
 التكاليف المباشرة من األموال الخاصة لألسرة المعيشية

من الضروري تحديد سلوك طلب المساعدة لدى النساء الالتي يتعرضن للعنف األسري الحتساب التكاليف التي  
النتائج  تتحملها األسر المعيشية من أموالها الخاصة نتيجة هذا العنف. فبتحديد هذا السلوك، يمكن للبلد االستفادة من  

صة من الدراسات المتوفّرة حول أنواع الخدمات المتاحة للنساء، وتطويرها بحيث تعكس السياق المحلّي.  ستخل  الم  
كذلك، يمكن للدراسة االسترشاد بهذه المعلومات لالطالع على نوع الخدمات التي قد تستفيد منها األسرة المعيشية  

  ى الخدمات الرئيسية وتكلفة المواد المحّددة في الدراسات الموجودة، في والتركيز على تقدير التكاليف. واستناداً إل
 ما يلي أنواع التكاليف التي كثيراً ما تتكبدها األسر المعيشية: 

 نوع التكاليف التي تتكبدها األسر المعيشية 

 السكن واإليواء  العدالة الجنائية  تكاليف الرعاية الصحية 

 مراكز اإليواء للناجيات  السجن  الرعاية في غرف الطوارئ 

 السكن المأجور )فنادق وما إلى ذلك( المّدعون العامون العالج في المستشفيات 

 اإلقامة مع األسرة/األصدقاء  أوامر الحماية الطارئة  زيارة العيادات الخارجية 

  أوامر التقييد المؤقت  العناية في مراكز الرعاية 

   العناية باألسنان 

   الصحة النفسية رعاية 

   األدوية 

   الخدمات اإلسعافية 

   العمليات الجراحية 

  الخدمات االجتماعية  الخدمات القانونية 

  المشورة الوساطة 

  إعادة التأهيل الطالق 

  الوضع تحت المراقبة  االستشارة القانونية 

   أوامر الحماية الطارئة 

   أوامر التقييد المؤقت 

ما يتعلق بهذه   االستبيان الموّجه لالتي يطلبن المساعدة أداة رئيسية للحصول على معلومات فييشّكل 
ف تجارب النساء في العنف من جانب أفراد األسرة، وذلك  تكش  س  يالتكاليف. ويمكن تضمين هذا االستبيان قسماً 

و بدني أو جنسي ضمن األسرة  لتحديد مدى انتشار العنف األسري أو حدوثه على شكل عنف اقتصادي أو نفسي أ
غ   ل  ب  المعيشية. كما يمكن أن يشمل هذا االستبيان أسئلة متابعة حول اإلصابات والخدمات المطلوبة بعد كل حادثة ي  

السابقة. وت صّنف النفقات األساسية من األموال الخاصة لقاء الحصول على الخدمات   12عنها في األشهر الـ 
ورسوم تقديم شكوى في مركز الشرطة( وأدوية وتكاليف مواصالت وتكاليف  كرسوم )مثل أتعاب الطبيب 

اتصاالت ونفقات على األغذية. وتتحّمل الناجيات واألسر المعيشية أيضاً تكاليف إضافية الستبدال الممتلكات  
 . )األطباق واألجهزة المنزلية واألثاث والهواتف النقّالة والمركبات، وما إلى ذلك(

 


