
                          

 

 

 

 

 3رقم الجلسة المتخصصة 
آثار العنف ع�ب األج�ال: تقاطع العنف ضد المرأة والعنف ضد  

ي المنطقة الع���ة  األطفال
�ف  

ف  وت ب 17:45  إ�  16:15الساعة ، 2023مارس  آذار/   14،  االثنني   توق�ت ب�ي
 

 

     
    
    

 

ي حضوري و �شكل  المتخصصةستعقد هذە الجلسة 
ا�ف  .ل هنا�التسجالرجاء ، زووم من خالل  للمشاركة. اف�ت

ف  ي   الموجودين�مكن للمشاركني
ي  ب�ت األمم المتحدة�ف

ي الطابق Committee Room II( 2قاعة االجتماعات رقم حضور الجلسة �ف
 .B1) �ف

 

 والهدف من الجلسة معلومات أساس�ة 
حاسمة لحقوق اإل�سان  العنف ضد األطفال والعنف ضد المرأة من المشا�ل العالم�ة ال 

ف والنساء   ي تعيق التنم�ة. يؤثر العنف وعواقبه ع� األطفال والمراهقني والصحة العامة الىت
ف العنف ضد   ي بتكلفة شخص�ة ومجتمع�ة واقتصاد�ة. إن التقاطع بني

طوال ح�اتهم و�أيت
ف  ع� أساس    -المرأة والعنف ضد األطفال واألشكال المتداخلة من االضطهاد والتمي�ي

ي��د من قابل�ة التعرض للعنف ،   - جنس أو العرق أو الطبقة أو الهجرة أو حالة اإلعاقة ال
ف االقتصادي.  ع� الرغم من تط��ر مجاالت العنف   وس�كون له تأث�ي ع� التعل�م والتمكني

ضد المرأة �شكل منفصل ، إال أن األدلة �سلط الضوء ع� تقاطعات متعددة  و ضد األطفال 
ف  كة  بني كة واألعراف االجتماع�ة األساس�ة المش�ت ي ذلك عوامل الخطر المش�ت

ف بما �ف االثنني
ة   كة والمركبة ، والمراهقة باعتبارها ف�ت ف األج�ال والعواقب المش�ت امن ، واآلثار بني ف وال�ت

  ضعف وفرصة لمنع كل من العنف ضد األطفال وضد المرأة. 
 

 :  �شمل أهداف هذە الجلسة الخاصة ما ��ي
راسة تأث�ي العنف ضد األطفال والعنف ضد المرأة ع� النهوض بأهداف التنم�ة . د1

 المستدامة. 
لعنف ضد األطفال والعنف ضد المرأة والمخاطر وعوامل  ا ترابط إدخال مفهوم    - 2

ف األج�ال.   الحما�ة المرتبطة بأشكال العنف ل�� الحلقة المتوارثة بني
ي تع��ز خدمات  . تحد�د المداخل الممكنة للتنسيق والت 3

ك �ف كامل واالستثمار المش�ت
 االستجابة ل�ل من األطفال والنساء. 

ي المنطقة الع���ة (حول التفاعل وما �ي االستجابة  4
. مراجعة ومناقشة األدلة الموجودة �ف

تبة ع� التدخالت الس�اس�ة.   الس�اس�ة) واآلثار الم�ت
ي والمما5

اء وممث�ي المجتمع المديف ف لمناقشة ما �عمل مع األفراد  . توف�ي من�ب للخ�ب رسني
ف األج�ال ضد األطفال والنساء.   واأل� والمجتمعات لمنع العنف وك� حلقة العنف بني

 
 األسئلة المطروحة 

ف العنف ضد   المرأة والعنف ضد األطفال؟ • ما �ي نقاط التقاطع بني

 • هل لدينا دل�ل ع� ما �ي الحلول مع األفراد واأل� والمجتمعات ل�� دائرة العنف؟ ما �ي أفضل الممارسات؟ 

ف والبنات، وم  العواقب ط��لة  ا �ي • ما هو تأث�ي العنف ع� التعل�م، سواء من ح�ث الوصول إ� التعل�م أو داخل المدارس؟ هل التج��ة مختلفة بالنسبة للبنني
 المدى ع� النساء؟ 

ف االقتصادي للمرأة؟   • ما هو تأث�ي العنف ع� التمكني

 • ما �ي فرص التعاون؟ 

 • ما �ي تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء من أجل التنم�ة المستدامة؟ 

 الجلسة  ةم�� 
، مديرة ومؤسسة أبعاد،•  ي

 لبنان غ�دا عنايف
 

 المتحدثات / المتحدثون

 االفتتاح 
ف العام  -الدكتورة نجاة معال مج�د •  لألمم  الممثلة الخاصة لألمني

 المتحدة حول العنف ضد األطفال 

السالم   بالعنف    -• ر�م  المعن�ة  المتحدة  الخاصة لألمم  المقررة 
 ضد النساء والفت�ات 

 عرض تقد��ي 

ج�د�س  •   ي    -أل�ساندرا  إينوشينىت العال�ي    -اليون�سف  المكتب 
 لألبحاث 

 المتحدثون 

ي لشؤون    - الدكتور محمد المقدادي  •   ف عام المجلس الوطىف أمني
 �ة، الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة األ 

عطا�ا   رائد  نبعة  -•  برنامج  منسق   / المنارة  شبكة   ،منسق 
 �ة بنان الجمهور�ة الل 

  المندو��ة السام�ة المرأة والطفل،    رئ�سة مصلحة  – • م��م به�جة  
 �ة المغ��الممل�ة لتخط�ط، ل

 
 
 

https://zoom.us/webinar/register/WN_-VmrIlvoQbS8nq0YY15vNA

