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 موجز

 

 التصدي حول عمل ورشة ،بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،باإلسكواعقد مركز المرأة 

 في بيت األمم المتحدة في بيروت. 2018 سبتمبر/أيلول 19-18في  يومينوذلك على مدى  العربية المنطقة في المرأة ضد للعنف

 

 خالل من المجال هذا في المرأةللنهوض بأوضاع  الوطنية اآلليات وممثالت ممثلي قدرات بناءإلى الورشة هدفت و

 الوطنية والتشريعات واالستراتيجيات السياسات تطوير على وأثرها المرأة بقضايا الخاصة الدولية اآلليات دور على الضوء تسليط

 وخبراتها العربية الدول بعض تجارب على التعرفترمي هذ الورشة الى  كما  .المرأة ضد للعنف للتصدي النموذجية والخدمات

 للناجيات الالزمة الخدمات تقديم وآلية المرأة ضد العنف من والوقاية الحماية لمبادئ المراعية القوانين وسن دساتيرها تطوير في

 .العنف من

 

مواضيع متعلقة بالعمل مع اآلليات الدولية لتوفير حماية أعلى لضحايا العنف ضد المرأة، وتناولت جلسات ورشة العمل 

نظرة معمقة على الدساتير والقوانين، والخدمات المتعددة والمعايير الدولية لها،  مع والتشريعات المراعية للمساواة بين الجنسين

 الشراكة مع الجهات الوطنية.وواألطر اإلقليمية للتصدي للعنف ضد المرأة، والبيانات الوطنية حول العنف األسري، 

 

 المملكةكل من المرأة في النهوض بأوضاع اآلليات الوطنية المعنية بثالت عن وممممثلون  وشارك في هذه الورشة

 فلسطين، ودولة ُعمان، وسلطنة العراق، وجمهورية السورية، العربية والجمهورية السعودية، العربية والمملكة الهاشمية، األردنية

 اإلسالمية والجمهورية المغربية، والمملكة العربية، مصر وجمهورية اللبنانية، والجمهورية قطر، ودولة القمر، وجزر

 .اليمنية والجمهورية الموريتانية،
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 مقّدمة

 

 التصدي حول عمل باالسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة ورشة المرأة عقد مركز

 في بيت األمم المتحدة في بيروت. 2018 سبتمبر / أيلول 19-18في  يومينوذلك على مدى  العربية المنطقة في المرأة ضد للعنف

 تطوير على وأثرها المرأة بقضايا المتخصصة الدولية والمرجعيات اآلليات دور على الضوء تسليطوالهدف من هذه الورشة 

التعرف  تم ،أخرى جهة منو. المرأة ضد للعنف للتصدي النموذجية والخدمات الوطنية والتشريعات واالستراتيجيات السياسات

 والوقاية الحماية لمبادئ المراعية القوانين وسن دساتيرها تطوير في وخبراتها العربية الدول بعض تجارب لىعالورشة  خالل

 .العنف من للناجيات الالزمة الخدمات تقديم وآلية المرأة ضد العنف من

 

 في المنطقةالمرأة والجهات الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع اآلليات الوطنية ممثلون عن  وشارك في هذه الورشة

والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق،  والمملكة العربية السعودية،بما في ذلك المملكة األردنية الهاشمية، عربية ال

والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة ُعمان، ودولة فلسطين، وجزر القمر، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، 

 .والجمهورية اليمنيةوالجمهورية اإلسالمية الموريتانية، 

 

 المواضيع المطروحة -أوال

 

 جلسات تم خاللها تقديم العروض ومناقشة المواضيع المطروحة. ستةتألف جدول أعمال الورشة من 

 

 العمل مع اآلليات الدولية لتوفير حماية أعلى لضحايا العنف ضد المرأة األولى: الجلسة -ألف

تطرقت  باإلسكوالشؤون االجتماعية في مركز المرأة ة امسؤول استهلت الجلسة األولى بعرض من سكينة النصراوي، 

 ورد . كما تناول العرضعامة حول اآلليات الدولية للتصدي للعنف ضد المرأةلمحة  قدّمتوحقوق اإلنسان  ئمباد خاللها الى

 مقررةو ،الشامل الدوري االستعراضو المرأة، ضد التمييز أشكال كافة إلغاء باتفاقية المعنية اللجنةبما في ذلك  ،الدولية اآلليات

، بيجين عمل ومنهاج وإعالن 2030 لعام المستدامة التنمية أجندةو ونتائجه، أسبابهو المرأة ضد بالعنف الخاصةاألمم المتحدة 

 ضد للعنف للتصدي والخدمات والتشريعات واالستراتيجيات السياسات تطوير على الدول مع هذه اآلليات حوار أثرباإلضافة الى 

 .المرأة

 

منهن  ، فقدمت كلاألردن وسلطنة عمان واليمنوقد تبع العرض مداخالت من ممثالت عن ثالث دول عربية وهي 

آلية الى ومراحل االنضمام الى االتفاقيات الدولية والتدابير المتخذة لتنفيذها؛ باإلضافة  ،لعالقة دولهن باآلليات الدولية استعراضا  

كافة أشكال التمييز  القضاء علىالخاصة باتفاقية  ان التعاقدية وتنفيذ التوصيات والمالحظات الختاميةتقديم التقارير الدورية للج

 ية. وأشارت المداخالت الى الخطوات التي اتخذتها بلدانهن لسحب بعض التحفظات عن بنود االتفاق("السيداواتفاقية ") ضد المرأة

وقد سلطت المداخالت الضوء  .ة األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهمكبحرالمتعلقة  15الفقرة الرابعة من المادة  مثل

 على اإلنجازات التي أحرزتها الدول في مجال تمكين المرأة االقتصادي وزيادة مشاركتها في صنع القرار.

 

خالل اعتبار االتفاقيات متها مع المعايير الدولية سواء من ومواءأهمية انسجام التشريعات المحلية  حولدار النقاش قد و

ت. الدولية جزء من قانون البالد النافذ أو من خالل تعديل التشريعات وتطويرها وإلغاء التشريعات التي تأتي معارضة لالتفاقيا

لمجتمع المدني في ودور اأهمية إشراك المجتمع المدني في تقديم التقارير الدورية للجان على المشاركون والمشاركات  كما اتفق

 الدفاع عن حقوق المرأة بما فيها مناهضة العنف ضد المرأة وتقديم الخدمات للضحايا/ الناجيات من العنف.

 

 التشريعات المراعية للمساواة بين الجنسين، نظرة معمقة على الدساتير والقوانينالجلسة الثانية:  -باء

 

التشريعات حول  ا  تحليلي ا  عرض ،إلسكواباركز المرأة في مللشؤون االجتماعية  األولى المسؤولةروبا عرجا، قدمت 

إطار األمم المتحدة النموذجي للتشريعات حول العنف ضد المرأة  التركيز على أهمية مع المراعية للمساواة بين الجنسين

لعناية الواجبة والبيئة اوتوفير مناهضة العنف ضد المرأة  عن مسؤولية الدولةمبدأ إعمال و والتشريعات الوطنية في الدول العربية

طوير تآليات وأمثلة عن  تطبيقهمتطلبات القانون النموذجي لحماية المرأة من العنف وأدوات ل العرض شرحا  كما تناول العامة. 

 .العربيةالمتعلقة بحماية المرأة في الدول  وانينقال
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اإلصالحات التشريعية  حول عروضا   المغربومصر، ولبنان، وكل من السعودية،  متدّ ق ،هذه الجلسة إطاروفي 

هذه  حماية المرأة من العنف والصعوبات التي واجهتها هذه الدول العتمادقوانين ل وتنفيذ تطويرفي  دولهم وتجاربوالقانونية 

  القوانين.

 

علويتها على العربية ومدى الدول  دساتيرتم تسليط الضوء في النقاش على عدم وضوح مرتبة االتفاقيات الدولية في وقد 

ورشة إقليمية  تنظيم أكد المشاركون على أهميةعنى التحرش الجنسي في قانون العقوبات. كما هذا الى جانب م ،القوانين الوطنية

القوانين  الئحة ألهم وضعوكذلك ضرورة  ،موحدة خاصة بالقضايا المتشابهة بين الدول والعمل على توحيد الحمالت التوعوية

كيفية كما تمت اإلشارة الى لتطبيقها ومتابعتها. إطار التصدي للعنف ضد المرأة مع تحديد األطر الالزمة  فيالواجب تعديلها 

في تنفيذ القوانين المتعلقة  الجهات الحكوميةأهمية دور مع التأكيد على للعنف ضد المرأة  يصدتتخطي الصعوبات من أجل ال

. تم التركيز أيضا على أهمية عليها والنسوية في الضغط ني والحركة النسائيةلمجتمع المدوالدور الهام ل ،من جهة بقضايا العنف

 :للعنف ضد المرأة وهي التصديقانون تنفيذ لخلق بيئة مالئمة لنجاح  الالزمة ميزانية لتطبيق القانون وحضور العوامل تخصيص

 التعديالت في الدستور، والخدمات المتوفرة. والمجتمع المدني، واإلرادة السياسية، 

 الخدمات المتعددة والمعايير الدولية لهاالجلسة الثالثة:  -جيم

 بين للمساواة المتحدة األممفي هيئة  للبرامج إقليمية خبيرةوهي ، بنكيران منال قدمتهتمحورت الجلسة حول عرض 

 والفتيات للنساء األساسية الخدمات حول المتحدة لألمم المشترك العالمي البرنامجو األساسية الخدماتحزمة ، حول الجنسين

 الصحة ومنظمة ،للسكان المتحدة األمم وصندوق ،للمرأة المتحدة األمم منظمة قبل من تطويره تم والذي للعنف اتالمعرض

السيدة  أعطتخالل الجلسة،  .والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم ومكتب ،اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج ،العالمية

الدولية  االتفاقيات بين الفجوة سد إلىوالتي تهدف بدورها  ،وعالقتها بالحزمة الدولية المعايير حول للمشاركين عامة نظرةبنكيران 

 .عن مدى تطبيق الحزمة في المنطقة العربية اعطت نبذةكما   .المرأة ضد العنف خدمات لتقديم المصدق عليها

عن طريق نظام  العنف من اتللناجي لخدماتتجاربهم المختلفة في توفير ابعرض  القمر وجزر وسوريا مصر قامتو

مأوى أو من خالل تأسيس مركز الزيارة الواحدة حيث تتواجد جميع هذه الخدمات. وصحة واإلحالة للخدمات المختلفة من شرطة 

التامة والحماية  السريةالنساء حول توافر هذه الخدمات وأهمية طمأنتهن ببين  نشر الوعي ضرورةوقد تم تسليط الضوء على 

اإلشارة الى ميزة حزمة الخدمات  تأو في مواقع متعددة. وقد تم كانت متوفرة في مكان واحد إذاها بغض النظر عما تأمينأثناء 

ى أهمية تقييم الخدمات من أجل تطويرها وتحسينها تم التأكيد علو المعنية مختلف الجهاتالتنسيق بين  علىاألساسية لكونها تساعد 

 لعنف.الناجيات من ابما يخدم النساء والفتيات 

  

 قبل من العنف لحاالت اإللزامي اإلبالغإمكانية  الى عدد من المسائل من بينها اشالنق اللوقد تعرض المشاركون خ

 األطراف مختلف بين التنسيق؛ وأهمية المنطقة في متدنية العنف عن اإلبالغأن نسبة  علما   ،الصحية الرعاية مجال في العاملين

 للعنف يتعرضن اللواتي النساء قضايا معالجة ضرورةأخيرا، ؛ ومعقولة بأسعار الملبية الحتياجات المرأة الخدمات توافر لضمان

 .وسوريا العراق في الحال هو كما والحروب خالل النزاعات

 

 اإلقليمية للتصدي للعنف ضد المرأةاألطر الجلسة الرابعة:  -دال

 

الجهود بعرض  ،جامعة الدول العربيةالمرأة في مديرية المرأة واألسرة والطفولة في  مسؤولة، شذى عبد اللطيفقامت 

والتي تتمثل في تنفيذ  ،وحماية النساء والفتيات في المنطقة العربية المبذولة من أجل الدفع بقضية مناهضة العنف ضد المرأة

 ،المواثيق واالستراتيجيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية المعنية بالقضاء على كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء والفتيات

وأنشطة تدريب وبناء قدرات. وأشارت إلى  ،والدراسات ،واألنشطة التوعوية والبحثية والتضامن مع الحماالت الدولية،

" ورؤيتها في ضمان حق المرأة العربية وحمايتها من كافة 2020-2011"اإلستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة 

إعالن القاهرة للمرأة العربية والخطة ، كما أشارت الى أشكال العنف والحد من اآلثار المترتبة على ممارسة العنف ضدها

تفاقية بشأن االلجنة المرأة العربية الصادرة عن توصيات باإلضافة الى ال 2030أجندة تنمية المرأة العربية الخاصة ب االستراتيجية

 ها.ضد المرأة والفتاة والعنف األسري في المنطقة العربية ونطاق تطبيقمناهضة العنف الخاصة ب

 

االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة مسودة  بينالنقاش الى أوجه التشابه  المشاركون خالل تعرض

تم  كماوكيفية الربط أو التمييز بينهما.  "(اتفاقية إسطنبول)المعروفة بـ " عنف ضد المرأةال مناهضة واتفاقية ،والعنف األسري

االتفاقية وضرورة لتنفيذ مة االمستد بالمتابعةالالزمة لتنفيذ أحكام االتفاقية، وقيام الدول ميزانية ال تخصيصالتركيز على ضرورة 
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وجود آليات تنفيذية على أرض الواقع لتوفير الحماية للمرأة العربية وخاصة في مناطق النزاع. كما وجب ضرورة التبني لحمالت 

 توعية مشتركة بين الدول العربية. 

 

وضع االجتماعي المتعلقة بالبيانات وقدم ال في مناهضة العنف ضد المرأة دولتهشارك المتحدث باسم موريتانيا تجربة وقد 

خاص القانون وأشار الى الالعنف  لمناهضةتحدث عن تجربة خطة العمل الوطنية  كما ،للمرأة الموريتانية والسياسي واالقتصادي

كما  تأخيره.إلى الصعوبات التي ساهمت في  متطرقا   ،والذي الزال في طور الصياغة ياالجتماع النوعلى عالتمييز المبني بمنع 

كحملة االتحاد االفريقي  ،المتحدث الحمالت واالتفاقيات االقليمية المتعلقة بحماية المرأة من العنف التي وقعت عليها الدولةذكر 

  لمناهضة زواج األطفال واتفاقية مابوتو.

 

 البيانات الوطنية حول العنف األسريالجلسة الخامسة:  -هاء

 

، كاستانو جونكال، وفي االسكوا اإلحصاء إدارة مدير، ريكن يورايكل من قدمهما  تضمنت الجلسة عرضين أساسيين

وقد تطرق العرضان الى أهمية . الجنسين بين للمساواة المتحدة األممهيئة في  والمعلومات المرأة ضد العنف حول سياساتية خبيرة

ضد المرأة كوسيلة للتصدي لهذه الظاهرة والوقاية منها، والى كيفية جمع البينات  توفر بيانات وإحصاءات وطنية خاصة بالعنف

الدراسات أو من خالل  ، أو البيانات الصادرة عن ادارات الحكومةالمتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالجنسين من خالل المسوح الوطنية

 المنشورة. 

 

وتمت قدمت كل من مصر وفلسطين مداخلة عن تجربتهما الخاصة بالمسح الوطني لتكلفة العنف ضد المرأة،  كما 

المستخدمة للعنف. وقد تم تسليط الضوء على أهمية بناء الشراكات بين اآللية الوطنية  المتبعة والتعريفاتالى المنهجية  االشارة

كما تم ء من أجل اجراء هذه الدراسات بفعالية والحصول على المعلومات بدقة. المعنية بشؤون المرأة واالدارة الوطنية لالحصا

مسح عن العنف ـ "وليس تسمية خاصة ك "مسح أسريـ "القاء الضوء على امكانية اعطاء الدراسة االستقصائية تسمية عامة ك

على  ة من أفراد األسرة خالل المسح حفاظا  لتفادي اثارة الشكوك. وأخيرا، تم التشديد على مقابلة امرأة واحد" وذلك ضد المرأة

  لسالمتها. سرية مشاركتها في الدراسة وصونا  

 

عن التحديات التي يمكن أن تواجهها الدول عند اجراء دراسة أو مسح عن تكلفة العنف على  االنقاش حوار وقد تضمن

وكيف تم تخطي هذه التحديات في التجارب السابقة. وهنا تم التأكيد على ضرورة عدم وضع عوائق أمام اجراء  ،مستوى المنازل

سوحات، وانما االستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها. باإلضافة الى ذلك، تم اإلشارة الى الحوافز التي تشجع النساء مهذه ال

بيل لنيل حقوقها. وفي النهاية، تم البحث في امكانية اجراء دراسة عن آراء النساء في باعتبارها سللمشاركة في تلك المسوحات 

  .العنف ضد المرأة كنقطة دخول للشروع بمسح عن تكلفة العنف

  

 الشراكة مع الجهات الوطنيةالجلسة السادسة:  -ووا

 

 ،باإلسكواالمستشار اإلقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمركز المرأة  ،أكرم خليفةفي بداية الجلسة قام 

وأهمية العمل التشاركي في  17للتنمية المستدامة وخاصة الهدف  2030مكون الشراكة في أجندة الى عرض تطرق فيه  بتقديم

ثم قام بتعريف أنواع الخدمات  الدولي.قليمي، والوطني اإل-الوطني، والوطني-التصدي للعنف ضد المرأة بأنواعه الثالث: الوطني

تعريف المؤسسات كما قام بالتي توفرها المنظمات غير الحكومية للنساء الناجيات من العنف والفئات المستفيدة من هذه الخدمات. 

المعايير  االقليمي ض المستشارعر. كما وأهمية إقامة الشراكة معها لمجابهة العنف ضد المرأةالوطنية لحقوق اإلنسان ومهامها 

في مجال  ،خاصةالمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومع  ،ة عامةالدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالشراك

 التصدي للعنف ضد المرأة.

التي  لشراكاتاأمثلة عن بتقديم  قطرواألردن، والعراق، ولبنان، في ذلك  بماالجلسة الدول المشاركة في قامت بعض و

 المشاركونلعنف ضد المرأة. كما قدم لاالستراتيجيات المستعملة لتحقيق أهدافها نحو تنسيق وتجنيد الجهود للتصدي تم بناؤها و

 غير الحكومية منظمةالكما قامت بعضها البعض.  تجارب وكيفية استفادة األطراف المساهمة من التشاركينتائج تقييم العمل 

 الحكومية العاملة في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة مقدمة مثاال   تشراكات مع الجها ء"أبعاد" بتقديم تجربتها في بنااللبنانية 

 عن مشروع المساحات اآلمنة للناجيات من العنف ضد المرأة الذي تنفذه بالشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية في لبنان.

 



6 
 

 االستعراض الطوعي بتقديمخاصة فيما يتعلق أهداف التنمية المستدامة و في تنفيذودار النقاش حول دور المجتمع المدني 

ة التجارب المختلف التطرق الىكما تم  حقوق االنسان.التقارير الدورية التي ترفع لآلليات الدولية لو 2030 أجندة في إطار الوطني

  اآلليات. عن هذهوبناء الشراكات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في عملية رفع التقارير وتنفيذ التوصيات الصادرة 

 

 الجلسة الختامية: التقييم والتوصيات الصادرة عن اللقاء -زاي

 

شكرهم ورضاهم  نع الحضور عبر، مديرة مركز االسكوا للمرأةالجلسة الختامية التي ترأستها مهريناز العوضي،  وفي

االسكوا وجامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز آليات التنسيق ومتابعة  على الجهود المبذولة من طرف

كما أكد المشاركون على أهمية مواصلة هذه الجهود حتى تتمكن الدول  في المنطقة العربية.في التصدي للعنف ضد المرأة العمل 

األعضاء من تبادل أفضل الممارسات واالطالع على تجاربهم في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وخاصة في التصدي 

واالتفاق على قضايا بين الدول العربية وأشار المشاركون والمشاركات الى أهمية التنسيق  للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بحيث تتفق الدول  16حملة ال  ، وقدموا مثاال  يتم تسليط الضوء عليها في إطار الحمالت العالمية

والمشاركات  يتم العمل عليها على المستوى العربي. كما أكد المشاركون ،على العمل المشترك للدفع بقضية ما ضمن هذه الحملة

 على أهمية تطوير االتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة مما سيدعم الجهود المبذولة والعمل على المستوى الوطني.

 

 تنظيم ورشة العمل -ثانيا

 

 ةتاريخ ومكان انعقاد الورش -ألف

 

 سبتمبر/أيلول 19-18في  يومينعلى مدى  العربية المنطقة في المرأة ضد للعنف التصدي حول العمل ورشة تعقد

 في بيت األمم المتحدة في بيروت. 2018

 

 الورشة افتتاح -باء

 

الكريم، وسلطت الضوء على  ورشة العمل فرّحبت بالحضورمهريناز العوضي، مديرة مركز اإلسكوا للمرأة،  افتتحت

ورّحبت السيدة العوضي بالشراكة الدراسات المتعددة التي يقوم بها مركز المرأة باإلسكوا، آخرها دراسة تكلفة العنف ضد المرأة. 

للعنف ضد التصدي  عدم إمكانيةذّكرت الحضور بكل من جامعة الدول العربية وهيئة األمم المتحدة للمرأة والقائمة بين االسكوا و

 الوزاراتالوطنية وهيئات األمم المتحدة باإلضافة الى  اتالمرأة من جهة واحدة، وإنما بتضافر الجهود والشراكات بين اآللي

 .ناألكاديمييوالجمعيات والخبراء 

 

األمم المتحدة عمل هيئة  عنبالتعريف في هيئة األمم المتحدة للمرأة، خبيرة إقليمية للبرامج ، نال بنكيرانمقامت بعدها 

تضافر الجهود ومعربة عن سعادتها لوجود ممثلين عن أهمية على بدورها مشدّدة  في مجال التصدي للعنف ضد المرأة للمرأة

 الدول العربية لتبادل التجارب المختلفة وبالتالي التفكير بحلول أكثر فعالية للتصدي للعنف ضد المرأة.
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 األولمرفق لا

  المشاركينقائمة 

 
 ورشة عمل إقليمية حول التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية

 بيروت، لبنان

 2018أيلول/ سبتمبر  19 – 18

 الئحة المشاركين

 

 المملكة األردنية الهاشمية

 السيدة دانيا الحجوج

 منسقة التمكين االجتماعي

 اللجنة الوطنية األردنية

00780325332 

 dania@johud.org.jo 

 

 دولة فلسطين

 لخطيبعطوفة السيد بسام ا

 وكيل وزارة شؤون المرأة

00972592928877 

b_alkhatib@mowa.pna.ps  

 

 جزر القمر

 السيدة ستي فروتة محي الدين

 مسؤولة

 الصحة والتضامن والرعاية االجتماعية والتجانس وزارة

+269 356 98 52 

sitti.mhoudine@gmail.com 

 

 دولة قطر

 األستاذة العنود الهاجري

 رئيس مكتب التخطيط

 )أمان( اإلجتماعي والتأهيل حمايةمركز ال

 a.madi@aman.org.qa 

 

 الجمهورية العربية السورية

 السيدة رنا خليفاوي

 مديرة القضايا األسرية

 الهيئة السورية لشؤون األسرة والسكان

00963944911011 

ranaklifawi@hotmail.com  

 

 األستاذة حنان العلي

 رئيس مكتب االتصال واالعالم

 )أمان( اإلجتماعي والتأهيل حمايةمركز ال

 h.alali@aman.org.qa 

 

 جمهورية العراق

 السيدة عقود حسين سلمان

 مدير عام دائرة التنمية البشرية 

 وزارة التخطيط من جمهورية العراق

009647901525590  

hddtc_mop_iq@yahoo.com 

 

 األستاذة شيمة الخيارين

 رئيس قسم التوجيه واإلرشاد

 مركز االستشارات العائلية )وفاق(

 alkhayarin@hotmail.com 

 

 سلطنة ُعمان

 السيدة عايدة بنت ناصر بن علي السيابية

 رئيسة قسم البرامج

 المديرية العامة للتنمية االسرية

 وزارة التنمية االجتماعية

0096891000668 

rose7760@hotmail.com 

 

 األستاذة مزنه العنزي

 رئيس قسم الرعاية الوالدية 

 العائلية )وفاق( مركز االستشارات

 maalenazi@wifaq.org.qa 

 

 زينب الشحريةالسيدة 

 المديرية العامة للتنمية األسرية

 االجتماعيةوزارة التنمية 

 zainbsada477z@gmail.com 

 الكوارياألستاذة سارة 

 باحثة عالقات دولية 

 المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 

 s.alkuwari@qatarsocial.org 

mailto:dania@johud.org.jo
mailto:b_alkhatib@mowa.pna.ps
mailto:sitti.mhoudine@gmail.com
mailto:a.madi@aman.org.qa
mailto:ranaklifawi@hotmail.com
mailto:h.alali@aman.org.qa
mailto:hddtc_mop_iq@yahoo.com
mailto:alkhayarin@hotmail.com
mailto:rose7760@hotmail.com
mailto:maalenazi@wifaq.org.qa
mailto:zainbsada477z@gmail.com
mailto:s.alkuwari@qatarsocial.org
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 الجمهورية اللبنانية

 اآلنسة ندى مكي

 منسقة مشاريع

 وزارة الدولة لشؤون المرأة

852757-3-961+ 

nmakki@womenaffairs.gov.lb 

 

 المملكة العربية السعودية

 بنت حسن بن سعيد االدكتورة الن

 رئيسة لجنة المرأة و عضو مجلس

 شؤون األسرةفي مجلس 

00966505640659 

Lana@mlsd.gov.sa 

 

 اآلنسة فيكي كندرجيان

 مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة

465696-70 

vkendirjian@womenaffairs.gov.lb  

 

 يسير يالسيدة رند

 مستشارة وزير الدولة لشؤون المرأة

 وزارة الدولة لشؤون المرأة 

96176554412 

Randa.yassir@gmail.com 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 البروفسير محمد ولد أعل التلمودي

  المستشار المكلف بالترقية النسوية والنوع

  الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرةوزارة 

0022243439008 

telmoudymed@gmail.com 

 

 جمهورية مصر العربية

 الدكتورة نجالء العادلي

 مدير عام 

 الدولي الخارجية والتعاوناإلدارة العامة لالتصاالت 

 المجلس القومي للمرأة

273040990-201+ 

n.ibrahim198@gmail.com 

 

 الجمهورية اليمنية

 السيدة فاطمة سعيد مريسي

 عدن - اتحاد نساء اليمن رئيس

00967736320433 

fatimaomwael@gmail.com 

 

 المملكة المغربية

 السيدة رقية أزايو

 رئيسة مصلحة

 والمساواة والتنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن 

661319960-212+ 

672228762-212+ 

r.azayou@gmail.com  

 

 منظمة أبعاد
 السيدة راغدة غملوش

 مديرة برامج وخبيرة شؤون العنف ضد المرأة

 Raghida.ghamloush@abaadmena.org 

 

  

 الهيئات المنّظمة:

 

 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 السيدة مهريناز العوضي

 مديرة مركز المرأة في اإلسكوا

elawady@un.org 

 

 السيدة سكينة النصراوي

 االجتماعيةمسؤولة للشؤون 

 مركز المرأة في اإلسكوا

nasrawi@un.org-al 

 

 السيد يوراي ريكن

 في االسكوا مدير إدارة اإلحصاء

riecan@un.org 

 

 السيدة غيا بّكار

 مساعدة ابحاث

 في اإلسكوا مركز المرأة

 baccar@un.org 

 

mailto:nmakki@womenaffairs.gov.lb
mailto:Lana@mlsd.gov.sa
mailto:vkendirjian@womenaffairs.gov.lb
mailto:Randa.yassir@gmail.com
mailto:telmoudymed@gmail.com
mailto:n.ibrahim198@gmail.com
mailto:fatimaomwael@gmail.com
mailto:r.azayou@gmail.com
mailto:Raghida.ghamloush@abaadmena.org
mailto:elawady@un.org
mailto:al-nasrawi@un.org
mailto:riecan@un.org
mailto:baccar@un.org
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 السيدة ندى دروزة

 رئيسة قسم المساواة بين الجنسين

 مركز المرأة في اإلسكوا

nada.darwazeh@un.org 

 

 السيدة زينب شري

 متعاقدة

 في اإلسكوا مركز المرأة

 zjs02@mail.aub.edu 

 

 السيدة ربى عرجا

 مسؤولة أولى للشؤون االجتماعية

 مركز المرأة في اإلسكوا

 arja@un.org 

 

 السيدة مروة كوكي

 متدّربة

 في اإلسكوا مركز المرأة

marwakoukiun@gmail.com 

 

 السيد أكرم خليفة

 مستشار إقليمي 

 حول النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين

 مركز المرأة في اإلسكوا

 khalifaa@un.org 

 

 

  

 جامعة الدول العربية

 

 

 السيدة شذى عبد اللطيف

 إدارة المرأة واألسرة والطفولة

(3705)-2025750511+ 

 Shaza.zaher@las.int 

 

 

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين

 

 

 السيدة منال بنكيران

  خبيرة إقليمية للبرامج

manal.benkirane@unwomen.org 
 

 

 لسيد جونكال كاستانوا

 خبير سياساتي حول العنف ضد المرأة والمعلومات

j.plazaolacastano@unwomen.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nada.darwazeh@un.org
mailto:zjs02@mail.aub.edu
mailto:arja@un.org
mailto:marwakoukiun@gmail.com
mailto:khalifaa@un.org
mailto:Shaza.zaher@las.int
mailto:manal.benkirane@unwomen.org
mailto:j.plazaolacastano@unwomen.org


-10- 
 

10 
 

 الثانيمرفق لا

 

 

 

 جدول األعمال

 

 

 

 اليوم األول

08:00 – 08:30 
  التسجيل

8:300 – 9:000 
 الكلمات االفتتاحية

 اإلسكوا 

 جامعة الدول العربية

 هيئة األمم المتحدة للمرأة

09:00 – 10:30 
 مع اآلليات الدولية لتوفير حماية أعلى لضحايا العنف ضد المرأة الجلسة األولى: العمل

لى اتاحة المجال للمشاركين والمشاركات في النظر بدور اآلليات الدولية )اللجنة المعنية باتفاقية إلغاء كافة إهدف هذه الجلسة ت
المقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة أسبابه ونتائجه، أجندة تقرير االستعراض الدوري الشامل و ،أشكال التمييز ضد المرأة

مل بيجين( وأثر حوارها مع الدول على تطوير السياسات واالستراتيجيات عوأهداف التنمية المستدامة وإعالن ومنهاج 
التوصيات وهذه اآلليات تتضمن الجلسة مداخلة مقدمة من اإلسكوا حول  والتشريعات والخدمات للتصدي للعنف ضد المرأة.

وعرض لبعض النماذج من الدول العربية وحوار مع الدول المشاركة لتوضيح تجاربها وبيان رأيها في الصادرة عنها الختامية 
 أثر الحوار والتقارير والعالقة مع اآلليات التعاقدية في تطوير منظومتها التشريعية

 
 مقترح الدول لتقديم المداخالت: سلطنة عمان، األردن، اليمن

 

10:30 – 10:45 
 استراحة قهوة

10:45 – 13:00 
 نظرة معمقة على الدساتير والقوانين ،نسينلجالتشريعات المراعية للمساواة بين ا: الجلسة الثانية

تهدف هذه الجلسة إلى تبيان المعايير الدولية لوضع أسس حماية المرأة من العنف في الدساتير والتشريعات ثم النظر في بعض 
الدول العربية في تطوير نظم تشريعية لحماية المرأة من العنف وللتصدي لظاهرة العنف بشكل عام. ويطلب إلى ممثلي تجارب 

الدول المشاركين تحضير مداخلة لتجيب على عدد من النقاط: شرح للتشريعات المتوفرة، كيفية إعداد هذه التشريعات ومن 
 مت مواجهتها سواء على مستوى اعتماد التشريعات أو تطبيقها.الجهات التي شاركت في وضعها، الصعوبات التي ت

 
 مقترح الدول المشاركة: تونس، السعودية، لبنان، مصر )ال يوجد تشريع(، المغرب

 

13:00 – 14:00 
 استراحة غداء

14:00 – 16:30 
 الثالثة: الخدمات المتعددة والمعايير الدولية لهاالجلسة 

تهدف الجلسة الى مناقشة الخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خالل الخدمات الخاصة بزيادة الوعي أو 
الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات )الخط اآلمن، مراكز اإليواء، الخدمات األمنية، اإلرشاد القانوني واالجتماعي( 

مة والثغرات الخاصة بها ودور المؤسسات الوطنية األخرى كالمجتمع المدني في سد وتستعرض هذه الجلسة الخدمات المقد
 الثغرات. 

 
 مقترح الدول لتقديم المداخالت: جزر القمر، سوريا
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 الثاني اليوم

09:00 – 09:15 
 تلخيص ومراجعة ألعمال اليوم السابق

 

09:15 – 10:30 
 المرأة ضد للعنف للتصدي اإلقليمية الرابعة: األطرالجلسة 

 لجهة األفريقي واالتحاد العربية الجامعة أعمال جدول على مطروح هو وما اعتماده تم ما على التعرف إلى الجلسة تهدف
 المرأة ضد بالعنف الخاصة االتفاقية ومسودة العربية واالستراتيجية اإلنسان، لحقوق العربي الميثاق فيها بما للعنف التصدي

 
  العربية وموريتانيا الدول عرض من جامعة

 

10:30 – 10:45 
 قهوةاستراحة 

10:45 – 12:45 
 الخامسة: البيانات الوطنية حول العنف األسريالجلسة 

تهدف الجلسة إلى توضيح أهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف األسري وحول التكلفة الخاصة به وربط النقاش بأهداف 
 التنمية المستدامة. 

 
 لتقديم المداخالت: فلسطين ومصر الستعراض تجاربهما في إجراء مسوحات وطنيةمقترح الدول 

  

12:45 – 13:45 
 استراحة غداء

13:45 – 15:15 
 : الشراكة مع الجهات الوطنيةالسادسةالجلسة 

تهدف الجلسة الى إلقاء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني في الدفع باتجاه تبني 
تشريعات منسجمة والمعايير الدولية، يبحث خاللها العمل مع منظمات المجتمع المدني في تطوير القوانين لمناهضة التمييز 

 ضد المرأة والتصدي للعنف. 
 

 الدول للمشاركة: لبنان، األردن، والعراق، قطرمقترح 
 

15:30 – 16:00 
 الجلسة الختامية: التقييم والتوصيات الصادرة عن اللقاء

 

 

 


