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 لعنف ضد المرأةاللتصدي المعايير الدولية حول ورشة عمل 
 مركز الحماية والتأهيل االجتماعي في دولة قطربالتعاون مع 

 دولة قطر الدوحة، 
 2019 نيسان / أبريل 16 - 15

 برنامج العمل
 

 الجلسات التوقيت

 2019نيسان / أبريل  15، االثنين اليوم األول

09:00-09:30 
 االفتتاح

 قديم البرنامج والمشاركينت

09:30-11:00 
 المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة: الجلسة األولى

لى األطر واآلليات الدولية إلنظر ل والمشاركين لمشاركاتلإلى اتاحة المجال هذه الجلسة تهدف 
، اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في ذلك المعنية بالتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة )بما

وأهداف  العنف ضد المرأة، األمم المتحدة بشأن القضاء على ، وإعالنإعالن ومنهاج عمل بيجينو
( ومسؤولية الدولة وكيفية تعاطيها معها بهدف تطوير السياسات واالستراتيجيات التنمية المستدامة

لعنف ضد المرأة. كما تستعرض الجلسة بعض التجارب الفضلى والتشريعات والخدمات للتصدي ل
 في هذا المجال.

 بنقاش يتبع نظري ضالمنهجية: عر

11:00-11:15 
 استراحة قهوة

11:15-12:45 
 اآلليات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة  الجلسة الثانية:

اية المرأة من العنف في الدساتير تهدف هذه الجلسة إلى تبيان المعايير الدولية لوضع أسس حم
والتشريعات الى جانب تسليط الضوء على أهمية استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 

 والفتاة.
 بنقاش يتبع نظري ضالمنهجية: عر

12:45-13:00 
 استراحة قهوة

13:00-14:30 
 ضد المرأةسلوك البحث عن المساعدة من قبل الناجية من العنف الثالثة: الجلسة 

تحديد الخدمات التي تحتاجها الناجية من العنف ضد المرأة والمؤسسات  هذه الجلسةالهدف من 
ن جماعي يقوم المشاركون من والجهات المعنية بتوفير هذه الخدمات. تستهل هذه الجلسة بتمري

خالله بالتفكير في السلوك الذي تنتهجه المرأة الناجية / الضحية في بحثها عن المساعدة بناء على 
دراسة حالة وبالتالي تحديد مختلف مكونات سلسلة الخدمات المتاحة في هذا السياق والنقائص. يتبع 

 هذا التمرين بنقاش. 
 عمل( ونقاش مجموعاتبيقي )المنهجية: دراسة حالة، وعمل تط

14:30-15:30 
 غداءاستراحة 
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 2019نيسان / أبريل  16، الثالثاء، الثاني اليوم

09:15-09:30 
 األولتلخيص ومراجعة ألعمال اليوم 

09:30-11:00 
 الخدمات المتعددة والمعايير الدولية لهاالرابعة: الجلسة 

تي تسهم في التصدي للعنف سواء من خالل الخدمات تهدف الجلسة الى مناقشة الخدمات المتعددة ال
الخاصة بزيادة الوعي أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات )الخط اآلمن، مراكز اإليواء، 

 الخدمات األمنية، اإلرشاد القانوني واالجتماعي(.
 

 بنقاش يتبع نظري ضالمنهجية: عر

11:00-11:15 
 قهوةاستراحة 

 البيانات الوطنية حول العنف األسريلسة الخامسة: الج 11:15-12:45
 االقتصادية لى توضيح أهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف األسري وحول التكلفةإتهدف الجلسة 

 الخاصة به.
 

 بنقاش يتبع نظري ضالمنهجية: عر

12:45-13:00 
 قهوةاستراحة 

13:00-14:15 
 مجال مكافحة العنف ضد المرأة والفتاة : المتداخلين الوطنيين فيالسادسةالجلسة 

تهدف الجلسة الى إلقاء الضوء على دور مختلف الجهات الوطنية، الحكومية وغير الحكومية في 
 مجال التمييز ضد المرأة والتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة واهمية بناء الشراكات بينها. 

 
 عمل( ونقاش مجموعاتالمنهجية: عمل تطبيقي )

14:15-14:30 
 تقييم الورشة

 اختتام أشغال الورشة

14:30-15:30 
 استراحة غداء

 
 
 


