
اإلقتصادية  التكلفة  تقدير 
للعنف ضد المرأة في 

العربية  المنطقة 



واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  المتحدة  األمـــم  لجنة  عملت 
بين  للمساواة  المتحدة  األمم  وهيئة  "اإلسكوا"  آسيا  لغرب 
للمرأة"  المتحدة  األمــم  "هيئة  الــمــرأة  وتمكين  الجنسين 
التكلفة  "تــقــديــر  يسمى  اقليمي  مــشــروع  تطوير  على 
العربية".  المنطقة  فــى  الــمــرأة  ضــد  للعنف  االقتصادية 
الدعم  تقديم  الى  ويهدف  مرحلتين  من  المشروع  يتكون 
خالل  من  المرأة  ضد  العنف  لظاهرة  للتصدي  العربية  للدول 
التكلفة  ــذه  ه واســتــخــدام  ضــدهــا  العنف  تكلفة  تقدير 
والمناصرة. السياسات  مستوى  على  والتأثير  للتدخل  كأداة 

 
اعتداء  أي  بأنه   المرأة  ضد  العنف  المتحدة  األمم  وتعّرف 
بإحداث  يتسبب  والذي  الجنس،  أساس  المرأة مبني على  ضد 
ويشمل  للمرأة،  نفسي  أو  جنسي  جسدي،  ألــم  أو  ــذاء  إي
التعسفي  الحرمان  أو  الضغط  أو  باالعتداء  التهديد  أيضًا 
قد  الــخــاصــة.   أو  العامة  الحياة  ــار  إط فــي  ــواء  س للحريات، 
العائلة  أو  األسرة  أفراد  أحد  أو  الزوج  قبل  من  العنف  ُيرتكب 
ذاتها.  الــدولــة  طــرف  من  إرتكابه  يتم  قد  كما  الموّسعة، 
الُمرتَكب  العنف  يبقى  العربية  المنطقة  في  كما  عالميًا، 
شيوعًا.  العنف  أنــواع  أكثر  من  ــزوج   ال أو  الخطيب  قبل  من 

انحاء  منتشرة في جميع  المرأة  العنف ضد  أن ظاهرة  ورغم 
عرضة  األكثر  العربية  المنطقة  في  المرأة  تبقى  العالم، 
منظمة  اجرتها  شاملة  مراجعة  بينت  حيث  الظاهرة  لهذه 
الجنسي  أو  الجسدي  العنف  انتشار  العالمية أن نسبة  الصحة 
البحر  منطقة  في   37% بلغت  المتزوجات  النساء  فئة  بين 
مقارنًة  العربية  الدول  أغلب  تشمل  والتي  المتوسط  األبيض 
العالم.   مستوى  على  و30%  األوروبية،  البلدان  في   25% بـ 

الــظــروف  تــديــم  مفرغة  حلقة  الــمــرأة  ضــد  العنف  ُيشّكل 
عالقات  أهمها  عــوامــل  عــدة  تــزامــن  أن  كما  لــه،  الــدافــعــة 
غير  النمطية  واألفكار  والمرأة،  الرجل  بين  المتزنة  غير  القوى 
وضعف  المتردي،  اإلجتماعي  االقتصادي  والوضع  الصحيحة، 
النساء  تزيد من مخاطر تعرض  التشريعات والسياسات  أو غياب 
ويحد  اإلجتماعي  تهميشهن  يزيد  مما   للعنف  والفتيات 
وظائفهن.  في  والبقاء  تعليمهن  اكمال  على  قدرتهن  من 
االجتماعي  وضــعــهــن  تــدنــي  اســتــمــرار  فــي  يــســاهــم  كــمــا 
على  الجنسين  بين  الفوارق  تعزيز  إلى  إضافًة  واإلقتصادي، 
تشهدها  التى  النزاعات  أن  إلى  هنا  وُيشار  مستويات.  عدة 
للعنف.  والفتيات  النساء  تعرض  من  تزيد  العربية  المنطقة 

المرأة  آثار سلبية كبيرة على  االنسان وينتج عنه  إنتهاكا صارخا لحقوق  المرأة  العنف ضد  يعتبر 

والفتيات  النساء  ضد  للعنف  التصدي  ويتطلب  اإلقتصادي.  والنمو  المجتمع  أسرتها،  المعنفة، 

والحد من عواقبه إلتزاما سياسيا وتدخال قياديا، إضافة الى تقديم مرتكبي العنف الى العدالة. 

العربية  المنطقة  المرأة في  للعنف ضد  اإلقتصادية  التكلفة  تقدير 



التعريف  تــبــنــي  أ(  يتطلب  ــذي  ــ وال ــرأة   الـــمـ ــد  ض الــعــنــف  بمكافحة  ــاص  ــخ ال الــنــمــوذجــي  الــمــتــحــدة  األمـــم  لــقــانــون  كــامــل  بــشــكــل  ممتثلة  غــيــر  ــة  ــســاري ال الــقــوانــيــن    1
العنف.  مــن  للناجيات  الــخــدمــات  توفير  د(  و  والــمــدنــيــة؛  الجنائية  التقاضي  ــراءات  ــ إج معالجة  ج(  الــشــكــاوى؛  آلــيــات  احــتــواء  ب(  ــرأة؛  ــم ال ضــد  العنف  لمفهوم  ــواســع  ال

قطعت الدول العربية شوطًا كبيرًا نسبيًا في تبني اإلتفاقات 
العالمية المتعلقة بحقوق المرأة، إذ صادقت على جميعها،  
بإستثناء السودان والصومال، على اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(. كما بدأت بعض الدول في 
عكس اإللتزامات المنبثقة عن هذه اإلتفاقيات في تشريعاتها 
الخاصة  واستراتيجياتها  السياساتية،  وأطــرهــا  الوطنية، 
التقّدم  يبقى  ذلك،  رغم  ولكم  المرأة.  ضد  العنف  بمعالجة 
الُمحَرز في هذا المجال في المنطقة العربية بطيء ومتباين. 

تحفظات  وضعت  العربية  الدول  من  كثير  أن  إلى  هنا  ويشار 
حقيقيًا  تحديًا  يفرض  مما  )سيداو(،  اتفاقية  على  جوهرية 
ــدول  ال أغــلــب  دســاتــيــر  إن  اإلتــفــاقــيــة.   بــنــود  تحقيق  أمـــام 
تعكس  وال  الدولية،  االلتزامات  مع  للمواءمة  تفتقر  العربية 
الجنسين. بين  المساواة  لمنظور  المراعي  الدستور  متطلبات 

 
فعلى سبيل المثال،  تنص دساتير معظم البلدان العربية في 
أحكامها على حظر التمييز المبني على اللون والدين، لكنها 
كون  وبرغم  الجنس.  أساس  على  التمييز  إلى  االشارة  تفتقر 
السياسية  المرأة  حقوق  إلى  تشير  العربية  الدساتير  معظم 
هذه  في  محدودًا  يبقى  التطبيق  إطار  أن  إال  واالقتصادية، 
خاصة  قوانين  تبنت  التي  العربية  الـــدول  وتبقى  ــدول.  الـ
العنف  هذا  اشكال  بعض  أو  المرأة،  ضد  العنف  بمكافحة 
تلك  تبني  عــدم  ويالحظ  أيضًا.  محدودة  األســري  كالعنف 
لاللتزامات  امتثالها  لعدم  إضافًة  شامل،  لمفهوم  القوانين 
اإلتفاقيات  من  وغيرها  )سيداو(  اتفاقية  تحت  المنضوية 
التشريعات  معظم  تتبنى  المثال،  سبيل  فعلى   . الدولية1 
ضيقًا  تعريفًا  المرأة  ضد  للعنف  الــدول  هذه  في  الناظمة 
لزوجته،  ــزوج  ال كإغتصاب  للعنف  مختلفة  أنــواعــًا  يتجاهل 
أن  كما  الــقــربــى.  وســفــاح  "لــشــرف"  بذريعة  النساء  وقتل 
العنف  مرتكبي  مقاضاة  على  فقط  ترّكز  التشريعات  هذه 
وحماية  العنف،  من  كالوقاية  هامة  أخرى  عناصر  ويتجاهل 
في  دمجهن  وإعــادة  العنف  من  الناجيات  والفتيات  النساء 
بخصوص  فّعالة  غير  والتشريعات  القوانين  وتبقى  المجتمع. 
عام. بشكل  العنف  من  للناجيات  المقدمة  الخدمات  تشريع 

 
إن غياب األطر التشريعية يوثر سلبًا على وجود إطار متماسك 
كما  السياسات.  مستوى  على  المرأة  ضد  للعنف  للتصدى 

في  اإلقــتــصــاد  على  ــرأة  ــم ال ضــد  العنف  أثــر  فــي  للبحث 
مستدام  إقتصادي  نمو  تشجيع  العربية  الــدول  أرادت  حال 
العربية  المنطقة  في  النساء  استثناء  أن  إذ  كبيرة،  أهمية 
محدودية  بسبب  الصناعي  اإلقتصاد  مجال  في  العمل  من 
إقتصاديًا  تمكينهن  وغياب  العاملة  القوة  في  مشاركتهن 
للمجتمع. األبـــويـــة  الــبــنــيــة  يــعــكــس  الــمــطــلــوب  بــالــشــكــل 

 
العربية  المنطقة  مستوى  على  الــســائــدة  المعايير  إن 
ــى عــاتــق  ــقــع عــل ــة ت ــالـ ــات اإلعـ ــي ــؤول ــس ــأن م ــ ــة ب ــقــاضــي ال
ــة تــبــقــى مــحــصــورة  ــومـ ــات األمـ ــي ــؤول ــس الـــرجـــل بــيــنــمــا م
العمل  الــعــمــل وقــطــاعــات  ــات  ــاع تــقــّيــد س الـــمـــرأة،  عــلــى 
اليها. الــوصــول  للنساء  يمكن  التي  والوظائف  المقبولة 

 
واألوضـــاع  ــرأة  ــم ال ضــد  العنف  بين  الــعــالقــة  فهم  يبقى 
األبحاث  تقترح  لكن  محدود،  العربية  البلدان  في  اإلقتصادية 
الحالية أن التباين المبني على النوع اإلجتماعي في الوصول 

المرأة في  العنف ضد   سياق 
العربية  المنطقة 

والصحية  اإلقتصادية   التبعات 
المرأة ضد  للعنف 

والمصري  التونسي  الدستوران 
النساء  حماية  على  تنص  مواد  يحويان 

العنف من  العربية  المنطقة  في 

الدستورية  األحكام  عن  منفصلة  الموجودة  السياسات  أن 
متناسقة  غير  تطبيقها  عملية  يجعل  مما  والقانونية، 
ــدر اإلشــــارة إلـــى أن آلــيــات  ــج ومــحــفــوفــة بــالــمــصــاعــب. وت
وغير  كافية  غير  والفتيات  النساء  ضد  العنف  عن  ــالغ  االب
ــاه.  أدن الــجــدول  في  يتضح  كما  المطلوب  بالشكل  شاملة 

٢



الى سوق العمل والتمكين اإلقتصادي يؤدي لعالقات قوى 
ويقود  المنزل،  وخارج  داخل  والمرأة  الرجل  بين  متكافئة  غير 
المشاركة  أن  كما  الــمــرأة.  ضــد  العنف  إلــى  مباشر  بشكل 
من  ُتضعف  الــرســمــي  غير  العمل  فــي  للنساء  الــواســعــة 
وينطبق  والعنف،  اإلساءة  من  لهن  الحماية  توفير  إمكانيات 
المهاجرات. العامالت  على  خــاص  بشكل  على  الوضع  هــذا 

 
للعنف  السلبي  اإلقتصادي  األثــر  الحالية  الــدراســات  توضح 
أو  للعنف  يتعرضن  اللواتي  النساء  تصبح  إذ  الــمــرأة،  ضــد 
تعرضهن  ويزيد  النساء،  من  غيرهن  دون  إنتاجية  أقل  اإلساءة 
مادية  خسارة  إلى  يؤدي  مما  عمل  دون  أطول  وقتًا  لقضاء 
ضد  العنف  يتسبب  كما  ككل.  االقتصادي  والقطاع  للمرأة 
للنساء  المتخصصة  الخدمات  تقديم  تكلفة  بزيادة  المرأة 
للوصول  يحتجن  واللواتي  العنف  من  الناجيات  والفتيات 
معظم  في  وأنه  خاصة  قانوني،  ودعم  صحية  خدمات  الى 
أنه  برغم  بأنفسهن،  التكلفة  هذه  النساء  تغطي  الحاالت 
عالية  تكاليف  إيضًا  الدولة  تتكبد  الحاالت  من  عديد  في 
ولعائالتهن.  العنف  ضحايا  والفتيات  للنساء  الخدمات  لتوفير 

إذ  العامة  للصحة  كتهديد  المرأة  ضد  للعنف  النظر  ويجب 
والفتيات  النساء  صحة  على  واضح  سلبي  أثر  للعنف  يوجد 
هذا  ويظهر  واإلنــجــابــيــة.  والجنسية  والنفسية  الجسدية 
الموت(  أو  المباشرة  )كاإلصابات  مباشر  بشكل  السلبي  األثر 
إلخ(  القلب،  ــراض  أم مزمن،  دم  ضغط  )مثل  مباشر  غير  أو 
على  العنف  أثر  عن  وينتج  العنف.  توقف  بعد  حتى  يدوم 
لمعالجة  ُتنفق  هائلة  مصاريف  والفتيات  النساء  صحة 
الصحية.  الخدمات  على  إضافيًا  ضغطًا  وتشكل  الضحايا،  

اإلقتصادي   للنموذج  يمكن  عام،  بشكل  مختلفة.  نتائج  إلى 
استخدام  المرأة  ضد  للعنف  المتعددة   التكاليف  لتقدير 
اإلجتماعي- األثــر  على  األول  النهج  يركز  رئيسيين.  نهجين 

الصمت  تكلفة  تقدير  ويحاول  المرأة،  ضد  للعنف  اإلقتصادي 
النموذج  المشكلة". ويقيس هذا  التحرك، أي "تكلفة  وعدم 
وغير  والمحسوسة  المباشرة  وغير  المباشرة  العنف  تكاليف 
وأسرهن  الناجيات  النساء  تتحملها  والتي  منها  المحسوسة 
والمجتمع المحلي والمجتمع األوسع، إذ يحتسب المصروفات 
خدمات  رسوم  مثل  وأسرهن  الناجيات  النساء  تتحملها  التي 

اإلقــتــصــاديــة  الــتــكــلــفــة  حــســاب  عملية  ــشــّكــل  ُت أن  يــجــب 
على  ــاًء  ــن ب الــعــربــيــة  لــلــبــلــدان  ــة  ــوي أول ــرأة  ــم ال ضــد  للعنف 
األثــر  ويضاعف  االنــســان  لحقوق  صــارخ  انتهاك  بأنه  اإلقـــرار 
والصحة  اإلقتصادي،  والنمو  المرأة،  حقوق  على  السلبي 
العنف  تكلفة  ولحساب  المجتمعية.  والسالمة  العامة، 
يلي: فــيــمــا   تلخيصها  يمكن  بــالــغــة  أهــمــيــة  ــرأة  ــم ال ضــد 

Θ  المشكلة كقضية عامة وليس كقضية تأكيد خطورة 
خاصة

ضد  للعنف  اإلقتصادية  التكلفة  حساب 
رئيسية سياساتية  اصالح  أداة  المرأة: 

تكلفة  تقدير  وأساليب   نهوج 
المرأة  ضد  العنف 

Θ المرأة الخطيرة للعنف ضد  التبعات اإلقتصادية  إظهار 

Θ  إظهار أن العنف ضد المرأة يستنزف موارد قطاعات
الخاصة والعامة،  المشاريع اإلقتصادية  كثيرة بما فيها 

واألفراد.  الحكومية  للمنظمات غير  والتابعة 

Θ  إظهار أن العنف ضد المرأة يعيق تحقيق الحكومات
التنموية كالحد من الفقر، وتعزيز قدرات   ألهدافها 
البشرية، وتطوير مؤسسات قوية، وتحقيق  الموارد 

عالية.  معيشية  مستويات 

Θ  الناس التوعية بآثار العنف على المجتمع وإعالم 
الجنسين.  بين  بالتباينات 

Θ  المساعدة في الحد من القبول اإلجتماعي للعنف
لمعالجته.  اإلجتماعية  المسؤولية  وزيادة 

Θ  إعالم صانعي السياسات بأولويات اإلنفاق الوطنية من
خالل تقدير تكلفة العنف ضد المرأة وزيادة المعرفة 

اإلجتماعي.  للنوع  المستجيبة  بالموازنة 

Θ  الفّعالة السياسات  التشريعات وأطر  دعم تطوير 
المرأة. العنف ضد  لمعالجة 

Θ  الوطني لتخصيص موارد إضافية التخطيط  إرشاد 
لمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، وتحديدًا من خالل 

المبكرة.   الوقاية  آليات  تطوير 
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Θ  : العامة  المؤسسات 

Θ  ،مواءمة أدوات المساءلة الخاصة بالعنف ضد المرأة
اإلتفاقيات  الوطنية، مع  القوانين والتشريعات  بما فيها 

الواجبة. العناية   الدولية ومعايير 

Θ  تبني تشريعات وطنية منسجمة مع معايير األمم
المتحدة لمعالجة العنف ضد المرأة. بما فيها ضمان 
موائمة هذه التشريعات مع األطر المؤسساتية ذات 

والسياساتية؛ اإلستراتيجية  واألطر   الصلة 

Θ  التي تشمل العمل  السياساتية وخطط  تحسين األطر 
التعاون  موارد مالية واجراءات كافية لتعزيز وتمكين 

العامة. المؤسسات   بين 

Θ  تحسين آليات االبالغ والتحويل للضحايا وبناء قدرات
البيانات الالزمة.  طاقم العمل وايجاد أنظمة لجمع 

السياسات  مستوى  على  التوصيات 

الزوجي= للعنف  المالية  التكلفة 
التكلفة على مستوى األسرة + تكلفة تقديم 

التكلفة  المجتمع +  الخدمات على مستوى 
التجارية لألعمال 

في  االجتماعي  النوع  لدمج  أداة  هي  اإلجتماعي  للنوع  المستجيبة  لموازنة 
وتقديم  والتنفيذ،  للتخطيط،  الشاملة  الحكومية  الموازنة  دورة  مراحل  جميع 

عملية  في  اإلجتماعي  للنوع  المستجيبة  الموازنة  نهج  بإستخدام  التقارير. 
المقدمة  الخدمات  في  الفجوة  تحديد  يمكن  المرأة  ضد  العنف  تكلفة  تقدير 
البروتوكوالت  التحويل، و/أو  أنظمة  أو غياب  الضعف،  َمواطن  أو  السياسات،  أو 
يمكن  التي  والخدمات  والعامة  المتخصصة  للخدمات  أفضل  إلدارة  المطلوبة 

عليها.  الحصول  العنف  من  الناجيات  والفتيات  للنساء 
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مدفوع  غير  العمل  وقيمة  والمأوى،  والمواصالت،  الدعم، 
على  فيركز  الثاني  النهج  أما  المرأة.  ضد  للعنف  نتيجة  األجر 
ضد  العنف  ومعالجة  لمنع  السياسات  تنفيذ  تكاليف  تقدير 
الحل".  "تكلفة  أي  التحّرك،  على  التركيز  يعني  وهذا  المرأة، 
لتوفير  الكلّية  التكاليف  فهم  إلــى  النهج  هــذا  ويــهــدف 
على  بناء  العنف،  من  الناجيات  والفتيات  للنساء  الخدمات 
إستخدامها. ومعدالت  الفردية  والموارد  الخدمات  تكاليف 

  
قامت اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة بمراجعة شاملة 
نتج  اإلقليمية.   والميزات  المتوفرة  واألساليب  للمنهجيات  
تكلفة  لحساب  نموذج  تطوير  التحليلية  المراجعة  تلك  عن 
خالل  من  يمكن  العربية.  المنطقة  في  المرأة  ضد  العنف 
التكلفة  نموذج  في  المختلفة  التكاليف  حصر  النموذج  هذا 
المباشرة  وغير  المباشرة  المحسوسة  للتكاليف  الكلية 
للعنف الزوجي )يشار لها الحقًا بالتكاليف المالية( كما يلي2:

المتعلقة  الدولية  التوصيات  مــع  النموذج  هــذا  ينسجم 
المتوفرة.  البيانات  محدودية  وتحديدًا  الحالية،  بالقيود 
ويمكن  للتكلفة  جيدًا  أوليًا  تقديرًا  النموذج  هــذا  ويقدم 

اآلليات  تطور  مــع  الحقة  مرحلة  فــي  بتطويره  األســتــمــرار 
النموذج على  فّعالية هذا  وتعتمد  التقارير.   الوطنية إلعداد 
البيانات.  لجمع  الجهود  وتنسيق  المتوفرة  البيانات  نــوع 

ــا  ــات ــة د. ن ــيـ ــدولـ الـ الـــخـــبـــيـــرة  ــا  ــي اعـــدتـــهـ ــتـ الـ ــرأة  ــلـــمـ لـ الـــمـــتـــحـــدة  ــوا وهـــيـــئـــة األمـــــم  ــ ــك ــ ــرة اإلس ــشـ ــل فـــي نـ ــي ــص ــف ــت ال ــوذج بـــمـــزيـــد مـــن  ــمـ ــنـ الـ ــدم هــــذا  ــق ــت ــي س   2
 .)2017( عـــمـــلـــي"  "نــــمــــوذج   : الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــق ــط ــن ــم ال ــي  ــ ف ــرأة   ــ ــمـ ــ الـ ــد  ــ ض األســـــــري  الـــعـــنـــف  تــكــالــيــف  ــر  ــديـ ــقـ )تـ ــوان  ــ ــن ــ ع ــرة  ــشـ ــنـ الـ ــذه  ــ وتـــحـــمـــل هـ دوفـــــــــوري. 



Θ  اجراء بحث شامل مبني على االدلة حول التكلفة
اإلقتصادية للعنف ضد المرأة وفقًا للنموذج الذي 

طورته اإلسكوا وهيئة األمم المتحدة للمرأة. 

Θ  الحكومية لدمج معايير المؤسسات  تعزيز قدرات 
اإلجتماعي. النوع  لمنظور  المستجيبة  الموازنة 

Θ  النسوية للمؤسسات  والمالية  البشرية  القدرات  تعزيز 
بالعنف  المتعلقة  والمناصرة  الرصد  لتنسيق  الوطنية 

ضد المرأة. 

Θ :المتحدة ومنظمات عالمية أخرى منظمات األمم 

Θ  الدولية لدعم تقديم إستشارات فنية حول المعايير 
التي تكتنف  القيود  القانونية لمعالجة  عملية االصالح 

المرأة.  بالعنف ضد  الوطني فيما يتعلق  التشريع 

Θ  المعلومات بشأن القدرات وتسهيل تبادل  تطوير 
اإلجتماعي.  النوع  لمنظور  المستجيبة  الموازنة 

Θ  دعم تصميم وتنفيذ حساب تكاليف العنف ضد المرأة
من خالل توفير اإلستشارة الفنية وتنظيم مشاورات 

اقليمية ووطنية حول العنف ضد المرأة. 

Θ  دعم تنفيذ استجابات وطنية فّعالة وشاملة للعنف
ضد المرأة.

Θ :المدني المجتمع   منظمات 

Θ  زيادة وعي الجهات الشريكة بما فيها السلطات
االجتماعيين/ العاملين/ات  الشرطة،  والمحلية،  الوطنية 

ات، ومقدمي/ات خدمات الرعاية الصحية، حول أهمية 
المرأة. المختلفة ضد  العنف  تكلفة أشكال 

Θ  الشريكة والجهات  الحكومية  المؤسسات  التنسيق مع 
األخرى إلنشاء أنظمة تقارير على المستوى األهلي، 

الصحية.  والمرافق  المحلية  العيادات  وتغطية 

Θ  اإلسهام في حساب تكلفة العنف ضد المرأة من خالل
المقدمة من جهات  بالخدمات  الخاصة  التكاليف  تقدير 

غير عامة. 

Θ  المرتبط بمعالجة التقدم  تقديم تقارير موازية حول 
المرأة. المختلفة للعنف ضد  األشكال 
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