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االستثمار في املساواة بني اجلنسني:

إنهــاء العنــف
ضــد النســاء والفتيــات



أصبح العنف ضد املرأة يشكل آفة عاملية: فما بني 15 و 76 في املائة من النساء يتعرضن لهذا العنف في مرحلة ما من 

حياتهن1. 

القيام  العنف  إنهاء هذا  ويتطلب  والنساء.  الرجال  بني  املساواة  وعدم  التمييز  في  بجذوره  املرأة يضرب  والعنف ضد 

واحلقوق  والصحة  التعليم،  اجلنسني، السيما في مجاالت  بني  املساواة  وحتقيق  املرأة  باستثمارات في مجاالت متكني 

اإلجنابية، والتمكني االقتصادي والسياسي ــ وهي مجاالت لها أيضاً جميعها فوائد في مجال احلد من الفقر وحتقيق 

التنمية بوجه عام. 
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مع حتسن مستويات املساواة بني اجلنسني، تنخفض معدالت انتشار العنف ضد املرأة
تشير البيانات المتاحة إلى وجود عالقة عكسية بين المساواة بين الجنسين وعنف الشريك الحميم. وهذه الظاهرة موجودة بالنسبة ألشكال االعتداءات الجسدية والجنسية على السواء. 
وكما يظهر من الرسم البياني، فإن البلدان التي تتمتع بمعدالت أكبر من المساواة بين النساء والرجال تكون مستويات العنف ضد المرأة فيها أميل إلى االنخفاض، استناداً إلى المؤشرات 
العالمية الرئيسية في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين2. وهذه المؤشرات تقيس معدالت المساواة استناداً إلى: معدل العمر المتوقع؛ نسب النوع عند الوالدة؛ معدالت أمية الكبار؛ معدالت 
االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي والعالي؛ معدالت المشاركة في القوى العاملة الرسمية؛ تقديرات الدخل المكتسب؛ المساواة بين األجور؛ حصص المقاعد في المناصب التشريعية 

والوزارية والمناصب السياسية الرفيعة؛ حصص المشاركة في المناصب اإلدارية والتقنية. 

 

GDI
GEIGGIGEM

 

عن هذه البيانات: البيانات حول معدالت االنتشار بالنسبة جلميع الرسوم البيانية مستمدة من دراسات استقصائية دولية رائدة بشأن العنف ضد املرأة: منظمة الصحة العاملية؛ الدراسة االستقصائية الدولية بشأن العنف 
ضد املرأة؛ الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية )MEASURE (DHS)(؛ قاعدة بيانات البنك الدولي بشأن العنف العائلي، وهي تستند إلى العنف اجلسدي و/أو اجلنسي الذي يرتكبه الشريك احلميم خالل الشهور اإلثني 

.evaw.helpdesk@unifem.org :عشر شهراً السابقة. وتتوافر مالحظات تقنية تفصيلية بشأن املنهجية واملوارد ملن يطلبها على املوقع
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معدالت العنف اجلسدي و/اجلنسي للعشير احلميم 
ومعدالت املساواة بني اجلنسني )56 بلداً(
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في البلدان ذات املعدالت األعلى من املساواة 
بني اجلنسني... مييل معدل انتشار العنف ضد 

املرأة إلى االنخفاض

GDI  مؤشر التنمية حسب نوع اجلنس

GEI  مؤشر املساواة بني اجلنسني

GGI  مؤشر الفجوة بني اجلنسني

GEM مقياس متكني املرأة
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بلدان ذات نتائج عالية في 
مجال املساواة بني اجلنسني

evaw.helpdesk@unifem.org


االستثمارات في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات حتقق منافع هائلة 
في مجاالت املساواة بني اجلنسني، واحلد من الفقر، والتنمية

يترتب على العنف املرتكب ضد املرأة تكاليف باهظة بالنسبة لألفراد، واألطفال، واألسر، والبلدان. وتشمل هذه التكاليف باليني الدوالرات التي تخصص للميزانيات الوطنية سنوياً في شكل 
نفقات خاصة بالشرطة والصحة والنفقات القانونية وغيرها. كما أن هذا العنف يؤدي إلى تبديد رأسمال بشري ثمني مبا ينجم عنه من فقد إلنتاجية اليد العاملة. ومع ذلك، فإنه باإلمكان تفادي 

جميع هذه التكاليف البشرية واملالية العالية ــ وذلك من خالل تعزيز نهج يقوم على املساواة بني اجلنسني واألخذ مببدأ “عدم التساهل مطلقا” إزاء أي عنف يرتكب ضد النساء والفتيات. 

يشكل األمن االقتصادي للمرأة محور اجلهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد املرأة

ميكن للتمكني االقتصادي للمرأة أن يشكل أحد عوامل احلماية من العنف القائم على النوع، وذلك من خالل إتاحة فرص احلصول على املوارد والعمل 
الالئق مبا ميكّن املرأة من اتقاء وتفادي العالقات التي تتعرض فيها لإليذاء واملواقف التي تتعرض فيها لالستغالل3. ومن شأن التخلي عن الزوج أو 
الشريك السيئ املعاملة، وبخاصة إذا كانت املرأة فقيرة وغير مستقلة اقتصادياً و/أو تعول أطفاالً، أن يكون له أفدح األثر بوجه خاص في ضوء الفرص 

والبدائل احملدودة التي ستكون متاحة للمرأة. 

 من شأن زيادة املشاركة السياسية للمرأة أن تعزز القوانني والسياسات 
التي تتصدى للعنف القائم على نوع اجلنس

على الرغم من أن النساء يشغلن في املتوسط 18.4 في املائة من مقاعد البرملانات الوطنية على الصعيد العاملي4، فمن شأن مشاركتهن في 
وفي  واألطفال.  بالنساء  منها  يتعلق  ما  ذلك  في  مبا  األساسية،  اإلنسان  حقوق  قضايا  تعزيز  على  إيجابي  أثر  لها  يكون  أن  القرار  صنع  مناصب 
األرجنتني، على سبيل املثال، فإن النساء الالتي متثلن نسبة 14 في املائة من أعضاء البرملان قدمن 78 في املائة من التشريعات املتعلقة بحقوق املرأة. 
وفي نيوزيلندا، حيث متثل النساء نسبة 15 في املائة من أعضاء البرملان، كان لهن زمام املبادرة في فتح 66 في املائة من املناقشات التي دارت حول 

اإلجازة الوالدية ورعاية الطفل في الفترة 1992-1987 5.
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من شأن تعليم الفتيات، وبخاصة عبر التعليم الثانوي والعالي، أن يساعد على احلد من العنف ضد املرأة – وأن تكون له عائدات متعددة 
اجلوانب بالنسبة للتنمية االجتماعية واالقتصادية على الصعيد الوطني

من شأن التعليم، وخاصة التعليم الثانوي والعالي، أن يكون “عامالً حامياً” للفتيات والنساء من العنف القائم على نوع اجلنس6. ويبني الرسم التالي أن البلدان ذات املعدالت األعلى من التحاق الفتيات باملدارس الثانوية 
متيل فيها معدالت العنف ضد املرأة إلى االنخفاض. 

وتتوفر للفتيات املتعلمات احتماالت أكبر لتجنب سائر أشكال العنف واملمارسات الضارة األخرى مثل اخلتان وزواج األطفال؛ وللمساعدة في إنهاء هذه املمارسات مع بناتهن في األجيال املقبلة. وعلى سبيل املثال، 
ففي موزامبيق، فإن نسبة 55 في املائة من الفتيات ممن حصلن فقط على تعليمهن االبتدائي تتزوجن قبل سن 18 سنة؛ في حني تنخفض هذه النسبة بني الفتيات الالتي حصلن على التعليم الثانوي إلى 8 في املائة7.

ومن شأن سنة إضافية واحدة في تعليم الفتيات أن تضاعف من دخلهن في املستقبل بنسبة تتراوح بني 10 و 20 في املائة8، فضالً عن املزايا التي ميكن أن حتققها هذه السنة بالنسبة لتطورهن وصحتهن ورفاهتهن. 

5

مالحظات على الرسم البياني: يقاس معدل االلتحاق باملدارس الثانوية كنسبة مئوية من عدد الفتيات الالتي يحق لهن االلتحاق باملدارس الثانوية، استناداً إلى البيانات املتاحة من معهد اليونسكو لإلحصاءات بشأن املعدل 
الصافي اللتحاق اإلناث باملدارس الثانوية )2000-2009(، وقد صنفت البلدان من معدالت االلتحاق األقل إلى معدالت االلتحاق األعلى.  والبيانات املتعلقة مبعدالت االنتشار هي نسبة مئوية متوسطة للبلدان في كل فئة. 
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عنف الشريك احلميم ومعدالت التحاق الفتيات باملدارس الثانوية 
)45 بلداً(

يرتبط االستثمار في التعليم الثانوي 
للبنات بانخفاض معدالت عنف 

الشريك احلميم

معدل عالي اللتحاق الفتيات معدل متوسط اللتحاق الفتيات  معدل منخفض اللتحاق الفتيات   

)81 ـ 100 في املائة( )حتى 50 في املائة(  )51-80 في املائة(   

 14
بلــداً

15
16بلــداً

بلــداً

http://www.uis.unesco.org/glossary/Term.aspx?name=NET%20ENROLMENT%20RATE%20(NER)&lang=en
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
http://www.uis.unesco.org/glossary/Term.aspx?name=NET%20ENROLMENT%20RATE%20(NER)&lang=en


 حينما يكون للمرأة القدرة على اتخاذ القرارات في ما يتعلق بجسدها وحياتها اجلنسية واإلجنابية، 
تكون أكثر استعداداً حلماية نفسها من العالقات املؤذية

تعكس البلدان التي أحرزت تقدماً في النهوض بالصحة واحلقوق اإلجنابية للمرأة مستويات أقل في مجال العنف ضد املرأة. ويبني الرسم البياني التالي هذه العالقة استناداً إلى معدالت ألداء 
الصحة اإلجنابية9 مت وضعها باستعمال مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية اخلاصة مبعدالت املواليد بني املراهقني، ومعدالت الوفيات النفاسية، واالحتياجات غير امللباة من وسائل منع احلمل. 

البياني:  الرسم  على  مالحظات 
يتراوح  بلدان  من  مجمعة  البلدان 
واحلقوق  الصحة  مجال  في  أداؤها 
والعالي  املنخفض  بني  ما  اإلجنابية 
أعلى   =30 أداء؛  معدل  أدنــى   =1(
معـدالت  وتستنـد  أداء(.  معــدل 
يتعلـق  مركـب  مقيـاس  إلى  األداء 
للمرأة  اإلجنابية  واحلقوق  بالصحة 
مستمد من الهدف 5  من األهداف 
اإلمنائية لأللفية ــ حتسني قياسات 
مجموعة بيانات الصحة النفاسية 
لكل  املراهقني  بني  املواليد  ملعدالت 
000 1، ومعدالت الوفيات النفاسية 
املئوية  والنسبة   ،100  000 لكل 
وسائل  من  امللباة  غير  لالحتياجات 
املتعلقـة  والبيانـات  احلمـل.  منـع 
االنتشار هي نسبة مئوية  مبعدالت 

متوسطة للبلدان في كل فئة. 

6

منع العنف هو استثمار “حصيف” وتترتب عليه فوائد ومكاسب متعددة
من شأن منع العنف ضد املرأة أن يؤدي إلى احلفاظ على أموال قّيمة،  عامة وخاصة على السواء. وقد كلف قانون الواليات املتحدة لعام 1994 ملنع العنف ضد املرأة 1.6 

بليون دوالر على مدى السنوات اخلمس األولى بينما وفر 14.8 بليون دوالر كنفقات مباشرة وغير مباشرة تتعلق بخدمات الرعاية الصحية واخلدمات املقدمة إلى الناجني، 
واستجابة الشرطة، واإلنتاجية املفقودة، وانخفاض مستوى نوعية احلياة، والوفيات9. وفي استراليا، تشير التقديرات إلى أن خطة العمل الوطنية ميكن أن توفر 673 23 

دوالراً بالنسبة لكل امرأة واحدة تتم احليلولة دون تعرضها للعنف10.
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معدالت عنف الشريك احلميم ومستويات الصحة واحلقوق اإلجنابية للمرأة 
)41 بلداً(

البلدان التي تتوفر فيها خدمات الصحة اإلجنابية واحلقوق 
املتعلقة بها على نحو أفضل تكون أميل إلى انخفاض 

معدالت انتشار العنف اجلنسي فيها

15
بلــداً

 17
9 بلــداً

بلــدان

معدل أداء منخفض في مجال 

الصحة اإلجنابية 

 )أقل من 15(

معدل أداء  متوسط 

)24-15(

معدل أداء مرتفع في مجال 

الصحة واحلقوق اإلجنابية 

)أكثر من 25(

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx


1-  تستند األرقام إلى النسبة املئوية للنساء الالتي تعرضن للعنف اجلسدي و/أو اجلنسي خالل حياتهن، والبيانات من 48 بلداً ومستقاة من ثالثة استقصاءات دولية مرموقة عن معدالت االنتشار. وهي مقتبسة عن منظمة الصحة 
العاملية. 2005. دراسة منظمة الصحة العاملية التي تشمل عدة بلدان بشأن صحة املرأة والعنف العائلي ضد املرأة: 46. منظمة الصحة العاملية، جنيف؛ جونسون هـ.، و ن. أولوس، و س. نيفادا. 2008. العنف ضد املرأة: منظور 

دولي: 39 )دراسة استقصائية دولية بشأن العنف ضد املرأة(، سبرنغر ساينس و بيزنس ميديا، نيويورك؛ و الدراسات االستقصائية الدميغرافية والصحية )DHS( ــ ORC Macro، كالفرتون، ميريالند. 
2-   يقاس مستوى املساواة بني اجلنسني باستخدام املؤشرات التالية: مؤشر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن التنمية املتعلقة بنوع اجلنس، محسوباً استناداً إلى 1( إجنازات النساء والرجال في معدل العمر املتوقع، 2( التعليم: محو 
أمية الكبار، مجموع معدالت االلتحاق من التعليم االبتدائي إلى التعليم العالي، 3( تقديرات الدخل املكتسب؛ مقياس برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتمكني املرأة، محسوباً استناداً إلى 1( املشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة: 
حصص املرأة في وظائف كبار املسؤولني، والوظائف اإلدارية والفنية والتقنية، 2( عدد املقاعد في األجهزة التشريعية، 3( حصة اإلناث في الدخل؛ مؤشر املساواة بني اجلنسني الذي يعـده املرصـد االجتماعي، محسوباً استناداً إلى 
1( معدل العمر املتوقع ونسبة النوع عند الوالدة، 2( التعليم: معدالت معرفة القراءة والكتابة، صافي معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي، ومعدل االلتحاق اإلجمالي بالتعليم العالي، 3( املشاركة االقتصادية والسياسية: 
املشاركة في القوة العاملة الرسمية، املساواة في األجور، نسبة املشاركة بني املشرعني واملسؤولني واإلداريني؛ النسبة بني املتخصصني والعمال التقنيني، 4( التمكني السياسي: عدد املقاعد في البرملان؛ املناصب الوزارية؛ عدد 
سنوات تولي املرأة منصب رئاسة الدولة خالل اخلمسني سنة األخيرة. ويتراوح مقياس متكني املرأة من صفر )ال مساواة على اإلطالق( إلى 1 )مساواة كاملة(، وتصنف البلدان في مراتب منخفضة ومتوسطة وعالية استناداً إلى 
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صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة )جزء من جهاز األمم املتحدة املعني بشؤون املرأة( يعرب عن امتنانه لتعاون الدكتورة لورا سيوبرغ من 
جامعة فلوريدا، وللمساهمات الفنية من هوارد فريدمان )صندوق األمم املتحدة للسكان( والزمالء في صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة. 
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