
 للمنطقة العربية الحتساب التكلفةنموذج 

 الغرض من نموذج التكلفة   -ألف

.  النقدية للعنف الزوجي /المناسب لتحديد التكاليف االقتصادية احتساب التكلفة عوامل عدة نموذج تقرر 
تقرير وضع  ها التشريعي. ويشير تناول العنف ضد المرأة وإطار تي تمعرفة بيئة السياسات الومن هذه العوامل 
إذ هناك تركيز    ،1ل العنف ألنواع السلوكيات التي تشك    اً ضيقمفهوماً  المنطقة  أنحاء  في  أن هناك  المرأة العربية إلى  

بيانات لكن ال  المحلي.  المجتمعفي  األسرة، وإلى حد ما العنف الجنسي  في  أو اإليذاء النفسي  /وجسدي  على العنف ال
الديمغرافي والصحي  المسح وحدة في المنطقة فقط ُيجري ثلث البلدان فمحدودة، الظواهر  هذه الموجودة عن 
أما البيانات المغرب واليمن(.  تونس والسودان ومصر ومرة واحدة على األقل )األردن واألسري  المعنية بالعنف  

 . تناثرةمفاألعمال مؤسسات أو  ية التعليم  المؤسسات ضمن العنف ضد المرأة في األماكن العامة أو عن 

تعالجه  للعنف و تصدى البيئة القانونية والسياساتية لتوفير الخدمات التي ت عمق هو  عامل آخرهناك و
إلبالغ  إال أن مستوى انه، غ عبل  لعنف المُ إزاء امعظم البلدان إجراءات في لشرطة تتخذ افي حين ف. وتحول دونه 

أو  جسدي لعنف اليتعرضن لمن منسبة كبيرة   ذلك أن طاع الصحة، هناك مدخل آخر هو قو  .2من النساء منخفض 

ف عليهن . يصبن بأذى جسدي الجنسي  ألحيان، كما أن  كثير من ا في عن العنف ال يبل غ إذ  صعب لكن التعر 
من  و. صابة لإل هو العامل األساسيال يستكشفون بصورة منتظمة ما إذا كان العنف العاملين في مجال الصحة 

 . 3ات من العنف أطر تشريعية وسياساتية من نطاق الخدمات المتاحة للناجي يحد  االفتقار إلى ، هنا

وني )الشرطة والمحاكم  تكاليف الدعم القان لر دراسات أخرى تقديرات وفي غياب بيانات محددة، قد توف  
الخدمات الطبية )عالج اإلصابات وتقديم المشورة والتعافي العالجي( أو   و أومؤسسات المساعدة القانونية( 

من شأن  والعيش(.  كسب  مهني، وبرامج  التدريب  الطويل األجل، والمؤقت والسكن  ال/ملجأ الالخدمات االجتماعية )
 .4قياسي ال  قتصاد االهج ن   و هج محاسبي أن  تطبيق   كانكان باإلمما إذا تحديد هذه  كتوفر بيانات 

العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف  عن  عموم، قاعدة المعلومات في المنطقة العربية  وعلى وجه ال
للتكاليف   الصحيحلثغرات في المعلومات، يتطلب التقدير نظراً لالزوجي وعواقبه، مجزأة وغير موثوقة. و 

هج  ن  المحاسبة أو  هج  ن  كون  ياالقتصادية جمع بيانات أولية من النساء والخدمات. ولتقدير تكاليف تقديم الخدمات، س
عن  للجنسين مراعية وازنة م وف رة بدائية يحتمل أال ُيسفر وضع ت المالخدمات لكون . واً مفيد القياسي  االقتصاد 

 شرة. المباوتقديرات موثوقة للتكاليف الملموسة  

 
 (. E/ESCWA/ECW/2017/2: العنف ضد المرأة: ما حجم الضرر؟" )2017وضع المرأة العربية لعام   حول"تقرير  1

 المرجع نفسه.  2

 المرجع نفسه، الفصالن الثاني والثالث.  3

4 Nata Duvvury and others (2013), op. cit . 
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لموارد  اإلى تبخيس قدر  ذلك سيؤدي  إذ أن  ،  تضعف عملية تقدير التكلفةأن    المحدودةشأن االستجابة  ومن  
على أنها  قد يكون من األفضل عرض التكلفة  ا. ولذ كاملةتلبية  يتعرضن للعنفمن المطلوبة لتلبية احتياجات 

 المستوى الحالي لالستثمار في الخدمات. 

ادية واالجتماعية لغربي آسيا وهيئة األمم المتحدة للمرأة اإلطار التالي لتقدير  وقد وضعت اللجنة االقتص 
 . التكلفة

 إطار تقديرات التكاليف المحتملة 

 التكلفة المنهجية البيانات

بيانات االستخدام على المستوى 
اإلقليمي/الوطني، المخصصات للخدمات 

 في الموازنة  

 لخدمات من مصادر ثانويةلتكاليف الوحدة 

 المحاسبة

 االقتصاد القياسي 
 التكلفة المباشرة لتقديم الخدمات

مسح عن العنف: االنتشار، اإلصابات، 
 النتائج المتعلقة بالصحة

اإلصابات على بيانات ثانوية عن آثار 
 العمل والدخل

 القياسي  االقتصاد

 درجة الميل  مطابقة

 األثر على اإلنتاجية

 الدخل المفقود

 التكاليف الصحية 

مسح مخصص للتكلفة: االنتشار، 
الحوادث، النفقات، العمل المفقود، الدخل، 

 لخإ

 المحاسبة

 االقتصاد القياسي 

 درجة الميل مطابقة
سنوات العمر المعدلة  

 اإلعاقة حسب 

 من األموال الخاصة المصاريف 

 الدخل المفقود بسبب العمل المفقود

 األثر على اإلنتاجية

 اإليرادات المفقودة

 األثر على األداء المدرسي 

 خسارة العوائد الضريبية 

 التكاليف اإلدارية 

بيانات طولية: اآلثار على األطفال، وأثر 
اإلعاقة الطويل األجل على العمل 

 واإلنتاجية

 القياسي  االقتصاد

 درجة الميل مطابقة
سنوات العمر المعدلة  

 حسب اإلعاقة 

االستعداد للدفع/لقبول 
 التعويضات

 

ألجيال على األطفال: تكلفة جرائم المنقول عبر ااألثر 
 األحداث، رأس المال البشري لألطفال،

 األلم والمعاناة والخسارة في جودة الحياة.

 تقديرات محددة للتكلفة    -باء

أنواع التكاليف التي يمكن تقديرها على كل مستوى من مستويات التحليل   التاليترد في الجدول 
 : (والحكومة، ثالث الطرف ال/األسرة المعيشية، المجتمع المحلي/)الفرد 
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 حسب مستوى التحليل  المطلوبة  التكاليف والبيانات

 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

 تكاليف تقع على الفرد/األسرة المعيشية 

 
من  المصاريف 

 األموال الخاصة  

النفقات الفعلية على وسائل المواصالت  
والمواد وجميع الرسوم المدفوعة لكل  

 خدمة مقدمة لكل حادث عنف

 الطبية

 الرعاية في غرف الطوارئ 
 العالج في المستشفيات

 الخارجية زيارة العيادات 
 العناية في دور الرعاية  

 العناية باألسنان
 رعاية الصحة النفسية

 األدوية
 وسائل المواصالت
 سيارات اإلسعاف
 العمليات الجراحية 

 

 العدالة الجنائية 

 السجن 
 المثول أمام المحكمة

 أوامر الحماية الطارئة  
 أوامر التقييد المؤقت
 الوضع تحت المراقبة 

 المحامينأتعاب 
 وسائل المواصالت

 

 السكن واإليواء

 الفندق
 المآوي االنتقالية

 المالجئ
 السكن المأجور  

 

 الخدمات القانونية
 الوساطة )غير رسمية/رسمية(

 الطالق
 المستشار القانوني

 

 المشورة الخدمات االجتماعية 
 إعادة التأهيل

 

 الممتلكات التي ُتصل ح  استبدال الممتلكات
  الممتلكات المستبدلة

النفقات الفعلية للممتلكات المستبدلة لكل  
 حادث من حوادث العنف 

 عدد أيام الدراسة المفقودة لكل حادث خسارة الدراسة  األثر على األطفال 
 الرسوم المدرسية السنوية المدفوعة 

 العدد السنوي لأليام الدراسية 

   الدخل المفقود 

انخفاض الدخل  
 المكتسب

أيام العمل المدفوعة األجر المفقودة 
مباشرة بعد الحادث )للناجية من  

 العنف ولمرتكبه ولغيره من البالغين(
أيام العمل المدفوع األجر المفقودة 

للحصول على الخدمات )للناجية من 
 العنف ولمرتكبه ولغيره من البالغين(

عدد األيام )المدفوعة األجر وغير 
التي تفقدها المرأة المدفوعة األجر( 

 والزوج وأفراد األسرة لكل حادث.
عدد األيام المفقودة للحصول على 

الخدمات لكل حادث )المرأة، الزوج، 
 أفراد األسرة اآلخرون(

المتوسط المرجح ألجور النساء 
 والرجال 
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 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

الرعاية غير   خسارة 
مدفوعة األجر والعمل 

 المنزلي

أيام الرعاية غير المدفوعة األجر 
مل المنزلي مباشرة بعد الحادث والع

 للناجيات من العنف.
أيام العمل المنزلي المفقودة للحصول  
على الخدمات )للناجية من العنف 

 وغيرها من النساء(

عدد األيام المفقودة من العمل المنزلي  
 الذي تؤديه المرأة لكل حادث

عدد األيام المفقودة للحصول على 
 الخدمات

  المنسوبةاألجور في السوق 

االنخفاض في المخرجات لكل    خسارة اإلنتاجية
انخفاض في مدخالت العمل )للمرأة 

والزوج والبالغين اآلخرين( في  
 مشروعات األسرة المعيشية 

 

انخفاض المخرجات لكل مدخل من 
مدخالت عمل المرأة والزوج وغيرهما 

من البالغين في مشروعات األسرة 
 المعيشية 

عدد المرات التي يتأخر فيها 
، يفتقر إلى التركيز الفرد/يغادر مبكراً 

 والمدة الزمنية
عدد المرات التي تحدث فيها حوادث 

 والمدة الزمنية للعجز عن العمل

المجتمع  
 المحلي/طرف ثالث

 التشغيلية لكل خدمة  ميزانياتال   تكلفة توفير الخدمات 
النسبة من التكلفة اإلجمالية الناجمة عن  

 العنف األسري
متوسط تكلفة الوحدة على أساس تكلفة 
الموارد البشرية لكل خدمة )الوقت 
والراتب والتدريب، الخ( والتكاليف 

 الرأسمالية لكل خدمة 
 نسبة المستفيدات من الخدمة

متوسط عدد أيام الخدمة التي ُحصل  
 عليها

 الرعاية في غرف الطوارئ   التكاليف الطبية 
 العالج في المستشفيات

 زيارة العيادات الخارجية 
 العناية في دور الرعاية  

 العناية باألسنان
 رعاية الصحة النفسية

 األدوية
 وسائل المواصالت

 اإلسعافسيارات 
 العمليات الجراحية 

 

 السجن  العدالة الجنائية  
 المثول أمام المحكمة

 أوامر الحماية الطارئة  
 أوامر التقييد المؤقت
 الوضع تحت المراقبة 

 المشورة 
 إعادة التأهيل

 

 المآوي االنتقالية السكن واإليواء 
 مالجئ المشردين
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 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

 مستندات الصرف للفنادق 

 الوساطة   القانونيةالخدمات  
 الطالق

 المستشار القانوني
   ارئةأوامر الحماية الط

 

 المشورة  الخدمات االجتماعية 
 إعادة التأهيل

 برامج التدريب المهني
 برامج كسب العيش 
 معونات الدعم للتعليم

 برامج الرفاه 

 

 قطاع األعمال

 ناتجانخفاض ال ناتج  خسارة ال 
 
 
 

)الحضور إلى  خسارة اإلنتاجية 
 العمل بحالة غير جيدة( 

مقياس للحضور بحالة غير جيدة 
برز االفتقار إلى التركيز، يُ 

والوصول المتأخر إلى العمل 
 ومغادرته في وقت مبكر والحوادث

أيام العمل المفقودة للناجية من العنف 
ومرتكبه والبالغين اآلخرين المشاركين 

 في دعم الناجية 
 اليوم الناتج المتوسط/العامل/

 
عدد األيام التي ُيفتقر فيها إلى التركيز، 
والوصول المتأخر إلى العمل ومغادرته 

 في وقت مبكر، وما إلى ذلك. 
متوسط الوقت المتضرر بالدقائق 

 والساعات  
 عدد الموظفين المتضررين

 عدد الحوادث وعدد األيام المتضررة

على تقديم  النفقات  
 الخدمات المباشرة 

 خدمات المشورة 
 المساعدة القانونية

 التدرب على المهارات 
 حمالت الدعوة

 الفعلية للبرامج  النفقات 

على فصل  النفقات  
وتعيين وإعادة تدريب 

 الموظفين 

 تكاليف الفصل من العمل 
 تكاليف التوظيف

 تكاليف إعادة التدريب

على الفصل للفرد الواحد   النفقات 
 مضروبة بعدد األفراد

 تكاليف تعيين موظفين جدد
 تكاليف ورش العمل التدريبية

على المستوى  
 الوطني

 التكاليف الكل ية من األموال الخاصة تكاليف الفرصة الكل ية 
القيمة النقدية إلجمالي أيام العمل  

 المفقودة
الرعاية القيمة النقدية إلجمالي أيام 

 المفقودة
 خسارة األعمال للناتج 

للمرأة/األسرة   النفقات وحدة 
 المعيشية/الحادث 

أيام العمل المفقودة )المدفوعة األجر  
 وغير المدفوعة األجر(

 معدل االنتشار
معدل الحوادث )عدد الحوادث لكل ناجية 

 من العنف( 
 لكٍل من األعمال/للقطاع اتج خسارة الن

الفروق في اإليرادات لمن يتعرضن  خسارة اإلنتاجية 
 للعنف 

 انخفاض المشاركة في القوى العاملة
خسارة رأس المال البشري بين 

 األجيال

 األرباح السنوية لجميع النساء 
 المشاركة في القوى العاملة 

األداء التعليمي لألطفال من أسر معيشية 
 تعاني العنف
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 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 
التكلفة اإلجمالية لتقديم  

الخدمات وبرامج 
الرعاية االجتماعية 

 األخرى

 اإلجمالية على الخدمات  النفقات 
إجمالي برامج الرعاية االجتماعية 

 للناجيات من العنف 
إنفاق األعمال على البرامج المتعلقة 

 بالعنف

 تكلفة الوحدة عبر القطاعات 
 تكلفة الوحدة لبرامج الوقاية 

 الوحدة لبرامج الرعايةتكلفة 
 معدل االنتشار
 معدل االستفادة

 معدل وقوع الحوادث 

 العربية  نموذج التكلفة االقتصادية للمنطقة    -جيم

التكاليف المباشرة وغير المباشرة الملموسة )المشار  كافة  يمكن تلخيص التكاليف المبينة أعاله في نموذج ل
 ى النحو التالي: إليها فيما يلي "المالية"( للعنف الزوجي عل

FCMW= TCH+TCSP+TCB (1) 

التكاليف المالية للعنف الزوجي= إجمالي التكاليف لألسرة المعيشية + تكاليف تقديم الخدمة على مستوى  
 . ( 1)المجتمع المحلي+ إجمالي التكاليف لقطاع األعمال  

أن التكلفة لألسرة المعيشية    إذ ساب المزدوج،  تحاال الوقوع في خطأ  في هذا النموذج المبسط، هناك خطر  و
في تكلفة تقديم  أيضاً نفقات المجتمع المحلي على تقديم الخدمات كما قد ُتحتسب اع ألعمال، طهي أيضا تكلفة لق 

  العناصر الثالثة للتكلفة اإلجمالية مداخل للبدء في تقدير التكلفة. وسيحدد توفر البيانات اعتبار  الخدمات. ومن المفيد  
 مدى اكتمال تقدير التكاليف على مستوى األسرة المعيشية ومستوى المجتمع المحلي ومستوى قطاع األعمال. 

آخر. وقد   ي بسيطتافتراض ذلك ، ومتساويةعلى أنها ُتعرض عناصر التكلفة اإلجمالية  ،1في المعادلة و
لهيكل االقتصاد   اً ألعمال تبعل تكاليف الالنسبي لتكاليف األسر المعيشية وتكاليف تقديم الخدمات والوزن يتفاوت 

السوق وثقافة التماس المساعدة من جانب الناجيات من العنف وعمق التصدي له من الحكومة   ودرجة تغلغل
 والمجتمع المحلي. 

 األسرة المعيشية على تكلفة  النموذج  

من األموال الخاصة   النفقات التكاليف األساسية التي يتعين النظر فيها هي  ، لألسرة المعيشيةبالنسبة 
 : أي اإلنتاجية.  خسارةالعمل المنزلي و خسارة وانخفاض الدخل و

𝑇𝐻𝐶 =  ∑ 𝐻𝐶𝑖𝑛
𝑖=1 (2) 

THC إجمالي التكاليف لألسرة المعيشية وHC    تكاليف األسرة المعيشية 

 التكلفة على النحو التالي: ولكل أسرة معيشية تكون معادلة 

𝐻𝐶 =  ∑ ∑ 𝑝𝑠𝑖𝑗

𝑗𝑖

+  ∑ ∑ 𝑂𝑃𝐶𝑖𝑗

𝑗𝑖

+ ∑ ∑ 𝑤𝐿𝑖𝑗

𝑗

+ ∑ ∑ 𝑤𝑗
∗

𝑗

𝐿𝑗
∗

𝑖

+ ∑ ∑ 𝑤𝑖 [(
ℎ𝑖𝑗

𝑁
) 𝐿𝑖𝑗] + ∑ 𝑤𝑖

∗

𝑗

[(
𝑘𝑗

𝐴
) 𝐿𝑖𝑗

` ] + ∑ ∑ (
𝑀𝐷𝑖𝑗

𝑇𝐷
) 𝑆𝐹

𝑗𝑖𝑗𝑖𝑖
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المدفوعات من األموال  =    iOPC، و  jحادث  البعد  ها  فرد بمالتي تدفعها المرأة    iرسوم الخدمة  =    𝑝𝑠𝑖𝑗حيث  

وكذلك أي نفقات تدفعها   jالخاصة )للمواصالت واالتصاالت وما إلى ذلك( للحصول على كل خدمة بعد الحادث 
عدد أيام العمالة الرسمية وغير الرسمية التي فقدها فرد من األسرة المعيشية  =    iLالستبدال الممتلكات، و    iالمرأة  

i   لكل حادثj  و ،iw  = الفعلي للفرد  معدل األجرi   .في األسرة المعيشية 

ij
*L    =  عدد أيام العمل المنزلي التي فقدها فردi    من األسرة المعيشية لكل حادثj  و ،i

*w    =  المنسوب األجر  
إجمالي   =  Nمن األسرة المعيشية، و i لكل فرد  jدد ساعات العمل الفعلية بعد كل حادث = ع ijhللعمل المنزلي، و

إجمالي عدد  =  A، و jعدد ساعات العمل المنزلي الفعلية بعد كل حادث =  jkعمل، و العدد الساعات في يوم 
إجمالي  =  TDو  ، iلكل طفل  jعدد أيام الدراسة المفقودة لكل حادث =   ijMDالساعات المطلوبة للعمل المنزلي، و

 للرسوم المدرسية المدفوعة للسنة. المبلغ اإلجمالي =  SFعدد أيام الدراسة في السنة، و

األسرة المعيشية في الحصول  المفردة/من األموال الخاصة للمرأة  النفقات والثاني  يمثل البندان األول و
.  jفي الحادث    iمدفوع األجر للفرد  ال. ويمثل البند الثالث األيام المفقودة للعمل المدفوع األجر وغير  iعلى الخدمة  

السوق. ويمثل البند الرابع الخسارة  في    سوب المنأما بالنسبة للعمل غير المدفوع األجر، فسيكون األجر هو األجر  
الخدمات في االقتصاد )مثل الطهاة والعامالت في  لتلك  سوب المنفي أيام العمل المنزلي وتقدر قيمتها باألجر 

في العمل   i عدد الساعات التي تقضيها المرأة =  ijhويمثل البند الخامس اإلنتاجية المفقودة، بحيث  . المغاسل(
على العدد اإلجمالي لساعات العمل في اليوم   اً مقسوم jالمدفوع األجر وغير المدفوع األجر بعد وقوع الحادث 

أفراد األسرة المعيشية المتضررين اآلخرين. ويمثل البند  كافة العدد السنوي أليام العمل. وُيكرر ذلك لب اً مضروب 
عدد الساعات التي تقضيها المرأة في األعمال المنزلية بعد الحادث  =    jkالعمل المنزلي، حيث    خسارةالسادس قيمة  

j، منزلية، مضروباً بعدد أيام العمل التي فقدتها المرأة  مقسوماً على عدد الساعات التي تنفق عادة على األعمال ال
i  مباشرة بعد الحادثj ،  ًمنسوب بمعدل األجور ال مضروباw*i  ويمثل البند النهائي الخسارة لألسرة المعيشية .

مجموع أيام الدراسة، =    TDعدد أيام الدراسة المفقودة لكل حادث. و =    ijMDعندما يغيب األطفال عن المدرسة. و 
 مجموع الرسوم المدرسية المدفوعة. =  SFو

 نموذج تكلفة الخدمة المجتمعية   

 ، التكلفة اإلجمالية لتقديم الخدمات المجتمعية هي مجموع تكاليف جميع الخدمات: كما أشرنا سابقاً 

𝑇𝐶𝑆𝑃 =  ∑ 𝐶𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑝𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 

TCSP  = تكاليف تقديم الخدمة المجتمعية 

iCSP   تكلفة تقديم الخدمة =i  المعطاة أدناه، وips  .الرسوم التي تدفعها المرأة مفردة للخدمات = 

 ويمكن صياغة تكلفة تقديم كل خدمة على النحو التالي: 

𝐶𝑆𝑃 = ∑ {
𝑤𝐿+𝑟𝐾+𝑝∗𝑅𝑀

𝐶
} ∗ 𝑀𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑢𝑡(5) 
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CSP  =تكاليف تقديم الخدمة 

عدد  =  Lجر و = األ wالتشغيلية للخدمة، بما في ذلك تكلفة المرتبات ) وازنة حيث البسط هو الم
البنية التحتية  =    rKمقدار(، و  = ال  RMالسعر و    =   pاإلمدادات ومواد التدريب )كتكلفة  الموظفين( والتكلفة المادية،  

مت لهم  iMV  تمثلو كلفة الوحدة، ، وتمثل النسبة تالخدمات وتكلفة المعدات. والمقام هو العدد اإلجمالي للذين قد 

 عدد المرات التي تستخدم فيها الخدمة. =   tuعدد الناجيات من العنف الزوجي باستخدام الخدمة و

 قطاع األعمال دها التي يتكب  تكلفة النموذج  

 يمكن التعبير عن التكلفة اإلجمالية لقطاع األعمال على النحو التالي: 

𝑇𝐵𝐶 =  ∑ 𝐵𝐶𝑖𝑛
𝑖=1 (6) 

TBC  = التكلفة اإلجمالية لقطاع األعمال 

 ويمكن صياغة التكلفة لكل من األعمال على النحو التالي: 

𝐶 =  {Σ𝑖𝑤𝑖⌈𝐿𝑖 − Σ𝑗(𝑞𝑖𝑗|𝑁)𝐿𝑖𝑗⌉} + (𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝑝 ∗ 𝑅𝑀)(7) 

C  =  التكلفة 

ijq  = عدد الساعات التي عملت فيها المرأةi  حادث البعدj وN  =  ًإجمالي عدد ساعات العمل مضروبا
عمل  الالمعادلة أليام  iرح من أيام عمل المرأة الحظ أن هذا قد طُ  . j حادث البعد  iبعدد األيام التي فقدتها المرأة 

 الشركة.   دها ب  التي تتك  اتج في النخسارة المثل ، أي أنه يi(L(العادية 

 لتوفير خدمات دعم للناجيات من العنف.  العمل مؤسسة إجمالي النفقات التي تتكبدها  والبند الثاني ه 

 التكاليف على المستوى الوطني  

 لتقدير التكلفة اإلجمالية للفرصة البديلة للعنف الزوجي، يمكن استخدام المعادلة التالية: 

𝑇𝑂𝑃𝑃𝐶 =  (∑ (𝑠 = 1)
↓

)
↑

𝑛 [(𝑇𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑉 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝐴𝑉𝑂𝑃𝐶) + ∑(𝑇𝐹𝑃 ∗ 𝑃𝑉 ∗ 𝐼𝑅 ∗ 𝐶𝑂𝑊𝐷𝐿) + 𝐶𝑂𝐷𝐿)] 

معدل  =  PVإجمالي عدد السكان اإلناث، و =  TFPالتكلفة اإلجمالية للفرصة البديلة و=  TOPPCحيث 
امرأة،   100الحوادث المنفصلة لكل  /معدل اإلصابة أو عدد الوقائع=    IRو  ،5للنساء االنتشار الحالي لعنف الشريك  

فردة )الصحة  مكل خدمة =   sدة لكل حادث لكل خدمة، واألموال الخاصة المتكب  من   النفقات متوسط =  AVOPCو

 
يمكن أن تختلف الفئة العمرية لالنتشار تبعاً لمصدر البيانات. إذا استخدم مسح اقتصادي وصحي أو دراسات منظمة الصحة   5

، تبعاً 64- 18أو   60-18 أي . ولكن إذا استخدم مسح مخصص، فإن الفئة العمرية قد تكون واسعة النطاق 49- 15العالمية، فإن الفئة العمرية هي 
 للمرأة في بلدان معينة. لمدى الحياة العملية
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تكلفة أيام العمل المفقودة )العمل المدفوع  =  COWDL والشرطة والمحكمة والسلطات غير الرسمية والملجأ(، و
 المفقودة لكل حادث. تكلفة أيام الدراسة  =  CODL ، وحادث ( لكل والعمل اإلنجابياألجر وغير المدفوع  

اإلحصائي  االنحدار  تطبيق  ويمكن تقدير خسارة اإلنتاجية باستخدام أساليب االقتصاد القياسي، بما في ذلك  
 ساعد مُ . أوالً، ُيحدد متغي ر على اإليرادات خطوتين، وهو أسلوب اقتصاد قياسي، ذات الالمرب عات أدنى بطريقة 

لتحديد المتغيرات المحتملة    لوجستي انحدار  ى  يجر ولهذا الغرض،  دات(.  باإليراله  عالقة  ال  )يتعلق بالعنف ولكن  
هي تعليم المرأة وتعليم الشريك والثروة أو الوضع  المعتادة رات المتغي  وبالعنف.  وثيقاً  المرتبطة ارتباطاً 

  عادات الشريك من حيث وض له في مرحلة الطفولة االقتصادي والسن ومشاهدة العنف أو التعر  -االجتماعي
لعنف  الهامة إحصائياً بالعالقة مع ارات ختبر المتغي  تُ والمقامرة ومواقفه تجاه المرأة وتواتر الخالفات. /شرب ال

. ويمكن بعد ذلك اختبار معادلة االنحدار بطريقة  يكون متيناً إحصائيا  للعنف  ساعد مُ ر مقابل اإليرادات لتقييم متغي  
مديني( والثروة  /رات مثل الموقع )ريفيالقياسية، بما في ذلك متغي   Mincerالمرب عات استنادا إلى معادلة أدنى 

   .6ساعد ر المُ متغي  والالعمر  و  والتعليم وسنوات العمل والمهنة

 

 
6 Andrew Morrison and Maria Beatriz Orlando, “The costs and impacts of gender-based violence in developing 

countries: methodological considerations and new evidence”, Working Paper (Washington, D.C., World Bank, 2004).                                    


