
   

 

 

 

 

 
 وزارة شؤون المرأة

 
 

 وطنية حول مشاورات
 في دولة فلسطين ضد المرأة للعنفالتكلفة االقتصادية  تقدير

 
 عّمان، المملكة األردنية الهاشمية

 2017آب/أغسطس  1 – 2017 موز/يوليوت 31

 
 مذكرة توضيحية

 
 بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين ا(تقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكو         

في دولة فلسطين.  ضد المرأة للعنفالتكلفة االقتصادية  تقديرل وطنية مشاوراتبتنظيم  ،للمرأةوهيئة األمم المتحدة 
 .2017آب/أغسطس  1و 2017تموز/يوليو  31في عّمان، المملكة األردنية الهاشمية، يومي  مشاوراتوتنظم هذه ال

 

 1- الخلفية
 

العنف ضد المرأة هو انتهاك لحقوق األنسان األساسية، ال تقتصر آثاره على الضحية وحدها، بل تطال 
االقتصاد والمجتمع ككل. فهو ينتقص من كرامة المرأة وكيانها ويهدد أمنها، وله عواقب وخيمة على صحتها. كذلك 

  .يؤثر على مشاركتها في الشأن العام، ويعيق مسار التنمية
 

شكال العنف الجسدي و/أو أفي المئة من النساء في العالم يواجهن بعض  35وتشير األرقام إلى أن حوالي 

الجنسي، وترتفع هذه النسبة في المنطقة العربية، وترتفع أكثر في البلدان التي تعاني من نزاعات. وعلى الرغم من 
ً تراف المتزايد بأهمية هذه المشكلة وبضرورة ايالئها االع غائبا في موضوع العنف ضد المرأة ، ال يزال اهتماماً فوريا

تصطدم  ،الدول العربية. وبالرغم من قيام بعض الدول بتطوير تشريعات لمكافحة العنف ضد المرأةعدد من دساتير 
لخدمات عملية تنفيذها بعوائق كبيرة، أبرزها غياب التدابير اإلجرائية وصعوبة وصول المرأة إلى العدالة. كما ان ا

ونظم اإلحالة المتوفرة غير كافية، وغالباً ما ال تكون متاحة للفئات المحرومة والضعيفة من النساء، مثل الالجئات أو 
 العامالت المنزليات.

 
في إطار بهدف مساعدة الدول األعضاء في جهودهم للقضاء على العنف ضد المرأة وتنفيذ التزاماتهم الدولية 

تفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة ال سيما منهاج عمل بيجين، واال
يهدف إلى حساب التكلفة  نموذج، قامت اإلسكوا بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة بتصميم منها الهدف الخامس

ي الدولي في مجال استخدام أدوات قياس الكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة. ويبني هذا النموذج على التطور المعرف
ية والواليات المتحدة األمريكية، كأحد التداخالت التي تسهم في تغيير التشريعات والسياسات في البلدان األوروب

 تقديربأول تجربة في جمهورية مصر العربية . أما في المنطقة العربية فقد قامت وخاصة فيما يتعلق العنف ضد المرأة
 مليار جنيه مصري. 2,17وبرزت النتائج أن العنف ضد المرأة يكلف االقتصاد المصري فة العنف ضد المرأة تكل

 

 



على دراسة  وهيئة األمم المتحدة للمرأة زارة شؤون المرأة في دولة فلسطينوواإلسكوا بين وفي إطار التعاون 
لى دولة فلسطين. وتأتي ميدانية إبزيارة  ا أوزوناسمارغأفق تنفيذ نموذج تقدير تكلفة العنف ضد المرأة قامت الخبيرة 

 هذه المشاورات الطالع المشاركين على نتائج الزيارة والبحث في األفاق المستقبلية.
 

 أهداف ورشة العمل -2
 

 تهدف هذه الورشة إلى: 
 رفع مستوى الوعي بمشكلة العنف ضد المرأة وكلفتها الكبيرة على دولة فلسطين؛ .1
النموذج االقتصادي  ختبارالواجب توفرها الالبيانات كلفة العنف ضد المرأة والتعرف على تتقدير أهمية مناقشة  .2

 في دولة فلسطين؛لحساب التكلفة 
  في دولة فلسطين في إطار عملية اختبار النموذج.بناء قدرات الجهات المعنية التعرف على االحتياجات التدريبية ل .3

 

 جدول األعمال المؤقت - 3
 

  .للمشاوراتمرفقاً جدول األعمال المقترح تجدون 
 

  4- المشاركون والمشاركات
 

المجتمع لى إباإلضافة الجهاز اإلحصائي ذات الصلة بما فيها  ةيالحكوم الدوائر والوزارات ممثلي/ممثالت
المتحدة للمرأة صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم ك، والعاملين في المنظمات الدولية دولة فلسطينفي  المدني

 ومنظمة العمل الدولية. 
   

 والتسجيل المكان والزمان - 5
 

في الفترة من  "في دولة فلسطين المرأة ضد للعنف االقتصادية التكلفة تقدير حول " المشاورات الوطنيةستعقد 
يبدأ  هاشمية.في فندق الند مارك في عّمان، المملكة األردنية ال 2017آب/أغسطس  1إلى  2017تموز/يوليو  31
 .2017 تموز/يوليو 31 االثنين يوم منوالنصف  الثامنةالساعة ل جيالتس

 

 بدل اإلقامة اليومي - 6
 

اً مع أنظمة ، تماشيالورشةبدل يومي خالل فترة انعقاد كلكل مشارك/مشاركة مالي بتقديم مبلغ  استقوم اإلسكو 
عبور الجسر لتغطية تكاليف  مبلغ ماليلنثريات باإلضافة إلى اإلقامة واالبدل اليومي يغطي و األمم المتحدة المرعية.

إعالم الفندق و مباشرةالند مارك الحجز وعلى المشاركين والمشاركات الراغبين في اإلقامة في فندق  .التنقتالو
 مشاركتهم في ورشة العمل للحصول على السعر التفضيلي. ب

 
ما فيها المنامة واإلقامة والنفقات األخرى مباشرة مع الفندق مشارك/مشاركة تسديد فاتورة الفندق ب يرجى من كل
 قبل المغادرة.

 

ما يلي يرجى إحضار ولتتمكن اإلسكوا من دفع البدل اليومي والنفقات األخرى وانسجاماً مع إجراءات اإلدارة المتبعة 
 :لورشةيوم افي 
 ؛جواز السفر 



  عبور الجسر.التنقل وإيصاالت 
 

 :ترونيااللك لورشةاموقع  -7
 

حيث تجدون جميع الوثائق على اإلنترنت اإلسكوا على موقع  الورشةخاصة بإلكترونية صفحة  تعيينتم  
قراءات العمل، ووبرنامج ال المذكرة التوضيحيةاألساسية المتوفرة في اللغة العربية و/أو اإلنجليزية بما في ذلك 

  :أي جديد او تحديثعلى  لالطالعنتظم وذلك رة هذا الموقع بشكل مالخلفية. الخ... يرجى التكرم بزيا

palestine-women-against-violence-costing-consultation-https://www.unescwa.org/events/national    

 
 :األمانة العامة - 8  

 
سعدهم تقديم إن أعضاء من موظفي األمانة العامة سيف هذه الورشةفي المشاركة أسئلة بخصوص  ةإذا كان لديكم اي

 .المساعدة
 

 االسم هاتف البريد اإللكتروني
elawady@un.org 978650-1-961  المرأة، اإلسكوا مركز مديرة، مهريناز العوضيالسيدة 

baccar@un.org 978753-1-961 مرأة، اإلسكواالسيدة غيا بكار، مساعدة أبحاث، مركز ال 

bakkari@un.org 

 
 أة، اإلسكواإيمان بكار، مساعدة إدارية، مركز المرالسيدة  978812-1-961
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