ورشة عمل حول تنمية القدرات في مجال تقدير تكلفة العنف ضد المرأة
فندق جفينور روتانا ،بيروت ،لبنان
 28-27آذار /مارس 2019
برنامج العمل
اليوم األول 27 :آذار  /مارس 2019
8:30 – 9:00

التسجيل

9:00 – 9:30

االفتتاح
• اإلسكوا ومؤسسة وويستمنستر من أجل الديمقراطية
• السيدة وفاء بني مصطفى (عضو في البرلمان األردني)
ستقدم الجلسة االفتتاحية لمحة عامة عن الجهود التي تبذلها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي
آسيا في مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة مع التركيز على تقدير تكلفة العنف الزوجي.

9:30 – 10:15

الجلسة األولى :أهمية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة كأداة إلحداث تغيير سياساتي
مدير الجلسة :مركز المرأة في اإلسكوا
ستعرض هذه الجلسة الهدف من تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة وستبين أنها أداة مهمة
للتصدي العنف ضد المرأة من خالل التأثير على صانعي القرار بإدخال إصالحات على صعيد
السياسات .وستطرق الجلسة الى أهمية استخدام الموارد المتوفرة بفعالية من خالل استعراض أمثلة
من التجارب الدولية.
عرض :نظرة عامة حول أهمية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في العالم العربي ومراحل المشروع
 السيدة مهريناز العوضيمناقشة

10:15 – 10:30

11:30 – 10:30

استراحة قهوة
الجلسة الثانية :منهجيات احتساب تكلفة العنف ضد المرأة
مدير الجلسة :مركز المرأة في اإلسكوا
ستعرض هذه الجلسة النماذج االقتصادية لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة:
• تقدير التكاليف المتكبدة على مستوى األسرة باستخدام المسوحات الوطنية؛
• تقدير تكاليف الخدمات التي تقدمها كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية؛
عرض :نظرة عامة حول منهجيات احتساب تكلفة العنف ضد المرأة  -السيدة سكينة النصراوي
مناقشة

13:00- 11:30

14:00 -13:00

الجلسة الثالثة :تكلفة العنف ضد المرأة على مستوى األسرة
مدير الجلسة :شعبة اإلحصاء في اإلسكوا ودولة فلسطين
ستناقش هذه الجلسة تقدير تكلفة العنف المتكبد على مستوى األسرة وذلك من خالل التركيز على:
• نظرة عامة عن مسوحات األسر وأهمية هذه المسوحات وغيرها لبحث مدى انتشار
العنف ضد المرأة وكيفية تضمين األسئلة المتعلقة بالتكلفة
• الدراسات االستقصائية األخرى ذات الصلة المطلوبة مثل مسح استخدام الوقت والعمالة
واألجور والبيانات التي توفرها هذه الدراسات والمسوحات
• التحديات المتعلقة بإدارة المسوحات الوطنية والمسائل األخرى ذات الصلة
عرض :مصادر البيانات وخيارات احتساب التكلفة – السيد مروان خواجة
مناقشة
استراحة غداء
الجلسة الثالثة :تكلفة العنف ضد المرأة على مستوى األسرة  -تابع

15:30 – 14:00

عرض :التجربة الفلسطينية في احتساب تكلفة العنف ضد المرأة
• ما هي الدروس المستفادة من المسوحات الني أجريت عام 2011و  2015وكيف تم
تطبيقها على المسح الحالي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة؟
• ما هي اآللية التي تم اتباعها لجمع المعلومات حول العنف ضد المرأة؟ (األسئلة المدرجة
وطريقة الطرح)
• ما هو حجم العينة والتقنية المستخدمة لتحديدها؟
• ما هو النطاق الزمني للمسح؟
مناقشة

اليوم الثاني 28 :آذار  /مارس 2019

9:00 –11:00

11:00 – 11:15

الجلسة الرابعة :تكلفة تقديم الخدمة للناجية من العنف
مدير الجلسة :مركز المرأة في اإلسكوا
ستناقش هذه الجلسة تكلفة الخدمات المقدمة من الحكومة والمنظمات غير الحكومية المتاحة
لمعالجة العنف ضد المرأة .وقد تشمل هذه الخدمات تلك المرتبطة بالصحة والخدمات االجتماعية
والخدمات القانونية وغيرها .وستتطرق الجلسة الى اآلليات المتبعة لتقدير تكلفة كل وحدة (خدمة)
وسلوك الناجية للوصول الى الخدمة.
عرض :نبذة عن الخدمات التي تقدم للناجية من العنف ووسائل احتساب تكلفتها -
السيدة ندى دروزة
مناقشة
استراحة قهوة

13:00 – 11:15

الجلسة الخامسة :الميزانية المراعية للجنسين
مدير الجلسة :مركز المرأة في اإلسكوا والمملكة المغربية
ستقدم هذه الجلسة نموذ ًجا ُمكيَّفًا للميزانية المراعية للجنسين مما سيتيح تحديد الميزانيات التي
تخصصها الحكومة للرد على العنف ضد المرأة .وستوفر الجلسة منبرا لتبادل الممارسات الجيدة
من خالل تقديم تجربة المغرب في وضع ميزانية مراعية للجنسين.
عرض :احتساب تكلفة العنف ضد المرأة باستخدام معلومات الموازنة – السيد نيرانجان سارانجي
عرض :التجربة المغربية في وضع الميزانية المراعية للجنسين – السيدة أمينة سليماني

13:00- 14:00

استراحة غداء

15:00 – 14:00

الجلسة السادسة :تحصيل الدعم على الصعيد الوطني الحتساب تكلفة العنف ضد المرأة
مدير الجلسة :مركز المرأة في اإلسكوا
ستوفر الجلسة الختامية منبرا لمناقشة عامة حول إمكانيات التعاون بين مختلف الشركاء الوطنيين
(البرلمانيين ،ومؤسسات المرأة الوطنية ،والمكاتب اإلحصائية الوطنية) واالستفادة من المعرفة
المكتسبة في االجتماع على المستوى الوطني لكسب الدعم والعمل على تقدير تكلفة العنف وتعزيز
االستجابة الوطنية للعنف ضد المرأة.
مناقشة

15:30 – 15:00

المالحظات الختامية

