جمع البيانات حول العنف ضد املرأة من أجل تعزيز تقديم الخدمات )هيئة األمم املتحدة للمرأة  11.00-12.00

 ( الصحة العاملية

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

 نظم اإلحالة والتنسيق بين املنظمات بشأن تقديم الخدمات )اإلسكوا(  10.00-11.00

 الخدمات االجتماعية )االسكوا(  11.00-12.00

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

 خدمات الشرطة والعدالة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(  10.00-11.00

 )منظمة الصحة العاملية(  الخدمات الصحية 11.00-11.50

 جلسة الختام 11.50-12.00

 


