
العنف ضد النساء
فی المنطقۀ العربیۀ

لحقوق، االنتشار  واسعۀ  االنتهاکات  إحدى  هو  المرأة  ضد  العنف 
المجتمعی والرفاه  العامۀ،  الصحۀ  على  بالغ  أثر  وله  اإلنسان، 

االقتصادي والتقدم 

لتجنبه، التزاًما وقیادة سیاسیۀ  المرأة  العنف ضد   یتطلب 
آثاره ولمحاسبۀ له، وللتخفیف من  المعرضات   ولحمایۀ 

فیه مقتر

المرأة ضد  العنف  حول  مفتاحیۀ  حقائق 

یمکن أن یحدث
بأي مکان

له أشکال متعددةیضم عدة فاعلین

وأکثر أشکال العنف ضد
المرأة شیوًعا هو الذي

یمارسه األزواج تجاه
زوجاتهن، والذي

ُیعرف بالعنف الزوجی

عام

الزوج

جنسی

جسدي

عاطفی

نفسی

األسرة

المجتمع

الدولۀ

خاص



13

%30

%51

إلى أي مدى ُیعد العنف ضد
بالمنطقۀ منتشًرا  المرأة 

العربیۀ؟

  من کل    نساء
الزواج لهن  سبق  اللواتی 

لون، کل  من  النساء  تتعرض  أن  الممکن  من 
تعلیم أو  سن   اجتماعیۀ،  طبقۀ  عرق، 

للعنف

موضوًعا لکونه  نظًرا 
حساًسا، فإن جمع

العنف حول  البیانات 
ضد المرأة ال یزال

محدودا، إال أن
المتوفرة األرقام 

تدق ناقوس الخطر

المتزوجات النساء  من 
أو اللواتی سبق أن

تزوجن فیما بین 64-18
عام، قد أبلغن عن

التعرض لشکٍل من
الزوجی العنف  أشکال 

من النساء المتزوجات أو اللواتی سبق
أن تزوجن قد واجهن شکًال من أشکال

منازلهن بداخل  العنف 

فلسطینمصر

46
%

قطاع غزة

الضفۀ الغربیۀ

قد تعرضن للعنف الجسدي
تهن حیا فی  لجنسی  ا و ا



عوامل تزید فرص
حدوث العنف ضد

النساء

المنطقۀ فی  األمد  طویلۀ  النزاعات  زادت 
ألشکال النساء  تعرض  احتماالت  من  العربیۀ 

العامۀ الفضاءات  فی  العنف  من  مختلفۀ 
الخالیۀ بالمناطق  مقارنًۀ  والخاصۀ 

النزاع من 

آثار
ضد العنف 
النساء

للعالقات البطریرکیۀ  البنیۀ 
الجنسین بین 

النمطیۀ والصور  المعاییر 
الجنسین بین  المساویۀ  غیر 

التشریعیۀ األطر  ضعف 
الوطنیۀ والسیاسات 

التهمیش من  تزید 
لمجتمعی ا

تحد من القدرة على االنخراط
التعلیم أو استکمال  العمل  فی 

تعمیق أوجه الال مساواة
الموجودة



الدول استجابۀ 
للعنف العربیۀ 

النساء ضد 

خمس دول قد تبنت قانوًنا خاًصا 
بالعنف ضد المرأة: البحرین، األردن،

السعودیۀ العربیۀ  المملکۀ  لبنان، 
وتونس

تبنت قد  العربیۀ  الدول  معظم 
مناهضۀ تخص  عامۀ  سیاسات 

هناك أن  إال  المرأة،  ضد  العنف 
: لـ نظًرا  تطبیقها  فی  تعارض 

المرأة  ضد  للعنف  ضیق   تعریف 
إال االعتبار  فی  تأخذ  ال  والتی 

الجسدي االنتهاك 

العمل أطر  مع  توافقها  عدم 
یجعل ما  والقانونیۀ،  الدستوریۀ 

فی وصعب  متعارض  تطبیقها 
العملی الواقع 

والتنسیق کافیۀ  غیر  التبلیغ  آلیات 
ضعیف بینها  فیما 

الترکیز على محاکمۀ  مقترفی 
العنف، مع تجاهل أسس الوقایۀ،

والحمایۀ، وإعادة اإلدماج

لتوفیر  عمل  إطار  هناك  لیس 
للناجیات الالزمۀ  الخدمات 

ولکن حتى هذه القوانین قاصرة:

دول عربیۀ قلیلۀ
التمییز صریح  بشکٍل  تجرم 

على أساس الجنس فی
دساتیرها

وتونس مصر 
لدیها مواد فی دساتیرها

العنف النساء من  تحمی 

الدساتیر

السیاسات العامۀالتشریع



+

کیف یمکن للنساء أن
العنف؟ تبلغ عن 

قنوات االتصال غیر الرسمیۀقنوات االتصال الرسمیۀ

التبلیغ عن العنف ضد المرأة
العربیۀ المنطقۀ  فی 

المحکمۀ الشرطۀ، 

وغیرها الحکومیۀ   المستشفیات 
للدولۀ التابعۀ  المؤسسات  من 

للحکومۀ التابع  الساخن  الخط 

المدنی المجتمع  منظمات 

الخاصۀ المستشفیات 

- مثل  قنوات/طرق/وسائل أخرى 
والمالجئ القبائل،  قادة 

التبلیغ بإمکانه  من 
العنف؟ عن 

تتابع کیف 
لألمر؟ السلطات 

فی مصر ولبنان

الناجیات

فی مصر ولبنان

الناجیات
أفراد األسرة

محاٍم و/أو النائب العام

فی المغرب

الناجیات
أفراد األسرة

 القبض على مقترف العنف إذا
ما تطلب األمر

للمستشفیات الناجیات   تحویل 
الطبی للفحص 

- ملجأ، للناجیات   تقدیم خدمات 
إلخ استشارة، 

للمحاکم الناجیات   تحویل 
المسؤولین عن العام   والنائب 

التحقیقات إجراء 

 الناجیات من العنف ضد المرأة
 یستطعن الوصول لخدمات
 قانونیۀ مجانیۀ فی اغلب
البلدان

 تکاد تکون کل البلدان توفر تدریًبا
 دائما ألفراد األسرة فیما یخص قضایا

 العنف ضد المرأة وقضایا المساواة
 بین الجنسین. إال أنه، فی معظم

 األحوال، یکون التدریب بدائی وال
 یغطی، على سبیل المثال، الخطوات

 التی یجب على الناجیات اتباعها
لتوثیق حوادث العنف ضد المرأة



Bahrain -
any woman 

regardless of their 
nationality or 

residency status

Full access to 
formal and 

informal channels

Egypt, Jordan, 
Mauritania, 

Oman and Syria 

Both formal 
and informal 

channels 

There is a great disparity in the 
reporting mechanisms available 
to vulnerable groups such as 
migrant and refugee women

لَم ال تبلغ النساء عن
العنف؟ حلقات 

 أسباب
عاطفیۀ

 الخوف من
  أسباب اقتصادیۀاالنتقام

 - مثل الخوف من
 الرسوم القانونیۀ

العالیۀ

 األمیۀ ونقص
 الخوف منالمعلومات

األطفال فقدان 

تغطیۀ فی  اإلعالم   فشل 
وتوفیر المرأة  ضد   العنف 

التبلیغ آلیات  عن  معلومات 

 تصور أن السلطات
 لن توفر إعانۀ بالقدر

المطلوب

والتقالید؛  الثقافۀ 
الخوف من الوصم

العنف عن  التبلیغ  آلیات 
المرأة ضد 

 لدى معظم البلدان طرق تبلیغ غیر
موحدة لحوادث العنف ضد المرأة، ولکن

المغرب
 لدیها نموذج موحد للتبلیغ عن العنف
ضد المرأة من خالل کل قنوات التبلیغ

تونس وفلسطین
تقودان مشاریع لتوحید عملیۀ التبلیغ

البیانات قواعد  أنظمۀ 
المرأة للعنف ضد 

 المعلومات المجزأة تعنی أن الوکاالت
 المستجیبۀ لیست لدیها معلومات

 متسقۀ للبیانات المجمعۀ حول العنف
ضد المرأة

قنوات االتصال للنساء الالجئات والمهاجرات

  ملیون  إمرأة 
 قد عانین من شکٍل من 

أشکال العنف سنوًیا

 مقدر  

عن تلک الحوادث 
للشرطۀ سنوًیا

 أقل من
قد بلغن 

 هناك تفاوت هائل فی آلیات التبلیغ المتاحۀ للفئات الضعیفۀ کالنساء المهاجرات
والالجئات

 البحرین فقط تسمح ألي امرأة بالوصول الکامل إلى القنوات الرسمیۀ وغیر 
الرسمیۀ، بصرف النظر عن جنسیتها أو وضع إقامتها

 أغلب البلدان قد بنت/تبنی قاعدة
بیانات وطنیۀ خاصۀ بالعنف ضد المرأة

 توفر بلدان قلیلۀ تدریًبا للتعامل مع
 قواعد البیانات حول مؤشرات العنف

ضد المرأة

فی مصر

7.9
1%



ما الذي یجب
أن تقوم به الدول العربیۀ

لمحاربۀ العنف ضد المرأة؟

الدساتیر

العامۀ السیاسات 

القوانین

 على الدول  أن تراجع متطلبات الدستور
 المراعی لالعتبارات الجنسانیۀ، کما

::عرفته األمم المتحدة

 تبنی أطر عمل للسیاسات العامۀ،
 کاالستراتیجیات الوطنیۀ، والتی

 تضمن توف موارد مناسبۀ وتحسن
 التنسیق بین آلیات التبلیغ والخدمات

 المختلفۀ المقدمۀ للناجیات، من
 ضمنها العدالۀ، والقانون والنظام،

والخدمات الصحیۀ واالجتماعیۀ

 فی یولیو 2017، تبنى
 البرلمان التونسی قانوًنا

 جدیًدا لمحاربۀ العنف ضد
 المرأة، والذي ُیعد نموذًجا

ُیحتذى به فی المنطقۀ

 النص على المساواة بین الجنسین
وحقوق المرأة

 المنع الصریح للتفرقۀ على أساس
الجنس

 ضم مواد خاصۀ بحمایۀ النساء
من العنف

 تعریف العنف ضد المرأة بشکٍل
واسع لتغطیۀ کل أشکاله

 صنع إطار عمل لتحسین إمکانیۀ
 الوصول للخدمات المختلفۀ التی

تحتاجها الناجیات من العنف

 الترکیز على الوقایۀ من العنف،
 حمایۀ الناجیات من العنف،

 وإعادة إدماجهن فی المجتمع،
 باإلضافۀ إلى مالحقۀ مقترفی

العنف

 على الدول أن تتبنى قوانین موجهۀ
 خصیًصا لمحاربۀ العنف ضد المرأة،

وهذا یتضمن



ما هی آثار العنف
ضد المرأة؟

التعلیم الصحۀ

 التأثیر على المرأة جسدًیا،
وعقلًیا، وجنسًیا، وإنجابًیا

العمل

االقتصاد الوطنی والمجتمع

 تثبیط المرأة عن السعی
واإلنجاز فی

 آثار سلبیۀ على مشارکۀ المرأة فی
سوق العمل واالقتصاد

زیادة اإلنفاق على:

تضمینات مباشرة على

الحمایۀ

التعویض

الوقایۀ

المالحقۀ القضائیۀ

 تقلیل فرص عمل المرأة
 وقابلیتها على األداء

+ 
 زیادة المصاریف

العالجیۀ

 فقدان القدرات والقابلیۀ
لإلنجاز

+ 
تقلیل فرص العمل

 تقلیل قدرة المرأة على
الوصول أو الحصول على



کیف یؤثر العنف ضد
المرأة على االقتصاد؟

کیف یؤثر العنف ضد
المرأة على الصحۀ العامۀ؟

  ملیار

 تمیل النساء المتعرضات للعنف أن یکن أقل
 إنتاجیۀ وأکثر قابلیۀ ألخذ وقت عطلۀ، ما

 یتسبب فی خسارة صافیۀ لکٍل من النساء
واالقتصاد ککل

 یمکن للعنف الجنسی أن یتسبب فی حمل غیر
 مرغوب به، وإجهاض، ومشاکل فی الصحۀ

اإلنجابیۀ

 العنف الجسدي یزید من خطر اإلجهاض. وُیعد
 متوسط وزن األطفال حدیثی الوالدة أقل

 بشکٍل ملحوظ للنساء الالتی تعرضن للعنف
أثناء الحمل

 األطفال الذین شهدوا حوادث عنف ضد المرأة
 أکثر عرضۀ لإلحساس بالعزلۀ االجتماعیۀ ولتبنی

سلوك عدوانی

 تؤدي معالجۀ الناجین إلى الضغط على
الخدمات الصحیۀ

 تکلیفۀ العنف ضد المرأة فی
 الوالیات المتحدة األمرکیۀ

کل عام

 تنفق الدولۀ أمواًال طائلۀ، تتضمن المصاریف
 المرتبطۀ بالوقایۀ، والحمایۀ، والمالحقۀ

 القضائیۀ، کما تتضمن التعویضات وإعادة
دمج الناجیات وأطفالهن داخل مجتمعاتهن

$500

 من مجموعۀ النساء اللواتی
 شارکن بمسح فی لبنان

 وممن تعرضن لعنف الشریک
 الحمیم، أظهرن أعراض

الضطرابات ما بعد الصدمۀ

ملیون
 هو المبلغ المقدر لقطاع
 الصحۀ فی مصر، کنتیجۀ

 للجوء ربع الناجیات
(600,000) للرعایۀ الصحیۀ

 متوسط تکلیف الجیب فی
 المغرب لخدمات الصحۀ التی

تتبع حادث عنف منزلی

$14.55

  ملیار
 العبئ الواقع على الخدمات

 الصحیۀ واالجتماعیۀ فی
المملکۀ المتحدة بسبب

العنف من الشریک الحمیم

 یوم عمل ضائع فی مصر کل
عام بسبب العنف الزوجی

500,000

£3.9

%98

$211



+

+

=

تکلفۀ العنف ضد المرأة
لماذا نحسب تکلفۀ
العنف ضد المرأة؟

منهجیۀ  اإلسکوا - هیئۀ األمم المتحدة للمرأة لتقدیر تکلفۀ
العربیۀ المنطقۀ  المرأة فی  العنف ضد 

نموذج عملی لتقدیر التکلفۀ االقتصادیۀ للعنف ضد المرأة
فی العالم العربی

أکثر من 60 دراسۀ
حول العالم

مصر هی الوحیدة فی
المنطقۀ العربیۀ التی
أجریت دراسۀ مماثلۀ

 حساب کلفۀ العنف ضد المرأة ُیعد أداة
مفتاحیۀ إلصالح السیاسات

 قد أُجریت لتوفیر تقدیرات عن
تکلفۀ العنف ضد المرأة

 یوفر الحکومات بمبررات اقتصادیۀ وأدوات
لتعدیل القوانین

 تسمح للدول بمراجعۀ بنود المیزانیۀ
 والمخصصات الموجهۀ للوقایۀ والحمایۀ

األسرة فی 
مصاریف الجیب

فقدان الدخل

األثر على األطفال

الصحۀ/الصدمۀ

فقدان جودة الحیاة

 الوصول للخدمات، تکالیف مغادرة
 المنزل، استبدال الملکیۀ، الغرامات

والرسوم

المجتمع
 منظمات المجتمع المدنی/المنظمات

غیر الحکومیۀ الدولیۀ

المخصصات الحکومیۀ للخدمات

 الشرطۀ، المحاکم، المالجئ،
المرافق الصحیۀ

التحویالت االجتماعیۀ

مدفوعات الرعایۀ االجتماعیۀ

الوقایۀ

األعمال
  فقدان الناتج االقتصادي

  + فقدان اإلنتاجیۀ
 + برامج الوقایۀ فی أماکن العمل

 غیاب العمل مدفوع األجر
(النساء والرجال)

+ غیاب العمل غیر مدفوع األجر  

 فجوات فی التعلیم، المشاکل
السلوکیۀ، والنتائج الغذائیۀ

 زیادة فی استخدام المرافق
الصحیۀ

 دراسۀ حول العنف ضد المرأة فی
المنطقۀ العربیۀ

اختبار نموذج التکلفۀ بفلسطین

 تکرار التجربۀ فی دول أعضاء أخرى
باإلسکوا

 تنمیۀ القدرات فی کل الدول األعضاء
باإلسکوا

 دراسۀ الجدوى الفنیۀ لتقدیر تکالیف
العنف

 حلقۀ نقاش حول العنف ضد المرأة
فی لجنۀ اإلسکوا الثامنۀ عن المرأة

إطالق الدراسۀ

الحکومۀ

إجمالی التکالیف النقدیۀ

المرحلۀ األولى: األعمال
النظریۀ   التحضریۀ 

2016-2017

التنفیذ الثانیۀ:  المرحلۀ 
  

2017-2018

المجتمع/األعمال
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