
 دراسة الحالة الثانية: المملكة المتحدة 

مدركًةْالتأثيراتْالمتنوعةْوالدائمةْللعنف2004ْْْتْحكومةْالمملكةْالمتحدةْدراسةْتكلفةْفيْالعامْرْ أجْ 
فيْْْالقائمْعلىْنوعْالجنسْعلىْالناجياتْوالناجين،ْكماْعلىْالمجتمعْواالقتصادْبشكلْعام.ْوأعقبْذلكْتحديثْ 

،ْكلّفْاالتحادْاألوروبيْباحثينْمنْالمملكةْالمتحدةْبإجراءْتمرينْحولْالتكلفةْفي2014ْْ.ْوفيْالعام2009ْْالعامْْ
نتائجْهذهْالدراساتْالمتتابعةْْْمّكنْتوروبي،ْماْأنتجْدراسةْحالةْركزتْعلىْالمملكةْالمتحدة.ْوقدْاالتحادْاأل

ْللتكاليفْالمملكةْالمتحدةْمنْمراقبةْاتجاهاتْالتكلفةْبمرورْالوقتْ.

ْالمعلوماتْاألساسيةْوالسياق -1

ْاالستراتيجيةْالوطنيةْواإلطارْالقانونْيْ)أ(

ْالقانون،ْالذيْركزْعلى2004ْوالضحاياْعامْْصدرْقانونْالعنفْاألسريْوالجريمْة عنفْْ.ْوعّدلْهذا
وكانْمهماًْمنْحيثْتحديدْالعديدْمنْالحقوقْالقانونيةْللمرأة.ْفمثالً،1996ْْْ،ْقانونْاألسرةْلعامْالزوج/الشريكْ

كمْ ّسعْتعريفْالزوجينْليشملْالشريكينْمنْالجنسْنفسه،ْووْ وْ  القتلْْلوضعْوتنفيذْمراجعاتْتتعلقْبجرائمْْضعْح 
ْاألسرة.ْوفيْعامْْ ْالقسري2012ْفي ْالسلوك ْأو ْالسيطرة ْإرشاداتْحولْسلوك ْأيضاً ْالمتحدة ْالمملكة ْنشرتْحكومة ،

أعقبْذلكْفيْعامْْْوْلمساعدةْالمدعينْالعامينْعلىْفهمْطبيعةْهذاْالنوعْمنْسوءْالمعاملةْوسماتهْبشكلْأفضلْ.
إدخالْسلوكْالسيطرةْأوْالسلوكْالقسريْفيْالتوجيهْالقانونيْبشأنْالعالقاتْاألسريةْأوْالحميمة.ْوتتناول2017ْْْ

هذهْالتوجيهاتْ"سلوكْالسيطرةْأوْالسلوكْالقسريْفيْعالقةْحميمةْأوْأسريةْالذيْيؤديْإلىْخوفْشخصْماْْ
ْأوْضيقاًْلهْتأثيرْسلبيْكبيرْعلىْأنشطتهْْمنْاستخدامْالعنفْضدهْفيْمناسبتينْعلىْاألقل؛ْأوْيسببْفزعاًْخطيراًْ

ْْ.2020ْ-2016إستراتيجيةْإنهاءْالعنفْضدْالنساءْوالفتيات2016ْْْْ.ْون شرتْفيْعام1ْْاليوميةْالمعتادةْ"

ْتقديمْالخدمْةْ)ب(

استجابةْحكوميةْممتازةْبينْاإلداراتْفيماْيتعلقْبتوفير2000ْْْْبشكلْعام،ْأبدتْالمملكةْالمتحدةْمنذْعامْْ
ْاألسري.ْولتنفيذْهذهْْالخدمات،ْْ ْالجنسيْوالعنف ْالعنف ْاالعتمادْعلىْمحامينْمستقلينْمختصينْبقضايا عندماْبدأ

مليونْجنيهْإسترلينيْفيْخدماتْالدعمْلتوفيرْالسكنْللناجياتْمن57ْْْاالستجابة،ْاستثمرتْالحكومةْحواليْ
People Supportingْْالعنفْاألسريْمنْخاللْبرنامجْ 2004ْ-2003للفترة ْكما مليونْجنيه18.9ْْْاستثمرتْ،

إسترلينيْفيْإنشاءْوتطويرْمراكزْإيواءْفيْجميعْأنحاءْالبالد.ْومعْذلك،ْأقرتْوزيرةْشؤونْالمرأةْوالمساواةْْ
ْأنهْالْيزالْغيرْكاٍفْلمعالجةْالمشكلةْبالكامل.ْوكانْأحدْ ْإالّ بأنهْعلىْالرغمْمنْأنْحجمْاالستثمارْكبير،

ْْت ْتواجه ْالتي ْبالعنفْالتحدياتْالرئيسية ْخدماتْتتعلق ْالجنسْوفير ْنوع ْعلى ْللمحامينْْالقائم نقصْالتمويل
المختصينْبقضاياْالعنفْالجنسيْوالعنفْاألسريْرغمْنجاحهم.ْوإدراكاًْألهميةْهذهْالخدمات،ْوافقتْالحكومةْْ

ْقْ.المركزيةْعلىْتمويلهاْعلىْأساسْأنهاْستمولْبعدْذلكْمحلياًْبعدْأنْتثبتْفائدتها.ْلكنْذلكْلمْيتحق

ْالمتحدْة،ْكانْهناكْفي2014ْْوفيْعامْْ ْيقربْمنْْْْالمملكة ْاألسري200ْْْْوويلزْما ْالعنف ْلمناهضة مؤسسة
تقدمْمجموعةْمنْالخدمات:ْإقامةْفيْمركزْإيواء،ْوإرشادْمجتمعي،ْوخدماتْمحامينْمستقلين،ْومركزْواحدْْ
للخدمات،ْوخدماتْخاصةْبثقافاتْمحددة،ْوعاملينْفيْمجالْدعمْالطفل،ْوخطْمساعدةْهاتفيْمجانيْعلىْْ

وهيْمنظمةْعلىْمستوىْْْ،Aid Women’sةْمعْمنظمةْساعةْبالشراك24ْالمستوىْالوطنيْيعملْعلىْمدارْ
 

or-intimate-behaviour-coercive-or-guidance/controlling-https://www.cps.gov.uk/legal-ْعلىْاالطالعْالرجاء1ْ

.relationship-familyْ

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship
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القاعدةْالشعبية.ْويوفرْالخطْالهاتفيْالمساعدةْللنساءْواألطفال،ْمعْإمكانيةْاإلقامةْفيْمركزْإيواءْللطوارئ،ْ
وخدماتْالمعلوماتْوتخطيطْالسالمةْوخدماتْالترجمة.ْوهذهْالخدمةْموجهةْللنساءْباعتبارهنْاألكثرْتعرضاًْْ

فرادْالذينْيتصلونْنيابةْعنْالنساءْالالتيْيتعرضنْللعنفْاألسري،ْمثلْْاألأيضاْتلّبيْْي،ْلكنهاْللعنفْاألسْر
األصدقاءْأوْالعائلةْأوْوكاالتْأخرى.ْأماْالرجالْالذينْيطلبونْالمساعدةْفيحالونْإلىْخدمةْمالئمة.ْوباإلضافةْْ

ذْسياسةْالحكومةْالمتعلقةْبالزواجْباإلكراهْوفيْْإلىْذلك،ْأ نشئتْوحدةْللزواجْباإلكراهْللقيامْبدورْقياديْفيْتنفي
التوعيةْواألعمالْالمتعلقةْبذلك.ْوألنْهذهْالوحدةْمشتركةْماْبينْوزارةْالخارجيةْوشؤونْالكومنولثْووزارةْْ
ْالداخلية،ْفإنهاْتقدمْالدعمْلألفرادْفيْالبالد،ْباإلضافةْإلىْمساعدةْالرعاياْالبريطانيينْالذينْيعيشونْفيْالخارج.

معْذلك،ْرغمْأنْالمملكةْالمتحدةْالْتزالْإحدىْأكثرْالدولْاألوروبيةْانخراطاًْبفعاليةْفيْتقديمْالخدماتْْ
للناجياتْمنْالعنف،ْفإنْالمستوىْالحاليْلتقديمْالخدماتْالْيفيْبالمعاييرْالمنصوصْعليهاْفيْاتفاقيةْإسطنبولْْ

-2008باإلضافةْإلىْذلك،ْأبلغتْالشرطةْفيْعامْللوقايةْمنْالعنفْضدْالمرأةْوالعنفْاألسريْومكافحتهما.ْْو

عزىْانخفاضْمعدلْاإلبالغْإلىْعدةْأسباب،ْمنْمثلْْفقطْمنْحوادثْالعنفْاألسري.ْويْ ْالمائةفي47ْْبـ2009ْْ
خدمةْشرطة41ْْْتباينْمستوياتْاستجابةْالشرطةْوكيفيةْتسجيلْتقاريرْالعنفْاألسريْوواقعْأنْهناكْتقريباًْ

هاْعنْبعضْفيْالوقتْنفسهْوطبيعةْالنظامْالقضائيْالصعبة.ْوهناكْصعوبةْأخرىْْتعملْبشكلْمستقلْبعض
فيْحينْْمنْتوفرْالخدماتْتتعلقْبنقلْالحكومةْالمركزيةْمسؤوليةْهذهْالخدماتْإلىْالسلطاتْالمحلية.ْوْدْ حْ تْ 

زية(ْللحصولْْ)برنامجْللحكومةْالمركPeople Supportingْمراكزْاإليواءْأنْتعتمدْعلىْبرنامجْكانْبإمكانْ
علىْتمويلْأساسيْمستقر،ْإالْأنْالمبلغْالمخصصْلمْيكنْكافياً.ْوباإلضافةْإلىْذلك،ْفإنْالمهاجراتْذواتْْ
الوضعْغيرْاآلمنْأوْالنساءْالالتيْيهربنْمنْمنطقتهنْالمحليةْإلىْمركزْإيواءْفيْمنطقةْأخرىْويعانينْتأخرْْ

ة.ْوكانتْهذهْمشكلةْعلىْوجهْالخصوصْللنساءْذواتْْنقلْمطالبتهنْالْيمكنهنْالحصولْعلىْاألموالْالعام
ْتمويلْْ ْالبحثْعن ْإلى ْبحاجة ْفأصبحت ْالنقدي ْالتدفق ْفي ْاإليواءْواجهتْمشاكل ْأنْمراكز اإلعاقة.ْونجمْعنْذلك

ْخيريْلتعويضْالعجز،ْوالْيزالْهذاْالوضعْمستمراًْحتىْاليومْ.

إلىْتخفيضاتْإضافيةْفيْالتمويلْ،ْماْأثرْعلىْمستوىْتقديم2008ْْْعامْفيْوقدْأدتْاألزمةْالماليةْ
الخدماتْفيْجميعْأنحاءْالمملكةْالمتحدة.ْوعلىْمدارْالسنواتْالعشرْالماضية،ْتعرضتْخدماتْالعنفْاألسريْْ
ْالمحليةْْ ْالسلطات ْبالضغطْعلى ْالمركزية ْالحكومة ْقيام ْمع ْبالترادف ْتكاليفها ْتخفيض ْإلى ْدفعها ْإلى ْتهدف لضغوط

Veitch Janetملهاْعلىْاعتمادْالعطاءاتْالتنافسيةْفيْالتعاقدْعلىْالخدمات.ْووصفتْجانيتْفيتشْلح
االدعاء2ْْْ

هجْكانْمدفوعاًْجزئياًْبـْ"توجيهْالمشتريات"ْالذيْأصدرهْاالتحادْاألوروبيْعلىْأنهْمجردْعذر،ْألنْْبأنْهذاْالنْ 
ديدْمنْمراكزْاإليواءْالمحليةْعقودهْألنْكبارْمزوديْْالْعْدْ قْ هذاْالتوجيهْيسمحْباإلعفاءات.ْوبمرورْالوقت،ْفْ 

اإلسكانْالوطنيينْ)الذينْلديهمْتكاليفْوحدةْأقلْمماْلدىْالمنظماتْالمجتمعيةْالصغيرة(ْقدمواْعروضاًْأقلْْ
ْ،ْوكانتْالمنظماتْالمعنيةْباألقلياتْاألكثرْتضرراً.سعراًْ

م سلّطةْالضوءْعلىْالتبايناتْفيْتوفيرْْْ،3الثغراْت2008ْجريتْفيْعامْددتْأبحاثْأ ْوفيْالواقع،ْحْ 
وويلز.ْوكشفتْأنهْلمْيكنْلدىْثلثْْْْالمملكةْالمتحدْةالخدماتْالمتعلقةْبالعنفْالجنسيْوالعنفْاألسريْفيْأنحاءْْ

السلطاتْخدماتْفيْمناطقها،ْأيْأنهاْأخلتْبواجبهاْكقطاعْعامْفيْتحقيقْالمساواة.ْوشملتْالقضاياْالخاصةْْ
رْمسافاتْطويلةْللوصولْإلىْالخدماتْوالتفاوتاتْبينْالخدماتْوبينْمدىْاستجابةْهذهْْالناجمةْعنْذلكْالسف

إذاْكانتْالحالةْتتعلقْبحمايةْالطفل(.ْكذلكْجرىْالتركيزْعلىْْْإاْلالخدماتْلحاالتْالكشفْعنْحدوثْالعنفْ)
،ْإالّْأنهْيعنيْْمفهومْالمجموعاتْالمعرضةْلخطرْشديدْ)كتلكْالمعرضةْلخطرْالقتل(.ْوفيْحينْأنْذلكْأمرْ 

 
ْالبريطانيْ.ْالثقافْيْالمجلسْفيْالجنسانيةْالشؤونْفْيْمساعدْةْمستشارةVeitch Janetْْفيتْشْجانيت2ْ

3ْ services support women against violence of lottery postcode the gaps: of “Map Kelly, Liz and Coy Maddy

.report) (unpublished (2008). Britain” inْ
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احتمالْأالْيحصلْمنْهمْأقلْتعرضاًْللخطرْعلىْالمساعدةْالتيْيحتاجونهاْللحيلولةْدونْوقوعْمزيدْمنْالعنفْْ
أنْتصبحْالنساءْبالْْْحتماْلعدمْإدراكْإلأيضاًْأماكنْاللجوء،ْكانْهناكْْونظراًْللعددْالمحدودْمْنْفيْحياتهم.ْ

ْْ.قامةلإلْجديدْْْْولْعلىْمكانللحصْمأوىْوكذلكْعدمْإدراكْللوقتْالالزمْ

أيضاًْتطويرْمنهجيةْلتقديرْتكلفةْتوفيرْخدمةْمتوسطةْللتعاملْمعْحوادث2008ْْْوتضمنتْدراسةْعامْ
العنفْضدْالمرأة،ْمثالً،ْعددْمراكزْاإليواءْبالنسبةْلحجمْالسكانْعلىْمدىْالعمر.ْونظراًْألنْوزارةْالداخليةْْ

بدالًْمنْذلكْعلىْموقعْوزارةْالداخليةْعلىْاإلنترنتْجدولْحساباتْجاهزْْضعْْاعتبرتْأنْالتكاليفْمتعذرة،ْوْ 
ْبقوائمْجداولْلتكاليفْقياسيةْلتستخدمهْالسلطاتْالمحليةْفيْاحتسابْالتكاليفْ.

ْالبياناْتْ)جْ(

جمعْبهاْالبياناتْالْتلتقطْْمنْجامعةْالنكستر،ْرغمْأنْالطريقةْالتيْتْ Olive Philippaْوفقاًْلفيليباْأوليفْ
ْالمتحدةْمنذْعامْْ ْالمملكة ْلدى ْتزال ْللمشكلة،ْال ْالكامل ْانتشارْوح1996ْْالمدى ْإلىْحدْمعقولْعن ْْدوْثبياناتْجيدة

ْْ.القائمْعلىْنوعْالجنْسالعنفْاألسريْوالعنفْ

ْاألساسْالمنطقيْلدراساتْتقديرْالتكلفةْفيْالمملكةْالمتحدة -2

ْوفريقْالدراسْةالعملْبدءْْ)أ(

ْوالمساواةْْ ْالمرأة ْقررتْوحدة ْالماضي، ْالعقد ْفي ْالعنفْاألسري ْمعلوماتْعن ْإلى ْلالفتقار ْنظراً
وتمْالتعاقدْمعْسيلفياْوالبيْْْ.20014باستخدامْبياناتْمنْعام2004ْْالقيامْبأولْدراسةْلتقديرْالتكاليفْفيْعامْ

Walby Sylviaْالدراسْة ْفيْجامعةْليدز،ْإلجراءْهذه ْاألستاذة ،5.ْْ حّدثتْالدراسةْباستخدامْْْ،20096وفيْعام
ْ.2008ْْتقديراتْتستندْإلىْبياناتْعامْ

ْالجنسيْن2014وفيْعامْْ ْللمساواةْبين ْالمعهدْاألوروبي ْأساسْتقريرْعامْْْْْ،7،ْقرر ْأخرىْعلى القيامْبدراسة
هذهْالدراسة،ْوقامْبتنسيقهاْفريقْالمعهدSylvia Walbyْْْْ وسيلفياْوالبْيOlive Philippaْْفيليباْأوليفْْْْ.ْوأجرْت2004

ْبالعنفْْ ْالمعني ْالجنسين ْبين ْللمساواة ْالجنْساألوروبي ْنوع ْاإلستراتيجية،ْْالقائمْعلى ْالحوكمة ْالمعهدْعلى .ْوأشرف

قدْالفريقْالعديدْمنْالمشاوراتْمعْمنظماتْالقطاعْالثالثْلتقديرْالتكاليف.ْْمعْتقديرهْلخبرةْفريقْالبحث.ْوعْ 
قدْطورنْمنهجيةTowers Judeْْْْوجودْتاورْزْ FrancesBrianزميلتيهاْبريانْفرانسيسْْوWalbyْْيْوالْبْوكانْت

أوليفْْْْوشدته.ْوقدمْتالقائمْعلىْنوعْالجنسْْانتشارْالعنفْْْبْْالمتعلقْةلتحليلْبياناتْالمسحْالبريطانيْحولْالجريمةْْ
OliveْْووالبْيWalbyْخليْيعملْفيْالمشروع،ْوتباحثتاْمعهْْوْتقاريرْللمعهدْاألوروبي،ْالذيْكانْلديهْفريقْدْا

ْمباشرة.ْويعرضْالقسمْالتاليْنظرةْعامةْعنْكلْمنْالدراساتْالثالث.

  

 
4ْ at Available 2004). Unit, Equality and Women (London, ce”violen domestic of cost “The Walby, Sylvia

.://www.policyhub.gov.uk/news_item/domestic_violence_weu.asphttp://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060715143031/httpْ

ْْبرانْدْسامْقدْمْتيرنر.ْوجنيفرْسينْوبورناْغرينويلْويونيوْالنكستر(ْ)جامعةْوالبيْسيلفياْالبروفيسورْالبحثْفريقْتترأس5ْ
ْالخبراءْ.ْمشورةْالداخليةْوزارْةْْفيْْوالمواردْالمواردْتحليْلْوحدةْمْنْثورنزْوجيمي

6ْ2009) University, Lancaster (Lancaster, 2009” date-up violence: domestic of cost “The Walby, Sylvia.ْْ

7ْUnion” European the in Violence based-Gender of Costs the “Estimating Olive, Philippa and Walby Sylvia.ْْ

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060715143031/http:/www.policyhub.gov.uk/news_item/domestic_violence_weu.asp
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ْالدافعْوراءْدراساتْتقديرْالتكلفْةْ)ب(

إلىْتحسينْفهمْالتكلفةْالكاملةْللعنفْاألسريْكأساسْالتخاذْإجراءاتْفيْإطار2004ْْْسعتْدراسةْ
السياسةْالمالية.ْوأجرتْالمملكةْالمتحدةْدراسةْتقديرْالتكلفةْإلكمالْاألطرْالقانونيةْوالسياساتيةْالقائمةْالمبنيةْْ

األساسْالمنطقيْوراءْالتحديثْعلىْاإلنصافْوالعدالةْولمعالجةْالثغراتْالموجودةْفيْالبياناتْالحالية.ْوكانْ
ْأسبابْللتغيْ 2009ْْالذيْجرىْفيْعام ْانخفاضْفيْمعدلْالعنفْْهوْإدراكْأنْهناكْعدة راتْفيْالتكاليف:

األسري؛ْوأنْتطويرْالخدماتْالعامةْأدىْإلىْزيادةْاستخدامْالناجياتْمنْالعنفْاألسريْلها؛ْوالتعديالتْالفنيةْْ
استجابًةْللدفعْنحوْالحياد2014ْْْحليْاإلجمالي.ْبعدْذلك،ْأ طلقتْدراسةْعامْبسببْالتضخمْوالنموْفيْالناتجْالم

ْالمستدامةْْ ْالتنمية ْأهداف ْالخامسْمن ْبالهدف ْاألوروبي،ْوللوفاء ْاالتحاد ْأنحاء ْالجنسينْفيْجميع ْالمعاملةْبين في
ْبشأنْالعنفْضدْالمرأةْوإنشاءْقاعدةْأدلةْللدفاعْعنْزيادةْتمويلْالقطاعْ.

2004ْكةْالمتحدةْلتقديرْالتكلفةْلعامْدراسةْالممل -3

ْالمنهجيْةْ)أ(

ْاألهداف

ترجمةْالعنفْاألسريْإلىْمصطلحاتْمالية،ْكيْت عطىْْْْ(1)كانتْأهدافْالدراسةْعلىْالنحوْالتالي:ْ
إرشادْوضعْالسياساتْوتمكينْالمناقشاتْضمنْوزارةْالمالية،ْحيثْيمثلْتمويلْْْ(2ْ)تكاليفهْاألهميةْالمناسبة؛ْو

ْالعنفْاألسريْمشكلةْ.

ْالجمهورْالمستهدْفْ)ب(

رفعْمستوىْالوعيْبأنْتكلفةْاالستجابةْأقلْبكثيرْمنْتكلفةْعدمْاتخاذْإجراءات،ْْ–الحكومةْ •
ْستجابة؛ومعالجةْالعنفْاألسريْعنْطريقْاالستثمارْفيْخدماتْالوقايةْواال

ْرفعْمستوىْالوعيْبخطورةْالمشكلةْوتهيئةْفضاءْللنقاشْالعامْ.ْ-المجتمعْْ •

ْنطاقْالدراسةْ)جْ(

ْالبحثْالتكاليفْلطيفٍْْرْ دْ قْ  ْعلىْحدْسواء(ْوالمؤسساتْاالجتماعيةْْهذا منْاألفرادْ)نساًءْورجاالً
ْاألسريْْ ْالعنف ْالتيْتْ ْْ–بالعالقةْمع ْالجسديْوالعنفْالجنسيْوالتهديدات ْالخوفْوالهلعْوالضيق،ْسب ْالعنف ب

،ْبماْفيْذلكْالمالحقة.ْوفيْحينْيشملْةوالتيْتصلْفيْكثيرْمنْاألحيانْإلىْأنماطْمنْالسيطرةْالقسري
ْاّتبعخدمْتعريفاتْالعنفْاألسريْالعنفْالذيْيرتكبهْأفرادْاألسرةْاآلخرون،ْفإنْالتعريفْالذيْاستْ بعضْ

ممارسةْوزارةْالداخليةْالتيْتحصرْاألمرْبالمقربين،ْأيْالزوجْالحاليْأوْالسابق/الزوجةْالحاليةْأوْالسابقة،ْ
رتكبْمعظمْتْ حاليةْأوْالسابقة.ْوفيْحينْالشريكْالحاليْأوْالسابق،ْأوْالصديقْالحاليْأوْالسابق/الصديقةْال

تْ  اركْبهْمعْالمعتدي،ْإالْأنْبعضهاْيرتكبْبعدْانتهاءْالعالقة.ْشْ أعمالْالعنفْالمبلّغْعنهاْفيْالمنزلْالذيْي 
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بينْشريكينْحاليينْأوْسابقينْفيْعالقةْحميمة،ْْفْوزارةْالداخليةْالعنفْاألسريْبأنه:ْ"أيْعنفٍْوت عرْ 
ْ.8عنف.ْوقدْيشملْالعنفْاإليذاءْالجسديْوالجنسيْوالعاطفيْوالمالي"أينماْومتىْيحدثْال

ْالمتحدةْسبْتكانتْالتكاليفْالتيْاحتْ  .ْوقّدرتْالتكاليفْالمباشرةْوغير2001ْْوويلزْفيْعامْْللمملكة
مْالعدالةْالجنائيةْْظْ الخدماتْالتيْتمولهاْالحكومةْإلىْحدْكبير،ْبماْفيْذلكْنْ ْْ(1)المباشرةْفيْالمجاالتْالتالية:ْ

ْالنفسية(؛ْ ْفيْذلكْالصحة اإلسكان،ْوالخدماتْالقانونيةْْْ(3)الخدماتْاالجتماعية؛ْْْ(2)والرعايةْالصحيةْ)بما
التكاليفْْْْْ(5)لْوالموظفون؛ْْلْالعمل،ْالذيْيتحملهْأصحابْالعمالناتجْاالقتصاديْالمفقودْنتيجةْتعطْ ْْ(4)ْْمدنية؛ال

ْالبشريةْوالعاطفيةْالتيْيتحملهاْالفردْالمعرضْللعنف/الناجيْمنهْ.

ْالطرقْوحسابْالتكلفْةْ)د(

وردْفيْدراسةْْمةْإلىْإطارْعملْوزارةْالداخليةْلتقديرْتكلفةْالجريمة،ْكماْاستندتْالمنهجيةْالمستخدْ 
Brand and Price (2000) ْدةْالناتجةْعنْالعنفْاألسري،ْبماْفيْْلْالتكاليفْالمحدْ هذاْاإلطارْليشْمّْورْ .ْوقدْط

ْالعقليةْواإلسكانْوالمأوىْفيْحاالتْالطوارئْوالخدماتْاالجتماعيةْوالتكاليفْالقانونيةْْ ذلكْرعايةْالصحة
كماْاستندتْْقتْهذهْمنْمراجعةْلألدبياتْالدوليةْحولْدراساتْتكلفةْالعنفْاألسريْوالجريمة.ْْالمدنية.ْوقدْاشتْ 

ْعلىالْد ْالتيْتوفرْْْراسة ْعنْحوادثْالمرور، ْلإلصاباتْالناجمة ْالكاملة ْالتكلفة ْلتقدير ْالنقل ْوزارة برنامج
ْالتقديراتْاألساسيةْللرعايةْالصحيةْوالناتجْاالقتصاديْالمفقودْوالتكاليفْالبشريةْ.

ريْوطبيعته،ْْمدىْالعنفْاألسْْ(1)تقديرْتكاليفْالعنفْاألسريْثالثةْأنواعْرئيسيةْمنْالبيانات:ْْيتطلبْْ
ْْضحاياْهذاْالعنْفْمدىْوطبيعةْأثرْالعنفْاألسريْعلىْحياةْْ(2)وعددْالحوادث؛ْْالضحاياْبماْفيْذلكْعددْ

ْالخدماتْوتعطْ  ْباستخدام ْتسببه ْمدى ْذلك ْفي ْبما ْالمجتمع، ْالعمالةْواأللمْوالمعاناة؛ْْوعلى ْالخدماتْْْْ(3)ل ْتقديم تكلفة
ْوالناتجْاالقتصاديْالمفقودْواستعدادْالناسْللدفعْلتجنبْالتكاليفْالبشريةْلأللمْوالمعاناةْ.

ْأ ْ ْمنْأربعةْمصادرْوقد ْاالستكمالْالذاتيْْْْ-خذتْالبياناتْحولْمدىْالعنفْاألسريْوطبيعته ْوحدة
 2001ْBCSتعلقْبالعنفْبينْاألشخاصْلعامْ)التيْيملؤهاْالمجيبْبنفسه(ْفيْالمسحْالبريطانيْعنْالجريمةْالم

IPV, Walby & Allen 2004))ْْْواإلحصاءاتْالجنائيةْلجرائمْالقتل،ْوتقاريرْمنْالوكاالت،ْومراجعةْالبحوث،
ْالعنفْاألسريْواالغتصابْْ ْاألشخاصْبياناتْعن ْالعنفْبين ْالذاتيْبشأن ْاالستكمال ْوحدة ْوتوفر السابقة.

ْم ْوالمالحقة ْالجنسي ْحيثْعدْدواالعتداء ْمن ْمقربين ْالعنْفْن ْاإلصاباتْوبعضْْضحايا والحوادثْومدى
خدمتْتقاريرْالمنظماتْغيرْالحكوميةْلتعزيزْفهمْالمدىْالذيْأدىْبهْْالمعلوماتْعنْاستخدامْالخدمات.ْكماْاستْ 

جدتْْخدمتْاألدلةْمنْبحوثْسابقةْحيثْالعنفْاألسريْإلىْاستخدامْالخدمة،ْفيْحينْاستْ  ْْفيْمصادْرْثغراتْ و 
ْالبياناتْالرئيسةْ.

ْلكلْحادثْأوْعندماْْق ْْوعلىْالعموم ْالتكاليفْالمقدرة ْباستثناء ْإلىْأقربْألف، ّربتْتقديراتْالتكلفة
ْللدراسة،ْ"كلماْكانْهناكْشكْ  ْاإلدارية.ْووفقاً ْالسجالت ْأكثرْدقةْمن ْأرقام ْاختيارْ ْْتوفرت ْبالتكاليف،ْْْْأو ْيتعلق فيما

دْكلْمنْنظامْالعدالةْالجنائيةْوالرعايةْالصحيةْوالخدماتْاالجتماعيةْْدْ حْ وْْْ.9خدمتْافتراضاتْأكثرْتحفظاًْ"استْ 
ْالمدنيةْكمجاالتْرئيسة،ْوضمنْكلْمجالْحْ  ْالقانونية ْاإليواءْوالخدمات ْالمؤسساتْْْْدْعددْ دْ واإلسكانْومراكز من
المحتملةْ)إذْالْيسعىْْإلجراءْتحقيقْأكثرْتفصيالً.ْوعلىْالرغمْمنْالتعقيد،ْق ّدرْمدىْاستخدامْالناسْللخدماتْ

 
8ْ Report violence”, domestic on proposals Government’s the justice: and “Safety Department, Home

.6 p. 2003) (London, Parliament to presentedْ

9ْ15 p. (2004), violence” domestic of cost “The Walby, Sylvia.ْْ
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بلغْعنهْفيْالمسحْالبريطانيْللجريمةْبشأنْْْوبمْاْجميعْالناجينْإلىْالمساعدة(.ْ أّنْمستوىْاستخدامْالخدمةْالم 
والْيجمعْمقدموْالخدماتْبشكلْْْ،العنفْبينْاألشخاصْكانْمنخفضاًْجداًْ)مفيدْفقطْلبعضْالخدماتْالرئيسة(

شملتْمصادرْالبياناتْْْ،االستفادةْمنْخدماتهمْنتيجةْالعنفْاألسريْروتينيْسوىْالقليلْمنْالبياناتْعنْمدْى
الهامةْحاالتْمخصصةْلجمعْالبياناتْودراساتْوبحوثاًْمتخصصةْعنْمدىْاستخدامْالخدمةْلإلصاباتْالناجمةْْ

أجرتهْوزارةْالنقلْْْندتْالدراسةْإلىْبحثٍْعنْحوادثْغيرْحوادثْالعنفْاألسري.ْوعلىْوجهْالخصوص،ْاستْ 
ْالطبيةْْ ْالخدمات ْالطرقْ)استخدام ْالمرورْعلى ْالناجمةْعنْحوادث ْالجسدية ْاإلصابات ْأنواعْمختلفةْمن ْآثار حول
ْاأللمْوالمعاناة(ْواستخدامهاْْ ْالناسْللدفعْلتجنبْمثلْهذا ْوفقدانْالعملْواإلنتاجْاالقتصاديْواستعداد وتكلفتها

ْلعنفْاألسريْ.هْاسببكمقياسْللضررْالمشابهْالذيْي

ْيْ  ْالوطني ْالمستوى ْتمثيليْعلى ْللجريمةْهوْمسح ْالبريطاني ْلـْْوالمسح شخص.ْوفي40,000ْْْْجرىْسنوياً
ْأنْاألسئلةْالمتعلقةْبالعنفْْإالجريْالمقابلةْمعظمْاألسئلةْفيْهذاْالمسحْوجهاًْلوجه،ْْحينْيطرحْالشخصْالذيْيْ 

فيْالمسحْمنْعلىْشاشةْالكومبيوترْويجيبْعليهاْبإدخالْْاألسريْواالعتداءْالجنسيْوالمالحقةْيقرأهاْالمشاركْْ
اإلفصاحْعنْْمنْوْلخصوصيْةامنْردهْمباشرًةْعلىْجهازْكمبيوترْمحمول.ْوتزيدْهذهْالطريقةْبشكلْكبيرْ

ْْ.10جرىْوجهاًْلوجْهالجزءْمنْالمسحْالذيْيْ ْمقارنًةْمْعخمسةْأضعافْلذانْزاداْبماْيقاربْالعنفْاألسريْال

ْالنتائجْالرئيسيْة -4

مليار3.1ْْْمليارْجنيهْإسترليني،ْمنها23ْْلغْإجماليْتكلفةْالعنفْاألسريْعلىْالمجتمعْحواليْب •
جنيهْإسترلينيْتتحملهاْالدولةْ)نظامْالعدالةْالجنائيةْونظامْالرعايةْالصحيةْوالخدماتْاالجتماعيةْْ

ْويساويْذل ْلدعمْمنْتعرضنْللعنف(. ْالقانونية 5.7ْْكْواإلسكانْاالجتماعيْوفواتيرْالمساعدة
ْمليارْجنيهْإسترلينيْسنوياًْ؛

مليارْجنيه2.7ْْْق درْالناتجْاالقتصاديْالمفقودْ)تكلفةْالتوقفْعنْالعملْبسببْاإلصابات(ْبنحوْ •
ْلْأكثرْمنْنصفهاْأصحابْالعملْ؛إسترليني،ْتحمْ 

ْي • ْإسترلينيْسنوياً.ْوهذاْما ْالجنائيةْحواليْمليارْجنيه ْالعدالة ْلنظام ْاألسري ْالعنف ْتكلفة بْْقرْ بلغت
ْمنْربعْموازنةْنظامْالعدالةْالجنائيةْلجرائمْالعنف.ْوأكبرْعنصرْمنفردْهوْللشرطةْ.

مليارْجنيهْإسترلينيْسنوياً.1.2ْْْْبلغتْتكلفةْالخدماتْالصحيةْالوطنيةْلإلصاباتْالجسديةْحواليْْ •
ْالممارسين ْيشملْاألطباء ْتكاليفْخدمةْْْوهذا ْوشكلتْاإلصاباتْالجسديةْمعظم والمستشفيات.

ْمليونْجنيهْإسترلينيْإضافي؛176ْدرتْرعايةْالصحةْالعقليةْبمبلغْالصحةْالوطنية،ْبينماْق ْ

• ْ ْتقريباً ْللخدماتْاالجتماعية ْالسنوية 250ْْبلغتْالتكلفة ْإسترليني ْجنيه ْساحقةْْْْ-مليون بأغلبية
ْاألطف ْاألسريْوإساءةْمعاملة ْالعنف ْتكرارْحدوث ْيعانون ْلمن ْللبالغين،ْوخاصًة ْالْ؛لألطفالْوليس

ْالمعنيةْْ • ْاإلسكان ْالمحليةْورابطات ْاإلسكان ْالطوارئْ)سلطات ْاإلسكانْفيْحاالت ْاإلنفاقْعلى بلغ
ْاإليواء(ْْ ْالطوارئْومراكز ْفيْحاالت ْاإلسكان ْواستحقاقات ْاألسري ْالعنف ْبسبب ْلهن بمنْالْمأوى

ْمليونْجنيهْإسترلينيْفيْالسنةْ؛160ْ

 
10ْUnion” European the in Violence based-Gender of Costs the “Estimating ,Olive Philippa and Walby Sylvia.ْْ
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ْأكثرْمنْْكل ْت ْ • ْالمدنية ْالقانونية ْالخدمات ْالمساعدة300ْْْْف ْبين ْإسترليني،ْمقّسمةْبالتساوي مليارْجنيه
القانونيةْوالفرد.ْويشملْذلكْاإلجراءاتْالقانونيةْالمتخصصةْمثلْاألوامرْالقضائيةْلفرضْقيودْْ

ْعلىْشريكْعنيفْأوْطردهْمنْالمنزل،ْفضالًْعنْالطالقْوحضانةْاألطفالْ؛

ْمليارْجنيهْإسترلينيْسنوياًْ.17ْبلغتْتكلفةْاأللمْوالمعاناةْأكثرْمنْ •

ْ ْمقارنة ْأدناه ْالجدول ْلليقدم ْعامي ْبين ْعن2008ْْْو2001ْتكاليف ْنشأت ْالتي ْالبيانات ْباستخدام
لهذهْالدراسة.ْويبينْالجدولْانخفاضاًْفيْتكلفةْالناتجْاالقتصاديْالمفقودْبسببْانخفاضْمعدل2009ْْْْتحديثْعامْْ

ْعنفْاألسريْ.ال

 2008و   2001ي تكلفة العنف األسري على أساس بيانات عام  

 
 2001تكاليف عام 

 بالجنيه اإلسترليني
 2008تكاليف عام 

 بالجنيه اإلسترليني

 3856 3111 الخدمات

 1920 2672 الناتج االقتصادي

 9954 17,086 التكاليف البشرية والنفسية

 15,730 22,869 المجموع

2014ْدراسةْالمملكةْالمتحدةْلتقديرْالتكلفةْلعامْ -5

ْْةالمنهجيْ)أ(

ْراسةأهدافْالْد

عْالبياناتْاإلداريةْعبرْالقطاعاتْْسعىْالمعهدْاألوروبيْللمساواةْبينْالجنسينْإلىْتوضيحْمدىْجمْ 
ْالتاليْ:المختلفةْفيْالدولْاألعضاءْفيْاالتحادْاألوروبي.ْوكانتْأهدافهْالمحددةْعلىْالنحوْ

ْاستكشافْالمجموعةْالمتوفرةْمنْمنهجياتْالتكلفةْ؛ •

ْالنْ  • ْدراساتْأخرىْلتحديد ْإجراء ْباستخدامْْاستعراضْكيفية ْالذيْيمكنْاعتماده ْقوة هجْاألكثر
ْدتْتكاليفهاْومنهجياتها؛دْ مجموعةْمنْالقطاعاتْالتيْحْ 

ْاستكشافْكيفْتقّدمْهذاْالمجالْسعياًْإلىْابتكاراتْ. •

ْتهدْفالجمهورْالمسْ)ب(

ومنهجياتْْالقائمْعلىْنوعْالجنسْْأرادْالمعهدْاألوروبيْللمساواةْبينْالجنسينْجمعْمعلوماتْعنْالعنفْْ
تقديرْالتكاليفْالتيْيمكنْمشاركتهاْمعْجميعْالدولْاألعضاءْفيْاالتحادْاألوروبي.ْوباإلضافةْإلىْالمجتمعْْ

يرْأداةْللدولْاألعضاءْفيْاالتحادْاألوروبيْْ،ْكانْالهدفْمنْالبحثْتوف2004والحكومة،ْكماْكانْالحالْفيْعامْْ
ْْ.القائمْعلىْنوعْالجنْسلحسابْتكاليفْالخدمةْالمقدمةْلحاالتْالعنفْ
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ْنطاقْالدراسةْ)جْ(

بالغٍْ فيهْللتكاليفْماْمنْشأنهْأنْيقوضْمصداقيتها،ْشملْالفريقْْْلضمانْأالْتؤديْالدراسةْإلىْتقديرْم 
ْأنْيحصلْعلىْبياناتْمتينة ْاألوروبيْعلىْْْْأيْتكاليفْيمكن ْاالتحاد ْإنفاقْبلدان ْالتركيزْعلىْمدى عنها.ْوجرى

ْالمجتمعْلتعزيزْاعتبارْْ ْمنْالعدالةْالجنائيةْوالرعايةْالصحية،ْوالتكلفةْالتيْيتحملها خدماتْمتخصصة،ْبدالً
بهاْْْكمشكلةْعامةْوليسْمشكلةْفردية.ْوتتضمنْعمليةْتقديرْالتكاليفْالتيْيقوْمالقائمْعلىْنوعْالجنسْالعنفْ

ْاحتْ  سبتْتكاليفْالعنفْالذيْيرتكبهْْالمعهدْاألوروبيْللمساواةْبينْالجنسينْدراسةْحالةْعنْالمملكةْالمتحدة
"الشريكْالحميم"ْ)العنفْالجسديْوالجنسيْالذيْيرتكبهْشريكْحاليْأوْسابق(ْضدْالمرأة.ْكماْقدرتْالعمليةْْ

الجسديْوالجنسيْالذيْيرتكبهْإماْشريكْحميمْأوْغيرهْْ)العنفْْالقائمْعلىْنوعْالجنسْْالفئةْاألوسعْنطاقاًْللعنفْْ
ْْ.منْأفرادْاألسرةْوالعنفْالجنسيْالذيْيرتكبهْأيْشخصْآخر(.ْوشملتْالدراسةْالناجينْنساًءْورجاالًْ

ْ ْفيْعام ْإلىْتضمينْالتكاليفْالمقدرة 2004ْباإلضافة ْعام ْقدرتْدراسة ،2014ْْ ْيلي: بعضْْْْ(1)ما
ْاألسري؛ْو ْللعنف ْتعرضن ْبمن ْالخاصة ْاألخيرةْْْْْ(2)التكاليف ْالشخصية.ْوقدْشملت ْالمصروفات جزءْصغيرْمن

تكلفةْإنشاءْمنزلْجديدْوحسابْالنفقاتْالقانونيةْالمدنيةْالممولةْذاتياً،ْوالتيْيحتملْأنْتكونْأقلْمنْالتكاليفْْ
ْالتا ْالتكاليف ْاإلطالق ْت شملْعلى ْالكاملة.ْولم ْبسببْعدمْوجودْبياناتْْالشخصية ْتكاليفهاْبشكلْكاف ْلمْتقّدر ْأو لية

كميةْمتينة:ْالصحةْالطويلةْاألجل؛ْالصحةْالعقليةْ)ت شملْآثارْالصحةْالعقليةْفيْتكاليفْالقطاعْالصحيْوتكلفةْْ
حتمالْْاأللمْوالمعاناةْولكنْبصورةْجزئيةْفقط(؛ْاآلثارْالطويلةْاألجلْعلىْاألطفال؛ْانخفاضْاإلنتاجيةْوزيادةْا

االعتمادْعلىْالرعايةْاالجتماعيةْ)يتطلبْذلكْبياناتْعنْالتاريخْالسابقْللعنفْاألسريْإلىْجانبْمعلوماتْْ
ْاألسرْْ ْدخل ْلدعم ْالتكاليفْاإلضافية ْالمتحدة(؛ ْالمملكة ْفي ْالتيْالْتتوفر ْاالجتماعية ْمدفوعاتْالرعاية عن

ْالتكاليفْالحكوميةْالمتخصصةْ)مثلْجهودْْالمعيشيةْالتيْتنزلقْنحوْالفقرْنتيجةْالفرارْمنْالعنفْاأل سري؛
ْالوقايةْوخططْالعملْالوطنيةْوالبياناتْوالبحوثْوالتقاريرْوالمؤتمراتْوالتعليمْوالتدريبْوالموادْاإلعالمية(ْ.

ْالطرقْوحسابْالتكلفْةْ)د(

ْتضمنتْالمنهجيةْالخطواتْالتاليةْ:

ْاالتحاْد • ْبلدان ْفي ْالمرأة ْالعنفْضد ْتكاليف ْاالقتصاديْْْْمراجعةْدراسات ْالتعاون األوروبيْومنظمة
ْوالتنميةْ؛

ْتقييمْالمنهجياتْالمستخدمةْ)الشمولية،ْالمتانة،ْإمكانيةْالتكرار،ْالبساطة،ْالجدوى(؛ •

ْتحديدْالمنهجيةْالمفضلةْ؛ •

ْبالبناءْعلىْمثالْالمملكةْالمتحدةْواالستنباطْمنهْلالتحادْاألوروبيْ.ْْ–دراسةْحالةْْ •

ْتطبيقْمنهجيةْحديثةْجداًْْ ْباإلمكان ْالتكاليفْْكان شفتْْاكتْ لتقدير
ْ ْاألدبيات ْمراجعة ْالممْكوْنمن ْالنْ لدى ْأكثر ْأحد ْالمتحدة مْْظْ لكة

ْالتكاليف ْومنهجيات ْتطوراًْ-اإلحصائية ْمنهجيةْْالفوائد ْوتتضمن .
عةْْالفوائدْالحكوميةْمعاييرْلبعضْالتكاليفْوالممارساتْالمتبْ -التكاليف

إلجراءْالتعديالتْعبرْالزمانْوالمكان.ْوالبلدْفريدْفيْأنْلديهْبياناتْْ
حسبْالجريمةْواإلصابةْْمسحْسنويْعنْعددْحوادثْالعنفْمصنفةْ

ْمعْ ْوالعالقة ْأ ْالمعتدْيوجنسْالمعّنفة ْالداخلية، ْوزارة ْمنهجية ْوباستخدام ْعلىْْصمْ ْجريْتحليلْ . ْخصيصاً م

ْ ْاألوروبي ْاالتحاد ْْ(2014)تقرير
ْذاتْالدخلْْ ْللبلدان ْالتكاليفْمفيد حول
ْْالمرتفعْوالمتوسط.ْكماْأنهْبمثابةْمرجعٍْ
ْعلىْْ ْللتعرف ْالعربية ْللمنطقة جيد

ْ.المنهجياتْالمختلفةْالمتاحة
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ْالتواترْْ ْللحوادثْحسب ْالتقديرات ْأفضل ْاألشخاصْإلنتاج ْبين ْالعنف ْبشأن ْللجريمة ْالبريطاني ْالمسح البياناتْمن
.ْوأ خذتْالنتائجْعلىْمدىْستْسنواتْفيْالمتوسط،ْماْأدىْإلىْْالمعتدْيفةْوالعالقةْمعْوالشدةْوجنسْالمعنْ 

زيادةْالعينةْوبالتاليْضمانْتصنيفْمتينْوتفاصيلْأكثرْمماْهوْمتاحْبشكلْروتينيْفيْاإلحصاءاتْالحكوميةْْ
ْالعاديةْ.

ْ،سحْبمساعدةْالكمبيوترنْالتحليلْدراسةْاالختالفاتْبينْبياناتْالمسحْوجهاًْلوجهْوبياناتْالموتضمّْ
،ْبناًءْعلىْمعدلْعملياتْالكشفْعلىْمدارْعدد3.8ْوضربتْالبياناتْالناجمةْعنْالمسحْوجهاًْلوجهْبنسبةْ

منْالسنواتْ)لضمانْأنْالسنةْالمدروسةْالْتمّثلْقيمةْناشزة(.ْوباإلضافةْإلىْذلك،ْجعلتْمحدوديةْالبياناتْ
ضعت "اإلصاباتْالخطيرةْوغيرهاْمنْاإلصابات"ْمعاًْتحتْْمنْالضروريْتجميعْبعضْفئاتْالجرائمْ)و 

عنوانْ"إصابة"؛ْو"االغتصابْواالعتداءْالجنسي"ْتحتْعنوانْ"العنفْالجنسي"(ْلتجنبْاألعدادْالصغيرة.ْ
وأجريْتعديلْتناسبيْالسكتلنداْوآيرلنداْالشماليةْبناًءْعلىْحجمْالسكانْلتقديمْتقديراتْمستنبطةْعلىْمستوىْ

ْة.المملكةْالمتحد

ْإلىْبياناتْمنْعامْْ ْالمتحدة ْالمملكة ْالحالةْفي ْتعدْ 2012واستندتْدراسة ْالسابقةْْ.ْولم ْالتقييمات ْالدراسة ل
راتْفيْالناتجْالمحليْاإلجماليْكيْتطبقْطريقةْمتسقةْلتحديثْالتكاليفْعبرْبنودْالتكلفة.ْْلتأخذْباالعتبارْالتغيْ 

ْفيْالفترةْالفاصلةْ ضعتّْْدلتْالتقييماتْالنقديةْالتيْوْ صت.ْوعْ قتصاداتْوتقلّْ،ْنمتْاال(2003-2012)وأيضاً،
ْ ْللعام ْالسابقة ْإن2012ْللسنوات ْبنك ْالتيْيصدرها ْالتضخم ْحاسبة ْباستخدام ْالحالية ْاليوم ْألسعار لتراْْكوفقاً

ْت جرْ  ْالبريطاني(.ْولم ْالمركزي ْمنهجيْةْْ)المصرف ْفي ْالمتبعة ْللممارسة ْالخصم"،ْوفقاً ْ"معدالت ْتعديالتْعلى ْْأي
"العبءْالعالميْللمرض".ْواحت سبتْتكاليفْالمملكةْالمتحدةْفيْالبدايةْبالجنيهْاإلسترلينيْثمْحّولتْإلىْاليوروْْ

ْباستخدامْحاسبةْالمفوضيةْاألوروبيةْ.

هجْتكلفةْالوحدةْلتقديرْتكلفةْكلْحادثْبإضافةْتكاليفْالوحدةْالمقّدرةْفيْكلْنوعْمنْأنواعْْواست خدمْنْ 
ْللناتجْاال ْالناسْْالجريمة ْالجنائيةْوتقديرْللقيمةْالتيْيوليها قتصاديْالمفقودْواستخدامْنظاميْالصحةْوالعدالة

ْاإلصابة.ْواستْ  ْالمتحدةْْلتفاديْمثلْهذه ْللمملكة ْاليومي ْاإلنتاج ْإلىْمتوسط ْالمستندة ْالداخلية ْتقديراتْوزارة خدمت
منْأنواعْالجريمةْالعنيفة.ْكماْصيغْْْلكلْفردْمنْالناتجْاالقتصاديْالمفقودْبسببْالعجزْعنْالعملْلكلْنوع

ْلالحتماالتْاإلحصائيةْْ األثرْالعاطفيْوالجسديْلكلْنوعْمنْأنواعْالجريمةْمنْخاللْوضعْنموذجْمحاكاة
ْالمْ  ْالجسدية ْفيْالنتشارْاإلصاباتْالصحية ْالجريمة ْلمسح ْالمتحدةبلغْعنها وويلزْوانتشارْإصاباتْْالمملكة

ربتْْ الصحةْالنفسيةْالمحددةْفيْاألدبياتْالبحثية.ْولتطبيقْهذهْالمنهجيةْعلىْالعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنس،ْض 
ْتكلفةْالوحدةْبعددْحوادثْكلْنوعْمنْأنواعْالعنفْ.

مدىْْماْيتعلقْبتكاليفْالرعايةْالصحية،ْيسجلْالنظامْالصحيْفيْالمملكةْالمتحدةْمعلوماتْعنْْوفي
ْإصاباتْمحددة.ْْ ْالتيْتنتجْعادةْعن ْالنتائجْالصحية العالجْالمقّدمْفيْالمتوسطْوتكلفتهْلمعالجةْكلْنوعْمنْأنواع
واستندتْالتقديراتْإلىْمستوىْاإلصابةْوالنسبةْالمقدرةْللناجينْالذينْيطلبونْالمساعدة.ْوتوفرْهذهْالطريقة،ْْ

ْإلىْمسحْالجريمةْفيْْمْ المنْالجريمةْالعنيفةْْالمصممةْعلىْأساسْمعدلْانتشارْاإلصاباتْلكلْفئْة بلغْعنها
تكلفةْالعالجْالصحيْلكلْفئةْمنْفئاتْالجريمة.ْوعلىْهذاْالنحوْصيغْْمفترضْلمتوسطْْْْ،وويلزْْالمملكةْالمتحدة

ددْْْ.11متوسطْتكلفةْالوحدةْلنظامْالعدالةْالجنائيةْلكلْحادثْمنْالجرائمْالمبلغْعنهاْفيْمسحْالجريمْة وهكذا،ْح 
معينْتبعاًْالحتمالْاإلبالغْعنهْوتسجيلهْوالتحقيقْفيهْومحاكمته.ْوباستخدامْنسخةْمحّدثةْمنْْْلْحادثْوزنْ لك

Walbyْْوالبيْْطريقة ْالشرطة43ْْْوبياناتْمن2004ْْلعام قوةْشرطةْمحليةْوردتْفيْتقريرْنفقاتْمفتشية

 
ْنفسهْ.ْالمرجع11ْ
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تكلفةْالحوادثْاألسريةْدونْْْْ(2)ماليةْوالتكاليفْاإلجْْ(1)عّدتْتقديراتْلـ:ْ،ْأ ْ(HMICْ2012)والسلطاتْالمحليةْ
ْجريمةْحسبْالنسبةْالمقّدرةْللعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنسْوالعنفْضدْالنساءْوالرجالْ.

ْالمختلفة،ْْ ْالقانونية ْالمساعدة ْالمناسبةْمنْخاللْخطط ْالمدنية ْالقانونية ْالتكاليف ْالدولةْمعظم ْتتحمل وبينما
حولْحاالتْالطالق2012ْْْالنوعانْمنْالتكاليفْباستخدامْبياناتْعامْْ.ْوقّدرْهذاْنةالناجْي/ضحيةتكبدْبعضهاْالت

ْاستْ 2004لعامWalbyْْْوالبْيْومنهجيْة هجْفقدانْالصحةْالذيْأوصتْبهْوزارةْالداخليةْالحتسابْْخدمْنْ .ْكما
ْنوعْمنْْ ْلكل ْالضحايا ْالجسديْوالعاطفيْعلى ْاألثر ْالمنهجيةْتكلفة ْللدفع.ْوتنتجْهذه ْالناس ْالجريمةْْاستعداد أنواع

بناًءْعلىْمنهجيةْعبءْالمرضْالتيْتقيسْالخسارةْالصحيةْعنْطريقْالفقدانْالوظيفي/ْفقدانْالقدرات.ْكماْْ
ْ)كمراكزْْاحتْ  ْالمتخصصة ْالناجين ْوخدماتْ ْالحماية( ْأوامر ْ)مثل ْالمتخصصة ْالمدنية ْالقانونية ْالخدمة ْتكاليف سبت

ْبناهاْعلىْنطاقْواسعْالدراساتْاألخرىْ.التيْتْتWalbyْْْوالبيْْاإليواء(ْباستخدامْمنهجية

ْْةيالنتائجْالرئيْس -6

ْ؛مليارْجنيهْإسترلينيْسنويا26ًْْمليونْيورو/33ْبلغتْالتكلفةْاإلجماليةْ • العنف بين األشخاص
ْ؛مليارْيورو13.8ْبلغتْتكلفةْالعنفْبينْاألشخاصْضدْالنساءْ •
ْ.مليارْيورو15.4ْبلغتْتكلفةْالعنفْبينْاألشخاصْضدْالنساءْوالرجالْ •

ْ؛مليارْيورو28.4ْبلغتْتكلفةْالعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنسْضدْالنساءْ • العنف القائم على نوع الجنس

32.6ْبلغتْتكلفةْالعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنسْضدْالنساءْوالرجالْ •
ْ؛مليارْيورو

بلغتْتكلفةْالناتجْاالقتصاديْالمفقودْبسببْالعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنسْ •
ْ.مليارْيورو4.2ْ

ْ؛مليارْيورو1.9ْبلغتْتكلفةْالرعايةْالصحيةْ • شخصيةالخدمات/ال

ْ؛مليارْيورو4.7ْبلغتْتكلفةْنظامْالعدالةْالجنائيةْ •

نْيوروْعلىْالدولةْْييمال405ْبلغتْتكلفةْالخدماتْالقانونيةْالمدنيةْ •
ْ؛مليونْيوروْعلىْاألشخاص230ْو

ْ؛مليارْيورو1.3ْبلغتْتكلفةْالرعايةْاالجتماعيةْ •

ْ؛نْيوروييمال210ْبلغتْتكلفةْالخدماتْالمتخصصةْ •

ْ؛مليارْيورو18.9ْبلغتْتكلفةْاألثرْالجسديْوالعاطفيْ •

ْ؛مليارْيورو840ْبلغتْالتكاليفْالشخصيةْ •

بناًءْعلىْاالستنباط،ْيكلّفْالعنفْالقائمْعلىْنوعْالجنسْاالتحادْ • التكلفة اإلجمالية لالتحاد األوروبي
ْْ.مليارْيوروْكلْعام258ْاألوروبيْ

2014ْْو2004ْْالتحديات:ْدراساتْ -7

ْالبياناْتْ)أ(

ْْفي ْيتعلقْبدراسةْعام 2014ْما ْاستغرقْوقتاً ْالمعلوماتْالمناسبةْعبرْْْطويالًْ، العثورْعلىْمصادر
مة،ْماْأثارْمخاوفْبشأنْمتانةْالنتائجْوشّكلْتحدياً.ْكماْاستغرقتْمراجعةْْالتكاليفْوفحصْالمنهجياتْالمستخدْ 

ْألنْالكثيرْمنهاْ"منشوراتْغيرْرسمية"ْأوْتقاريرْغيرْمنشورةْالْتتوفرْفيْالمجالتْ األدبياتْوقتاًْطويالً
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خدمتْعمليةْتكراريةْمتأنيةْلتوثيقْاألدبياتْالمناسبةْبالقدرْالممكن.ْوكانْمنْالصعبْْية.ْوهكذاْاستْ األكاديم
ْأيضاًْتوليفْالشبكةْالمعقدةْلمصادرْالبياناتْ.

وباإلضافةْإلىْذلك،ْكانْمنْالصعبْمعالجةْالبياناتْالمفقودة،ْوهذاْهوْالسببْفيْتشجيعْبلدانْاالتحادْْ
ْنباطْْنتائجْالتكلفةْالخاصةْبهاْمنْدراسةْالحالةْفيْالمملكةْالمتحدةْ.األوروبيْاألخرىْعلىْاسْت

ْالنطاْقْ)ب(

كانْتركيزْكلْدراسةْمنْالدراساتْعلىْالعنفْالجسديْوالجنسي،ْالْعلىْالسيطرةْالقسرية،ْإذْكانْْ
ْلتقديرْتك ْالرئيسة ْالتحديات ْإلىْذلك،ْكانت ْالوقت.ْوباإلضافة ْفيْذلك ْالقضيةْمحدوداً ْلهذه ْالقائمْْالوعي ْالعنف لفة

القدرةْعلىْقياسْمدىْالعنفْ)الشدةْوالتواتر(ْْْ(1):2014ْعلىْنوعْالجنسْفيْالمملكةْالمتحدةْفيْدراسةْعامْ
ْالمعتدي؛ْو ْالجنسْوالعالقةْمع ْالعمالة؛ْْْْ(2)مصنفاًْحسب ْتحديدْمدىْخسائر ْالخدمة؛ْْْْ(3ْ)كيفية ْاستخدام قياسْمدى

ْلألثرْالجسديْْ(4)و ْالعام ْأنْالمسحْالبريطانيْْقياسْالتقييم ْورغم ْعلىْنوعْالجنس. والعاطفيْللعنفْالقائم
للجريمةْمثالْللجودةْعلىْالصعيدْالعالمي،ْليستْمتاحةْبشكلْروتينيْنتائجهْالتيْتوفرْبياناتْعلىْمستوىْْ

تحليلْمصممْْ.ْوقدْعولجتْهذهْالتحدياتْبإجراءْْالمعتديالتفصيلْالمطلوبْللشدةْوالتواترْوالجنسْوالعالقةْمعْْ
ْالبلدانْعلىْالمستوىْْ ْالبياناتْحولْمدىْالعنفْغيرْمتوفرةْفيْمعظم ْلكّن ْلبياناتْالمسحْاألولية. خصيصاً
المطلوبْمنْالتفصيل.ْوباإلضافةْإلىْذلك،ْرغمْأنْالمملكةْالمتحدةْأنشأتْحساباتْحكوميةْلبعضْجوانبْْ

ْالحسابا ْتكنْهذه ْلم ْالمستخدمة، ْالمفقودةْوالخدمات ْالعنفْْالعمالة ْالناجينْمن ْالدراسة.ْونظراًْألن ْلغرض تْكافية
لْعليهاْفيْحالةْجرائمْْصْ القائمْعلىْالجنسْوالعنفْبينْاألشخاصْيستخدمونْخدماتْتتخطىْالخدماتْالتيْي حْ 

ْوالخدماتْْ ْاالجتماعية ْوالرعاية ْالمدنية ْالقانونية ْللخدمات ْإضافية ْتقديرات ْتقديم ْاألمر ْتطلب ْفقد أخرى،
ْالمتحدة،ْْالمتخصصةْ)ك ْالمملكة ْفي ْاإليواء(.ْوحتى ْاستخدامْْْْيعجزْْمراكز ْقياسْمدى ْالرئيسة ْالخدمات العديدْمن

واجهْصعوبةْفيْذلك.ْوهكذاْتتطلبْْيأوْْ،الناجينْمنْالعنفْالقائمْعلىْالجنسْوالعنفْبينْاألشخاصْللخدمة
ْللوقت،ْفضالًْعنْحساباتْمعقدةْ.التقديراتْالواردةْفيْالدراسةْإجراءْعملياتْبحثْعنْهذهْالبياناتْمستهلكةْ

لْفيهاْالدولْاألعضاءْأرقامهاْْدخْ منْناحيةْمثالية،ْأرادْاالتحادْاألوروبيْنظاماًْأوْصيغةْيمكنْأنْتْ 
لتحتسبْالتكاليف.ْغيرْأنْذلكْلمْيكنْممكناًْبسببْالتفاوتاتْفيْمعدالتْالعنفْعبرْبلدانْاالتحادْاألوروبي،ْْ

ْيتبينْفيْمسحْوكالةْاالتحا علىْنطاقْاالتحادْاألوروبيْ)وهذه2014ْْدْاألوروبيْللحقوقْاألساسيةْلعامْكما
وألنْالدولْاألعضاءْالْتملكْالبياناتْالمصنفةْالمطلوبة،ْْ.12ْالتفاوتاتْمنهجيةْوليستْاختالفاتْفيْالعنفْ(

ياةْالمعدلةْلتقديرْْبرْأنْاالستنباطْهوْالحلْالمعقولْالوحيد.ْوأخيراً،ْإدراكاًْلمحدوديةْقياسْجودةْسنواتْالْحاعتْ 
ولذاْيتضمنْأسئلةْافتراضيةْويفتقرْإلىْْْزْعلىْالصحةْالجسديةْمنْمنظورْسليميْالبنيةْ،األثرْالصحيْ)يركْ 

مؤشراتْالصحةْالعقلية(،ْكانْالفريقْيأملْاستكشافْخياراتْبديلة.ْغيرْأنْالجدولْالزمنيْالقصيرْحالْدونْْ
اخليةْالبريطانيةْتدعمانْقياسْجودةْسنواتْالحياةْالمعدلة.ْوهناكْْذلكْكماْأنْمنظمةْالصحةْالعالميةْووزارةْالْد

محدوديةْإضافيةْهيْأنْالدراسةْلمْتشملْسوىْالبلدانْذاتْالدخلْالمرتفعْألنْالفريقْشعرْأنْمنهجياتهْكانتْ
ْمناسبةْأكثرْلالتحادْاألوروبيْ.

  

 
12ْ (Luxemburg, survey” wide-EU an women: against “Violence Rights, Fundamental for Agency European

.2014) Union, European the of Office Publicationsْ
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ْأثرْدراساتْتقديرْالتكلفْة -8

ْرفعْمستوىْالوعْيْ)أ(

النتائجْالبحثيةْْْْ،ْوزيرةْشؤونْالمرأةْوالمساواةْفيْذلكْالوقت،ْ"تبعْثJacqui Smithووفقاًْلجاكيْسميثْْ
ْلألستاذةْوالبيْْ ْالمغلقة،Walbyْْْْالرائدة ْاألبواب ْيحدثْخلف ْاألسري ْالعنف ْأن ْالرغمْمن ْأنهْعلى ْقويةْمفادها رسالة

بمراجعةْللبيانات2004ْْْتمْتقريرْعامْتْ وقدْاْخْْ.13نؤديهْللقضاءْعليهْ"ْإالْأنهْيمثلْمشكلةْللجميعْولديناْجميعاًْدورْ 
الالزمةْلتحسينْتقديراتْتكاليفْالعنفْاألسريْورصدْأثرْتطويرْالسياساتْبقدرْمنْالفعاليةْأكبر.ْوباإلضافةْْ

ْفيْإثارةْمشاركةْحيويةْمنْالمجتمعْالمدنيْواألوساطْاألكاديميةْوالحكومةْ.2014ْْإلىْذلك،ْساهمتْدراسةْعامْْ

ْزةاالستجابةْالمعزْ)ب(

دفعتْتقديراتْتكلفةْالعنفْالناتجةْبوزارةْالداخليةْإلىْتقييمْالمواردْالمخصصةْلخدماتْالعنفْبينْْ
ْاستْ  ْالموارد.ْعالوةْعلىْذلك،ْْاألشخاص.ْكما ْلتحديد ْالتكاليف ْتقدير ْاألعمالْعمليات ْالمدنيْوقطاع ْالمجتمع خدم

الحتسابْالتكاليفْعلىْمستوىْالسلطاتْالمحليةْفيْأنحاءْْخدمتْمنظمةْغيرْحكوميةْمقرهاْليدزْالتقديراتْْاستْ 
ْأكبرْ. ْبتخصيصْموارد ْالمناداة ْالمحليةْعلى ْالحكومية ْالمنظماتْغير ْالمتحدة،ْماْساعد ْالعامْْوْْالمملكة ،2014ْْفي

ْدراسةْوالبيْْاستْ  ْاألسري ْبالعنف ْالمعنية ْالمنظمات ْاالستثمار2009ْْْْوتحديثْعام2004ْْْْلعامWalbyْْْْخدمت لتبرير
ْاستْ  ْالصحةْوالرعاية؛ْْفيْخدماتها.ْوفعالً ْللتفوقْفيْمجال ْالوطني ْالحكوميةْ)المعهد ْالمؤسسات ْالتقديرات خدمت

(ْ ْوالحكوماتْالمحلية ْالوطنية( ْالصحة ْديفون(Safer PortsmouthْPartnershipsْْوخدمة ْومجلسْمقاطعة ؛
ْْ.ْ(Refuge: Living Without Abuse؛Women’ Aidْْ)والمنظماتْغيرْالحكوميةْْ

ْ ْللغايةْلشرحْاألثرْاالقتصاديْللعنفْاألسريْعلىْنطاق2014ْْْكانتْدراسةْعام أيضاًْوسيلةْمفيدة
الدعوةْْْللمساعدةْعلىWalbyْْْْخدمتْالمنّظماتْالمعنيةْبالعنفْاألسريْجميعْدراساتْالتكلفةْلوالبيْْواسع.ْواستْ 
ْمواردْمنْأجلْ ْالمنظماتْحالياً ْوفيْحينْتتلقىْهذه ْالتمويل. ْعلىْتقليلْتخفيضاتْزيادة ْفقدْساعدتها أقل،

التمويل.ْكماْأثارتْالنتائجْوعيْبعضْالسياسيينْالذينْأخذواْينظرونْإلىْالعنفْاألسريْعلىْأنهْأكثرْمنْْ
ْقّدمْالبحثْلغةْجديدةْحولْالعنفْاألسريْمنْحيثْْ مجردْقضيةْتؤثرْعلىْالنساءْفقط.ْوعالوةْعلىْذلك،

واقع،ْوبسببْالتخفيضاتْالمالية،ْهناكْفائدةْإضافيةْتتمثلْفيْالقدرةْعلىْْالجانبْاالقتصاديْللمشكلة.ْوفيْاْل
ْإنتاجْأرقامْتحظىْباهتمامْالحكومةْويمكنْاستخدامهاْللتأثيرْعلىْتخصيصْالمواردْ.

ْالنطاقْاألوسْعْ)جْ(

ْأهميةْْ ْلتوضيح ْتقاريره ْفي ْواسع ْنطاق ْعلى ْالنتائج ْالجنسين ْبين ْللمساواة ْاألوروبي ْالمعهد أدرج
خدمتْهذهْالنتائجْلدعمْدراساتْفعاليةْالتكلفةْلبرامجْالتدخلْْمواردْكافيةْلمعالجةْالمشكلة.ْكماْاستْ ْتخصيْص

آخرْهوْأنْالدراسةْكانتْمفيدةْفيْشرحْمختلفْمنهجياتْتقديرْالتكاليفْْْوثّمةْأثرْ ْ.14لعنفْاألسرْياجهةْالمو
المتاحةْوطرقها،ْكماْفيْتوفير/دعمْالحافزْإلجراءْدراساتْأخرىْيمكنْرؤيةْزخمهاْفيْجميعْأنحاءْالعالم.ْْ

ورقة13ْْْْوهذاْيؤديْإلىْبناءْالقدراتْوالتنميةْفيْهذاْالمجال.ْوباإلضافةْإلىْذلك،ْأشيرْإلىْهذهْالدراسةْفْي
ْأكثرْمنْْ ْالتكاليفْوقرأت ْاألكاديمية100ْْْْأكاديميةْوالعديدْمنْدراساتْتقدير ْالمنصة .Research Gateْْمرةْعلى

 
13ْ8 p. (2004), violence” domestic of cost “The Walby, Sylvia.ْ 

and violence domestic a of effectiveness-“Cost others, and Barbosa Capelas Estela ْعلْىْاالطالعْالرجاء14ْ

.training” abuseْ
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ْ ْذلك، ْنتائجومع ْإيجابي،الدراسةْفيْحينْنشرتْوسائلْاإلعالم ْوذلكْأمر ْالتيْْْ، ْاإلشكالية ْالطريقة إالْأن
ْْْيرهمْأدىْالىْإضعافْهذاْاألثرْاإليجابي.ْْاستخدمتهاْفيْاإلبالغْعنْضحاياْالعنفْومرتكبيهْوتصو

ْْ،ْهيالريْفيشْرWomen’s Aidمنْأخذْباالعتبارْبعضْالقضاياْالمهمة.ْفوفقاًْللمديرةْالسابقةْلـْْالْبْدو
Hilary Fisherْْ،ْتعتبرْالمملكةْالمتحدةْأنهاْتتبوأْالصدارةْفيْالتصديْللعنفْاألسريْوتقديمْالمساعدة،ْوبالفعل،

ْالبلدْمتيْ  ْالخدمات،ْعتبر ْبتوفير ْتتعلق ْالفهمْومشاكل ْفي ْثغرات ْتزالْهناك ْالنواحي.ْمعْذلك،ْال ْبعض ْفي قّدماًْجداً
ْأشارتْجانيتْفيتشْ ْوكما ْيتعلقْبالمناقصاتْالتنافسية. ْفيما ْيعرضْمقدموْْْ Janet Veitchخاصًة مؤخراً،

ْإضافياًْلضمانْتقديمْالخدم ْأقلْوبعدْذلكْيطلبونْتمويالً ْالعقد.ْونتيجةْلهذاْالخدماتْأسعاراً ةْبعدْأنْيمنحوا
االتجاه،ْعانتْالخدماتْالمقدمةْلحاالتْالعنفْاألسريْوساءْهذاْالوضعْبمرورْالوقت.ْوعالوةْعلىْذلك،ْبينماْْ
كانْهناكْمنذْبعضْالوقتْاحتمالْانخفاضْفيْجرائمْالعنف،ْإالْأنْذلكْلمْيقابلهْانخفاضْمماثلْفيْالعنفْْ

ْاألسريْ.

ْْالْيزاْلأولويةْعالية،ْومعْذلك،ْْمعالجةْمشكلةْالعنفْاألسرْيللمملكةْالمتحدةْأنْوقدْأعلنتْحكومةْا
ْالقطاعْْ ْفيْعامْْْْيقاوْمهذا ْالمالية ْاألزمة ْالتمويلْمنذ ْتخفيضات ْالموارد2008ْْآثار ْتملك ْالمحليةْال ْالسلطات .ْوألن

ْلـفيشرْْتقريباًْْشبهْمستحيْلْالماليةْالكاملةْالمطلوبة،ْفإنْتبيانْالقيمةْالجيدةْلالستثمارْمعْمرورْالوقْت ،ْوفقاً
Fisherْْوأشارتْفيتش.Veitchْْتمتعْبخدماتْجيدة،ْفيماْمعظمْالدعمْالمقّدمْيتعلقْبنظامْْْتإلىْأنْبعضْالمناطق

العدالةْالجنائية،ْإذْيقاسْنجاحْالعديدْمنْهذهْالخدماتْبالمعاييرْالقضائية.ْوفيْالحاالتْالتيْيستمرْفيهاْتقديمْْ
ْالحاالتْوالعددْْالدعم،ْْ ْلكنْزيادةْعدد ْاألسري. ْبالعنف ْالمتعلقة ْالدعاوي ْالالتيْينسحبنْمن ْالنساء انخفضْمعدل

المحدودْللخدماتْفيْجميعْأنحاءْالبالدْجعلْمنْشبهْالمستحيلْتلبيةْالطلب.ْوباإلضافةْإلىْذلك،ْوفقاًْلـفيتش،ْ
ْوالمواردْال الزمةْلعالجْمنْيتعرضنْللعنفْاألسريْوالْْالْيشعرْموظفوْالرعايةْالصحيةْبأنْلديهمْالقدرة

ْوأعربتْأوليْف ْت فْ Oliveْْيعتبرونْذلكْمنْضمنْمسؤولياتهم. ْمنْأن ْقلقها ْالخدماتْالصحيةْْقْ عن ْموارد د
الموجهةْللنساءْنتيجةْالتركيزْعلىْاألطفال.ْوبعبارةْأخرى،ْت عطىْحمايةْالطفلْأولويةْعلىْاحتياجاتْالمرأة.ْْ

يصبحنْبالْمأوىْنتيجةْتعرضهنْللعنفْاألسريْأولويةْقصوى،ْإالْأنهْالْْْلنساءْالالتياوأخيراً،ْرغمْاعتبارْ
 ،ْمماْيزيدْمنْخطرتعّرضْتلكْالنساءْللتشّردْ.قليلْجداًْمنْأماكنْاللجوءْيزالْهناكْعددْ 


