
  
 

 

 

 والطفل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة  

 االجتماعية والتنمية العمل  وزارة   

 سلسلة ندوات عبر اإلنترنت حول 

 أفضل الممارسات والخبرات المشتركة بشأن المالجئ للنساء الناجيات من العنف في جمهورية السودان 

 ( GMT+2) بتوقيت الخرطوم  13:30-11:00 ،2020أغسطس آب/ 27 - 25

 مذكرة مفاهيمية 

 الخلفية: 

ًلًا ًوفق ًتقارير ًالصحة ًفإنًمنظمة ًفيًمنطقةًالشرقًاألوسطًوشمالًأفريقيا37ًًالعالمية، ًمنًالنساء ًتقريبا فيًالمائة

للمقررًالخاصًالمعنيًبالعنفًضدًالمرأةًوأسبابهًوعواقبهأماً.1ًًشريكتعرضنًلعنفًال الًتوجدًإحصاءاتًرسميةًعنًً،ًف2وفقاً 

النتشارًومتفشيًوالًيزالًغيرًمرئيًإلىًحدًكبير،ًبسببًًالعنفًالمنزليًفيًالسودان؛ًومعًذلك،ًياُلحظًأنًهذاًالعنفً"واسعًا

وخاللًعمليةًاإلغالقًالتيًجرتًفيًً.غيابًآلياتًاإلبالغًواإلحصاءات،ًفضال ًعنًاالفتقارًإلىًالسياساتًوالبرامجًالمالئمة"

غتصابًوالضرب.ًوفيًالعاصمةًالسودانيةًالخرطوم،ًازدادًعددًحاالتًالعنفًالمنزليًضدًالنساءًوالفتيات،ًبماًفيًذلكًاال

حادثةًعنفًجنسانيًفيًالبلدًخاللًشهرًنيسان/أبريل.ًوتجدرًاإلشارة42ًًًًًةاالجتماعيًًالعملًوالتنميةوزارةًًإطارًاإلغالق،ًوثقتًً

إلىًأنهًتمًإنشاءًخطًساخنًللعنفًالمنزليًيعملًبهًأخصائيونًاجتماعيونًمدربونًللسماحًللنساءًوالفتياتًبالحصولًعلىًالدعمً

ً.3غالقأثناءًاإل

فيًاتفاقيةًاألممًالمتحدةًللقضاءًعلىًجميعًأشكالًالتمييزًضدًالمرأةعلىًالرغمًمنًأنًً ،ًجمهوريةًالسودانًليستًطرفاً 

(،ًباإلضافةًإلى2ً)36ًإلىًالتزاماتًالدولةًبمكافحةًالعنفًضدًالمرأةًفيًالمادةًقدًأشار2019ًًالدستورًاالنتقاليًلعامًًغيرًأن

ًالمادةًًالتقاليدًً اعتمدًالسودانًاستراتيجيةًوطنيةًلمكافحةًقدًً(.ًو3)32ًًواألعرافًالضارةًالتيًتحطًمنًكرامةًالمرأةًووضعهاًفي

(ًووضعًخطةًعملًخمسيةًلتنفيذها.ًوفيًاآلونةًاألخيرة،ًاتخذتًالحكومةًالسودانية2032ًً-2015العنفًضدًالمرأةًوالطفلً)

رتًممارسةًتشويهًً،ًحظً 2020حقوقًاإلنسانًللمرأةًفيًالبلد.ًوفيًنيسان/أبريلًالجديدةًخطواتًرئيسيةًلتعزيزًجدولًأعمالً

ًاألعضاءًالتناسليةًلإلناث،ًعلىًسبيلًالمثال.

 والتنمية العمل وزارةوكجزءًمنًهذهًالجهودًالوطنيةًلمكافحةًالعنفًضدًالمرأةًوحمايةًالناجياتًمنًالعنف،ًتسعىً

ولًعلىًدعمًتقنيًمنًلجنةًاألممًالمتحدةًاالقتصاديةًواالجتماعيةًلغربًآسياًمنًفيًجمهوريةًالسودانًإلىًالحصًاالجتماعية

ًللنساءًالناجياتًمنًالعنف.ًالجئالمأجلًتحسينًفهمًوظيفةًودورً

ًللناجيتمث ً ًأساسية ًالمالجئًخدمة ًالمرأة.ًووفقا ًًًًاتل ًالعنفًضد ًلمعالجة ًاستجابةًشاملةًومنسقة ًالخاصًكجزءًمن للمقرر

،ًفإنً"إنشاءًمالجئًآمنةًللنساءًوأوامرًحمايةًفعالةًوفوريةًينبغيًأنًينظرًإليهماًعلىًأنهاًالتزامًمنًًالمعنيًبالعنفًضدًالمرأة

ً.4حقوقًاإلنسانًيدعمًحقًالمرأةًفيًالحياةًدونًعنف"

أفضل الممارسات ًحولًاتسلسلةًندوًفيًالسودانًاالجتماعية والتنمية العمل وزارةومًاإلسكواًياق،ًتنظً وفيًهذاًالس

25ًًًخاللًاأليامًً(Microsoft Teams) تيمزًًمايكروسوفتًًمنص ةمنًخاللًًًًلناجيات من العنفاوالخبرات المشتركة بشأن مالجئ  

ًلمد ةًس2020آب/أغسطس27ًًًًو26ًًو ًيًًاعتين، ًالساعةًًًًيا ًومونصف ًالساعة11:00ًًًًمن ًالخرطوم13:30ًًإلى .ًًً(GMT+2)ًًبتوقيت

ًأصحابًالمصلحةًالوطنيين،ًالحكوميينًوغيرًالحكوميينًعلىًحدًسواءً.ًهذهًالندواتًممثلينًعنوتستهدفً

 
1 P. 17. Available at : 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=0F7DE4716D1B5AFF84044B1241C7961A?sequenc

e=1 
2 Report of the SR-VAW, its causes and consequences on her mission to the Sudan, A/HRC/32/42/Add.1, p. 6. Available at: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/079/16/PDF/G1607916.pdf?OpenElement 
3 Michael Atit, “Reports of Gender-Based Violence Increase in Sudan During COVID Lockdown”, VoA, 26 May 2020. Available at:  

https://www.voanews.com/africa/south-sudan-focus/reports-gender-based-violence-increase-sudan-during-covid-lockdown 
4 Report of the SR-VAW, its causes and consequences, A/HRC/35/30, para 100. Available at:  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/162/08/PDF/G1716208.pdf?OpenElement 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=0F7DE4716D1B5AFF84044B1241C7961A?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;jsessionid=0F7DE4716D1B5AFF84044B1241C7961A?sequence=1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/079/16/PDF/G1607916.pdf?OpenElement
https://www.voanews.com/africa/south-sudan-focus/reports-gender-based-violence-increase-sudan-during-covid-lockdown
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/162/08/PDF/G1716208.pdf?OpenElement


  
 

 

 األهداف واإلنجازات المتوقعة: 

المعاييرًواألدواتًًحولًًةالمستفيدينًبالمعرفوغيرهاًمنًًاالجتماعية والتنمية العمل وزارةإلىًتزويدًًالندواتتهدفً

ًيًيركزًعلىًالناجينًلتوفيرًالمأوىًفيًالسودان.المتاحةًللتصديًللعنفًضدًالمرأةًوتنفيذًنهجًكل ً

ًً:الندواتومنًالمتوقعًأنًتتحققًالنتائجًالتاليةًفيًنهايةً

ًبال - ًاألعضاء ًالدول ًتلزم ًالتي ًالمتاحة ًبالمعاييرًواألدوات ًالمعرفة ًالمأوىًوخدماتًزيادة ًالمرأةًوتوفير ًللعنفًضد تصدي

 الدعمًاألخرىًللناجينًمنًالعنف؛ً

زيادةًالمعرفةًبالممارساتًالجيدةًالمتعلقةًبتوفيرًالمأوىًمنًالمنطقةًوعلىًالصعيدًالعالمي،ًبماًفيًذلكًالحاجةًإلىً -

 اتباعًنهجًشاملًيركزًعلىًالناجين؛ً

 لتعزيزًالخدمات.ًوالمضيًقدما ًتحليلًموجزًللممارساتًالقائمةًفيًالسودانً -

 

 : ةمنهجيال

"مالجئًالنساءًالناجياتًمنًالعنف:ًالتوافرًوإمكانيةًالوصولًإليهًفيًالمنطقةًًحولبمنشورًاإلسكواًًاتتسترشدًالندو

ًالذيًًًً،5العربية" ًالحماية ًالمأوىًوأوامر ًالمواضيعيًعن ًالتقرير ًالصلة،ًمثل ًاألخرىًذات ًالنصوص ًإلى ًالمقررًيًُباإلضافة صدره

؛ًحزمةًالخدمات7ًةًللتشريعاتًالمتعلقةًبالعنفًضدًالمرأة؛ًدليلًاألممًالمتحد6الخاصًالمعنيًبالعنفًضدًالمرأةًوأسبابهًونتائجه

ونموذجًالمأوىًً،ً 9(WAVE؛ًبروتوكوالتًمنظمةًالمرأةًضدًالعنفًفيًأوروباً)8األساسيةًللنساءًوالفتياتًالمعرضاتًللعنف

ًأخرى.ًوثائق،ًمنًبين10ًًالذيًوضعتهًهيئةًاألممًالمتحدةًللمرأة

 

 المقترحة:   ة المشارك

،ًوغيرهاًمنًالوزاراتًواإلداراتًذاتًالصلة،ًومقدميًخدماتًاالجتماعية والتنمية العمل وزارة:ًحكوميةجهاتً -

 العنفًضدًالمرأة.ًً

ً:ًالمنظماتًغيرًالحكوميةًالمعنيةًبـالعنفًضدًالمرأة.مجتمعًمدني -

 

 التاريخ والمنصة: 

ًال ًالًندواتتجري ًعبر ً(Microsoft Teams) مايكروسوفت تيمز ًااللكترونيةمنصة ًبحيث ًتًُ، ًعقد ًيوميا  لمدةًًجلستان

أغسطسًًآب/27ًو26ًو25ًًخاللًاأليام(GMT+2ً)ًبتوقيتًالخرطوم13:30ًو11:00ًساعتينًونصفًالساعةًبينًالساعةً

2020.ًً

 
5 ESCWA (2020), Shelters for Women Survivors of Violence: Availability and Accessibility in the Arab Region Available at: 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-english.pdf 
6 A human rights-based approach to integrated services and protection measures on violence against women, with a focus on shelters and protection 

orders, A/HRC/35/30 
7 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women 
8 https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence 
9 WAVE Co-ordination Office / Austrian Women’s Shelter Network (2004). Away from Violence: Guidelines for Setting Up and Running a 

Women's Refuge; WAVE – Women against Violence Europe (2017). WAVE-Handbook: Prevention and Support Standards for Women Survivors 

of Violence. 
10 UN Women and the Canadian Network of Women’s Shelters and Transition Houses (2011). Shelter for Women and Girls at Risk of or Survivors 

of Violence. 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/shelters-arab-region-availability-accessibility-english.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-for-women-and-girls-subject-to-violence


  
 

 

 

 والطفل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة  

 االجتماعية والتنمية العمل  وزارة   
 

 برنامج العمل 

 األول اليوم 

 آب/أغسطس 25

 الندوة األولى 

 بالمآوي المعايير والقواعد الدولية المتعلقة  

 المالحظات االفتتاحية    11:00-11:15

 

 : األطر القانونية الدولية والقواعد العالمية المتعلقة بالمأوى األولىالجلسة  11:15-12:15

 

بلمحةًعامةًعنًاألطرًالقانونيةًالدوليةًوالمعاييرًالعالميةًلتوفيرًالمأوىًوالخدماتًًًجلسةحًهذهًالت ًفت ًستًُ

ًالذيًً ًالحماية ًبالمأوىًوأوامر ًالمتعلق ًالمواضيعي ًالتقرير ًأيضاًمناقشة ًاألخرى.ًوسيشملًذلك التكميلية

ً ًوأسبابهًونتائجه،ًودليلًاألممًالمتحدة ًالمرأة ًالمقررًالخاصًالمعنيًبالعنفًضد للتشريعاتًأصدره

ًالمتعلقةًبالعنفًضدًالمرأة.

ً

ًوستسترشدًالمناقشةًباألسئلةًالتالية:ً

 ماًهيًاألطرًالدوليةًالرئيسيةًوالمعاييرًالعالميةًالمستخدمةًلتوجيهًتوفيرًالمأوى؟ًًً •

 كيفًيمكنًتطبيقًهذهًاألطرًوالمعاييرًعلىًأفضلًنحوًفيًسياقًالسودان؟ًًً •

 

 اإلسكوامنًًاءرون:ًخبرالميسً  

ً

 : العنف ضد المرأة من خالل تقديم الخدمات: الممارسة الجيدة على الصعيد العالمي الثانية الجلسة  12:15-13:30

 

ًالًناولستت ًالتيًتستخدمهاًالوكاالتًوالهيئاتًالدولية/اإلقليميةًفيماًيتعلقًجلسهذه ةًالممارسةًالجيدة

يركزًعلىًالناجينًمنًالعنفًضدًالنساءًوالفتيات،ًمعًًبتوفيرًخدماتًالمأوىًوالتصديًالشاملًالذيً

المرتبطةًًالتركيزًعلىًعناصرًالخدمة:ًتوافرها،ًوإمكانيةًالوصولًإليها،ًوالقدرةًعلىًتحملًالتكاليف

،ًوالجودة.ًوسيشملًذلكًمناقشةًمجموعةًالخدماتًاألساسيةًللنساءًوالفتياتًالمعرضاتًللعنف؛ًبهًا

؛ًونموذجًالمأوىًالذيًوضعتهًهيئةًاألممًً(WAVE)ًًأوروبًاالعنفًفيًًًًبروتوكوالتًمنظمةًالمرأةًضد

ًللمرأة،ً نتائجًالدراسةًالتيًأجرتهاًاإلسكواًًةناقشيتمًخاللًالجلسةًمأخرى.ًوسًضمنًامورالمتحدة

ًفيًالمنطقةًالعربية.ًًاوإمكانيةًالوصولًإليهًًابشأنًدورًإيواءًالناجياتًمنًالعنف:ًمدىًتوافره

ً

ًةًباألسئلةًالتالية:ًوستسترشدًالمناقش

ًماًهيًاألطرًالتيًتعززًالممارسةًالجيدةًلتوفيرًالمأوىًواالستجابةًالكلية؟ًً •

• ً ًهيًالممارساتًالعالمية ًما ًعلىًالجيدة ًًتالسودان؟ًأينًمجاالًمستوىالتيًيمكنًتطبيقها

 البتكار؟ًا

ًً 

 اإلسكوامنًًاءرون:ًخبرالميسً  

ً

 اليوم الثاني 

 آب/أغسطس 26

 الثانية الندوة 

ًتجارب من المنطقة العربية 

 الجلسة الثالثة: العنف ضد المرأة من خالل تقديم الخدمات: الممارسات اإلقليمية الجيدة  11:00-13:00

 

ًالجلسةًًًًستعرضست ًالفارقةًاهذه ًالخبرات ًتقاسم ًالعربية.ًوسيتم ًالمنطقة ًالجيدةًمن لخبراتًوالممارسات

ثالثةًبلدان،ًبماًفيًذلكًالمملكةًالعربيةًالسعوديةً)التيًتديرهاًالدولة(،ًًفيًتقديمًخدماتًالمأوىًمنً



  
 

لدولةًًاًتيًتديرهًا)الًيًةتونسالجمهوريةًالالحكومة(ًوالمنظماتًغيرً)التيًتديرهاًًيةلبنانالجمهوريةًالو

ًوالمنظماتًغيرًالحكومية(ً.

ً

ًوستسترشدًالمناقشةًباألسئلةًالتالية:ً

ًماًهيًالثغراتًوالقيودًو/أوًالعقباتًالتيًتواجههاًنظمًاإليواءًهذه؟ًً •

ًماًهيًاألحكامًالالزمةًلضمانًكفاءةًعملًالمأوى؟ًً •

 ماًهيًمزاياًوعيوبًأنظمةًاإليواءًالمختلفة؟ًًً •

ً

 رون:ًخبراءًمنًالسعوديةًولبنانًوتونسالميسً  

ً

 الثالث  اليوم 

 آب/أغسطس 27

 الثالثة الندوة 

ًخدمات اإليواء في السودان 

 الجلسة الرابعة: المضي قدماً في تقديم خدمات اإليواء في السودان 12:00 – 11:00

 

ً ًلمناقشة ًالجلسة ًوسيطلبًمنًًستُخصَّصًهذه ًالسودان. ًفي ًحاليا ًالمتوفرة ًاإليواء ًخدمات وتحليل

ًتوفيرًً ًتنظمًالمشاركينًوالمشاركات ًالصلةًوالتي ًالتشريعيةًوالسياساتًذات ًباألطر ًالمتعلقة المعلومات

عملًدورًاإليواء،ًباإلضافةًالىًمعلوماتًتتعلقًبالتوزيعًالجغرافيًونسبةًاإلشغالًومعلوماتًأخرىً

ًوالفرصًوالتحدياتًالتيً ًتحليلًلنقاطًالضعفًوالقوة ًبإجراء ًالجلسة ًوستسهم تتعلقًبدورًاإليواء.

ًإليواءً.تواجهًدورًا

ً

ًوستسترشدًالمناقشةًباألسئلةًالتالية:ً

 خدماتًدورًاإليواءًالمتوفرةًفيًالسودان؟ماً •

 ماًنطاقًعملًدورًاإليواءً؟ •

 أنواعًدورًاإليواء؟ •

 نسبةًاإلشغال؟ًالفئةًالمستهدفةًمنًهذهًالدور؟ًالشروطًالالزمًتوفرهًالستقبالًالسيدات؟ •

 اإليواءًوكيفًينظمًعملهاً؟؟ًومنًيديرًدورًماًمصادرًالتمويل •

 

 الميس رون:ًخبراءًمنًاإلسكوا 

ً

 : المضي قدماً في تقديم خدمات اإليواء في السودانالرابعةالجلسة  12:00-13:00

 

ًالخصًَّستًُ ًالمأوىًفيًالسودانًًجلسةصًهذه ًفيًنظام ًللمضيًقدما ًاآلفاقًوالفرصًالمتاحة لمناقشة

لتحسينًاستجابةًالحكومةًالحتياجاتًالنساءًوالفتياتًمنًالمأوى،ًوهيًاحتياجاتًكليةًومركزةًعلىًً

ًالحكوماتً ًبين ًاستجابةًمنسقة ًبينًوضع ًالتعاون ًالقانونية؛ًوتعزيز ًاألطر ًتحسين ًذلك الناجين.ًوسيشمل

الخدمات؛ًضمانًنهجًيركزًعلىًالناجين؛ًتحسينًفرصًالتعليمًوالتدريبًلمقدميًالخدمات؛ًًومقدمي

ًمعًالمنظمات/الوكاالتًاإلقليميةًوالعالمية.ًالتعاونو

ً

ًوستسترشدًالمناقشةًباألسئلةًالتالية:ً

ًماًهيًأفضلًاألساليبًالتيًتنطبقًعلىًالسودانًلتوفيرًخدماتًاإليواء؟ًًً •

مكنًاتخاذهاًعلىًالمدىًالقصيرًوالمتوسطًوالطويلًلضمانًتوفيرًماًهيًالخطواتًالتيًي •

ًالمأوىًبشكلًكليًومركزًعلىًالناجين؟ً

ًم • ًوتمكين ًإلشراك ًعالميا  ًو/أو ًإقليميا  ًالمتاحة ًفرصًالتواصل ًهي ًقد مما ًالخدمات فيًي

 السودانًبشكلًأفضل؟ًًً

 

 اإلسكواًاءًمنرون:ًخبرالميسً  

ً

 الندوات تقييم  13:00-13:30

ًية جلسة الختام ال

 


