
 الموازنة المراعية للجنسين

 مة  كلي ينظر في جميع الخدمات المتعلقة بالعنف األسري المقد   هج  الموازنة المراعية للجنسين هي ن  
المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية(، فضالً عن موازنات  )من الحكومة والمجتمع المدني و 

البداية، من األهمية معرفة ما الذي يتعين احتسابه ومن أين يمكن الحصول على البيانات  كل من هذه الخدمات. وفي  
رصد مخّصصات وموارد من الموازنة العامة  هج الموازنة المراعية للجنسين حيثما ت  الالزمة. ويمكن اعتماد ن  

ة األموال" المخّصصة ثم  هج عملية "متابع للتصدي للعنف األسري و/أو للحيلولة دون وقوعه. ويستوجب هذا الن  
نف   نف  ق  الم  من  هج الموازنة المراعية للجنسين مع مسوح األسر المعيشية، ة(. وينبغي أن يقترن تطبيق ن  ق  ة )أو غير الم 

دون ترك فاصل زمني بينهما، على أن تتولّى هذه المهمة مؤسسة وطنية ومستشار دولي في آن واحد. وسيتيح هذا  
 كومية ومأسسة هذه الممارسة، فضالً عن ضمان تملّك نتائج دراسات تقدير التكلفة.  الجمع بناء القدرات الح 

متعّمق للسياسات والخدمات المتعلقة  التقييم الهج، وهو يشمل العديد من عناصر وقد ثبتت فعالية هذا الن  
لتنفيذ الخدمات للواتي  هج جهود الموازنة التي تبذلها الحكومة وجهات فاعلة أخرى  بالعنف األسري. ويحدد هذا الن  

يتعرضن للعنف وللناجيات منه؛ وكذلك الثغرات في الموارد بغية تقديم الخدمات بشكل صحيح؛ ومكامن ضعف  
م اإلحالة و/أو البروتوكوالت الالزمة لتحسين إدارة الخدمات المتخّصصة والخدمات العامة والخاصة  أو غياب ن ظ  

ن االسترشاد بالموازنة المراعية للجنسين في جوالت المشاورات التي يمكن للناجيات الحصول عليها. ويمك 
المستقبلية بشأن الخطط و/أو االستراتيجيات الوطنية )وأساساً من خالل تقدير الوقت الذي يقضيه الموّظفون  

 العموميون على الحاالت المّتعلقة بالعنف األسري(. 

بل إلى تقديم صورة وتحليل أوضح للوضع الحالي    هج إلى تحديد مجمل التكاليف النقدية وال يهدف هذا الن  
لموازنة الخدمات المتعلقة بالعنف األسري. ويوفّر معلومات قيِّمة لتحسين فعالية وكفاءة تنفيذ السياسات.  

هج معرفة مستوىات التدخالت المختلفة، من السلطة التشريعية والشرطة إلى وضع  وبالمجمل، يتطلّب هذا الن  
ومن المفيد تحديد نطاق التحليل بحيث يقتصر على دراسة الجهود الحكومية الرامية    .1الخدمات   الموازنات وتقديم

 . 2ي له، ما يعني استبعاد الجهود المالية للمنّظمات غير الحكومية إلى الحيلولة دون وقوع العنف األسري والتصد 

 
1 Services Response of Package Multidisciplinary a Costing for Manual Women, UN . 

  الطبي  الدعم إلى القانونية المساعدة من تتراوح التي الخدمات  متقدِّ  التي الحكومية غير المنّظمات  لت مو   البلدان، معظم  في 2
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