
   
 

 برنامج

 2022 األول ديسمرب/كانون 5 االثنني - األول اليوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اجللسات التوقيت

 دقائق لكل كلمة( 5) الجلسة الفتتاحية رفيعة املستوى  ▪ 00:11 -10:00

 ، وزيرة تنمية املجتمع، دولة اإلمارات العربية املتحدة حصة بوحميد/معالي ▪

 الجتماعية هيفاء أبو غزالة، األمين العام املساعد للشؤون /معالي ▪

  الدول العربية جامعة

 ندى الناشف، نائبة املفوض السامي لحقوق النسان /سعادة ▪

  (كلمة مسجلة)مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

سعادة/طالل املطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق النسان  ▪

 جامعة الدول العربية 

رول دشتي، األمينة التنفيذية للجنة القتصادية والجتماعية لغربي /معالي ▪

 اإلسكوا  - آسيا

سفير التحاد األوروبي لدى دولة  ،Andrea Matteo Fontanaسعادة/ ▪

 المارات العربية املتحدة 

سعادة/آمنة بوعياش، أمين عام التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية  ▪

 لحقوق اإلنسان 

سعادة/سوزان ميخائيل، املديرة اإلقليمية لهيئة األمم املتحدة للمساواة  ▪

 بين الجنسين وتمكين املرأة

  ريم السالم، املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد النساء والفتيات/سعادة ▪

 لحقوق  العربي امليثاق لجنة رئيس نائب ،جفون  عيس ى ةالسفيرة/نادي سعادة ▪

 اإلنسان

 التعاون  مجلس اإلنسان، حقوق  مكتب مدير  العجمي، هللا سعادة/عبد ▪

 العربية الخليج لدول 

وإضاءة املباني  والفتاة املرأةمعرض صور مناهضة العنف ضد افتتاح  ▪ 11:00-12:30

 باللون البرتقالي لألمم املتحدة ولقاءات إعالمية

 غذاء رسمي ▪ 12:30-14:00



   
 

 

 

 2022 األول ديسمرب/كانون 6 الثالثاء - الثاني اليوم

  األولى الجلسة 12:00 -11:00

  مضامين أبرز  في قراءة

 والفتاة املرأة ضد العنف أشكال جميع ملناهضة العربي اإلعالن

 واملبادرات املرجعية املواثيق ضوء في العربي ناإلعال  مضامين استعراض :الهدف

 العربية الدول  جامعة مستوى  على املعتمدة والستراتيجيات

  جفون  عيس ى السفيرة/نادية :امليسر ▪

 اإلنسان لحقوق  العربي امليثاق لجنة رئيس نائب               

 املواثيق ضوء في العربي اإلعالن مضامين عرض ،والحقوقي القانوني البعد ▪

  العربية الدول  جامعة مظلة تحت املعتمدة املرجعية

  العربية الدول  جامعة - اإلنسان حقوق  مدير  الفاس ي، مفوض/منير  وزير 

عرض جهود جامعة الدول العربية في مجال  ،البعد الجتماعي والتنموي  ▪

مكافحة كافة أشكال العنف ضد املرأة والفتاة واملبادرات ذات الصلة لجامعة 

  2030الدول العربية في ضوء أهداف التنمية املستدامة 

 جامعة الدول العربية  -السيدة/بسنت منصور، إدارة املرأة 

 استراحة 12:15 -12:00

 الثانية الجلسة  13:00 -12:15

 الدولي القانوني اإلطار  :والفتاة املرأة ضد العنف مناهضة

 ةملناهض الدولية والستراتيجيات والتفاقيات املعاهدات استعراض :الهدف

 املرأة ضد العنف

الجتماعي سعادة/أنسام العبايجي، الستشاري اإلقليمي للنوع : امليسر •

  املفوض السامي لحقوق اإلنسان ببيروت مكتب

منسقة سياسة الجوار في منطقة جنوب البحر ، Pilar Moralesسعادة/ •

  رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس -األبيض املتوسط 

  ريم السالم، املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد النساء والفتيات/سعادة •



   
 

 

 

 

معالي/تماضر الرماح، عضو اللجنة املعنية بالقضاء على جميع أشكال  •

  السيدو - التمييز ضد املرأة

سعادة/سوزان ميخائيل، املديرة اإلقليمية لهيئة األمم املتحدة للمساواة  •

 (عرض مسجل) املرأةبين الجنسين وتمكين 

 الثالثة الجلسة 30:41 -13:00

  عرض( لكل دقائق 5) املرأة ضد العنف ملناهضة الوطنية العربية الجهود

 هذا في املنشئة والهياكل واآلليات العربية الدول  جهود أبرز  استعراض :الهدف

 تجاوزها وسبل القائمة والتحديات الشأن،

  العربية الدول  جامعة الفاس ي، مفوض/منير  وزير  :امليسر •

 السفيرة الدكتورة/أروى حسن السيد  - مملكة البحرين •

 رئيس قطاع حقوق اإلنسان، وزارة الخارجية 

 امللحم نالرحم عبد السيدة/فوزية الكويت: دولة •

  األسرة لشؤون األعلى للمجلس العام األمين

 الدكتور/محمد املنصور  – املتحدة العربية اإلمارات دولة •

 مستشار في التحاد النسائي العام

 الكواري  سيف الدكتور/محمد - قطر  دولة •

 اإلنسان لحقوق  الوطنية اللجنة رئيس نائب

 العصيمي حمدان بنت الدكتورة/منيرة - السعودية العربية اململكة •

 اإلنسان حقوق  هيئة مجلس عضو 

  سعدون  القاض ي/أنس - املغربية اململكة •

 اإلنسان لحقوق  الوطني املجلس في مستشار 

 الرقيش ي زهران بنت ميساء /الفاضلة - عمان سلطنة •

 "سيدو" اتفاقية تنفيذ متابعة لجنة عضوة - العام املدعي مساعدة

  رباحي على السيد/حسن - جيبوتي جمهورية •

 واألسرة املرأة وزيرة ملعالي الفني املستشار 

  أجيرب السيدة/السيدة - املوريتانية اإلسالمية الجمهورية •

 واألسرة والطفولة الجتماعي العمل وزارة

 الجلسة الختامية 00:51 -:3014


