ورشة عمل إقليمية حول تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة يف المنطقة العربية
بيت األمم المتحدة ،ربيوت 6-5 ،أيلول/
سبتمي 2019
ر
جدول األعمال
اليوم األول :الخميس  05أيلول/
سبتمي 2019
ر
09:00- 08:30

التسجيل

09:30 – 09:00

الكلمات االفتتاحية
ر
وستمنست للديمقراطية  -صندوق األمم المتحدة للسكان
اإلسكوا  -مؤسسة

10:15 – 09:30

مقدمة عامة :مسار تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة يف المنطقة العربية
تهدف هذه الجلسة اىل تقديم المسار الذي قامت بتنفيذه اإلسكوا ر
ن
المختلفي لتطوير نموذج خاص
والشكاء
بالمنطقة العربية لتقدير تكلفة العنف.
العوض)
اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة مهريناز
ي

11:30 – 10:15

الجلسة األوىل :أنماط العنف ضد المرأة
ن
ن
ن
تهدف هذه الجلسة إىل اتاحة المجال للمشاركي والمشاركات يف النظر يف أنماط العنف ضد المرأة المختلفة
ً
ً
من خالل عصف ن
ذهن حول الموضوع حيث إن ظاهرة العنف ضد المرأة تشكل طيفا واسعا من األشكال
ي
ّ
ر
تختهم المرأة .ويمكن أن ّ
والمتابطة من العنف ن
تتعرض المرأة للعنف داخل
المعقدة
بي األشخاص الذي ر
المحىل .تتضمن الجلسة مداخلة مقدمة من اإلسكوا
األرسة ،أو ن يف المجال العام و/أو عىل مستوى المجتمع
ي
تقدم نظرة عامة موجزة عن العنف ضد المرأة وآثاره.

 اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة ندى دروزة)11:45 – 11:30

12:45 – 11:45

ر
اسياحة قهوة
ر
المقيحة لتقدير تكلفة العنف األرسي يف المنطقة العربية
الجلسة الثانية :الخطوات
ر
الن وضعتها اإلسكوا ،بناءً
المقتحة لتقدير تكلفة العنف األرسي ر
تهدف هذه الجلسة إىل تبيان الخطوات
ي
.
اع هذه الخطوات خصوصية المنطقة والحاجة إىل
ر
وت
المجال
هذه
عىل تجربتها ن يف دعم الدول العربية ن يف
ي
ن
ن
ن
ن
وف اآلن
بناء توافق يف اآلراء وضمان التملك .كما تأخذ يف الحسبان محدودية البيانات المتاحة يف المنطقة ،ي
ذاته تضع إجراءات تضمن جمع وإدارة البيانات عىل نحو مالئم  .يشمل نموذج ر
المشوع هذا ثالث مراحل:
) (1المرحلة التحضتية (2) ،مرحلة المشاورات الوطنية ) (3مرحلة التنفيذ.

 اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة سكينة النرصاوي)13:45 – 12:45

15:15 – 13:45

ر
اسياحة غداء
للجنسي
الجلسة الثالثة :الموازنة المراعية
ر
َ ٌ
ن
ن
يعتت نهجا كليا ينظر يف جميع
تهدف هذه الجلسة اىل مناقشة نهج الموازنة المراعية للجنسي الذي ر
َ
ن
المدن والمنظمات غت الحكومية
الخدمات المتعلقة بالعنف األرسي المقدمة (من الحكومة والمجتمع
ي
ً
والمنظمات غت الحكومية الدولية) ،فضال عن موازنات كل من هذه الخدمات .وستناقش الجلسة أهمية
َ
ُ َ
ُ َ َ
ّ
نف َقة) ر
واقتان تطبيق نهج الموازنة المراعية
المنفقة (أو غت الم
المخصصة ثم
عملية "متابعة األموال"
للجنسي مع مسوح األرس المعيشية ،دون ترك فاصل ن
ن
زمن بينهما.
ي

 اإلسكوا (قسم التكامل والتنمية االقتصادية) -تجربة المغرب

16:30 – 15:15

الجلسة الرابعة :سلوك طلب المساعدة لدى النساء الناجيات من العنف األرسي
ُ
تهدف الجلسة اىل مناقشة ن ُهج وأدوات متعددة يمكن استكشافها واعتمادها عند تحديد سلوك طلب
المساعدة لدى النساء .ومن خالل مجموعات عمل يتم تحديد اإلجراءات ر
ر
الن يمكن ان تتخذها
االفت ّاضية ي
ُ
اإلجابات والنقاشات فن
المرأة مع طرح أسئلة عن األشخاص والمنظمات المتاحة لها ،وما إىل ذلك .وتسجل
ري
ً
بيان ) (Venn diagramأو دائريُ .
ن
ن
رسم ن
شبان
البيان
البيان ،المعروف أيضا بالرسم
ويفيد رسم Venn
ي
ي
ي
ي
) (chapati diagramن يف تحليل المسافة االجتماعية أو الهياكل التنظيمية أو العالقات المؤسسية.

 -اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة سكينة النرصاوي)

11:30 – 09:00

الثان
اليوم
ي
الجلسة الخامسة :تقدير تكلفة العنف األرسي عىل مستوى األرسة المعيشية
ر
الن تتحملها األرس المعيشية من أموالها الخاصة نتيجة العنف وكيفية
تركز ر هذه الجلسة عىل أنواع التكاليف ي
ر
الن قد تستفيد منها األرسة المعيشية والت ن
ر
كت عىل
االستشاد بهذه المعلومات لالطالع عىل نوع الخدمات ي
ر
ّ
ن
يطلي المساعدة كأداة
لالن
ر
تقدير التكاليف .كذلك تتناول الجلسة كيفية وضع وتنفيذ االستبيان الموجه ي
ن
تضمي هذا
رئيسية للحصول عىل معلومات فيما يتعلق بهذه التكاليف .وستناقش الجلسة إمكانية
ً ْ
تكشف تجارب النساء ن يف العنف من جانب أفراد األرسة ،وذلك لتحديد مدى انتشار
االستبيان قسما يس ِ
ن
جنس ضمن األرسة المعيشية .هذا
بدن أو
العنف األرسي أو حدوثه عىل شكل عنف اقتصادي أو
نفس أو ي
ي
ي
ُ َ َّ
فضال عما يمكن ان يشمل هذا االستبيان من أسئلة حول اإلصابات والخدمات المطلوبة بعد كل حادثة يبلغ
عنها والمدة الزمنية المثىل وغتها.

 اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة سكينة النرصاوي) اإلسكوا (شعبة اإلحصاء :السيد مروان خواجة)11:45 – 11:30

13:15 – 11:45

ر
اسياحة قهوة
الجلسة السادسة :ممارسات دولية وإقليمية جيدة يف تقدير تكلفة العنف ضد المرأة
تسلط هذه الجلسة الضوء عىل ممارسات دولية وإقليمية جيدة ن يف تقدير تكلفة العنف ضد المرأة لالستفادة
العرن.
منها واستخالص ما أمكن إلعادة تطبيقه ن يف دول أخرى ن يف العالم
ري

 اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة ندى دروزة) – الممارسات الدولية الجيدةوفلسطي
 الممارسات اإلقليمية الجيدة :مرص والمغربر
14:15 – 13:15

15:30 – 14:15

ر
اسياحة غداء
الجلسة السابعة :الخدمات المقدمة للناجيات من العنف األرسي
تهدف الجلسة اىل إلقاء الضوء عىل الخدمات المقدمة للناجيات من العنف األرسي .وتتناول ما ريتتب عليه
مبارسة وغت ر
من تكاليف ر
المحىل والبلد .وستطرق الجلسة اىل سبل احتساب
مبارسة عىل مستوى المجتمع
ي
ن
ر
المدن أو
(الن يمكن أن تكون حكومية أو من المجتمع
ي
هذه التكاليف ،واهمية تحديد خريطة المؤسسات ي
ّ
منظمات غت حكومية أو منظمات دولية غت حكومية) ر
الن تتعامل مع القضايا المتصلة بالعنف األرسي،
ي
ّ
ُ
األدوات والن ُهج المتوفرة لتحديد الخدمات المقدمة عىل مستوى
والخدمات المتاحة للناجيات باإلضافة اىل
ٍ
المحىل.
المجتمع
ي

 اإلسكوا (مركز المرأة :السيدة ندى دروزة)16:00 – 15:30

الجلسة الختامية :المبادئ التوجيهية لتقدير التكلفة االقتصادية للعنف األرسي
يف المنطقة العربية والتقييم

2

