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 أجندة

 الجنسين بين المساواة وتفعيل المرأة بحقوق المعنية العمل لمجموعة الثالث اللقاء
 ،7122 الثاني تشرين 72-72

 قطر - الدوحة
 

  الخلفية/  المرجعية

 األوربي-العربي الحوار عن المنبثقة الجندرية والمساواة المرأة بحقوق المعنية العمل مجموعة صادقت

 وذلك المرأة، ضد العنف مكافحة بشأن مشترك مشروع اعتماد على اإلنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات

 .7122 شباط شهر في قطر دولةب الدوحة في المنعقد الثاني لقائها خالل

 العنف مكافحة في اإلنسان لحقوق الوطنية مؤسساتال عمل تعزيز في المشروع هذا من الهدف ويتمثل

 العدل نظام مجال في خاصة وحمايتها، المرأة حقوق تعزيز في دورها دعم خالل من وذلك المرأة ضد

 مرحلة في المجموعة هذه في هعضو  وطنية مؤسسة كل وستنخرط. اإلدارية واإلجراءات األنظمةو 

 مجموعة على االتفاق يتم بحيث ذلك بعد.إقليمية ندوة لىا  و  وطنية مؤتمرات تنظيم إلى فضيت   تحضيرية

 .والوطني اإلقليمي المستويين على اإلصالحية األولويات من

 شباط شهر خالل باإلجماع عليه المصادقة تمت والذي المقترحة باألنشطة المتعلق الزمني الجدول

7122  

 7122 يونيو 01: لممارسةوا القانون في المرأة ضد العنف عن استقصائية مسحية دراسة 

 7122 تموز 01 :االحتياجات تقييم. 

 7122 آب 10: المستهدفة الفئات تحديد. 
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 7122 آب 10 (:الراء بكسر) باتوالمدر   المدربين تحديد 

 7122 األول تشرين 01: وبرامجه ومواده التدريب محتوى تكييف أو تصميم. 

 7122 األول تشرين 01 ،معهم التعاون سيتم ممن محددة وكاالت مع تفاهم مذكرات توقيع. 

 القضاة،: التالية الفئات يمثلون ومشاركة مشاركا 70 لفائدة بلد كل في تدريبية ورشة تنظيم 

 الوطنية المؤسسات وموظفات وموظفو ،والمحاميات والمحامون والمدعيات العام ون عوند  والم  

: واإلعالميات واإلعالميون لنساء،ل الحماية ردو  في والعاملون الشرطة، وضباط اإلنسان، لحقوق

 ؛7122 األول كانون 01

 ؛7122 الثاني تشرين 01:  التدريبية العملية قبل التدريب لمحتوى األولي التقييم 

 ؛7122 األول كانون 01: ونتائجه التدريب لمحتوى النهائي التقييم 

 ؛7127 آذار 01: اإلصالح ولوياتأ وتحديد وأسوأها الممارسات أفضل لتبادل وطنية ندوة 

 المستهدفة الفئات وممثلو العمل مجموعة أعضاء فيها يشارك إقليمية ندوة أو إقليمي مؤتمر 

 وتحديد التطبيق في والخلل الضعف ومواطن والتجارب الممارسات أفضل تبادل أجل من المتدربة

 .7127 لثانيا تشرين 01 والوطني، اإلقليمي الصعيدين على اإلصالح أولويات

: للمجموعة الثالث اللقاء  

 المتعلقة المشاريع مستوى على الحاصل التقدم على االطالع أجل من العمل لمجموعة الثالث اللقاء ينعقد

 يمكن الذي الدعم مناقشة عن فضال ، اإلنسان لحقوق وطنية مؤسسة كل في المرأة ضد العنف بمكافحة

 ؛7127 آذار 01 متم قبل وطنية ندوة عقد من الوطنية اتالمؤسس لتمكين العمل مجموعة تقدمه أن

 العمل مجموعة لقاء برنامج مشروع

 من تنفيذه اختاروا الذي المشروع تنفيذ خالل تجاربهم ومناقشة األعضاء إلى االستماع في الهدف يتمثل

 يقدم أن توقعالم ومن. اإلدارية واإلجراءات العدل نظام تعزيز خالل من المرأة ضد العنف مكافحة أجل

 :التالية النقاط على فيه زيركالت يتم عرضا العمل مجموعة من عضو كل

 اإلنجازات؛ .2
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 الفضلى؛ الممارسات .7

 هذه مع تعاملال تم وكيف المشروع، خالل المجموعة وعضوات أعضاء واجهها التي التحديات .0

 عليها؛ تغلبال تم وكيف التحديات

 .العمل مجموعة أعضاء مع تقاسمها يمكن التي لمستفادةا الدروس .4

 
 7122 الثاني تشرين 72:  األول اليوم

 22:20 – 12:11 :األولى الجلسة

 09:15 – 09:00 مهيار مؤيد   العمل مجموعة عمل لتطور إستعراض 

  09 :35 – 09:15 األردن – اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض 

 12:00 – 12:00 ونقاش أسئلة 

 12:00 – 21:20اليونان – اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض 

 21:20 – 21:00 ونقاش أسئلة 

 21:00- 21:00 قطر – اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض 

 21:00 – 22:20 ونقاش أسئلة 

  22:01 – 22:20 وقهوة شاي إستراحة

 27:01 – 22:01 :الثانية الجلسة
 22:01- 22:01 السويد - اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض. 

 22:01 – 27:21 ونقااش أسئلة 

 27:21 – 27:01فرنسا – اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض 

 27:01 – 27:01 ش ونقا أسئلة 

 20:11 – 27:01 غداء إستراحة
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 7122 الثاني تشرين 72: الثاني اليوم
  22:11 – 12:11: الثالثة جلسةال

 12:11 – 12:71 العربية المملكة - اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية تقديم من عرض 

  السعودية

 12:71 -12:41 ونقاش أسئلة 

 12:41 – 21:11يةالمغرب المملكة – اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض 

 21:11 – 21:71 ونقاش أسئلة 

 21:71 – 21:41فلسطين - اإلنسان لحقوق الوطنية المؤسسة تقديم من عرض. 

 21:41 – 22:11 ونقاش أسئلة 

  22:01 – 22:11 وقهوة شاي إستراحة

 

 27:01 – 10:22:الرابعة الجلسة

 .المستقبلية األنشطة حول مستديرة مائدة 27:01 – 22:01

 

 24:11 – 27:01 غداء إستراحة


