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  2102الرقم :  م ط أ /              /   م. ع    / 

 01/5/2102التاريخ : 

 

 ،،،الموقر                                      مهنا بن عبد الكريم المهنا سعادة / 

   منظمة المؤتمر االسالمي        - رئيس اللجنة االحصائية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

قياس العنف ضد  المتحدة بخصوص  : مقترح دولة االمارات العربيةالموضوع  

 .المرأة

 ن نتقدم لمعاليكم ولجميع أعضاء اللجنة االحصائية بمنظمة التعاون االسالمييسرنا أ

الثاني للجنتكم  نعقاد االجتماعبخالص الشكر والتقدير، وبمناسبة انقرة واألخوة بمركز أ

وص الموضوع وبخص 2102من العام  الحالي  في مايوزمير بتركيا الموقرة بمدينة أ

 تي :توضيح اآلأعاله يسرنا 

نة الدولية لإلحصاء باألمم المتحدة بناء جن الموضوع أعاله تم تناوله في اجتماعات اللإ-

نه كان محطا لنقاشات عدة المشكل بهذا الصدد ، وحيث أعلى ما رفعه فريق الخبراء 

امكانية علمية وضع مؤشرات قياسية عالمية لهذا تتباين وجهات النظر حول مدى 

 الموضوع في ظل تعدد الثقافات والنظم والتشريعات الوطنية .

 دقيقا   تتطلب تحديدا   جد أن هناك أبعادا  ة توفي هذا السياق فإن دولة االمارات العربية المتحد

في الدول، ولذا من قبل جهات غير إحصائية معنية كالجهات التشريعية والثقافية والطبية 

فإنها ترى أن هذا الموضوع يتفرع إلى ثالثة جوانب اساسية يجب بحثها من ذوي 

 : تيتتمثل في اآلذا االبعاد والمحاور االختصاص قبل وضع مؤشرات قياس لها وه

 

 المحور التشريعي ::  وال  أ

 إن تشريعات الدول تتفاوت وتتباين بخصوص تعريف العنف وتحديد ظواهره ومظاهره

 وآلية قياسه وتتقاطع مع جملة من التشريعات االخرى ذات العالقة.
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 ثانيا : المحور الطبي :

نظرا ألن هناك سعي لتحديد درجة االصابات الجسدية والنفسية والعمل على قياسها فإن 

 وماديا إجرائيا من ذوي االختصاص الطبي. هذا يستوجب إدراكا وتحديدا مفاهيميا  

 : الثقافيالمحور ثالثا : 

في ثقافات المجتمعات وأعرافها وعاداتها وتقاليدها بصدد مختلف  ألن هناك تباينا   نظرا  

السلوكيات والممارسات فإن المختصين في هذا الشأن يجب أن يكونوا مساهمين في 

 موضوع العنف وقياس مؤشراته ثقافيا.

 : تياآلدد هذا الموضوع ما تقدم تقترح دولة االمارات العربية المتحدة بص ىبناء علو- 

 تشكيل فريق معني بهذا الموضوع على مستوى كل دولة بحيث يتم دراسة االتي::  والا أ

 تعريف العنف ومؤشراته من الناحية االحصائية. -0

 تحديد دالالته ومؤشراته من الناحية التشريعية. -2

 تحديد دالالته ومؤشراته من الناحية الطبية.  -3

 الناحية الثقافية. تحديد دالالته ومؤشراته من -4

سمية المعنية بكل دولة مما يؤدي مما يستلزم التنسيق بين الجهاز االحصائي والجهات الر

 لى بلورة رؤية لكل دولة بهذا الصدد.إ

 

 

 

تشكيل فريق على مستوى لجنتكم االحصائية الموقرة بحيث تتولى دراسة آراء :  ثانيا

 . 2103االحصائية في الدول بعد تقديمها من قبل االجهزة الوطنية 

: مشاركة بعض أعضاء الفريق في أعمال فريق الخبراء الدوليين لدراسة هذا  ثالثا

 الموضوع في ظل مجموعة آراء الدول االسالمية .

للنظر بخصوص ما  2104في عام  توصياته للجنتكم الموقرةبرفع  الفريق يقوم : رابعا 

 تم. 

 بقبول فائق الشكر والتقدير وتفضلوا سعادتكم           
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 راشد خميس السويدي                                                                     

مدير عام المركز                                                                                      

 لإلحصاءالوطني 

بدولة االمارات العربية                                                                                 

 المتحدة

 

 

 :نسخة 

 اش ألبي مدير عام مركز أنقرة.صاف د. -

 إدارة االتصال الحكومي. -

 إدارة االحصاءات السكانية واالجتماعية. -


