
Economic And Social Commission For Western Asia

ورشة عمل حول تنمية القدرات في مجال تقدير 
تكلفة العنف ضد المرأة

2019مارس / آذار27-28

منهجيات احتساب تكلفة العنف ضد المرأةنظرة عامة حول 

سكينة النصراوي. د

مسؤولة للشؤون االجتماعية

اإلسكوا–مركز المرأة 
al-nasrawi@un.org



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

المحتوى

الوطنيأطر آثار العنف ضد المرأة على االقتصاد•

والتكاليف االقتصادية

المرأة أساسيات قياس تكلفة العنف ضد•

د المرأةالمنهجيات الرئيسية لتقدير تكاليف العنف ض•

أةدراسات حول التبعات االقتصادية للعنف ضد المر•

وأثرها

ة العنف تطبيق نموذج اإلسكوا االقتصادي  لتقدير تكلف•

ضد المرأة
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آثار العنف ضد المرأة والتكاليفأطر

االقتصادية



© Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission

الوطنيإطار آثار العنف ضد المرأة على االقتصاد

إطار آثار عنف الشريك من ناحية الخسائر التي يتكبدها االقتصاد الوطني

عنف 
الشريك

خسائر 

االقتصاد 
الوطني

العوامل الوسيطة المستوى الجزئيالمستوى الكلي

القدرات

الصدمات

العالقات بين 

الجنسين داخل 

األسرة المعيشية 
الواحدة
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إطار التكاليف االقتصادية للعنف ضد المرأة

احتسابيتطلب

هذهعلىالتكاليف

مراجعةالمستويات

تجنبلضماندقيقة

فياالزدواجية

امالقيلدىاالحتساب

جمعف،التجميعبعملية

الخاصةالتكاليف

واألعمالباألفراد

أنينبغيوالحكومة

رتقديعلىيقتصر

مستوىكلتكاليف

.حدةعلى

التصنيفشأنومن

ىعلالمساعدةالدقيق

حونعلىبذلكالقيام

منهجيةأكثر
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لمرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد ا
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تصنيف التكاليف:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد

تكاليف العنف الزوجي

غير مباشرة

غير ملموسة

ومن األمثلة . ال قيمة نقدية لها
على ذلك اآلثار النفسية 
السلبية على األطفال الذين 
يشهدون حاالت عنف، وهي 
آثار  ال يمكن قياسها باألرقام

ملموسة

لها قيمة نقدية ولكنها تقاس 
.  كخسارة في اإلمكانات

انخفاض في الدخل وفي )
(. األرباح

مباشرة

غير ملموسة

ليس لديها أي قيمة 
األلم، والمعاناة، )مالية

والخسارة العاطفية الذي 
تخلفها وفاة شخص عزيز 

(. جراء العنف

ملموسة

نفقات مدفوعة، تمثل إنفاق
واإلنفاق على أموال حقيقية

الوقاية وتقديم الخدمات في
مختلف القطاعات

ي قياس السلع والخدمات الت

لفة تم استهالكها، وضربها بك
الوحدة

من تقدير هذه التكاليفيمكن

مة خالل مقاييس نوعية أو قي

لكن هل هذا مالئم؟–الحياة 

تقدير تكاليف الفرص 

ارة يمكن قياس خس)الضائعة 

الدخل من خالل ضرب 

ل خسارة ساعات العمل بمعد  

(األجر التقريبي

ة تقدير سنوات العمر المعدل

الحياة بحسب نوعية

(QALYs ) والمرتبطة

على باآلثار الذهنية والنفسية

ى األوالد، تقدير التأثير عل

ل اإلمكانات وتكوين رأس الما

.البشري
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باشرة، أو مراجعة قائمة التكاليف وتصنيفها كتكاليف ملموسة مباشرة، أو تكاليف ملموسة غير م•

تكاليف غير ملموسة مباشرة، أو تكاليف غير ملموسة غير مباشرة 

ملموسة–مباشرة  اإلصابات الجسدية

تمارين |تصنيف التكاليف:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد

ملموسة–مباشرة  اإلعاقات المزمنة

ملموسة–غير مباشرة  الغياب عن العمل

غير ملموسة–غير مباشرة  الكوابيس الليلية

غير ملموسة–غير مباشرة  اإلشاعة

كلفة اجتماعية ال تقاس العار

ملموسة–غير مباشرة  غياب األصدقاء عن العمل للمرافقة

ملموسة-مباشرة  راتب المدعي العام
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ع تكلفة العنف الزوجي على مستوى الضحية، األسرة، المجتم

المحلي والمجتمع الكلي

التكاليفمستوى:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد
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علىيرةخطآثارالىتُفضيالعنفعمليةعنالناجمةوالعقليةالجسديةاألضرارإن  •

والطويل؛القصيرالمدى

،الرعايةبأعمالالقيامالمعن فاتاألمهاتتستطيعال• اصطحابأوالطهيمثلألطفالهن 

.وأسرتهاأطفالهاعلىبدورهيؤثرالذياألمرالمدرسة،إلىأطفالهن

وبالتاليجتمع،والمالفردعندالبشريةاإلمكاناتفقدانالبعيدالمدىعلىالتأثيراتتعكس•

.االقتصادفي

المعنفةالمرأة مستوى:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد

أقل من % 35على المعن فاتتحصل النساء 
المردود التي تحصل عليه النساء اللواتي لم

٪ من 3إلى 2، ما يُعادل يتعرضن للعنف
الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما يمثل خسارة 

.اإلنتاجية على المستوى الوطنيكبيرة في 

لحصولانفقات المعن فاتتتحمل النساء 
حيث تدفع النساء في -على الخدمات 

حوالي ثلث تكاليف الواليات المتحدة 
العالج والطبابة والمشورة بعد حاالت 
.االغتصاب أو االعتداء الجسدي عليهن  

أن 2016في عام أستراليةوجدت دراسة 
ةتحملها الناجيت٪ من التكاليف اإلجمالية 52

.من العنف المنزلي

بي ، وصلت تكاليف اإلنفاق الطفيتنامفي 
٪ من الدخل الشهري 21الى ما يعادل 

. المعنفةللمرأة 
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مالحقة)قضاءإيواء،شرطة،طبابة،:الخاصالجيبمننفقات•

استشاريةتكاليف،(الطالقأوالمعتدي

(الشخصيةالممتلكاتاألثاث،كسر)الممتلكاتفيفقدان•

أياموفقدانالعمل،عنالتغيببسبباألجورفقدان:الضائعالدخل•

النساء،تغيُّببسببالتعليمأياموفقداناألوالد،تغيُّببسببالدراسة

األجرمدفوعةغيرالرعايةعملعلىذلكوتأثير

ةالعاملالقوىفيالمرأةمشاركةعلىالتأثير:اإلنتاجيةخسارة•

الماديةاألرباحعلىوبالتالي

المستوى األسري:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد
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مما-يةكلتقديراتعلىللحصولاألسرمستوىعلىالخسائرتجميعيمكن•

الوطنيالمستوىعلىالناتجفيخسارةيمثلأنيمكن

𝑇𝐻𝐶 = ∑ 𝐻𝐶𝑖 𝑛 𝑖=1

خلهاداألسرفقدتإذا-الوطنيلالقتصادمحددةكلفةهناكذلك،علىعالوة•

ؤثرستمجتمعةالعواملهذهفإنربحها،وبالتاليانتاجهاالشركاتوخسرت

الضرائبعائداتعلى

لرعايةا-العنفمنالناجياتللنساءالمساعدةبتوفيرالحكوماتتتكف ل•

تقديمتكاليف-ذلكإلىوماالمهني،والتدريبواإلسكان،االجتماعية،

مباشرةتكاليفأوالخدمات

اليفللتكآخربعدا  وهو–الوقايةبرامجبنفقاتالحكوماتتتكف لكما•

المباشرة

المستوى الوطني:المرأةأساسيات قياس تكلفة العنف ضد
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المنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف

االقتصادية للعنف ضد المرأة
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للعنفالمتعددةالتكاليفلتقديراالقتصاديالنموذجيعتمدأنيمكن•

:نهجينعلىالزوجي

يركز بشكل أضيق على تقدير تكلفة 
تنفيذ السياسات الرامية إلى الحيلولة
أي دون وقوع العنف وإلى معالجته؛ 

أنه يركز على تكلفة العمل أو تكلفة 
.الحل

على احتساب تكلفة االثر يركز
االقتصادي للعنف ضد -االجتماعي

تقدير تكلفة عدم المرأة، وهو يحاول 
.  اتخاذ إجراءات أو تكلفة المشكلة

فهم التكاليف االوسع : الهدف

يتك بدهالعنف الشريك التي 

فراد واألسر المعيشية ألا

والمجتمعات المحلية

م التكاليف المرتبطة فه: الهدف

بتنفيذ قوانين وسياسات 

موضوعها العنف ضد المرأة، 

بما في ذلك توفير الخدمات

المرأةالمنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف االقتصادية للعنف ضد

النهج الثانيالنهج األول
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تصادياالق-االجتماعيالوقعأثرتكلفةاحتسابيق در•

العنفثارآويق يمنقديةبمعاييرالزوجيللعنفالكامل

جاربتإلىاستنادا(الطبقاتمتعددةتكاليف)الزوجي

.العنفمنالناجيات

يروغالمباشرةالتكاليفممكنوجهأكملعلىيقيس•

يالزوجللعنفالملموسةوغيروالملموسةالمباشرة

المحليوالمجتمعوأسرهنالعنفمنالناجياتعلى

رسومالخاصة،األموالمنقفاناال(ككلوالمجتمع

العملوقيمة(المأوىأوالمواصالتأوالدعمخدمات

.)األجرالمدفوعغيرأواألجرالمدفوع)المفقود

إجراءاتعدم اتخاذاألثر أواحتساب تكلفة: المنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف

على احتساب تكلفة االثر يركز
االقتصادي للعنف ضد-االجتماعي

دم تقدير تكلفة عالمرأة، وهو يحاول 
.  اتخاذ إجراءات أو تكلفة المشكلة

النهج األول

:عنتمعلوماالوطنيالمستوىعلىإحصاءاتتوفرالمثاليةالحالةفيالنهجهذاتطبيقيتطلب

oالزوجيالعنفانتشارمدى(Prevalence)الزوجيالعنفحدوثتواتر؛(Incidence)
oنعالتغيب؛المواصالتتكاليف؛الخدماترسوم؛للخدماتالعنفمنالناجياتاستخدام

وغيرها؛العمل
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ذ إجراءاتعدم اتخااألثر أواحتساب تكلفة: المنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف 

المنهجيات 
الرئيسية لتقدير 
تكاليف العنف 
ضد المرأة

المحاسبة

Accounting

اقتصاد قياسي

Econometric

مطابقة درجة الميل

Propensity 
score 

matching

جودة خسائر الحياة

Quality of life 
losses

االستعداد للدفع

Willingness to 
pay

موازنة مراعية 
للجنسين

Gender 
Responsive 
Budgeting
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للسلعيةاالجمالالملموسةالمباشرةالتكاليفتحتسب•

فياستخدامهاالمخططأو)المستخدمةالخدماتأو

كوذلالزوجي،للعنفالتصديفي(المستقبل

لةالصذاتالخدماتمنوحدةلكلالتكلفةبتحديد

.االستخدامبمعدلذلكوضرب

عنوطنيةبياناتبالضرورةالنهجهذايتطلبال•

عنمعلوماتيتطلبلكنهالزوجي،العنف

ومدىالصلةذاتاالنشطةأو/والخدمات

لكوتكاليف(المستهلكةالوحداتعدد)استخدامها

.وحدة

النهجالوحدةتكلفةاحتسابمنهجياتتشمل•

.للجنسينالمراعيةالميزانياتووضع،المحاسبي

لفة الوحدةاو احتساب تكنموذج تكلفة الحل: المنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف 

يركز بشكل أضيق على تقدير تكلفة 
تنفيذ السياسات الرامية إلى الحيلولة 

أي أنه دون وقوع العنف وإلى معالجته؛ 
.يركز على تكلفة العمل أو تكلفة الحل

النهج الثاني
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:للجنسينمراعيةموازنةوضع•

خطيطالتذلكفيبماالموازنة،دورةكافةعبرالحكوميةالميزانياتفيتستخدمأداة•

.التقاريروإعدادوالتنفيذ

أو/وحالةاالنظمغيابأوالضعفومكامن،السياساتأوالخدماتفيالثغراتيحدد•

مكنيالتيوالخاصةالعامةالمتخصصةالخدماتإدارةلتحسينالالزمةتالالبروتوكو

.عليهاالحصولالعنفمنللناجيات

إلىة،والشرطالتشريعيةالسلطةمن،المختلفةتالالتدخبمستوياتمعرفةيتطلب•

.والخدماتالميزانياتوضع

وفرويالشريكبعنفالمتصلةللخدماتالموازنةعنأوضحصورةتقديمالىيهدف•

.للسياساتوأكفأأفعلتنفيذلتمكينمعلومات

للجنسيننهج وضع الميزانيات المراعية: المنهجيات الرئيسية الحتساب التكاليف 
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ة دراسات حول التبعات االقتصادي

للعنف ضد المرأة
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لمحة عامة:دراسات حول التبعات االقتصادية للعنف ضد المرأة

عنف ضد شهد العقدان الماضيان اهتماما  متزايدا  باستعراض التبعات االقتصادية لل•

.  المرأة، ال سيما تقدير التكاليف االقتصادية

لهذهتقديراتالعالمحولأجريتدراسة60حواليوفرتالتسعينات،أواسطمنذ•

دولفيتحضيرهاتمدراسة44منها-الصناعيةالغربيةالبلدانفيأغلبهاالتكاليف،

الدخلذاتالدولمن8المرتفع،المتوسطالدخلذاتالدولمن6مرتفع؛دخلذات

المنخفضالدخلذويمن2والمنخفضالمتوسط

منظور الدراسات

دراسات الدول ذات الدخل 
المرتفع 

ركزت على تكاليف الخدمات 
المختلفة باإلضافة إلى 
.تكاليف األلم والمعاناة

دراسات الدول المتوسطة 
والمنخفضة الدخل

تركز  على فقدان اإلنتاجية
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ةمن العالم والمنطق: دراسات حول التبعات االقتصادية للعنف ضد المرأة

النسبة من الـ

GDP
تقدير التكلفة

التكاليف المقدرة
البلد الكاتب

1.91 £23 billion
تغيب الناتج االقتصادي المفقود بسبب ال ;الخدمات

؛ والتكاليف البشرية والنفسية Walby (2004)

1.25 AUD$13.6 billion
يف األلم والمعاناة والوفاة المبكرة ؛ خدمات؛ التكال

المرتبطة باإلنتاج ؛ وتكاليف النقل
NCRVAW&C 

(2009)

2.05 USD$1.8 billion لى مصروف الجيب ، التغيب ، نفقات المجتمع ع

الخدمات

CARE (2010)

1.41; 1.78

3.19

USD$1.71 billion (out-of-

pocket); USD$2.26 billion 

(productivity loss)

Total: $3.97 billion

مصروف الجيب ، الدخل المفقود بسبب العمل 

المدفوع األجر وغير المدفوع األجر ، وفقدان 

اإلنتاجية

Duvvury et al. 

(2012)

3.7 USD$6.7 billion جود فقدان الناتج بسبب التغيب عن الحضور وو

ات للضحايا والجناة والمارة ونفقات تقديم الخدم

وتكاليف التوظيف والتدريب

Vara (2014)

21% 6.15 billion Egyptian 

pounds or USD 

$693,000,0000 Not a 

macro estimate

والدخل الضائع بسبب العمل مصروف الجيب 

المدفوع األجر وغير مدفوع األجر ، وقت أفراد 

األسرة

NCW and 

UNFPA 2016
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سعت كل من أستراليا والمملكة المتحدة استثماراتهما في 
قطاع الخدمات بعد نشر تقديرات التكلفة األولية

في فيتنام، وافقت الحكومة 
على الحد األدنى من حزمة 
الخدمات بعد رؤية نتائج 

دراسة التكاليف

العنف اثر على غياب النساء عن 
%  93ـالعمل الرعائي مما اسهم ب

من التكاليف التي تحملتها المرأة 
بسبب العنف من قبل الزوج

على الرغم من عدد الدراسات القليلة، فهناك دالئل على تأثيرها•

ةأثر قياس التكلف: دراسات حول التبعات االقتصادية للعنف ضد المرأة
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تطبيق النموذج االقتصادي لإلسكوا
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المفصلةالخطوات:لإلسكوااالقتصاديالنموذج
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وضع إطار مفاهيمي 
للتكلفة

تحديد األثار التي سيتم 
احتسابها في الدراسة

تحديد النهج األكثر 
مالءمة للدراسة

تحديد تكاليف الوحدات
تطوير نموذج االقتصاد 
القياسي لتقدير تكلفة
العنف ضد المرأة

التطبيق:لإلسكوااالقتصاديالنموذج

دراسة وطنية حول 

تكلفة العنف ضد 

المرأة
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...بعض المالحظات

أةالمرضدالعنفحولوالبياناتالمعلوماتنظمتباينمنالرغمعلى•

نفالعتكاليفلحسابدراسةإجراءاناالخاصبشكلالزوجيوالعنف

ممكناالعربيةالمنطقةفيالزوجي

رضلغوتبعا.التكاليفهذهلتقديراتباعهايجبالخطواتمنعددهناك•

لتكاليفامنمختلفةأنواعتقديريمكنالمعلومات،وتوفرالمتوخاةالدراسة

اإلسكواتطرحهالذيالعاماالقتصاديالنموذجيوفر•

المعيشيةاألسر/األفراديشملشامللتقديرإطارا

والحكومةالمحليوالمجتمع
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ولكم جزيل الشكر

سكينة النصراوي. د

مسؤولة للشؤون االجتماعية

اإلسكوا-مركز المرأة 

al-nasrawi@un.org


