
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 حول التصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربيةإقليمية ورشة عمل 
 
 لبنان بيروت،

 2018أيلول/ سبتمبر  19 – 18
 جدول األعمال

 اليوم األول

    لتسجيلا 08:30 – 08:00

 االفتتاحيةالكلمات  9:00 – 8:30
 

 اإلسكوا 
 جامعة الدول العربية

 هيئة األمم المتحدة للمرأة
 

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

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

مل ع، أجندة وأهداف التنمية المستدامة وإعالن ومنهاج الخاصة بالعنف ضد المرأة أسبابه ونتائجه
( وأثر حوارها مع الدول على تطوير السياسات واالستراتيجيات والتشريعات والخدمات بيجين

التوصيات ليات وهذه اآلمداخلة مقدمة من اإلسكوا حول تتضمن الجلسة  للتصدي للعنف ضد المرأة.
وعرض لبعض النماذج من الدول العربية وحوار مع الدول المشاركة الصادرة عنها الختامية 

لتوضيح تجاربها وبيان رأيها في أثر الحوار والتقارير والعالقة مع اآلليات التعاقدية في تطوير 
 منظومتها التشريعية

 
 ، سلطنة عمان، اليمنمقترح الدول لتقديم المداخالت: األردن

10:30 – 10:45 
 استراحة قهوة

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

 والقوانين
تبيان المعايير الدولية لوضع أسس حماية المرأة من العنف في الدساتير لى إتهدف هذه الجلسة 

عربية في تطوير نظم تشريعية لحماية المرأة من ثم النظر في بعض تجارب الدول ال والتشريعات
لى ممثلي الدول المشاركين تحضير مداخلة إالعنف وللتصدي لظاهرة العنف بشكل عام. ويطلب 

: شرح للتشريعات المتوفرة، كيفية إعداد هذه التشريعات ومن الجهات لتجيب على عدد من النقاط
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تها سواء على مستوى اعتماد التشريعات أو التي شاركت في وضعها، الصعوبات التي تمت مواجه
 تطبيقها.

 
 ، المغربلبنانمقترح الدول المشاركة: السعودية، 

13:00 – 14:00 
 استراحة غداء

 الخدمات المتعددة والمعايير الدولية لهاالثالثة: الجلسة  16:30 – 14:00
الى مناقشة الخدمات المتعددة التي تسهم في التصدي للعنف سواء من خالل الخدمات تهدف الجلسة 

الخاصة بزيادة الوعي أو الخدمات المقدمة لمساعدة وحماية الناجيات )الخط اآلمن، مراكز اإليواء، 
تستعرض هذه الجلسة الخدمات المقدمة والثغرات و الخدمات األمنية، اإلرشاد القانوني واالجتماعي(

 الخاصة بها ودور المؤسسات الوطنية األخرى كالمجتمع المدني في سد الثغرات. 
 

 ، مصرجزر القمر، سوريامقترح الدول لتقديم المداخالت: 

 الثاني اليوم

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

 أةالمر ضد للعنف للتصدي اإلقليمية األطر: الرابعةالجلسة  10:30 – 09:15
 العربية الجامعة أعمال جدول على مطروح هو وما اعتماده تم ما على التعرف لىإ الجلسة تهدف

 واالستراتيجية اإلنسان، لحقوق العربي الميثاق فيها بما للعنف التصدي لجهة األفريقي واالتحاد
 المرأة ضد بالعنف الخاصة االتفاقية ومسودة العربية

 
  وريتانياوم العربية الدول جامعةعرض من 

10:30 – 10:45 
 قهوةاستراحة 

 : البيانات الوطنية حول العنف األسريالخامسةالجلسة  12:45 – 10:45
 توضيح أهمية توفير بيانات متكاملة حول العنف األسري وحول التكلفة الخاصة بهلى إتهدف الجلسة 

 . وربط النقاش بأهداف التنمية المستدامة
 

 إجراء مسوحات وطنية الستعراض تجاربهما في فلسطين ومصر  :خالتلتقديم المدامقترح الدول 

12:45 – 13:45 
 استراحة غداء

 الشراكة مع الجهات الوطنية: السادسةالجلسة  15:15 – 13:45
إلقاء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع تهدف الجلسة الى 

منظمات ، يبحث خاللها العمل مع شريعات منسجمة والمعايير الدوليةالمدني في الدفع باتجاه تبني ت
 المجتمع المدني في تطوير القوانين لمناهضة التمييز ضد المرأة والتصدي للعنف. 

 
 ، قطر: لبنان، األردن، والعراقللمشاركةالدول مقترح 

 والتوصيات الصادرة عن اللقاء : التقييمالجلسة الختامية 16:00 – 15:15
 

 


