
تيالتكلفة االقتصادية للعنف الزوجي ال
تتعرض له النساء 

يني الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسط

2019آذار، 



لمحة عن مسح العنف في المجتمع الفلسطيني

2019

كلفة يوفر بيانات حول الت
ي االقتصادية للعنف الذ

تتعرض له النساء 
المتزوجات او اللواتي 
ل سبق لهن الزواج من قب

ازواجهن

يوفر بيانات حول عدد
من مؤشرات التنمية 

المستدامة ذات العالقة

ول يوفر احصائيات شاملة وممثلة ح
العنف في المجتمع الفلسطيني
اء خصوصًا للفئات اآلتيه؛ النس

ق لهن المتزوجات حاليا أو اللواتي سب
الزواج، الرجال الذين سبق لهم 

الزواج، واألفراد من الذكور واإلناث
سنة غير المتزوجين، ( 18-64)

سنة غير ( 17-12)األطفال 
+.65المتزوجين، كبار السن 



الفئات المستهدفة لمسح العنف

ا النساء المتزوجات حالي
او سبق لهن الزواج

ا الرجال المتزوجين حالي
او سبق لهم الزواج

االفراد غير المتزوجين
-18من كال الجنسين 

64

من 17-12االطفال 11-0األطفال 
كال الجنسين

+65كبار السن 

األشخاص ذوي االعاقة



طبقات التصميم لمسح العنف

المحافظة 
(محافظة16)

نوع التجمع  
(حضر، ريف، مخيم) 



حجم العينة



فكرة احتساب التكلفة االقتصادية للعنف
المرأة ن شؤو وزارةقبلمنمشتركبطلبباألساسجاءتالفكرة

الذياالقتصاديالعبءاحتسابعلىالعملبضرورةواالسكوا
وتعرضنالزواجلهنسبقاللواتياوالمتزوجاتالنساءتتحمله
.الزوجقبلمنللعنف

اهمأحدكاالسريةالمسوحاعتمدتالدوليةوالتوصياتالتجارب
لهضتتعر الذيللعنفاالقتصاديةالتكلفةتقديرمصادر
.النساء



فأهمية احتساب التكلفة االقتصادية للعن

تتحملها التيتقديرية حول الخسائر المالية واالقتصادية اعطاء قيمة 
شهرا 12النساء المتزوجات حاليًا او اللواتي سبق لهن الزواج خالل 

.الماضي

شريعات ومتخذي السياسات في اقرارا قوانين وتصناع القرار مساعدة 
تحمي المرأة من العنف االسري 

ات في توفير موازنوسيلة مساعدة للحكومة تعتبر هذه اآللية 
.متخصصة باتجاه تمكين النساء في مواجهة هذه الظاهرة



تكلفة المشاورات الوطنية واإلقليمية المتعلقة بإعداد نموذج ال
االقتصادية
PCBS

MOWA

مشاورات وطنية 

مؤسسة 40مع 

واهليةحكومية 

خبرات عربية 

واقليمية

نموذج وطني 

اولي من قبل 

االسكوا

مستشار وطني



منهجية العمل على نموذج 
التكلفة االقتصادية

النموذج كنتيجة للمشاورات الوطنية والفنية، تم ادماج
ضمن مسح العنف

ه النساء التكلفة االقتصادية للعنف الذي تعرضت ل
قط، المتزوجات حاليا او اللواتي سبق لهن الزواج ف

شهرا الماضية12خالل 

ي تتحملها البيانات توفر تقديرات للتكاليف الت
األسر المعيشية

لفلسطيني العنف الذي تتعرض له النساء في السياق ا
وجود احتاللوممارساتهمن حيث 



مؤشرات نموذج التكلفة االقتصادية
االثر على عمل 
الزوج والزوجة خارج

المنزل

اتالف وتكسير 
الممتلكات

نات تغيب االوالد والب
عن المدارس 

والجامعات

عدم القيام باألعمال
المنزلية للزوج 

والزوجة

تكاليف اخرى وجهات 
تحمل التكاليف عدا 
الجهات الحكومية 

المبالغ المدفوعة مقابل
الخدمات والسلع ذات 

الطابع القانوني الحاجة للخدمات 
القانونية

المبالغ المدفوعة 
مقابل الخدمات 
والسلع الصحية

الحاجة للرعاية 
الصحية

المشاكل النفسية

ةاالصابات الجسدي



المخرجات المتوقعة من التكلفة االقتصادية

توفير البيانات التي تشكل جزءا مهما من 

للنموذج االقتصادي الخاص بقياس مدخالت

لمعيشية التكلفة االقتصادية التي تتكبدها األسر ا

.نتيجة عنف الزوج ضد الزوجة



مصادر مكملة الحتساب التكلفة االقتصادية للعنف

النموذج 

الكلي






