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 مشاورة إقليمية بشأن التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

 2017 / أكتوبر تشرين األّول 25-24اإلسكندرية، مصر: 

 

 أ. الخلفية

 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية برعاية مشاورات إقليمية  عقدت، / أكتوبر تشرين األّولمن شهر  25والـ 24في الـ

لهيئة األمم المتحدة للمساواة التابع ، والمكتب اإلقليمي للدول العربية )اإلسكوا( لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة

التكلفة  تحديداإلسكندرية، بشأن ببين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(، والمعهد السويدي 

 ترد أجندة اإلجتماعجمهورية مصر العربية )في االقتصادية للعنف ضد المرأة، في المعهد السويدي باإلسكندرية، 

مت المشاورات اإلقليمية  .(1المرفق  في الوطنية في  اإلحصائية والمكاتبلألجهزة الوطنية للمرأة العربية ونُّظِّ

 ة للمرأةالوطنياألجهزة ممثلي توعية إلى االجتماع  يهدف(. و2في المرفق  قائمة المشاركين العربية )ترد المنطقة

 أهمية تحديد تكاليف العنف ضد المرأة والمنهجيات المختلفة المستخدمة في هذا المجال.على والمكاتب اإلحصائية 

مرأة، تم تطويره خّصيًصا لتحديد تكلفة العنف ضد ال م  اقتصادي عربي مصمّ  نموذج   عرض ومناقشةهدف إلى يكما 

ذته اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة من أجل توليد المعرفة فّ إقليمي ن كجزء  من المرحلة األولى من مشروع  

قتصادية للعنف ضد جتماعية واالوالعواقب اال ،نسانحقوق اإلتحديد سياق ، والمتعّمق القائمة على األدلة، والفهم

 المرأة في المنطقة العربية.

 

 السويد والبيرو ومصر كّل منتجارب  حوللمعرفة المزيد للمشاركين وخالل المشاورات اإلقليمية، أتيحت الفرصة 

على التجربة  المشاركون . كما اطلعةالتكلفتلك  تحديد دراسة أكملتكمثال للبلدان التي  تحديد تكلفة العنف في

 .ةالتكلف تحديدخطة تشغيلية لتنفيذ نموذج  تطويرفلسطين في دولة لالحديثة 

 

 ص هذا التقرير النقاط الرئيسية التي تم تناولها ومناقشتها في مختلف جلسات االجتماع.ويلخّ 

 

 اليوم األّولب. 

 

 الجلسة األولى: كلمات الترحيب

 

 مدير تنفيذي، المعهد السويدي في اإلسكندرية: بيتر ويديرود،سعادة السفير 
 

ب السفير ويديرود بالمشاركين في المعهد السويدي في اإلسكندرية، مشيًرا إلى أّن هذا النهار هو مميّز جدًا إذ رحّ 

ينبغي ال إلى أنّه السفير ألمم المتحدة. وفي كلمته الترحيبية، أشار نشاء ايحتفل العالم بالذكرى الثانية والسبعين إل

وفي  السلطة. لفرضة أو ظاهرة ثقافية؛ بل ممارسة تستخدم خاصّ  مسألةعلى أنّه العنف ضد المرأة مع  التعامل

أن العنف ضد  الوقوف على حقيقة أكد على أهميةو سريللعنف األن ياألساسيمعظم الحاالت، تعدّ النساء الضحايا 

على المجتمع  يؤثّر حقيقة أنّه إدراككذلك و –عواقب وخيمة تتجاوز األثر المباشر على الضحية الفردية  لهالمرأة 

مسألة عائلية كإلى العنف ضدّ المرأة النظر  لفهم أنّه ال يمكن أبدًا وسيلةهو فتحديد تكلفة العنف  على هذاو بأسره.

 ه.لوقفالمناسبة جراءات اإلعن اتخاذ  مسألة اجتماعية وسياسية، ما يجعل الجميع مسؤواًل فهو  ،خاصة
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بشكل فعّال من خالل الجمع بين نشر التوعية، وتغيير السياسات وإنفاذ القانون.  لعنف الجنسانياالحد من يمكن 

تردّد األطباء والقابالت في انتهاك مستقبل ويممارسة العنف الجسدي هو عالمة ضعف وليس قوة. أن  لرجالفيتعلّم ا

م عن انتهاك حقوق اإلنسان مساءلتهتّمت التناسلية األنثوية في حال  هنّ ئالفتيات الصغيرات من خالل تشويه أعضا

لفساد وال يعزى ذلك  ،٪92 تبلغ نسبة ضحايا ختان النساء في مصر تجدر اإلشارة إلى أنّ واألخالقيات الطبية. 

والسلطات الحكومية ذات  الدينرجال و ،وسائل اإلعالملالفشل الكارثي نتيجة  اأيضً بل هو ، فحسب الطاقم الطبي

من أجل الذكورة والعنف بين صل فالويكمن الحّل في . تلك الكارثة يالوصول إلى فاعل علىلعدم قدرتهم  الصلة

 إعطاء الفتيات فرصة أفضل لتغيير حياتهن وتمكين الشباب من االختيار.

 

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  في الدكتورة مهريناز العوضي، مديرة مركز المرأة
 )اإلسكوا( 

 
إلى أن وجودهم يدّل على اهتمام  ةً بت الدكتورة العوضي بالمشاركين في االجتماع، مشيروفي كلمتها الترحيبية رحّ 

مكاتب الو للمرأة الجمع بين األجهزة الوطنية أهميّة إلىوأشارت دولهم واستعدادها الكامل للعمل على هذه القضية. 

وأّكدت على أن العنف ضد المرأة هو مشكلة هذه القضية البارزة. ل للتصدىا لعمل معً لوشدّدت عليه  ئيةاإلحصا

مشكلة، إاّل أّن بعض البلدان قادرة عالمية تتطلب نهًجا شاماًل واستجابةً متعددة القطاعات. ال يخلو أي بلد  من هذه ال

العنف ضد المرأة  بربذلك. ويعتعلى الحد من انتشار المشكلة، في حين ال تزال بلدان أخرى غير قادرة على القيام 

قضيةً عامةً، في حين أن العنف ضد المرأة هو وليس في العديد من البلدان في المنطقة العربية، موضوًعا خاًصا 

في الواقع انتهاك لحقوق اإلنسان له أثر مضاعف سلبي على النمو االقتصادي وحقوق المرأة والرفاهية والصحة 

. اومقاضاة مرتكبيه اللتخفيف من عواقبه حكيمة وقيادةً سياسيًا  تزاًماالمرأة التتطلب مكافحة العنف ضد و العامة.

لمرأة ودعمها واتخاذ خطوات عملية حماية لتوفير الحكومات العربية الالعوضي إلى ضرورة  ةالدكتور توأشار

العنف وتحقيق قفزة نوعية نحو خفض معدالت العنف ضد المرأة، الذي ال يؤثر فقط على المرأة التي  ةفللتقدير تك

 ا على االقتصاد.بل أيضً  عنفتعرضت لل

ا بناء تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة. ومن المهم جدً  لفرضوال يعدّ اإلصالح التشريعي هدفًا وإنما وسيلة 

والوكاالت المختلفة والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لدعم الجهود الرامية  المحافظات على نطاقشراكات 

 إلى وقف العنف ضد المرأة واالستفادة من نتائج البحوث والبيانات المتاحة عن العنف ضد المرأة في المنطقة.

 

المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين هيئة األمم ل أليكو، نائبة مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية السيدة بليرتا
 المرأة

 
أعلى معدالت انتشار للعنف ضد المرأة في العالم. وتذكرنا  تسّجلالسيدة أليكو المشاركين بأن المنطقة العربية  نبّهت

من  مختلفة أشكااًل تقبل على نطاق واسع  -بين الرجال والنساء-العديد من المواقف  دراسات مختلفة في المنطقة بأنّ 

العنف، باعتبارها معاملة معتادة للزوجات والبنات واألخوات، إال أن االستجابة ال ترقى إلى مستوى التحديات. 

لم تطبق العديد وعلى الرغم من التقدم المحرز في لبنان وتونس واألردن هذا الصيف في إلغاء القوانين التمييزية، ف

 لنساء والفتيات من جميع أشكال العنف.تشريعات شاملة تسعى إلى حماية امن البلدان بعد 

 

نموذج عملي لتقدير تكلفة تصميم عن  واإلسكواوأسفرت الجهود المشتركة التي بذلتها هيئة األمم المتحدة للمرأة 

 ةفي المنطقة، وال سيما االفتقار إلى البيانات ويقترح منهجي الظروفالعنف الزوجي، وهو نموذج يأخذ في االعتبار 

 جمع معلوماتهذه األداة الخطوة األولى، وسيكون من المهم وتعتبر احتياجات البلدان. تصميمها حسب يمكن 

 تنفيذ ذلك في المنطقة. يةكيفحول مجدّدًا، بعد سنة  من اآلن 
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ممّثلة بالسيدة آسا ألدن نيابًة عن سعادة )سعادة سفيرة السويد للمساواة بين الجنسين، السيدة شارلوتا سبار، 
 السفيرة سبار( 

 

ولها آثار مضاعفة في المجتمع.  كبيرةالتكلفة االقتصادية واالجتماعية للعنف ضد المرأة  اعتبرت سعادة السفيرة أنّ 

اركة في المش وصعوبة في، المرتّبلذلك من العزلة، وعدم القدرة على العمل، وفقدان  وقد تعاني المرأة نتيجةً 

. وعلى الصعيد العالمي، اأو أطفاله اهتأو أسر نفسهاقدرة المحدودة على رعاية ناهيك عن ال، يوميةاألنشطة ال

تقدّر إذ لمعالجة هذه المسألة.  ملّحةحاجة  تبرزنساء وفتيات للعنف في حياتهن، و 3تتعرض امرأة من بين كل 

 حان الوقتف٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي. 2بـالتكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة على الصعيد العالمي 

 م  عالللتدّخل من أجل تأمين أمام الجهات الفاعلة الجديدة  طريقوتمهيد ال المعايير الذكورية المدّمرةلمكافحة  اآلن

 من العنف. خال  للنساء والفتيات 

 

 بياناسامعالي وزير الدولة لشؤون المرأة اللبناني جان أوغ

 

وطنية إلنهاء  الترحيبية، على أهمية وضع استراتيجية   كلمته، في الضوء السيد أوغاسابيان معالي الوزيرط سلّ 

علق من أهداف التنمية المستدامة المت 5العنف ضد المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف 

 وعرضج هذه المسألة في جدول األعمال كل يوم وفي كل مكان. كما شدّد على أهميّة إدرا بالمساواة بين الجنسين.

ش تجريم التحرّ كتجريم الجناة: تقضي ب البنان، حيث أجريت بعض اإلصالحات القانونية مؤخرً  مثااًل معالي الوزير 

المادة  وكذلك إلغاء قوانين الضمان االجتماعي التي كانت تمييزية؛ وتعديل؛ ةالعام واألمكنةالجنسي في مكان العمل 

ا تحديد دور كل شخص "من المهم جدً  هر السيد أوغاسابيان أنّ من القانون الجنائي "قانون االغتصاب". وذكّ  520

واالقتصاد ا لفهم تأثير العنف ضد المرأة على المجتمعات عتماد االستراتيجيات ولكن أيضً يس فقط الع لوكل مشرّ 

للتصدي للعنف  ،لضمان تخصيص ميزانية مناسبة ،االستراتيجيات الوطنية تكلفةتحديد  ، مؤّكدًا على أهميّةا"عمومً 

 ضد المرأة.

 

 الجزء األّول –الجلسة الثانية: تحديد التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة 

 

 ناتا دوفوري( رصد )الدكورةأداة ودعوة و لماذا تقدير تكلفة العنف؟ سياسة،

 

تناولت الدكتورة دوفوري في عرضها، أهمية تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة. فالتكاليف الكبيرة التي 

من أكثر أشكال العنف شيوًعا في كل  1شريك. ويعدّ عنف الالقومى تتكبّدها المرأة لها آثار خطيرة على االقتصاد

نساء تعاني من العنف الجسدي أو الجنسي في جميع أنحاء العالم،  3. وتظهر الدراسات أن امرأة من بين كل البالد

اإلمكانات البشرية  الشريكعنف ف يضعكما على. األعلًما بأن معدل العنف ضد المرأة في المنطقة العربية هو 

 ويؤثر على رفاه األطفال واألسرة.

 

 ا.يعترف بها دائمً  والآثاره ال ينظر إلى  لذا، اجسديً  ىً أذ بالضرورة ضد المرأة أو العنف الشريكعنف يشمل  ال

ؤدي العنف إلى اكتئاب، ونوبات يقد كما . ةالخاص األماكنفي تحصل  ا، ألنهةغير مرئيهذه اآلثار كون تيمكن أن و

 الدخلالت العمالة أو معدّ ا إلى انخفاض ي أيضً ؤدّ ييمكن أن وهلع، وقلق، وغير ذلك من أشكال الضرر النفسي. 

                                                        
 يستخدم مصطلح العنف الزوجي كمترادف لمصطلح عنف الشريك في المنطقة العربية لإلشارة إلى المتزوجين1
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 واتيالنساء الل ه غالبًا ما تعانيإلى أنّ نتائج األبحاث انخفاض دخل األسر المعيشية. وتشير وبالتالي أو اإلنتاجية، 

 نيتعرض ال لواتيال مقارنةً مع٪ 35لدخل بنسبة ايتعرضن للعنف من عدم استقرار أكبر في العمل؛ وانخفاض 

 .وجلسات العالج النفسيالشهري للعالج الطبي  ن٪ من دخله20حوالي  ندفعيكما للعنف، 

 

وبسبب االفتقار إلى البيانات المتاحة، يكاد يكون من المستحيل إثبات أن العنف ضد المرأة يشهد انخفاًضا. لذا من 

تمّس من حوادث العنف آثار فورية وعواقب طويلة األمد. و كل حادث  لفالمهم فهم أثر العنف على المجتمع برّمته. 

المنزل بسبب معظم هذه التأثيرات المجتمعات واالقتصادات ككل. وفي كثير من البلدان، تعود النساء اللواتي يتركن 

ك األسرة. ففي مصر، على سبيل المثال، تتر ىعلمالية  آثار  يترتب عليه لزوجي إلى منازل آبائهن، ما العنف ا

 في المائة إلى منازل أسرهن. 97ما يقارب الـ من بينهن يعودوكل عام بسبب العنف،  منزلهاأكثر من مليون امرأة 

 

عنف ضد المرأة. وتشمل هذه للي للتصدالة لصانعي السياسات، من أجل وضع برامج فعّ  وحقائق تقديم وقائع ينبغي

 للعنف أن يضعفدلّة على تكلفة عدم اتخاذ إجراءات، أو بعبارة أخرى اآلثار على االقتصاد وكيف يمكن األالوقائع 

ذات االستثمار لتحديد مجاالت  التدّخالت الوقائيةعلى فعالية  ويلزم كذلك تقديم أدلّةبرامج الرعاية الحكومية. 

 .ةالشامل التخاذ اإلجراءاتموارد الالزمة أدلة على الوكذلك األولوية من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، 

 

الخدمات ذات  تقديم أن البلدان ذات الدخل المرتفع ترّكز على تكاليف ،وأظهرت نتائج دراسات التكاليف السابقة

زت الدراسات ركّ ففي البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، أّما . اشائعً  اأمرً للمساعدة التماس الناجين  يعدّ  إذالصلة، 

تقيس الدراسات في المقام األول واإلنتاجية، وهو أمر بالغ األهمية للنمو االقتصادي لهذه البلدان.  الخسارة فيعلى 

 .يتعّرض ومن ال يتعّرض للعنف لكل منجورأو الفجوات في األ عن العمل اإلنتاجية من خالل التغيب الخسارة في

 

 بالغ األهمية وقوف مكتوفي األيدي أمًراالوفي الختام، يعتبر تحديد التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة أو تكلفة 

فعاليتها من حيث كذلك التدخالت الوقائية و تأثير إثباتأيًضا . ومن المهم التحّركالحاجة الماسة إلى  في إبراز

من أجل تحديد االحتياجات من الموارد يفترض ا، لالستثمار. وأخيرً دة التكلفة لتسليط الضوء على مجاالت محدّ 

 وتحسين مخصصات الميزانية.المساواة بين الجنسين ة المراعية لمنظور يناتقديم الخدمات للميز

 

 الجهود المبذولة في السويد وأوروبا )الدكتورة آسا إلدن(
جهود الحكومات، على الرغم من  من أولويّاتكن يالعنف لم  ةتكلفتحديد أن مداخلتهاعلى شدّدت الدكتورة إلدن في 

ويؤثر اتساع أو ضيق تعريف العنف ضد المرأة على وضع السياسات مكافحة هذه الظاهرة. على  العمل ه قد تمّ أنّ 

وحساب تكلفة العنف في مجتمع معين. في السويد، لم تكن الموارد المخصصة لمعالجة العنف ضد المرأة كافيةً 

 الوقاية خيًا. ولكن تّم مؤخًرا تخصيص المزيد من الموارد للتصدي للعنف ضد المرأة، كما أن االستثمارات فيتاري

 باتت ملموسة. من العنف

 

من المهم جدًا أن نفهم "من الذي يدفع تكلفة العنف ضد المرأة؟" في أغلب السياقات، تدفعها الضحية نفسها. وتختلف 

 ،والبلدان المتوسطة الدخل ،والخبرة في دراسات التكاليف بين البلدان المنخفضة الدخلآثار العنف ضد المرأة 

والبلدان المرتفعة الدخل، ويجب على جميع هذه البلدان أن تتعلم من بعضها البعض. كما يجب أن نأخذ في االعتبار 

 الجوانب الكمية والنوعية على السواء.

 

 جوانب التكاليف هي كاآلتي:
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o ا من ا كبيرً يشكل جزءً الذي )والقطاع القانوني  ة(العاجل المعالجةالتركيز على )المباشرة: الصحة  التكاليف

ال على مث)جتماعي، والتكاليف الشخصية الرفاه االو، مثاًل(السجن تكاليف التكاليف القانونية وكالتكاليف، 

 غطييالتي  - دار اإليواء للنساءمثل )والخدمات المتخصصة  (،أضرار الممتلكات والنفقات المتحركة ذلك

 في معظم األحيان المجتمع المدني، وليس الحكومة( تكاليفها

o االقتصادية المواردغير المباشرة: فقدان  التکاليف 

o  الممكن  الخوف"(، نوعية الحياة )من حسابالتكاليف غير الملموسة: التأثير البدني والعاطفي )"من الممكن

 (واحدة سنة خاللنوعية الحياة  تراجعحساب 

 

 الجزء الثاني -: التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة الثالثةالجلسة 

 
 او( في البيرو )الدكتور أريستيدس فارا هورنا(فضد المرأة )إيبالشريك التكاليف التجارية الناجمة عن عنف 

 

 فيها:حدّد الدكتور فارا هورنا أربع فئات من العنف يجب على القطاع الخاص النظر 

 : العنف من قبل الغرباء مثل السرقة. تخّصص عادة ميزانية كبيرة لألمن والكاميرات1النوع  •

 : اعتداء العمالء على موظف )العنف المسلح وما إلى ذلك(2النوع  •

 : مشاجرة بين مديري اإلدارات بما في ذلك التحرش الجنسي3النوع  •

 : العنف الذي يحدث خارج مكان العمل4النوع  •

 
 يستفيدلرابع ال النوع اوفي كثير من األحيان، تخصص الميزانيات لألنواع الثالثة األولى من العنف، في حين أن 

العنف الذي يحدث خارج مكان العمل على إنتاجية أي شركة، يؤثّر من المخصصات المالية. ومع ذلك، ف عادةً 

. ويوضح ذلك أن التكاليف ال للمنظمة وديةالثقافة يتعارض مع ال الشريكعنف  كما أنّ  بسبب تغيب الموظفين.

، مثل كلفة اإلجازة التجارية األعمالعلى  غير مرئية الشركات أيضا تكاليف تدفعتتكبدها الضحايا فحسب، بل 

 المرضية.

 

ثمانية شركة في البيرو. من بين هذه الشركات، أبلغ  مئتين وإحدى عشرة ،2012واستهدفت دراسة أجريت في عام 

 لألعمال تكاليف غير المرئيةال. وبلغت همبين موظفات في ما الشريكحاالت عنف عن  100من أصل  مديًرا وثالثون

نتائج مماثلة.  حيث ظهرتباراغواي وبوليفيا، الفي  نفسها جرى تكرار الدراسةوا. مليارات دوالر سنويً  7نحو 

 400أكثر من  تالعنف ضد المرأة في القطاع الخاص، شارك منعالرامية إلى  وضع التدابيروعقب نشر النتائج و

 تدابيربيرو وباراغواي بالشركات الخاصة التي تستثمر في الحكومتا  ونّوهت. الشريكعنف  مواجهةشركة في 

تعزز اإلقرارات الضريبية القائمة على االستثمار وحماية الضحايا. وأظهرت من شأنها أن التي  ةلاوالعم الوقاية

 تدابير في بوليفيا.هذه الاألدلة فعالية تكاليف 

 

 وتقدير تكلفة العنف ضّد المرأة )السيدة زهرة خان( ة المراعية لمنظور المساواة بين الجنسينيناالميز

 
ستخدم ت ،وضع ميزانيةل مقاربةهي  ،"لمنظور المساواة بين الجنسينة المراعية ينايزمال"أوضحت السيدة خان أّن 

ج أهداف ادمإوينطوي على ذلك  ت.االنساء والفتي السياسة المالية واإلدارة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين

الموارد مع  االلتزامات مقاربةال ههذ وائمتكما التخطيط الحكومي ووضع الميزانيات،  فيالمساواة بين الجنسين 

اعتبارات المساواة بين الجنسين في جميع مراحل عملية الميزانية، بما هذا النوع من الميزانيات راعي ي. والمناسبة
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تتعدّد منهجيات تقدير تكاليف تقديم الخدمات الحكومية.  ة والتنفيذ والتقييم.ينافي ذلك التخطيط والبرمجة والميز

إلى  باالستنادلحساب الموارد المالية الالزمة لتحقيق هدف إنمائي أو تقديم خدمة  "تحديد تكلفة الوحدة"ستخدم يُ ف

 تكاليف الوحدة الخاصة بالسلعة / أو الخدمة الفردية.

تحديد تكلفة وتكاليف مشكلة معينة. أّما  اعية الشاملةماالقتصادية واالجتاآلثار  "تكلفة التأثيراتتحديد " كشفيو

ر يقدّ حلّل الفجوات بين الجنسين في الخطط والميزانيات ويف "لمنظور المساواة بين الجنسينة المراعية يناالميز"

 تكلفة اإلجراءات المطلوبة.

 

في تقدير تكاليف خطط العمل  ة المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين"يناللميزويتمثل أحد العناصر الرئيسة "

على النحو المحدد في الخطط الوطنية والقطاعية  الجنسينو/أو أولويات  المساواةمراعاة منظور الوطنية بشأن 

والقانوني  اتيطار المؤسسي والسياسإللعنف ضد المرأة تحليل نطاق المشكلة وااتقدير تكلفة  يشملووالمحلية. 

 والتكاليف الوطنية لمعالجة المشكلة والثغرات المالية والتمويل الحكومي وكيفية تأثير هذه القضايا على المجتمع.

 

ضمان توافر قوانين في ة المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين" ينانقاط التركيز الهامة "للميز ىحدإتمثل تو

بدون التمويل فوأنظمة وبرامج وهياكل إدارية مناسبة لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة وأهمية التمويل الكافي. 

المعايير الدولية لقياس المخصصات للمساواة بين تمثّل الكافي، تكون فرص الحكومات أقل في تحقيق النتائج. و

الموارد  حولبين الجنسين من أجل جمع البيانات  مراعية لمنظور المساواةة اليناميزالجنسين الجوانب الرئيسة لل

أن "نسبة البلدان  1-ج -5مؤشر التنمية المستدامة  ويوضح. وأولوياتهن النساء والفتيات المخصصة لتلبية احتياجات

 مدخاًل كون توتمكين المرأة يمكن أن  وإصدارها للمساواة بين الجنسين ةالعام المخصصاتتتبع ل انظامً  تملكالتي 

 لرصد الجهود في كل بلد".جيدًا 

 

 مهريناز العوضي( ةبشأن تحديد تكلفة العنف ضد المرأة )الدكتور ةالعربيالمنطقة الجهود المبذولة في 

 

وقدرتها على تحصيلها العلمى العوضي أن العنف ضد المرأة يؤثر سلبًا على صحة المرأة و ةالدكتور تأوضح

التركيز كما يؤثّر على االقتصاد الوطني. ومن أجل وضع حدّ للعنف ضد المرأة، يجب على الحكومات وضع أطر  

تدعم اإلسكوا، بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، من جهتها، . شامل تشريعية وإجراء إصالح دستوري

طويلة اللسياسات. وتتضمن الخطة على امل ا لحساب تكلفة العنف ضد المرأة بهدف إدخال إصالح شافلسطين حاليً 

 التجربة. هذه إلجراء األجل دعم المزيد من الدول العربية 

 

تجاه العنف ضد  ومفاهيمهم القرار صنّاع وقرارات مواقفأداة لتغيير  التكلفة ليس هدفًا بحدّ ذاته بل هوحديد ت

 العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" إلى مرحلتين: حساب تكلفةالمرأة. وينقسم المشروع اإلقليمي الحالي "

o  :عنف التصدى للالبلدان العربية من حيث  للتعرف على وضع ( إرساء أسس مشروع1المرحلة األولى

( تحديد المنهجية التي يمكن 2تكلفة العنف ضد المرأة،  لتقديرضد المرأة والممارسات المستخدمة 

( النظر في العالقة بين العنف ضد المرأة والصحة 3، لقياس تلك التكلفة استخدامها في الدول العربية

ا وتطوير نموذج اقتصادي وفقً في المنطقة العربية  وما ال يصلح يصلح عمله( تحديد ما 4واالقتصاد، 

 لذلك.

o :في المنطقة على األقّل. البلدان واحدة من النموذج االقتصادي في تجربة المرحلة الثانية 
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 حول تجارب الدول العربية حلقة نقاش: 4الجلسة 

 

 )د. نجالء العدلي، المجلس 2015مصر  للعنف الجنساني، مسح لتحديد التكلفة االقتصادية –تجربة من مصر 
 للمرأة، السيدة وفاء ماجد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء( القومى

 

الجهاز  وأطلق. 2015عام النجزت في التي أُ ، تكلفةعملية تقدير التنفّذ مصر هي أول دولة في المنطقة العربية 

للمرأة، أول  القوميوالمجلس  ،بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان ،المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

بين  على النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنالعنف  دراسة استقصائية وطنية لقياس انتشار مختلف أشكال

شمل ذلك التأثير على صحة المرأة والصحة اإلنجابية والرفاهية العامة والتكاليف االقتصادية يسنة. و 64و 18

صانعي السياسات الدراسة االستقصائية ه وجّ تتوقع أن موالمجتمعات، والدولة ككل. كان من ال ،المرتبطة باألسر

 .في مصرضد المرأة العنف  كافحةمدلة لأتستند إلى راتيجيات وخطط عمل تصياغة اس نحو لمخططينوا

 

الدراسة أن التكلفة االقتصادية الناجمة عن العنف ضد  وتبيّن فيامرأة.  22.000من أجريت مقابالت مع أكثر ف

مليار جنيه. ولكن تختلف ظروف كل بلد، لذلك ال يمكننا تطبيق نموذج اقتصادي واحد على  2,17المرأة تبلغ نحو 

بلدان. على هذا لن يكون عمليًا األخذ بخبرة واحدة وتطبيقها على جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، ال تركز جميع ال

أن مصر  إاّل االقتصادية في أوروبا وأمريكا الالتينية إال على العنف األسري.  ةفلالدراسات التي أجريت بشأن التك

في العمل،  الممارس العنف الدراسة االستقصائية فينظرت أرادت أن تعالج مسألة التحرش في الشوارع. و

 وزواج األطفال. (تشويه األعضاء التناسليةختان اإلناث )والمؤسسات التعليمية، والنقل العام، إلى جانب 

 

 :الدراسة االستقصائيةبعض نتائج 

o  نساء لختان اإلناث 10من أصل  9تتعرض 

o 27 18الـقبل سن  تزّوجن٪ من النساء  

o النسبة األكبر من العنف النفسي تأتي 

o  عن العمل التغيّبتفقد األسرة الدخل بسبب 

o كل عام بسبب العنف مليون امرأة منزلهارك تت 

o  عن المدرسة بسبب العنف يتغيبونطفل  113.000: للمعاناةاألطفال يتعّرض 

نحن بحاجة إلى أن نسأل النساء لذلك، . تهقبل دراسة تكلف دراسة استقصائية عن مدى انتشار العنفمن المهم إجراء 

 .يجب حصرهافي المجتمع، ونحدد أي شكل من أشكال العنف له عواقب 

 

 اليوم الثانيج. 

 حول تجارب الدول العربية حلقة نقاش: 4الجلسة استكمال 

 

 (فلسطين )السيدة نوال نبيل، وزارة شؤون المرأة، والسيدة رانيا محمود ربةتج
 

من قبل اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة طبّق النموذج االقتصادي اإلقليمي الذي تم تطويره دولة تستكون فلسطين أول 

ة في تعدّ بيئة السياسة العامّ وفي االعتبار القواسم المشتركة واالختالفات بين الدول العربية.  الذى يأخذ، للمرأة

ة يناميزلتطبيق اصلة الجهود الوطنية اتية لتطبيق هذا النموذج، حيث تتوفّر إرادة سياسية قوية لموؤفلسطين م

قت الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين. وقد صدّ 

وامرأة، بل يشكل طبقة إضافية  بين رجل   االحتالل ال يميّزتوفر بيانات عن انتشار العنف. ها كما أنظات، دون تحفّ 
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ا لذلك. العنف وفقً  قياسأدوات يلزم تعديل  لذا. ةمختلفبأشكال . ويتعرض كل من النساء والرجال للتمييز من التمييز

دراسة استقصائية  وسيتمّ إجراء، 2011و 2005وقد تم إجراء دراسة استقصائية حول العنف ضد المرأة في عامي 

لتحديد كيفية  )مكتب فلسطين(هيئة األمم المتحدة للمرأة اإلسكوا وا مناقشات مع جري حاليً ت. و2018عام الفي  مقبلة

العنف انتشار  الدراسة االستقصائية عن مدىالتكاليف. ويشمل ذلك ما إذا كان سيتم دمجها في حساب دراسة  تطبيق

ها بشكل منفصل. ومن األسئلة األخرى التي ينبغي طرحها؛ "هل نسأل النساء فقط أم نسأل ؤأو إجراضد المرأة 

 تعرضن للعنف؟"ي لواتي، بما في ذلك آباء البنات الأفراد األسرة الموّسعة نشركجال أيضا؟" و"هل الر

 

 الجلسة الخامسة: فجوات في البيانات

 

 االستبيان )الدكتور مروان خواجا( ملّخص والرّد على النشرة السكانيةعلى  توافر البيانات بناءً 
 

في المئة من السنوات  17اإلبالغ عن مؤشرات بنسبة  تمّ و. العربية في المنطقة ثغرات ملحوظة في البيانات تظهر

 ال تضع عادةً اإلحصائية الوطنيّة لمكاتب ا إاّل أنّ . لملّخص االستبياناستجابة  2014و 2000القطرية بين عامي 

تحديد ثير على تمويل البرامج وا في التأا رئيسً توافر البيانات عنصرً  . ويعدّ ضمن أولويّاتها مسألة العنف ضد المرأة

المواضيع الرئيسة للبيانات أّما فجوات ملحوظة في البيانات في المنطقة العربية.  تظهرلكن ومخصصات الميزانية. 

عدم  في في ما يخّص توافر البيانات يويتمثّل التحدّ هي السكان والعمل والتعليم والصحة والفقر والثقافة. فالمتاحة 

 العقبات التي تعترضكذلك في والقيود المفروضة على القدرات في معالجة البيانات، في األولية، والبيانات توفّر 

 المسح الصحى الديمغرافىأجري فقد العنف ضد المرأة، بشأن لبيانات بالنسبة ل. وعنها واإلبالغنشر البيانات عملية 

مصر واألردن والمغرب. وأجريت دراسات استقصائية خاصة أخرى في مصر وفلسطين والعراق. كّل من في 

من أجل االستفادة من  تعزيز العالقة بين مكاتب اإلحصاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية األخرى جبيإذًا، 

 .البيانات بطريقة أكثر فعالية

 

 فجوات في البيانات )الدكتور أريستيدس فارا هورنا(
 

 حدّد الدكتور فارا هورنا أربعة أنواع دراسات تكلفة:

، بما في ذلك التكلفة على مستوى األسرة بأكمله االقتصادعلى العنف الزوجي  أثريحدّد : أثر تقدير التكلفة( 1

 والمجتمع المحلي وعلى المستوى الوطني

 تأثير العنف الزوجي على الشركات وربحها :( التكاليف على الشركات2

للعنف الزوجي بما للتصدى  لتنفيذ تدابيرفهم ما هو مطلوب  :متطلبات الموارد للخدمات وخطط العمل الوطنية( 3

 التشريعات طبيقفي ذلك ت

التدخالت  ديرالمدخالت لتقو - التكلفةفعالية تدخالت محددة وفعالية  من بدقّة التحقّق :( فعالية تکلفة التدخالت4

 التي ينبغي توسيع نطاقها

 

حاجة إلى التمييز بين التكاليف القصيرة والطويلة األجل، والتكاليف المباشرة  تبرزلتحديد أطر تقدير التكاليف، 

وغير المباشرة، والتكاليف الملموسة وغير الملموسة، والتكاليف النقدية وغير النقدية. وتحدث هذه على مستويات 

التكاليف. ويمكن أن يكون ذلك على مستوى  سيقدّراألمر لكل بلد التخاذ قرار على أي مستوى يترك مختلفة، و

 الفرد أو األسرة المعيشية أو المجتمع المحلي أو األعمال التجارية أو الدولة أو االقتصاد الوطني.
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لمنع النفقات بقدية المباشرة مثّل التكاليف المادية أو النتويبرز تصنيف مقبول على نطاق واسع لهذه التكاليف. وت

العنف، ومعالجة الضحايا، وإلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم. أّما التكاليف غير المادية أو النقدية غير المباشرة 

اإلنتاجية،  ونقصالمشاركة في سوق العمل،  نسبة وتراجع الفرص، وتكاليف زيادة التغيب عن العمل، ضياعشمل فت

بين األجيال. وتشمل التكاليف المباشرة غير المادية وغير النقدية زيادة  في ما وانخفاض اإلنتاجية، األجور تدنّيو

ملموسة وغير التكاليف غير ال ونعدّ منالمخدرات والكحول واالكتئاب.  اإلدمان علىالمعاناة والمرض والوفاة و

 اآلثار النفسية والمعرفية. ،بين األجيال على األطفالفي ما مباشرة للتأثيرات النقدية غير ال

 

ا للتعقيد الذي ينطوي عليه تقدير التكاليف غير النقدية نظرً  مناسبومع ذلك، ال يمكن تقدير كل هذه التكاليف بشكل 

نفاق من ( اإل1: يفترض تقدير خمسة تكاليف رئيسة وهي مستوى األسرة على تكاليفال فمن بينأو غير الملموسة. 

تكاليف كذلك ، والمأوى، والقضاء، وبوليصة التأمينتكاليف ، ويةلطبا تكاليفال ذلك ل. ويشماألموال الخاّصة

يام األاألجر بسبب الغياب، و م مبلغ منحس ي، وهيرادات الضائعة( اإل2، والممتلكات. الخدمات االستشارية

نقص ( 3، وتأثير أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر. لنساءلوأيّام التعليم الضائعة ألطفال، ل الضائعة ةيالدراس

 معدّل اإلصابة باألمراض( التأثير على 4. واإليرادات ةملاالع القوىاإلنتاجية، مثل التأثير على مشاركة المرأة في 

بسبب األلم المزمن  الخسارة( 5. الشريكقبل جرائم قتل النساء من  احدث ثلثتوالوفيات. وفي الوقت الراهن، 

 والمعاناة.

 

على الصعيد الوطني الخسائر على مستوى األسرة التي يمكن التي يمكن تقديرها رئيسة الربعة األ تشمل التكاليف

سر الدخل، ألإذا فقدت اف (،تمثل بفقدان الناتج على المستوى الوطنيتيمكن أن )تقديرات كلية  للتوّصل إلىتجميعها 

تتكبد الحكومات تكاليف من جهتها، يرادات الضريبية. اإليمكن أن يؤثر بعد ذلك على  مانتاج إلاالشركات تخسر 

والتدريب المهني وتكاليف  والمساكنلتوفير المساعدة للنساء الناجيات من العنف، بما في ذلك الرعاية االجتماعية 

 .الحمايةبرامج على نفقات أخيًرا، الحكومات  تتكبّد كماالخدمات )التكاليف المباشرة(. تقديم 

 

أنواع اإلصابات، وتكلفة كل نوع من أنواع العالج  حولتكاليف الصحية، نحتاج إلى إدخال بيانات الومن أجل تقدير 

أي  توضحمن اإلصابات، ومعلومات  يعانين من نوع  محدّد  )بما في ذلك تكاليف التشخيص(، وعدد النساء اللواتي 

 وإلى النساء )مثل النقل من تتكبّدهاالحكومة أو التأمين، وما هي التكاليف اإلضافية التي  تغطيهجزء من التكاليف 

 المستشفى(.

 

ة. وتشمل هذه التحديات أحجام العينات ونوعية البيانات، ومع ذلك، تظهر تحديات في تقدير هذه التكاليف بدقّ 

، والتكاليف الكاملة والمتوسطة والهامشية، والعبء االستدالليةوالتحليل التفاضلي، واستخدام مالءمة المتغيرات 

عن التكاليف اإلضافية التي تنفقها النساء على األدوية بسبب  أخرىال تتوفّر بيانات كما أنّه الكلي على النظام. 

 خالل الدراسات االستقصائية. في لى أجوبة في هذا الشأنعإيجاد وسيلة للحصول  حاجة إلىال وتكمنالعنف، 

 

خرائط لجميع الخدمات المتاحة ال" ورسم طلب المساعدةإنشاء "سلوك  الخطوة األولى لقياس التكلفة فيتكمن 

جميع القطاعات، بما فيها قاعدة لتقييم مقدار تكلفة تقديم الخدمات للضحايا والناجين في  تتوافرللمرأة. ويجب أن 

 عالج إصابات محددة وتكاليفتكلفة تقدير  ذلك ، والخدمات االجتماعية. ويشملحفظ األمنالصحة، والعدالة، و

شركات التأمين والنظم الطبية  تتكبّدهااألشعة السينية والجراحة. ويلزم إجراء البحوث لقياس التكلفة التي ب الفحص

بل تعّرضن للعنف ) واللواتي لم يتعّرضن ضنق بين النساء اللواتي تعرّ رّ الوطنية والحكومات. وعلينا أن نف

 ب االزدواجية في الحساب.سباب أخرى( من أجل تجنّ ألصابات إل
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كما للعنف.  نضهض لها النساء ومدى تعرّ العنف التي تتعرّ  معدّل تكرار أعمال نأخذ في عين اإلعتباروعلينا أن 

 على محمل الجد. السياسات هذه األرقام صانعو ن يأخذلإال وعلينا التوّصل إلى تقدير  مقبول  لهذه التكاليف، 

 

 جلسة تفاعلية حول نماذج التكاليف –كافيه روبن 

 

إجراء  يمكن ( كيف1ستناد إلى المواضيع التالية: ضّم كافيه روبن ثالث مجموعات؛ ناقشت كل منها موضوًعا باإل

دراسة تقدير  التي تليوالخطوات  الدعوة( 3لتكاليف التجارية؟ لإجراء تقدير يمكن ( كيف 2لتكاليف؟ ثر اتقدير أل

 التكاليف.

 

 أثر التكاليف؟ تقدير يمكن كيف -1

لتصدي لزيادة التدابير من أجل نحن بحاجة إلى التوصل لطريقة أفضل للتشاور مع صانعي السياسات  •

للعنف ضد المرأة ما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق وفورات في الميزانية الوطنية. ونظًرا الرتفاع تكلفة 

نة، لبرامج معيّ  محددةن الحكومة من تخصيص ميزانيات منه سوف يمكّ  فإن الحدّ  العنف ضد المرأة،

 كبرنامج  لمكافحة الفقر مثاًل.

مقدمي الخدمات دراسة استقصائية حول كيف يمكننا قياس تكلفة تقديم الخدمات؟ نحن بحاجة إلى إجراء  •

. إذا كان من تهمخدممدّة ومقدّمي الخدمات  وتكلفتها وتكاليف أجور ،معرفة تكاليف إيجار جميع المعدّاتو

 .فباستطاعتنا تقدير متوّسط هذه التكلفةالتكلفة الكاملة،  حساب الصعب

البيانات اإلدارية في ما يخّص الفرق بين "بيانات االنتشار" و"البيانات اإلدارية": يجب أن نكون حذرين  •

ال يتم وبالتالي  ،بعدم اإلبالغأحيانًا على سبيل المثال، تقنع الشرطة النساء فقيقة. غير دعادة في ال نّهاأل

 ساب هذه الحالة.تحا

 سات من التدريس بسبب العنفدرّ متتمكن ال الطفال عندما األرأة على تعليم مكن أن يؤثر العنف ضد اليم •

هذا التأثير على تعليم  إدراجينبغي لذا ، أو لمشاهدة األطفال للعنف فى المنزل بين األبوين الواقع عليهن

 التكاليف.حساب  طفال فياأل

التكاليف  سوف تتذكرإذا كانت ما ، وعن تعّرضها للعنف المرأةستكشف كانت ما إذا هو ما يثير القلق  •

 .عليهالمترتبة 

 

 كيف يمكن تقدير تكاليف األعمال؟ -2

القطاع الخاص هو حليف قوي في مكافحة العنف ضد المرأة. إذ يمتلك الموارد الضرورية والوسائل الفعالة  •

مستدام، نحن بحاجة هذا القطاع بشكل  لتزامامن أجل ضمان و. لذلك، ومحاربتهضد المرأة العنف  لمنع

، ولكن أيضا على إنتاجية األعمال فحسب المرأة تأثيره ليس علىعلى الصلة بين العنف و التشديدإلى 

 الموظفين. وتبديل

بسبب التأخر، والتغيب، )عمال األر العنف على إنتاجية يأثتمدى تستوعب يجب على الشركات الخاصة أن  •

هذه المشكلة على الموظفين، وتؤثّر نتاجية. اإل، وكيف يؤدي ذلك إلى انخفاض (وعدم التركيز، والفصل

 .في الربحكبيرة، ما يؤدي إلى خسارة الحقة  تهاتكلفو، العاملةاليد إنتاجية على و

ووضع  ارف،التي تشوب المعيوصى بإجراء حوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد الثغرات  •

 لعناصر الفاعلة في االقتصاد.لتحقيق المساواة في الفرص لجميع ااستراتيجيات 
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 التكاليفالدعوة والخطوات التي تلي دراسة تقدير  -3

 

ا بل هي أداة ينبغي استخدامها لتغيير مواقف وتصورات تقدير التكاليف هدفً  حولال ينبغي اعتبار الدراسات البحثية • 

 العنف. منع صناع القرار لالستثمار في

 استخدامها للتأثير على الجمهور المستهدف. جبا ويطريقة عرض النتائج مهمة جدً • 

 

 جلسة اإلختتام

 

حصاءات إلومكاتب ااألجهزة الوطنية المعنية بالمرأة ممثلى للجمع بين أتاحت المشاورات اإلقليمية فرصة عظيمة 

الوطنية لإلحصاءات التحديات التي ينطوي عليها  المكاتبالوطنية. وفي المناقشات التي تلت العروض، بحثت 

ي قواعد البيانات الوطنية الحالية بشأن المتغيرات بما في ذلك الثغرات الكبيرة فالعنف ضد المرأة تحديد تكاليف 

بشأن  وحدات نموذجية وأ أهمية إجراء استبيانات متخصصة . كما أكدت المشاورات علىالرئيسة لتحديد التكاليف

وذلك من أجل سياسات والبرامج للالمستقبلي رصد للتكاليف تقدير مؤشرات  استحداثتقدير التكاليف، والحاجة إلى 

لفكرة تقدير تكاليف  من المعارضة المبدئية جزء  التغلب على  فيالتصدي للعنف ضد المرأة. وساعدت المناقشات 

بيانات  المكاتب الوطنية لإلحصاءات إلعدادالجهود التي تبذلها لتعزيز  ضروريةخطوة ما يعدّ العنف ضد المرأة 

 .لتزامات الدولية بهذا الشأناللواالمتثال  العنف ضد المرأة بشأنمنهجية وشاملة 

 

الحوارات بين األجهزة الوطنية للمرأة والمكاتب الوطنية لإلحصاءات حول مسألة إنشاء بتعزيز االجتماع  ساعد

التزم العديد من جهتهم، قواعد بيانات قوية بشأن العنف ضد المرأة، كما حدّد الفجوات الرئيسة في المنطقة العربية. 

مع تكاليف التقدير  بخصوصمن ممثلي مكاتب اإلحصاء بتبادل المعارف والدروس المستفادة في هذا الحوار 

 زمالئهم.

 

تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع اإلقليمي بشأن تقدير وضع األفكار االساسية الالزمة لهذا االجتماع في وساهم 

من خالل إلى االستفادة من النموذج االقتصادي،  نالبلدادعيت في المنطقة. و التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة

 ا. اإلسكوهيئة األمم المتحدة للمرأة والدعم الفنى والتقنى المقدم من 

 

هذين اليومين. وتّم انتهاء بعد  أن يستمر يجب األمر الذياالجتماع منبًرا لتبادل المعلومات،  قدّم باإلضافة إلى ذلك،

التزم ممثلو كما تفاق على أهميّة االستفادة من تجارب مصر وفلسطين لتطوير المزيد من دراسات التكاليف. الا

خالل  االستبيانات والمواد التدريبية التي استخدموهامشاركة ب المصري إلحصاءاالجهاز المركزي للتعبئة العامة و

 .تجربتهم الوطنية لالستفادة منها من قبل الدول األخرى

 

. ة متعدّدةجهات معنيّ  من المهم إشراكلهذا السبب دة القطاعات؛ أن تكون االستجابة للعنف ضد المرأة متعدّ  يفترض

تعتزم تونس إجراء  :الخطوات التاليةباإلمارات العربية المتحدة، والمغرب وتونس، التزمت كّل من ها، ربدو

. وهي تطلب التوجيه 2018أسئلة حول التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة، في عام  تتضّمن، دراسة استقصائية

 مالءمةلالقطاع الخاص  إلى اإلمارات العربية المتحدة وستلجأوالدعم من مصر وفلسطين من أجل تحقيق ذلك. 

 دراسة استقصائية عن فستجري المغرب أّماالعنف ضد المرأة.  لمنعاألدوات التي تم تطويرها في أمريكا الالتينية 

 المسائل المتعلّقةنقطة إنطالق لعرض يمكن أن تكون بمثابة والتي ، 2018عام الانتشار العنف ضد المرأة في  مدى

 تقدير التكاليف.ب
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 1المرفق 

 جتماعاالأجندة 

 

 2017تشرين األول / أكتوبر  24اليوم األول: الثالثاء 

 التسجيل 9:00 – 8:30

 كلمات الترحيب 9:30 – 9:00

 ويدرود، المعهد السويدي باإلسكندريةبيتير -

 مرأة في اإلسكوامركز ال ،مهريناز العوضي، مديرة -

 هيئة األمم المتّحدة للمرأةمحمد الناصري، مدير إقليمي،  -

 تعارف جولة  10:00 – 09:30

 األولالجزء  –تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة  11:00 – 10:00

 بياناالدولة لشؤون المرأة السيد جان أوغاسمعالي وزير  -

 ناتا دوفوري -لماذا تقدير تكلفة العنف  -

 

 استراحة 11:15 – 11:00

 الجزء الثاني –تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة  13:30 – 11:15

 آسا ألدن –الجهود المبذولة في السويد وأوروبا  -

 أريستيدس فارا هورنا - تجربة من البيروتحليل قطري:  -

 زهرا خان –ة المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين يناالميز -

 مهريناز العوضي -الجهود المبذولة في العالم العربي  -

 

 استراحة غذاء 14:30 – 13:30

 حلقة نقاش  16:00 – 14:30

 2017تشرين األول / أكتوبر  25اليوم الثاني: األربعاء 

 

 ثغرات البيانات 11:00 – 09:00

 ناتا دوفوري -

 ريستيدس فارا هورناأ -

 مداخالت من القاعة عن تجارب أخرى  -

 استراحة 11:15 – 11:00

 جلسة تفاعلية –كافيه روبن  12:30 – 11:15

 جلسة االختتام 13:00 – 12:30
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 2المرفق 

 قائمة المشاركين

 

 للمرأةاألجهزة الوطنية  -أ

 

 الهاشمية األردنية المملكة

 السيدة كريستينا ياروش

 باحثة

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 عمان، المملكة األردنية الهاشمية

 5560741 6 962+هاتف: 

 5526768 6 962+فاكس: 

 8972598 79 962+خليوي: 

 Kristina.y@johud.org.joبريد الكتروني: 

  chmaidi@gmail.com 

 

 اإلمارات العربية المتحدة

 العميد/ أحمد محمد نخيرة

 مدير إدارة حقوق اإلنسان 

 وزارة الداخلية

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 النقيب/ عبدهللا راشد الكعبي

 مدير فرع التقارير بإدارة حقوق اإلنسان 

 وزارة الداخلية

 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

 الجمهورية التونسية 

 السيدة حنان البنزرتي

 رئيسة مصلحة رصد أوضاع المرأة

 وزارة المرأة واألسرة والطفولة

 الجمهورية التونسية

 331691 71 216+هاتف: 

 334346 71 216+فاكس: 

 013521 94 216+ خليوي:

 hanen.benjarti2015@hotmail.comبريد إلكتروني: 

 

mailto:Kristina.y@johud.org.jo
mailto:chmaidi@gmail.com
mailto:hanen.benjarti2015@hotmail.com
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 السودان جمهورية

 الدكتورة عطيات مصطفى عبد الحليم أحمد

 مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل

 وزارة الرعاية والضمان اإلجتماعي

 خرطوم، جمهورية السودان

 912166453-249+هاتف: 

 dr.attiat@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 العراق جمهورية

 الدكتورة ابتسام عزيز علي

 مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية 

 الوزراءاالمانة العامة لمجلس 

 بغداد، جمهورية العراق

 944434 7901 964+هاتف: 

 iq.net-ibtisam.a.ali@govبريد الكتروني: 

Ebtisam.aziz@gmail.com 

 

 ُعمان سلطنة

 البوسعيدي بن زاهر السيدة حنان بنت هالل

 المديرة المساعدة بدائرة شؤون المرأة 

  وزارة التنمية االجتماعية 

 مسقط، سلطنة عمان

 24693975 968+هاتف: 

 24699397 968+فاكس: 

 99473399 968+خليوي: 

 hh_albusaidi@hotmail.comبريد الكتروني: 

 

 فلسطين دولة

 حمدمحمود السيدة نوال نبيل 

 رئيسة قسم الدراسات االقتصادية

 وزارة شؤون المرأة

 رام هللا، دولة، فلسطين

 022429462+هاتف: 

 022422175+فاكس: 

 597551498 970+خليوي: 

 nwal_h@hotmail.comبريد الكتروني: 

 

 الكويت دولة

 السيدة بدرية نوار فهد جابر

mailto:dr.attiat@gmail.com
mailto:ibtisam.a.ali@gov-iq.net
mailto:Ebtisam.aziz@gmail.com
mailto:hh_albusaidi@hotmail.com
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 التربية لدى لجنة شؤون المرأةمنسق وزارة  -مستشارة 

 مجلس الوزراء

 الكويت، دولة الكويت

 11105 256 965+هاتف: 

 11130 256 965 +فاكس: 

 27003 972 965 +خليوي: 

 info@wackw.comبريد الكتروني: 

 

 اللبنانية الجمهورية

 بيانامعالي الوزير السيد جان أوغاس

 الدولة لشؤون المرأةوزير 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 982313 1 961+هاتف: 

 982314 1 961 +فاكس: 

 339635 3 961 +خليوي: 

 oghassabian@womenaffairs.gov.lbبريد الكتروني: 

 

 مصرالعربية جمهورية

 الدكتورة نجالء العدلي

 الدولي  الخارجية والتعاونمدير عام اإلدارة العامة لالتصاالت 

 المجلس القومي للمرأة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 2349006-202+هاتف: 

 23490066-202+فاكس: 

 273040990-201+خليوي: 

 n.ibrahim198@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 سالميةجمهورية موريتانيا اإل

 السيدة السيدة أحمدو أجيرب

 مديرة مركز التكوين للترقية النسوية

 وزارة الشؤون االجتماعية والطفولة واألسرة

 نواكشوط، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 46454626 222+خليوي: 

 jeireb@yahoo.frبريد الكتروني: 

 

 السعودية العربية المملكة

 الدكتورة هال بنت مزيد التويجري

 األمين العام لمجلس شؤون األسرة 

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية

mailto:info@wackw.com
mailto:oghassabian@womenaffairs.gov.lb
mailto:n.ibrahim198@gmail.com
mailto:jeireb@yahoo.fr
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 الرياض، المملكة العربية السعودية

 500744482-966+خليوي: 

 haltuwaijri@mlsd.gov.saبريد إلكتروني: 

 

 المكاتب الوطنية لإلحصاءات -ب

 

 الهاشمية األردنية المملكة

 الدكتور علي محمد محمود الشبلي

 مدير مديرية الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

 دائرة اإلحصاءات العامة

 5300700 6 962+هاتف: 

 5300710 6 962+فاكس: 

 2086879 77 962 +خليوي: 

 ali.shebli@dos.gov.joبريد الكتروني: 

 

 التونسية الجمهورية

 السيدة عربية الفرشيشي 

 كاهية مدير اإلحصائيات الديموغرافية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 71891002-216+هاتف: 

 71792559-216+فاكس: 

 93430876-216+خليوي: 

 arbiaferchichi@yahoo.frبريد الكتروني: 

  ferchichi.arbia@ins.tn 

 

 السودان جمهورية

 عثمان محمد السيدة سعاد محمد الحسن

 مساعد مدير

 لإلحصاءالجهاز المركزي 

 جمهورية السودان

 183777131-249+هاتف: 

 183771860-249+فاكس: 

 0125435642-249+خليوي: 

 suadmohamad31@gmail.comبريد الكتروني: 

  dgcbsco@gmail.com 

 

 العراق جمهورية

 السيدة سهاد صادق إبراهيم

 إحصائي أقدم في وحدة النوع االجتماعي

mailto:haltuwaijri@mlsd.gov.sa
mailto:ali.shebli@dos.gov.jo
mailto:arbiaferchichi@yahoo.fr
mailto:ferchichi.arbia@ins.tn
mailto:suadmohamad31@gmail.com
mailto:dgcbsco@gmail.com
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 الجهاز المركزي لإلحصاء

 بغداد، جمهورية العراق

 7905166733-964+خليوي: 

 iraq.genderunit@yahoo.comبريد الكتروني: 

 

 فلسطين دولة

 أبو غبوش حسن السيدة رانيا محمود

 رئيس قسم الحسابات القومية األساسية

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني الجهاز

 2982700-2-972+هاتف: 

 2982710-2-972+فاكس: 

 598485393-972+خليوي: 

 mrania@pcbs.gov.psبريد الكتروني: 

 

 

 اللبنانية الجمهورية

 غيدانيان توتليان مرال دكتورةال

 مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 373161-1-961+هاتف: 

 373160-1-961+فاكس: 

 452233-3-961+خليوي: 

 maraltutelian@yahoo.comبريد الكتروني: 

 

 العربية مصر جمهورية

 امال نور الديناألستاذة 

 رئيس قطاع اإلحصاءات السكانية

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 24023031-202 +هاتف: 

 24024099-202+فاكس: 

 amalnour09@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 االستاذة وفاء ماجد 

 مدير عام باإلدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية ومسؤول النوع االجتماعي في اإلدارة

 المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءالجهاز 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 24023031-202 +هاتف: 

 24024099-202+فاكس: 

mailto:mrania@pcbs.gov.ps
mailto:maraltutelian@yahoo.com
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  wafaa_m@capmas.gov.egبريد الكتروني: 

Maged_wafaa@yahoo.com 

 

 المغربية المملكة

 السيد عبد السالم الناده

 رئيس قسم البرامج االجتماعية

 مديرية اإلحصاء

 المندوبية السامية للتخطيط

 الرباط، المملكة المغربية

 537773217-212 +فاكس: 

 660102181-0-212 +خليوي: 

  a.nadah@hcp.ma بريد الكتروني:

 

 جمهورية موريتانيا االسالمية

 موالي الشيخ السيد أحمد باب

 ممثل المدير العام -رية امدير الشؤون االد

 المكتب الوطني لإلحصاء

 نواكشوط، جمهورية موريتانيا اإلسالمية

 45253070-222 +هاتف: 

 45255170-222 +فاكس: 

 36314628-222 +خليوي: 

 ababamoulay@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 منظمات المجتمع المدني -ج

 

 ناصيف السيدة غابرييال

 (LAUمعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية األميركية )

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 genassif@gmail.comبريد الكتروني: 

 

 السيدة دينا ملحم

 مديرة برامج مؤّسسة وستمنستر للديمقراطية

 في شمال إفريقيا والشرق األوسط وآسيا

 تّحدةلندن، المملكة الم

 2077991311(0)44+هاتف: 

 7527828206(0)44+خليوي: 

 dina.melhem@wfd.orgبريد إلكتروني: 

 

 الخبراء -د

mailto:%20wafaa_m@capmas.gov.eg
mailto:Maged_wafaa@yahoo.com
mailto:dina.melhem@wfd.org
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 الدكتورة ناتا دوفوري

 خبيرة في الشؤون الجنسانية

 الجامعة الوطنية في إيرلندا

 غالواي، إيرلندا

 nata.duvvury@nuigalway.ieبريد إلكتروني: 

 

 الدكتور أريستيدس فارا هورنا

 العلوم اإلدارية والموارد البشريّةكليّة  –مدير البحوث 

 سان مارتن دي بورسجامعة 

 ليما، البيرو

 avarah@usmp.peبريد إلكتروني: 

 

 (UN Womenهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )ً -هـ

 

 أليكو السيدة بليرتا

 نائبة مدير المكتب اإلقليمي للدول العربية

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 blerta.aliko@unwomen.orgبريد الكتروني: 

 

 السيدة زهرا خان

 مستشارة للسياسات

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 zohra.khan@unwomen.orgبريد الكتروني: 

 

 السيدة منال بنكيران

 أخصائية البرامج اإلقليمية

 بين الجنسين وتمكين المرأةهيئة األمم المتحدة للمساواة 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 manal.benkirane@unwomen.orgبريد الكتروني: 

 

 السيدة يوكو ماروتا

 محللة برامج

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 العربيةالقاهرة، جمهورية مصر 

 yoko.maruta@unwomen.org :بريد الكتروني

 

mailto:nata.duvvury@nuigalway.ie
mailto:avarah@usmp.pe
mailto:manal.benkirane@unwomen.org
mailto:yoko.maruta@unwomen.org
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 السيدة يسمين خليل

 معاونة تنفيذية

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 yasmine.khalil@unwomen.org :بريد الكتروني

 

 السيدة غيالن المسيري

 أخصائية برامج 

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 gielan.elmessiri@unwomen.org :بريد الكتروني

 

 يةرجالسيدة إيناس م

 مكتب القدس –منسقة برامج 

 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 القدس، دولة فلسطين

 inas.maghrieh@unwomen.org :بريد الكتروني

 

 االسكوا -و

 

 الدكتورة مهريناز العوضي

 مديرة مركز المرأة 

 األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(لجنة 

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 978650-1-961+هاتف: 

 981510-1-961+فاكس: 

 884407-76-961 +خليوي: 

 elawady@un.orgبريد الكتروني: 

 

 السيدة ندى دروزة

 الجنسين بمركز المرأةرئيسة قسم العدالة بين 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 978658-1-961+هاتف: 

 981510-1-961+فاكس: 

 653717-3-961 +خليوي: 

 nada.darwazeh@un.orgبريد الكتروني: 

 

 السيد مروان خواجة

mailto:yasmine.khalil@unwomen.org
mailto:inas.maghrieh@unwomen.org
mailto:elawady@un.org
mailto:nada.darwazeh@un.org
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 رئيس قسم اإلحصاءات االجتماعية

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 978365-1-961+هاتف: 

 981510-1-961+فاكس: 

 khawaja@un.orgبريد الكتروني: 

 

 فريدة إسماعيلالسيدة 

 مساعدة باحثة بمركز المرأة 

 لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 f.ismail@yahoo.com بريد الكتروني: 

 

mailto:khawaja@un.org
mailto:f.ismail@yahoo.com

