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Draft Agenda 

 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة 16حملة جلسة إلطالق 
 2021لعام  يوم حقوق اإلنسان-كانون األول/ديسمبر  10تشرين الثاني/نوفمبر إلى  25تبدأ الحملة من 

 " العملحان وقت ، "الرجال والنساء مًعا جلسة خاصة حول
 .ظهرً  13:00صباًحا حتى الساعة  11:00من الساعة  ،2021نوفمبر  29التاريخ والوقت: 

 الموقع: اجتماع عبر اإلنترنت 

 

 

 الوقت النشاط

هيفاء أبو غزالة األمين العام  .السفيرة د معالي جامعة الدول العربية تلقيهاكلمة  -
 جامعة الدول العربية، رئيس القطاع االجتماعيالمساعد، 

الرئاسة  -الوزيرة مؤمنة حمد حسن، وزيرة المرأة واالسرة بجمهورية جيبوتي كلمة -
  (TBC)( 40الحالية للجنة المرأة العربية الدورة )

المملكة األردنية  -معالي الوزير أ/ ايمن المفلح وزير التنمية االجتماعيةكلمة   -
يواء ومراكز إ بمناهضة العنف ضد المرأةجهود األردن  الستعراض -الهاشمية
 المعنفات 

 (TBC) دولة االمارات -األمين العام لالتحاد النسائي العام -د. نورة السويديكلمة  -

11:00- 11:30 

 11:50 -11:30 دقائق(  3اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة ) المدير ميخائيل،د. سوزان كلمة  -
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للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون السيد ايمن الغرايبة، المدير اإلقليمي كلمة  -
 دقائق( 3) (TBC)الالجئين 

 3) صندوق األمم المتحدة للسكانل نائب المدير اإلقليمي - كارينا نرسيسيان .د -
 دقائق(

قطاع مدير إدارة المرأة واالسرة والطفولة بال -ميسر الجلسة: وزير مفوض/ دينا دواي •
 االجتماعي

 )مريم( دقيقة 3 فيديو: فيديو -

 12:05 –11:50 مداخالت الدول العربية  •

وما المطلوب  دور القيادات الشبابية في إنهاء العنف ضد النساء والفتيات؟ما هو   -1
 لتفعيل وتعزيز دور فئة الشباب لمواجهة العنف ضد المرأة في المنطقة؟

 منظمة كفى -لبنان مشروع،منسق  غريزي،مجد السيد/  -
 IMADEL -المغرب مشروع،منسقة  فنان،أمينة السيدة/  -
 (TBC) ساويرس للتنمية مؤسسة -نور سليمالسيدة/   -
 -رئيس مكتب المسئولية االجتماعية والتنمية المستدامة -ليلى حسنىالسيدة/  -

 (TBC) بنك االسكندرية
 هيئة األمم المتحدة للمرأة ميسر:

في منطقة  بشكل عام العنف ضد النساء والفتياتالتي تواجهنا إلنهاء  التحدياتاهم  -2
ما هي اإلجراءات/ و  ؟والتحديات المستجدة بشكل خاص في ظل الوباء الدول العربية

إلنهاء العنف ضد وليست مفعلة بالشكل المطلوب التدابير التي تعتقد أنها ذات أولوية 
ات في سياق اللجوء وخاصة تلك التي تواجه النساء والفتي ؟"االن" المرأة في المنطقة

 والنزوح؟

12:05-12:45 
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 السيدة هولي بيرمان -

 هاجر محمد خير موسيميسر: 
 12:55 –12:45 مالحظات ختامية

 

 

 الشركاء:
المنظمون الرئيسيون هم جامعة الدول العربية والمكتب اإلقليمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية  

المفوضية السامية لشؤون الالجئين  والمكتب اإلقليمي للدول العربية التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان
 .يواالتحاد النسائي العام اإلمارات


