On 4 October 2017, ESCWA launched the outcome of the first phase of a riveting project on
“Estimating the Cost of the Economic Impact of Violence against Women in the Arab Region”.
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(جريدة الدستور) :اليوم ..إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بالمنطقة العربية
تتشارك كل من هيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا والمعهد السويدي في اإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية
األمريكية في إطالق نتائج المرحلة األولى لمشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية ،وذلك مساء اليوم
األربعاء ،في متحف سرسق في لبنان.
يهدف المشروع اإلقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات ،واستخدام تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى
إصالح شامل للسياسات.
ويشارك في حفل اإلطالق كبار المسؤولين المعنيين في الحكومات العربية وال سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات الوطنية
المعنية بالنهوض بالمرأة باإلضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي ووكاالت األمم المتحدة وممثلين عن منظمات
المجتمع المدني .يدير الحفل اإلعالمي ريكاردو كرم ،مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل التونسي ،ظافر العابدين.

(جريدة األهرام) :هيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا تعلنان "تكلفة العنف ضد المرأة"
تعلن هيئة األمم المتحدة للمرأة ولجنة اإلسكوا والمعهد السويدي باإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية
األمريكية نتائج المرحلة األولى لمشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية ،وذلك مساء اليوم
"األربعاء" في متحف سرسق ،بيروت ،لبنان.
يهدف المشروع اإلقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات ،واستخدام تلك التقديرات كأداة
للدعوة إلى إصالح شامل للسياسات.

(الساعة نيوز)" :األمم المتحدة" و"اإلسكوا" :إطالق نتائج مشروع تقدير التكلفة االقتصادية
" األمم المتحدة" و"اإلسكوا" :إطالق نتائج مشروع تقدير التكلفة االقتصادية الساعة نيوز نقال عن الوطن ننشر لكم "األمم
المتحدة" و"اإلسكوا" :إطالق نتائج مشروع تقدير التكلفة االقتصادية" ،األمم المتحدة" و"اإلسكوا" :إطالق نتائج مشروع تقدير
التكلفة االقتصادية ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا الساعة نيوز ونبدء مع الخبر االبرز" ،األمم المتحدة"
و"اإلسكوا" :إطالق نتائج مشروع تقدير التكلفة االقتصادية.
الساعة نيوز تشارك هيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا والمعهد السويدي في اإلسكندرية ،ومركز الدراسات النسوية في
الجامعة اللبنانية األمريكية في إطالق نتائج المرحلة األولى لمشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة
العربية ،مساء اليوم ،في متحف سرسق في لبنان .
وبحسب بيان صحفي ،يهدف المشروع اإلقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات ،واستخدام
تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى إصالح شامل للسياسات .
ويشارك في حفل اإلطالق كبار المسؤولين المعنيين في الحكومات العربية وال سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات
الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ،إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي ووكاالت األمم المتحدة وممثلين
عن منظمات المجتمع المدني .
ويدير الحفل اإلعالمي ريكاردو كرم .مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل التونسي ،ظافر العابدين .
وأصدر المشروع تقريرا عن وضع وسياق العنف ضد المرأة في المنطقة العربية ،وكذا نموذجا اقتصاديا لحساب تكلفة العنف
كأولوية قصوى للدول العربية ،وفقا العتبار العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان ،وله آثار سلبية متعددة المراحل
على حقوق المرأة والنمو االقتصادي والصحة العامة .
وبني هذا النموذج وفقا لمراجعات للمنهجيات المتوفرة والسياقات اإلقليمية لتقدير تكلفة العنف في المنطقة .فهو ينطوي على
التكاليف الملموسة المباشرة وغير المباشرة للعنف الزوجي ،بما في ذلك التكلفة اإلجمالية لألسرة ،والتكلفة اإلجمالية لتقديم
الخدمات "على مستوى المجتمع المحلي ،والتكلفة اإلجمالية للشركات ".
وتسلم اللجنة بأنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) ،فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات ال يزال بطيئا ومتفاوتا في جميع أنحاء المنطقة ،ويقدم التقرير أيضاً لمحة
عامة عن سياق سياسات العنف ضد المرأة ويحدد توصيات موجهة إلى مؤسسات الدولة ،واألمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى ،ومنظمات المجتمع المدني .
وقال محمد الناصري ،المدير اإلقليميي لهيئة األمم المتحدة للمرأة في الدول العربية بالنسبة لهيئة األمم المتحدة للمرأة ،إن هذا
المشروع يعد في غاية األهمية كأداة في برامج دفع تطوير السياسات .فعندما يستوعب صانعو القرار حجم األعباء االقتصادية
واالجتماعية لمشكلة ما ،والوفورات في التكلفة التي يمكن تحقيقها عبر اتباع استراتيجيات مصممة لمعالجة المشكلة ،فإنه سيتم
التعجيل بإقرار السياسة التي تعالج تلك المشكلة"..

(صوت الوطن) :إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بالمنطقة العربية
إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بالمنطقة العربية صوت الوطن  -موقع اخباري يهتم بكل اخبار العرب من
المحيط الى الخليج نقال عن اليوم السابع ننشر لكم إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بالمنطقة العربية ،إطالق
مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة بالمنطقة العربية ننشر لكم زوارنا جديد االخبار اليوم عبر موقعنا صوت الوطن -
موقع اخباري يهتم بكل اخبار العرب من المحيط الى الخليج ونبدء مع الخبر االبرز ،إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف
ضد المرأة بالمنطقة العربية.
صوت الوطن  -موقع اخباري يهتم بكل اخبار العرب من المحيط الى الخليج تطلق هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة اإلسكوا
والمعهد السويدى فى اإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية فى الجامعة اللبنانية األمريكية بيانا مشتركا مساء اليوم األربعاء ،فى
بيروت بنتائج المرحلة األولى لمشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة فى المنطقة العربية .
وذكر بيان وزعه اليوم المركز اإلعالمى لألمم المتحدة بالقاهرة ،أن المشروع اإلقليمى يهدف إلى دعم الدول العربية فى تقدير
تكلفة العنف ضد النساء والفتيات واستخدام تلك التقديرات كأداة للدعوة إلى إصالح شامل للسياسات .
ويشارك فى حفل اإلطالق كبار المسئولين المعنيين فى الحكومات العربية وال سيما وزراء شئون المرأة ورؤساء المؤسسات
الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة ،باإلضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسى العربى واألجنبى ووكاالت األمم المتحدة
وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ،يدير الحفل اإلعالمى ريكاردو كرم مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل
التونسى ،ظافر العابدين .
وأصدر المشروع تقريراً عن وضع وسياق العنف ضد المرأة فى المنطقة العربية ،كما أصدر نموذجا ً اقتصاديا ً لحساب تكلفة
العنف كأولوية قصوى للدول العربية وفقا ً العتبار العنف ضد المرأة انتهاكا ً صارخا ً لحقوق اإلنسان وله أثار سلبية متعددة
المراحل على حقوق المرأة والنمو االقتصادى والصحة العامة والرفاه االقتصادى ،وتم بناء هذا النموذج وفقا ً لمراجعات
للمنهجيات المتوفرة واألطر اإلقليمية لتقدير تكلفة العنف فى المنطقة ،فهو ينطوى على التكاليف الملموسة المباشرة وغير
المباشرة للعنف الزوجى ،بما فى ذلك التكلفة اإلجمالية لألسرة ،والتكلفة اإلجمالية لتقديم الخدمات (على مستوى المجتمع
المحلى ،والتكلفة اإلجمالية للشركات) .

وتسلم لجنة "اإلسكوا" بأنه على الرغم من أن معظم الدول العربية قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة (سيداو) ،فإن التقدم المحرز على مستوى السياسات ال يزال بطيئا ومتفاوتا فى جميع أنحاء المنطقة ،ويقدم التقرير أيضاً
لمحة عامة عن سياق سياسات العنف ضد المرأة ويحدد توصيات موجهة إلى مؤسسات الدولة ،واألمم المتحدة والمنظمات
الدولية األخرى ،ومنظمات المجتمع المدني .

وقال محمد الناصرى المدير اإلقليمى لهيئة األمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية ،إنه "بالنسبة لهيئة األمم المتحدة للمرأة يعد
هذا المشروع فى غاية األهمية كأداة فى برامجنا لدفع تطوير السياسات ،فعندما يستوعب صانعو القرار حجم األعباء
االقتصادية واالجتماعية لمشكلة ما ،والتوفير فى التكلفة التى يمكن تحقيقها عبر اتباع استراتيجيات مصممة لمعالجة المشكلة،
فإنه سيتم التعجيل بإقرار السياسة التى تعالجها ".

وأوضح محمد على الحكيم وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذى للجنة اإلسكوا ،أن هذا المشروع هو نتاج عمل
مستمر قامت به اإلسكوا وشركاؤها خالل العامين الماضيين لتقديم نموذج اقتصادى لحساب تكلفة العنف ضد المرأة بما يتماشى
مع احتياجات المنطقة .

وأكد أن هذا النموذج ال يساعد صناع القرار على معرفة العواقب االقتصادية للعنف ضد المرأة وانعكاساتها على االقتصاد
الوطنى فحسب ،بل يدعم أيضا ً عملية اإلصالح الشامل ضد هذه الظاهرة وهذا يتفق تماما ً مع االلتزامات الدولية التى تقتضى
من الدول حماية المرأة من العنف ومعاقبة من يسببون األذى.

(الدستور)« :قومي المرأة» يستعرض أبرز اإلنجازات في دورة «اإلسكوا»
شارك المجلس القومى للمرأة في حضور فعاليات الدورة الثامنة للجنة المرأة باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) المنعقدة في بيروت يومي  4و 5أكتوبر  ،2017بحضور رؤساء ورئيسات اآلليات الوطنية للمرأة.
وتعقد فعاليات اللجنة الثامنة إلعالم الدول األعضاء بأهم إنجازات مركز المرأة خالل السنتين الماضيتين وخطة العمل للفترة
 ،2019 – 2018وتناقش اللجنة موضوعات إقليمية ذات أهمية مثل :المرأة والسالم واألمن – حساب التكلفة االقتصادية للعنف
ضد المرأة – دمج منظور المساواة بين الجنسين في المنظمات الحكومية.
وألقت كلمة المجلس نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ،الدكتورة نجالء العادلي مدير عام اإلدارة
العامة للتعاون الدولى واالتصاالت الخارجية ،استعرضت خاللها اإلجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية في إطار
تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة المرأة في دورتها السابعة وإعالن مسقط حول تحقيق العدالة بين الجنسين في المنطقة
العربية ،والتحديات التي واجهتنا.
وأشارت إلى أن مصر تشهد اآلن مرحلة هامة في تاريخها من أجل بناء مستقبل تستحقه ومكانة تليق بأبنائها وبناتها وهو
مستقبل ال يمكن بلورته دون إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة المصرية في ممارسة حقوقها كشريك أساسي بكافة جهود التنمية
المستدامة ،وهو ما سعت إليه الدولة سعيًا جادًا وبمساندة إرادة سياسية عند وضع السياسات التنموية المنصفة للمرأة .
وأوضحت أن الرئيس أعلن تخصيص عام  ..2017عا ًما للمرأة المصرية فى خطوة تاريخية ،وكلف الرئيس الحكومة وكافة
أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة ،باعتبار استراتيجية تمكين المرأة  2030هى وثيقة العمل لألعوام القادمة ،لتفعيل الخطط
والبرامج والمشروعات االستراتيجية محاور التمكين االقتصادي ،والسياسي ،واالجتماعي ،والحماية ،والتدخالت التشريعية
والثقافية ،مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية  2030استعمت إلى أصوات فتيات ونساء فى جميع أنحاء
ّ
تطلعاتهن ،وتحقق ذلك من خالل دراسة االحتياجات الفعّلية للمرأة المصرية.
الجمهورية ،واستجابت إلى
وأكدت أن االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض
بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها ،وقد تمثلت المرجعية األساسية لتلك اإلستراتيجية فى دستور  ،2014الذي رسخ قيم
العدالة والمساواة ،وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص ،وكفل للمرأة الكثير من الحقوق ،وقد وضع الدستور أساسا قويا لمواجهة التمييز
ضد المرأة ،إلى جانب األهداف الدولية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن عام المرأة المصرية ش ِهد منذ مطلعه إنجازات حقيقية وملموسة طالما سعت المرأة المصرية إلى تحقيقها ،كما
تتوالى القرارات اإليجابية التى تعكس قدرات المرأة المصرية ومكانتها بين النساء فى العالم بأسره ،وقدرتها على المنافسة
ّ
مراكزهن مقارنةً باألعوام الماضية ،كمؤشر من
وإثبات ذاتها فى أى مهمة توكل إليها ،ويأتي تص ُّدر سيدات مصر القوائم وتقدم
ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية ،وزيادة فرص تمكينها فى عام المرأة المصرية .
وأكدت أنه تطبيقًا لبنود االتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ومنها اتفاقية السيداو ،وتنفي ًذا لتوصيات
لجنة المرأة السابعة وإعالن مسقط ،وتحقيقًا لمبدأ العدالة بين الجنسين ،فقد شهدت جمهورية مصر العربية تقد ًما قويًا وملحوظًا
في ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتمكينها ،وحققت المرأة المصرية إنجازات عديدة في عام منها تكليف  ٤وزيرات
في الحكومة الحالية ،بملفات مهمة،وهى وزارات :التعاون الدولى واالستثمار ،التخطيط ،التضامن االجتماعى ،والهجرة وشئون
المصريين بالخارج ،وتعيين أول سيدة في منصب محافظ ،وهي المهندسة نادية عبده في منصب محافظ البحيرة ،ووصول ٤
نائبات للمحافظين ،باإلضافة إلى أنه بعد تولّي المستشارة رشيدة فتح هللا رئاسة هيئة النيابة اإلدارية.
ّ
وصلن لمواقع صنع القرار ارتفعت عن طريق شغل عدد من المناصب القيادية ألول مرة
وأضافت أن نسبة السيدات الالتي
منها :رئاسة تحرير جريدة قومية ،ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع ،وغيرها من المناصب،
وحصلت مصر على مقعد نائبة رئيس لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة التى عُقدت خالل عام  ،2017وتغليظ عقوبة ختان
اإلناث بقانون العقوبات ،وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي واالغتصاب في قانون العقوبات ،وتم إطالق مشروع "قدم الخير"
والمعني بنظم االدخار واإلقراض في القري ويبلغ عدد المستفيدينمستفيدات  18.000في عام  ،2016استفادت  1.33مليون

سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع األول لعام  2017بأرصدة تمويل قدرها  2.55مليار جنيه ،وتكليف الحكومة بإتاحة
مبلغ  250مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن االجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة ،بما يسمح لألم المصرية بالخروج
للعمل والمساهمة في بناء الدولة مع االستمرار في التوسع في برامج التغذية المدرسية وجميعها قرارات تصب فى صالح المرأة
المصرية والمجتمع المصرى ككل.

(المصري اليوم) :هيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا :إطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة
في المنطقة العربية
تتشارك كل من هيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا والمعهد السويدي في اإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة
اللبنانية األمريكية في إطالق نتائج المرحلة األولى لمشروع تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية,
وذلك مساء األربعاء  4أكتوبر في متحف سرسق في لبنان.
يهدف المشروع اإلقليمي إلى دعم الدول العربية في تقدير تكلفة العنف ضد النساء والفتيات ,واستخدام تلك التقديرات كأداة
للدعوة إلى إصالح شامل للسياسات.
ويشارك في حفل اإلطالق كبار المسؤولين المعنيين في الحكومات العربية وال سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات
الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة باإلضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي العربي واألجنبي ووكاالت األمم المتحدة وممثلين
عن منظمات المجتمع المدني .يدير الحفل اإلعالمي ريكاردو كرم .مع مشاركة مميزة لضيف شرف الحفل الممثل التونسي،
ظافر العابدين.

(الوكالة الوطنية لإلعالم) :اطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة العربية غدا
وطنية  -تنعقد عند التاسعة والنصف من قبل ظهر غد األربعاء ،في مقر اإلسكوا ،الدورة الثامنة للجنة الوزارية للمرأة في
اإلسكوا بمشاركة وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان ،وزيرات ووزراء معنيين بشؤون المرأة من لبنان وفلسطين
والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والسودان والعراق ومصر واألردن ومملكة البحرين وقطر والكويت وتونس وسوريا
وموريتانيا والمغرب ،ويتم خاللها اإطالق مشروع التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية بالتعاون مع هيئة
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمعهد السويدي في اإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة
اللبنانية األمريكية .وتستمر حتى يوم الخميس  5الحالي.
تفتتح الدورة ،بكلمات لممثل سلطنة عمان وكيل وزارة التنمية االجتماعية الدكتور يحيى بن بدر المعولي بصفته ممثل الدولة
التي تولت رئاسة الدورة السابعة للجنة المرأة ،وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي
الحكيم ،ويختتم بكلمة للوزير أوغاسبيان ،وذلك في حضور ممثلين وممثالت عن الحكومات واآلليات المؤسسية الوطنية
للنهوض بالمرأة والوزارات والمجالس والمنظمات الحكومية واللجان المعنية بالمرأة في الدول األعضاء في اإلسكوا .كما
يشارك بصفة مراقب ممثلون وممثالت عن الدول العربية غير األعضاء في اإلسكوا وعن جامعة الدول العربية وبرامج األمم
المتحدة ووكاالتها المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية التي لها صفة استشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي
التابع لألمم المتحدة.
متحف سرسق
وعند السادسة والنصف ،تطلق اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمعهد السويدي في
اإلسكندرية ومركز الدراسات النسوية في الجامعة اللبنانية األمريكية ،في متحف سرسق ،نتائج المرحلة األولى من مشروع
"تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية" .يتخلله إلى كلمات لكل من وكيل األمين العام لألمم المتحدة
واألمين التنفيذي لالسكوا الدكتور محمد علي الحكيم ،مدير المعهد السويدي في اإلسكندرية بيتر ويديرود ،المدير اإلقليمي لهيئة
األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين  -المكتب اإلقليمي للدول العربي  ،والدكتور محمد ناصري ،والدكتور وسيم
شاهين أستاذ في االقتصاد والمدير األكاديمي المساعد للمشاريع الخارجية في الجامعة اللبنانية األميركية والدكتورة مهريناز
العوضي مديرة مركز المرأة في اإلسكوا .
ويتميز االحتفال بمشاركة الممثل التونسي ،ظافر العابدين ،واإلعالمي ريكاردو كرم .ومسؤولين معنيين في الحكومات العربية
وال سيما وزراء شؤون المرأة ورؤساء المؤسسات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة باإلضافة إلى ممثلين عن السلك
الدبلوماسي العربي واألجنبي ووكاالت األمم المتحدة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

(Middle East Eye): Violence against women hurts Arab economies, UN says

The United Nations called on Arab countries on Wednesday to calculate the economic cost of
violence against women, in a bid to promote policy reform in a region where the issue is taboo.
Only a handful of Arab states have laws that specifically tackle violence against women - be it
marital rape, "honour killings" or incest, said the group, which was led by the UN's agency on
women.
"Many countries in the Arab region still see violence against women and deal with it as a private
issue and not a public issue," said Mehrinaz Elawady of the United Nations Economic and Social
Commission for Western Asia (ESCWA).
"Costing [the] violence would help the government and the state understand that ... it is not only
affecting the abused woman, it is also affecting the entire economy," the director of ESCWA's
Centre for Women told the Thomson Reuters Foundation.
Egypt used a model recommended by the UN to estimate in 2015 that gender-based violence cost
it $123m a year.
Lakshmi Puri, deputy director of UN Women, explained last month that the economic cost of
violence against women includes expenses to the health system, counselling, justice system and
loss of wages for working victims.
"Violence against women and girls brings huge economic costs to any society. The negative
impact on women’s participation in education, employment and civic life undermines poverty
reduction," Puri said in remarks delivered at UN Women's headquarters in New York.
"It results in lost employment and productivity, and it drains resources from social services, the
justice system, health-care agencies and employers. As such, violence against women is a clear
barrier to sustainable development."
There is no data on the scale of violence against women in the Arab world.
The World Health Organization says 37 percent of women in the Eastern Mediterranean, which
includes many Arab states, have been physically or sexually abused by their husband or
boyfriend.
Some Middle Eastern countries are stepping up their protection of women.
Tunisia ended a law in July that allowed a rapist to escape punishment if he married his victim.
Lebanon and Jordan also repealed a similar law earlier this year.

Anti-violence law is another victory for Tunisian women
"There is change that is happening," said Mohammad Naciri, UN Women's regional director for
Arab States.
"But we are just at the beginning."
Traditional beliefs, whereby women are seen as wives and mothers with a limited life outside the
home, need to change to make it easier for them to work, he said.
Conflict in the troubled region also contributes to poverty and violence in the home, as families
are less able to move around freely or work.
"Eliminating violence is the right thing to do," he said.
"What we need to say to our audience, which is the policy makers in the region, is that it is also
the smart thing to do."

