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 697,611الكلفة التقدي��ة: 

  .أم��كي دوالر

  

  معلومات أساسية

ال آ�اره على الضحية وحدها، بل تطالعنف ضد الم�أة هو ا�تهاك لحقوق اإلنسان األساسية، ال تقتصر 

، وله عواقب وخيمة قص من ك�امة الم�أة وكيانها و�هدد أمنهانتاالقتصاد والمجتمع ككل. فهو ي

  ويعيق مسار التنمية. ،�ؤثر على مشاركتها في الشأن العام ذلكك  .صحتهاعلى 

  

اجهن بعض أشكال العنف و�في المائة من النساء في العالم  35وتشير آخر األرقام إلى أن حوالي 

لدان التي بالفي  أكثر وترتفعالجسدي و/أو الجنسي. وترتفع هذه النسبة في المنطقة العر�ية، 

هتمامًا ا إيالئها وبض�ورةهذه المشكلة  هميةتعاني من ن�اعات. وعلى الرغم من االعت�اف المت�ايد بأ

 �توفر ماعندوحتى  ير الدول العر�ية. يشار إليها بشكل ص��ح إال في عدد محدود من دسا� الفو��ًا، 

ير اإلج�ائية التدا� غياب أب�زها ،عوائق ك�يرةب هاعملية �نفيذ تصطدم، �تناولها التيالتش��عات 

المتوفرة غير كافية، وغالبًا ما ال  ظم اإلحالةوالخدمات ونُ  وصول الم�أة إلى العدالة.  صعوبةو

  تكون متاحًة للفئات المح�ومة والضعيفة من النساء، مثل الالجئات أو العامالت المن�ليات. 

 

  لَم اإلسكوا؟

أكسبتها خبرًة ومعرفًة مكافحة العنف ضد الم�أة،  في مجالالعديد من األنشطة باإلسكوا  قامت

عن  التق��روتق��ر عن العنف المن�لي في البلدان العر�ية، س�يل المثال ال منها على في هذا المجال،

أجرت د�اسات عن الخدمات التي تقدمها الدول كذلك  التش��عات القائمة بشأن العنف ضد الم�أة. 

العر�ية والمنظمات غير الحكومية للناجيات من العنف المن�لي، وعن االتجار بالنساء والفتيات في 

  العر�ية. المنطقة



  

  اإلنجا�ات المتوقعة 

  وضع نموذج لتقد�ر الكلفة

االقتصادية للعنف ضد الم�أة، 

واختباره في ا�نين من البلدان 

 ؛العر�ية

  ر تقد�لإعداد برنامج تد��بي

كلفة العنف ضد الم�أة في 

 ؛المنطقة العر�ية

  إصدار تق��ر إقليمي حول

  ؛هذه المسألة

  على  موقع تفاعليإنشاء

شبكة اإل�ترنت لتبادل المواد 

ذات الصلة والممارسات الجيدة 

 ؛والد�وس المستفادة

  بناء القد�ات الوطنية

واإلقليمية وعقد اجتماعات لرفع 

 ؛مستوى الوعي

 ير لتغ إطالق حمالت�

السياسات المتعلقة بالعنف ضد 

  .الم�أة

 

  المش�وع

دة في البلدان األو�و�ية والواليات المتحبشكل مت�ايد  كلفة العنف ضد الم�أة تستخدم أدوات قياس

تحسب  معلى تغ�ير التش��عات والسياسات. أّما في المنطقة العر�ية فل في إطار العملاألم��كية 

استخدام نموذج  على�هدف المش�وع إلى بناء قد�ات الدول األعضاء من هنا، حتى اآلن.  الكلفةهذه 

اقتصادي وضع حديثًا لتقد�ر كلفة العنف ضد الم�أة، ورصد مؤش�ات �نفيذ أهداف التنمية المستدامة 

  المتعلقة بالعنف ضد الم�أة. 

ئة ساواة �ين الجنسين وتمكين الم�أة (هيالمش�وع بالش�اكة مع هيئة األمم المتحدة للمهذا وسينفذ 

  تقد�ر كلفة العنف ضد الم�أة.  أكبر �هدف إلىمش�وع إقليمي  في إطاراألمم المتحدة للم�أة) 

  المرحلة األولى

هيئة  هاالتي تعدّ  األولىتبحث الد�اسة المرحلة األولى من المش�وع اإلقليمي إعداد د�استين:  �تضمن

األمم المتحدة للم�أة ومعهد الد�اسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية األم��كية، 

وانعكاسا�ه على وضع حقوق اإلنسان في  ،في العواقب االجتماعية واالقتصادية للعنف ضد الم�أة

ما أنجز  ىم�أة، باالستناد إلالثانية نموذجًا لتقد�ر كلفة العنف ضد ال الد�اسة المنطقة العر�ية. وتوفر

 ،في مجال تقد�ر التكاليف حتى اليوم من عمل

ة خسائر اقتصادية ناجمما أدى إليه هذا العنف من  مع حسابكلفة االستفادة من الخدمات،  وال سيما

  المكاسب. واإل�تاجية  والت�اجع في النا�ج المفقود،عن 

  المرحلة الثانية

شه�ًا، يجري خاللها اختبار نموذج تقد�ر  30من المتوقع أن تمتد المرحلة الثانية من المش�وع على 

الكلفة في ا�نين من البلدان العر�ية. وستشهد هذه المرحلة عقد اجتماعات وورش عمل لبناء 

  لحث على تغ�ير السياسات العامة. ل كأداةقد�ات الدول األعضاء على استخدام النموذج 

 

  لمنطقة العر�يةل ية معدة خصيصاً تد��� مواد

 على تركز ،احتياجات المنطقة العر�ية مصممة خصيصًا لتلبييتضمن المش�وع وضع مواد تد���ية 
 الصدد. بهذاج التي يمكن اعتمادها ُه مختلف النُ �تناول أهمية تقد�ر كلفة العنف ضد الم�أة و

اآلليات الوطنية المعنية بالم�أة والمكا�ب  يممثل موجهة إلىورش عمل وستنظم في إطاره 
قاعدة معرفية على شبكة اإل�ترنت ضمن القاعدة الحالية لهيئة األمم  و�نشأاإلحصائية الوطنية؛ 

  المتحدة للم�أة، لنشر التقا��ر والمنهجيات والموارد األخرى.

 
 


