
 عزيزي الشركاء واألصدقاء ،

 

  

 

 وتجدون طيه محضر اجتماعنا األخير في الدوحة، قطر. هناك بعض النقاط لتسليط الضوء على :

 

  

 

هو النشاط الرئيسي للمجموعة العمل في المستقبل  2102: المؤتمر االقليمي في نوفمبر  2102المؤتمر االقليمي في نوفمبر  WRGE من .

المؤسسات المشاركة علما بمشروع خطة زمنية وتختتم مشاريعها وجمع خبراتهم السابقة لمؤتمر إقليمي. المهم أن تتخذ جميع  

وينبغي جمع أوراق إقليمية في شهر واحد قبل انعقاد مؤتمر اقليمي يضم التحديات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، وربما أسوأ 

، 2102قليمي في نوفمبر الممارسات حتى نتمكن من تبادل لهم في مؤتمر إ  

 ستدعى الى مؤتمر الجهات المانحة اإلقليمية، وينبغي إعداد تقرير يتضمن توصيات وزعت عقب المؤتمر.

Helmstedtماري  سوف تساعد على خلق صفحة ويب أكثر تفاعلية على موقع   AEHRD لذلك علينا أن نذكر الجميع للتسجيل في ،

AEHRDالموقع    : www.aehrd.info وف تساعد ماري . وس Helmstedt ثم أعضاء إلنشاء التشكيالت الجانبية الخاصة بهم على  

 شبكة االنترنت.

AEHRDاألمانة العامة  ٪ من ميزانية المشروع للحفاظ على عملية  22تحث األعضاء على تخصيص   AEHRD والنتائج   

Hudaifiمخلصة شكرا لشركة السيدة العنود آل  المعنية بحقوق اإلنسان إلى اللجنة القطرية لدعمها المستمر  من الوطنية القطرية واللجنة 

 لهذا الفريق العامل

 

 محضر اجتماع:

 ( :WRGE WGوضع الفريق العامل المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين )

: تأسست  2101مارس •  WRGE AEHRD 2عقب اجتماع مجموعة العمل   تماع.رفيع المستوى من أجل تبسيط توصيات االج   

: اجتماع مجموعة العمل األولى  2101مايو •  WRGE : تم وضع إطار استراتيجي جنبا إلى جنب مع مجموعة من القضايا ذات  

 األولوية :

. طبقا للقانون والممارسات الوطنية مع القانون الدولي0  

. العمل اإليجابي وإدماج النوع االجتماعي2  

ن. التعليم من أجل المساواة بين الجنسي3  

. مكافحة العنف ضد المرأة4  

. وضع مشاريع وخطط العمل2  

اقترح المشروع من قبل المركز الوطني لحقوق االنسان في االردن للعمل على العنف ضد المرأة، الذي أقرته باإلجماع من قبل أعضاء 

: االجتماع الثاني للفريق العامل  2100فبراير • الفريق العامل :  WRGE أعضاء خطة عمل مع المعالم التالية :. في االجتماع خلص   

 س ومشروع اإلطار المنطقي مع تحديد النتائج واألهداف والنواتج واألنشطة والمؤشرات

2100يونيو  31س رسم الخرائط دراسة حول العنف ضد المرأة في التشريع والممارسة :   

2100يوليو  31س تقييم االحتياجات :   

o 2100سطس أغ 2تحديد الفئات المستهدفة :    

o 2100أغسطس  2تحديد المدربين :    

o 2100أكتوبر  31تصميم / تكييف محتوى التدريب والمواد والبرامج :    

2100أكتوبر  31س إبرام مذكرات تفاهم )مذكرة تفاهم( مع وكاالت مستهدفة ،   

2100ديسمبر  31س تنظيم ورشة عمل تدريبية متعددة التخصصات :   



2100نوفمبر  31ى التدريب : س التقييم المسبق للمحتو  

2100ديسمبر  31س حاليا تقييم لمحتوى التدريب واألثر :   

2102مارس  31س الندوة الوطنية لتبادل أفضل الممارسات / األسوأ :   

2102نوفمبر  31س اإلقليمي الندوة :   

AEHRDمعظم المؤسسات ال تزال بحاجة إلى إرسال تقرير عن مشروعهم لألمانة  جدا أن يكون قريبا االنتهاء من هذه  . من المهم

 العملية، وقبل الندوة اإلقليمية المقبلة.

 

AEHRDفي حالة حدوث تغييرات الممثلين في الفريق العامل المهم بالنسبة لهذه ترسل مع األمانة العامة لل وأعضاء فريق عمل لمتابعة  

 التقدم المحرز في مجموعة العمل.

ي لحقوق اإلنسان، والسيدة ريم أبو حسن وأنس الساكت، األردنالعرض الذي قدمه المركز الوطن  

 

وقدم عرضا عن العمل العام من المركز حول حقوق المرأة داخليا ووطنيا ودوليا. ويمكن االطالع على هذه النقاط في العرض باور 

 بوينت السيدة ريم أبو حسن.

 

2102-2100عرض المشروع على العنف ضد المرأة   

: المساهمة في الحد من العنف ضد المرأة وتعزيز دور المركز في مجال مكافحة العنف ضد المرأة مع التركيز على العنف  الهدف العام• 

 المنزلي والنساء المعوقات.

النتيجة المتوقعة : تعزيز قدرات قطاع العدالة على العنف القائم على نوع الجنس•   

تم تقديم خطة عمل.•   

ضاة والمدعين العامين وإنفاذها القانون والمسؤولين والعاملين في المالجئ النسائية ، وممثلي وسائل اإلعالم الفئات المستهدفة : الق• 

 ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ، وعلم النفس.

تحديد المدربين.• وقدم   

مذكرات تفاهم مع وكاالت مختارة.•   

أهداف وهيكل التدريب.• وقدم   

 

نقص التمويل ، ثم إنشاء إذا كان هناك مشكلة مع  LFA للجهات المانحة وميزانية البرنامج. يمكن لألمانة العامة أن تقدم تغطية خطابات  

 . هناك العديد من الجهات المانحة بشأن قضايا حقوق المرأة.AEHRDتفيد بأن البرنامج هو جزء من 

 

 المهم اإلشارة إلى الدروس المستفادة من كل معلم

للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ، السيد جابر، وقطرالعرض الذي قدمته ا  

 

 وقد سعى المركز من أجل مكافحة العنف ضد المرأة من خالل التوعية والتثقيف، على سبيل المثال حلقات العمل :

لحكومية ذات . الفئة المستهدفة : العاملين في مجال حقوق اإلنسان والهيئات ا2100أكتوبر  02-00. ورشة عمل حول اتفاقية سيداو 0

 الصلة

. الفئة المستهدفة : الوكاالت الحكومية 2100أكتوبر  22-22. ورشة عمل حول العنف القائم على الجنس، بالتعاون مع المفوضية 2

 والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

ة لحماية المرأة والطفل. على حق المرأة في العمل التي أقامتها مؤسس 2100أكتوبر  24. المشاركة في "عملي هو حقي" ورشة عمل 3

 وحلقة دراسية عن االتجار بالبشر.

 

المركز يتعاون حاليا مع المفوضية على إجراء استبيان حول حقوق المرأة في قطر، وذلك بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام في 

 قطر حول الحقوق الواردة في االتفاقية.



 

ف ضد المرأة من خالل تعزيز نظام العدالة.وقد بدأ المركز التحضير لبرنامج لمكافحة العن  

 العرض الذي قدمه أمين المظالم المعني بالمساواة، والسيد جمال نجم ، السويد

 

عرض التطور التاريخي لحقوق المرأة في السويد•   

نقطة. 22 تم إجراء دراسة حول التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. بعد هذا قامت الحكومة السويدية خطة عمل من•   

تم توفير مثال واحد من هذه النقاط. كان الهدف هو توفير التدريب لموظفي القضاء. في برنامج •  PowerPoint الذين ينتمون إلى هذا  

 العرض الموصوفة وصفا تفصيليا لهذه العملية ، من تحديد االحتياجات التدريبية، وتطوير برنامج التدريب والتنفيذ والتقييم النهائي.

لدروس هام : إشراك مختلف أصحاب المصلحة في جميع مراحل العملية برمتها، ويوصى أن يكون محايدا تقييمات للبرامج.ا•   

 

أمين المظالم المعني بالمساواة السويدية وظائف مختلفة عن تلك المؤسسات. هناك انقسام واضحة المعالم بين مسؤولية أمين المظالم 

وكاالت، وأمين المظالم يتعامل فقط مع التمييز عدم المساواة، في حين أن العنف ضد المرأة هو مسؤولية المعني بالمساواة وغيرها من ال

 السلطات العامة والهيئة القضائية وسلطات الشرطة.

2100نوفمبر  22اليوم الثاني، و  

 

 العرض الذي قدمته لجنة حقوق اإلنسان ، الدكتورة بهيجة عزي ، المملكة العربية السعودية

 

 وقدم عرضا من التحسينات التي حدثت مؤخرا في مجال تشريعات حقوق المرأة والممارسة.

بسبب االفتقار إلى البيانات المتاحة عن حاالت العنف ضد المرأة، فمن الصعب تقدير طبيعة ومدى ذلك. وبالتالي فمن الضروري إنشاء 

 قاعدة بيانات للبدء في تحليل العالقات بين األسباب واآلثار.

 

تقييم االحتياجات على كيفية مكافحة جرى العنف ضد المرأة، مما أسفر عن االحتياجات التالية :•   

 س التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة

o ضرورة خلق ثقافة الوقاية من العنف ضد المرأة، على سبيل المثال تفتقر النساء إلى الوعي بحقوقهم   

سرية والتدريب وغيرها من برامج التمكين لحماية األسرة.س مراكز العالج، وتقديم المشورة األ  

خطة العمل :•   

o توفير برامج تدريبية للجهاز القضائي   

o توفير دورات تدريبية لموظفي المأوى   

 س إجراء دراسة حول العنف ضد المرأة من منظور قانوني مع اإلشارة إلى القوانين الوطنية ومقارنتها مع المعايير الدولية.

توفير برامج تدريبية للممثل وسائل اإلعالم من أجل رفع مستوى الوعيس   

Benwakrimالعرض الذي قدمه المجلس القومي لحقوق اإلنسان، والسيدة نعيمة  والمغرب   

 

Benwakrimوقدم احصاءات رسمية حول العنف ضد المرأة ، ويمكن العثور عليها في عرض باور بوينت ل نعيمة.   

 

ذتها الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة :التدابير التي اتخ  

تعديل القانون الجنائي•   

إعداد مشروع قانون لتجريم العنف المنزلي•   

لمكافحة العنف ضد المرأة التي تستهدف اإلطار التشريعي وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية  2112وضع استراتيجية في عام • 

 والتنظيمية.

تصةإنشاء المراكز الطبية المخ•   

البحوث الوطنية حول العنف ضد المرأة•   

 



 التدابير التي اتخذتها المنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة :

إجراء البحوث ، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات وإصدار تقارير سنوية•   

إنشاء مالجئ ومراكز لتقديم المشورة القانونية والدعم لضحايا العنف من النساء•   

الدعوة وزيادة برامج التوعية •  

 

 التحديات في مجال مكافحة العنف ضد المرأة :

عدم وجود بيانات إحصائية رسمية•   

عدم وجود مراكز ومتابعة تقديم المساعدة لضحايا العنف•   

ثال إنشاء المالجئ هو في الواقع ال يستند القانون الجنائي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واحتياجات المراجعات الشاملة، على سبيل الم• 

 غير قانوني

نقص الموارد المالية والموارد البشرية من ذوي الخبرة في المراكز القائمة•   

 ، فلسطينAbdalatyالعرض الذي قدمته اللجنة المستقلة لحقوق اإلنسان ، السيد صالح الدين 

 

ويمكن االطالع على هذه النقاط في العرض باور بوينت السيد وقدم عرضا عن أعمال الهيئة وعلى العنف ضد المرأة في فلسطين. 

 .Abdalatyصالح الدين في 

 

 دور الهيئة في مكافحة العنف ضد المرأة :

تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، بما في ذلك التحقيق والمتابعة.•   

تثقيف وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والشرطة•   

تقاريرشاشات وتصدر •   

يعمل لتعديل التشريعات•   

الزيارات الميدانية لمثل المالجئ•   

 

 والهيئة في المشروع :

التوصيل دراسة استقصائية تشمل جميع أصحاب المصلحة. دراسة تكشف عن اإلنجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنف ضد • 

عنف ضد المرأة، وتطوير وحدة بين الجنسين في صفوف الشرطة المرأة ، بما في ذلك اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى الحد من ال

الخ. 2112وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام   

التحديات تشمل القوانين التي تميز بين الجنسين، والثقافات التي ال تعترف بحقوق المرأة.•   

 الطريق إلى األمام : مائدة مستديرة

 

هو النشاط الرئيسي للمجموعة العمل في المستقبل  2102المؤتمر اإلقليمي : المؤتمر االقليمي في نوفمبر  WRGE من المهم أن تتخذ .

جميع المؤسسات المشاركة علما بمشروع خطة زمنية وتختتم مشاريعها وجمع خبراتهم السابقة لها. اقتراح : ينبغي جمع األوراق 

ا للندوة، ينبغي أن تدعى الى مؤتمر المانحين، وينبغي إعداد تقرير يتضمن توصيات وزعت عقب المؤتمر.اإلقليمية شهر واحد مقدم  

 

 بالغ لألمانة : اقتراح إنشاء صفحة الفيسبوك، وإرسال رسائل تذكير بالمواعيد المحددة، إنشاء صفحة ويب أكثر تفاعلية.

AEHRDتذكير : يجب على الجميع التسجيل في الموقع    : www.aehrd.info وسوف تساعد ماري .Helmstedt ثم أعضاء إلنشاء  

 التشكيالت الجانبية الخاصة بهم على شبكة االنترنت.

 

حفل الجائزة إلى معالي الدكتور محيي الدين توق، المفوض العام السابق للمركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن وعضو سابق في 

 AEHRDاللجنة التوجيهية لل

 

ش اجتماع مجموعة العمل في الدوحة في قطر، الدكتور علي المري، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر والمؤيد على هام



 AEHRD، منح سعادة الدكتور محيي الدين توق ومنحه شهادة تقدير تقديرا لمساهمته القيمة في عملية AEHRDمهيار، مدير برنامج 

 والنتائج..

 


