
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 حول التصدي للعنف ضد المرأة فً المنطقة العربٌةإقلٌمٌة ورشة عمل 
 
 لبنان بٌروت،

 8181أٌلول/ سبتمبر  81 – 81
 جدول األعمال

 الٌوم األول

    لتسجٌلا 11:31 – 11:11

 االفتتاحٌةالكلمات  1:11 – 1:31
 

 اإلسكوا 
 جامعة الدول العربٌة

 هٌئة األمم المتحدة للمرأة
 

العمل مع اآللٌات الدولٌة لتوفٌر حماٌة أعلى لضحاٌا العنف ضد : الجلسة األولى 81:31 – 11:11
 المرأة

 
والمشاركات فً النظر بدور اآللٌات الدولٌة )اللجنة لى اتاحة المجال للمشاركٌن إهدف هذه الجلسة ت

المقررة تقرٌر واالستعراض الدوري الشامل  ،المعنٌة باتفاقٌة إلغاء كافة أشكال التمٌٌز ضد المرأة
مل ع، أجندة وأهداف التنمٌة المستدامة وإعالن ومنهاج الخاصة بالعنف ضد المرأة أسبابه ونتائجه

( وأثر حوارها مع الدول على تطوٌر السٌاسات واالستراتٌجٌات والتشرٌعات والخدمات بٌجٌن
التوصٌات آللٌات وهذه امداخلة مقدمة من اإلسكوا حول تتضمن الجلسة  للتصدي للعنف ضد المرأة.

وعرض لبعض النماذج من الدول العربٌة وحوار مع الدول المشاركة الصادرة عنها الختامٌة 
لتوضٌح تجاربها وبٌان رأٌها فً أثر الحوار والتقارٌر والعالقة مع اآللٌات التعاقدٌة فً تطوٌر 

 منظومتها التشرٌعٌة
 

 السودان ، الكوٌت،مقترح الدول لتقدٌم المداخالت: سلطنة عمان، األردن

81:31 – 81:01 
 استراحة قهوة

 الدساتٌرنظرة معمقة على  ،نسٌنلجالتشرٌعات المراعٌة للمساواة بٌن ا: الجلسة الثانٌة 83:11 – 81:01

 والقوانٌن
 

تبٌان المعاٌٌر الدولٌة لوضع أسس حماٌة المرأة من العنف فً الدساتٌر لى إتهدف هذه الجلسة 
ظر فً بعض تجارب الدول العربٌة فً تطوٌر نظم تشرٌعٌة لحماٌة المرأة من ثم الن والتشرٌعات
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لى ممثلً الدول المشاركٌن تحضٌر مداخلة إالعنف وللتصدي لظاهرة العنف بشكل عام. وٌطلب 
: شرح للتشرٌعات المتوفرة، كٌفٌة إعداد هذه التشرٌعات ومن الجهات لتجٌب على عدد من النقاط
الصعوبات التً تمت مواجهتها سواء على مستوى اعتماد التشرٌعات أو  التً شاركت فً وضعها،

 تطبٌقها.
 

 لبنان، مصر )ال ٌوجد تشرٌع(، المغربمقترح الدول المشاركة: تونس، السعودٌة، 

83:11 – 80:11 
 استراحة غداء

 الخدمات المتعددة والمعاٌٌر الدولٌة لهاالثالثة: الجلسة  82:31 – 80:11
الى مناقشة الخدمات المتعددة التً تسهم فً التصدي للعنف سواء من خالل تهدف الجلسة 

الخدمات الخاصة بزٌادة الوعً أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماٌة الناجٌات )الخط اآلمن، 
 مراكز اإلٌواء، الخدمات األمنٌة، اإلرشاد القانونً واالجتماعً(

 
تستعرض هذه الجلسة الخدمات المقدمة والثغرات الخاصة بها ودور المؤسسات الوطنٌة األخرى 

 كالمجتمع المدنً فً سد الثغرات. 
 

تجربة الخط اآلمن الوطنً، تجربة  –بعض المقترحات للمتحدثٌن )اإلمارات العربٌة المتحدة 
 اإلٌواء( السعودٌة فً إدارة الحماٌة من اإلٌذاء، أبعاد فً مجال أماكن

 

81:31 – 81:01 
 استراحة قهوة

 الثانً الٌوم

 تلخٌص ومراجعة ألعمال الٌوم السابق 11:81 – 11:11
 

 المرأة ضد للعنف للتصدي اإلقلٌمٌة األطر: الرابعةالجلسة  81:31 – 11:81
 

 ٌةالعرب الجامعة أعمال جدول على مطروح هو وما اعتماده تم ما على التعرف لىإ الجلسة تهدف
 واالستراتٌجٌة اإلنسان، لحقوق العربً المٌثاق فٌها بما للعنف التصدي لجهة األفرٌقً واالتحاد
 المرأة ضد بالعنف الخاصة االتفاقٌة ومسودة العربٌة

 
 األفرٌقً واالتحاد العربٌة، الدول جامعةعروض من 

81:31 – 81:01 
 قهوةاستراحة 

 الوطنٌة حول العنف األسري : البٌاناتالخامسةالجلسة  88:01 – 81:01
 

 توضٌح أهمٌة توفٌر بٌانات متكاملة حول العنف األسري وحول التكلفة الخاصة بهلى إتهدف الجلسة 
 . وربط النقاش بأهداف التنمٌة المستدامة

 
مقترح الدول المشاركة تستعرض خاللها كل من تونس وفلسطٌن ومصر تجربتها فً إجراء 

 مسوحات وطنٌة 

88:01 – 83:01 
 استراحة غداء

 الشراكة مع الجهات الوطنٌة: السادسةالجلسة  81:81 – 83:01
إلقاء الضوء على دور المؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع تهدف الجلسة الى 

المدنً فً الدفع باتجاه تبنً تشرٌعات منسجمة والمعاٌٌر الدولٌة. تقدم خاللها منظمات المجتمع 
 تطوٌر القوانٌن لمناهضة التمٌٌز ضد المرأة والتصدي للعنف.  المدنً فً
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مقترح للمشاركة: ممثلٌن عن منظمات المجتمع المدنً فً كل من تونس والمغرب واألردن ولبنان 

 وفلسطٌن

81:81 – 81:31  
 قهوةاستراحة 

 والتوصٌات الصادرة عن اللقاء : التقٌٌمالجلسة الختامٌة 82:11 – 81:31
 

 


