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 شكر وتقدير

مركز المرأة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بين  يتعاونه المطبوعة جهد هذ
ن م . وتشكل الدراسة جزءا  هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )هيئة األمم المتحدة للمرأة(و

 .أة في المنطقة العربيةالعنف ضد المر ةتكلفتقدير  عنمشروع إقليمي 

عملت الكاتبة الرئيسية ناتا د قف. األشخاصدون جهود العديد من هذا العمل من الممكن القيام بلم يكن 
ل بال كلل لتصميم وإكما ،الوطنية في غالواي إيرلندافي جامعة للمرأة دوفوري، مديرة مركز الدراسات العالمية 

اسة من مدخالت مهريناز العوضي، مديرة ع البيانات. واستفادت الدرالبحث وجمالقيام بالدراسة، بما في ذلك 
قليمية اإلج برامال ةأخصائي تعليقات منال بينكيران،من المسودات األولية، وراجعت اإلسكوا، التي المرأة في مركز 
 هيئة األمم المتحدة للمرأة.في 
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 ملخص تنفيذي

 ليميقعلى المستوى اال ، موضوع لم ُيطرقالعنف الزوجيخاصة و ،ضد المرأة لعنفل األثر االقتصادي
لمرأة وهيئة األمم المتحدة ل)اإلسكوا( . وتتعاون اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في المنطقة العربية

لجنة وضع المرأة  قرارمع الدولية لحماية المرأة من جميع أشكال العنف والدعوات مع  في هذا الصدد، تمشيا  
 .لعنف على تمكين المرأة اقتصادياالسلبي لثر األلذي يشير إلى ا

تكلفة العنف ضد المرأة"، تقدير من المرحلة األولى من المشروع اإلقليمي " ويشكل هذا التقرير جزءا  
مسة ن خويتألف م، عنف الشريكتكلفة تقدير لالنموذج االقتصادي األساسي والخيارات المتاحة  يعرضهو و

 يقدمول التكلفة االقتصادية اإلجمالية للعنف. ع التكاليف التي تشكّ انوأم القسم األول لمحة عامة عن أقسام. يقدّ 
بحث كنهجين مختلفين، وياتخاذ إجراءات وعدم اتخاذها بين تكلفة  ممّيزا  التكاليف الحتساب  هجا  القسم الثاني نُ 

قسم للتكاليف االقتصادية. ويحدد الفضل األنموذج الاتخاذ قرار بشأن ند أخذها باالعتبار عالعوامل التي ينبغي 
يذ، مع خيارات تنفالوضع النموذج موضع في القسم الرابع بحث ثم يمنطقة، في الالتكاليف احتساب الثالث نموذج 

تكاليف الر الخدمات، ويوالتكلفة السنوية لتوف األسر المعيشية،دها تتكبّ األفراد و دهايتكبّ التي التكاليف تقدير لمحددة 
 .الخامسسم ق. وترد االستنتاجات والتوصيات الرئيسية في الالكلية األعمال والتكاليف الوطنيةقطاع  دهايتكبّ  التي

تكاليف الد من خالل تحديوذلك مختلفة لتكلفة العنف الزوجي في المنطقة،  ةثالثمداخل ز التقرير على يركّ 
األعمال والجهات الحكومية وغيرها من الجهات قطاع على ، والمعيشية سرهنأعلى وفرادى لنساء الواقعة على ا

جزئي، ولكن تقدير سوى من هذه المداخل م الخدمات. ولن ينتج عن أي تقدّ التي الفاعلة في المجتمع المدني 
 .شاملةتقديرات القيام ب، يمكن متنظم المعلومات أبمرور الوقت، وعندما تصبح نُ 

مرأة، مثل اإلنفاق ال دهاتتكبّ ص إلى أن التقريب األولي المفيد هو التكاليف النقدية التي غير أن التقرير يخلُ 
وخسارة ، ةمفقودال لعمل المدفوع األجر وغير المدفوع األجراعن فرص  العنف، فضال  عواقب تخفيف لالشخصي 
 .متعليالعن نساء واألطفال وغياب ال ،جيدةصحة عندما ال تكون ب بغياب المرأة عن العملقاسة مُ اإلنتاجية ال

عدم كلفة وت نأسرهونساء لعلى االواقعة لتكلفة النقدية اتقدير الجزئي إلى التقدير ويمكن أن يؤدي هذا 
 .على الصعيد الوطنياتخاذ إجراءات 

 :للتكاليف، يوصي التقرير بما يلي دقيقتقدير  وإلجراء

  ؛نف ضد المرأة، وخاصة العنف الزوجيتكاليف جميع أشكال العلالتوعية بأهمية إجراء دراسات 

  ؛التكاليف احتساببناء قدرات الدول العربية على 

  عنف الشريك وأثره االقتصادي؛لمسح مكّرس االستثمار في 

 المنظمات غير الحكوميةو المرافق الصحيةوالمحاكم و تعزيز قدرات مقدمي الخدمات )الشرطة 
 المالية؛م رصد تكاليفهعلى المالجئ( و

  ؛المسوحالوطنية على إدماج مسائل العنف في  اإلحصاءاتقدرة مكاتب تعزيز 

  في الوزارات واإلداراتجنسين للمراعية  ميزانياتوضع تعزيز القدرة على. 

 



 

 

 مقدمة

وية لتقديم التكلفة السن تقديرتوخى للدول العربية إلى: )أ( العنف الزوجي المُ لفة تكاحتساب يهدف نموذج 
ية لخسارة )ب( وضع تقديرات كلّ والصحة واألمن والخدمات االجتماعية؛ كتارة، الخدمات في قطاعات مخ

فاق على ن اإلنالناجمة عالتكلفة السنوية للعنف الزوجي على مستوى األسرة المعيشية  تقدير)ج( اإلنتاجية؛ و
 جر.المدفوع األالعمل المدفوع األجر وغير  خسارةبسبب  مفقودالرعاية الطبية والنفقات القانونية والدخل ال

 األطر ويأخذ في االعتبارفي المنطقة العربية  يمكن تحقيقهالمقترح إلى ما  االقتصادييستند النموذج 
ولة عن القطاعات المسؤفي القوية  اإلداريةظم المعلومات نُ االفتقار إلى  في مسألةنظر يو القانونية والسياساتية

 .االقتصادية-االجتماعيةفر البيانات تومدى التصدي للعنف ضد المرأة و

المنطقة  لتكاليف يناسبا الحتساب لمنهجيات الدولية، نموذجا  اإلى استعراض  يقترح هذا التقرير، استنادا  
 :التالية لعنف الزوجياويحدد البيانات المطلوبة. ويشمل النموذج تكاليف العربية 

 العدالة )الشرطة، إجراءات المحاكم، العقوبات(؛ 

  ؛ن(و، الموظفيةتكلفة المادالالتحتية، الصحة )البنية 

 ( ؛المالجئ، مراكز الساخنة، الخطوط الالخدمات االجتماعية)معلومات 

  ؛(تعليمية لذوي االحتياجات الخاصةالتعليم )خدمات 

 ( وعمدفعمل الرعاية غير  خسارة، عن العمل الفعليالغياب وقت العمل، وقت  خسارةالدخل المفقود 
 ؛(األجر

 ية األدوعلى ذلك في ا مب ،لخدماتاألسرة على امن أموال قات انفإاألسرة )على عشية الميتكلفة ال
 .(جالوالنقل والع

ع الدراسة فهم تكلفة العنف ضد المرأة والجهود التي تبذلها الدول لى البحوث العالمية، توسّ واستنادا  إ
 االلتزامات الدولية.الوفاء بالعربية للتصدي لها و

هي  األولىمرحلتين. تشمل المرحلة األولى دراستين.  منيتكون شروع إقليمي جزء من مالدراسة و
تحدة سكوا( وهيئة األمم الماإلاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )ه أعدت تقرير عن وضع المرأة العربية

لبنانية لجامعة الاائية في الدراسات النس( ومعهد هيئة األمم المتحدة للمرأةللمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة )
ترتكبه ن أمختلفة و تخذ أشكاال  يبأن العنف ضد المرأة سلسلة متصلة، ويمكن أن  رهذا التقريسلّم يُ واألميركية. 

ص إلى أن العنف الجسدي والعاطفي والجنسي من الزوج في خلُ ي. وهوخارج المنزلداخل جهات فاعلة متعددة 
 في المنطقة العربية.مرأة أشكال العنف التي تعاني منها المن بين  يوعا  شكثر األإطار العالقة الزوجية هو 

هذا  تبعاتل للتصديتكلفة العنف كأداة للدعوة تقدير  هميةأن من األ المستخلصةالنتائج الرئيسية من و
 نتهاكا  ا لاإلقرار بأنه يشكّ إلى جانب ، لهذا العنف على المرأة. وتوصي الدراسة بأن فهم التكلفة النقديةالعنف 

على الفرد والمجتمع واالقتصاد ه صورة كاملة عن آثاربصانعي السياسات يزوّد يمكن أن حقوق اإلنسان، ل
 ه الحكومات.قيمكن أن تطبّ ككل تكلفة للمنطقة احتساب للضع نموذج ونبغي الوطني. ولتنفيذ هذه التوصية، ي
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، إلى الجهود السابقة من المشروع األولى المرحلةالدراسة الثانية في ، وهي الحالية وتستند الدراسة
وخيارات  أساسيا   اقتصاديا   ضع نموذجا  تو .1الشريكباسم عنف ا  ز على العنف الزوجي، المعروف أيضوتركّ 

 .الشريكعنف تكلفة تقدير ل

كلفة تتقدير أهمية على إدراك قدرات الدول العربية سيجري بناء فالمرحلة الثانية من المشروع أما في 
النموذج االقتصادي في بلد واحد على األقل  رحلةفي هذه المب جرّ يُ عنف ضد المرأة كأداة لتغيير السياسات. وسال
 الوطني.ات على المستوى إصالحللقيام بالستخدام المعلومات عن تكاليف العنف بلدان أخرى دعم تُ و

 تكاليف العنف الزوجي نعامة علمحة   -أوالا 

حديد قيمة تيمكن من تكاليف مباشرة وغير مباشرة ا  للعنف الزوجي أساس تتألف التكاليف االقتصادية
 )غير ملموسة(. ويمكن تقسيم التكاليف على النحو التالي: )ملموسة( أونقدية لها بسهولة 

 لة دونهأو الحيلو النفقات النقدية للتخفيف من آثار العنف الزوجيتمّثل  تكاليف ملموسة مباشرة ،
هي هذه . وةوحدالالل قياس السلع والخدمات المستهلكة وضربها بتكلفة ويمكن تقديرها من خ

 ؛رادىفُ  دها النساءتتكبّ التي التكاليف 

  سهولةبقيمة لها  تحديديمكن ال التي اآلثار الناجمة عن العنف ل تمثّ  ملموسة مباشرةتكاليف غير .
 ا  ميّ كها لكن من الصعب تحديدونف يات من الععاني منها الناجتاأللم والمعاناة واإلهانة التي مثال ، 

 من الناحية النقدية؛

 سارةخ تشتملبل نفقات مباشرة كُتتكّبد ها ال عن العنف لكنتنتج  غير مباشرة تكاليف ملموسة 
اإلنفاق على خدمات فرصة لخسارة يمّثل العمل  خسارةبسبب  مفقودالدخل المثال ، إلمكانات. فا
 مرغوبة؛/سلع هناك حاجة لهاو

 قيمة  ديدتحيمكن ال وعن العنف الزوجي شر مباير تنتج بشكل غ غير ملموسة غير مباشرة تكاليف
ت وتعاطي المخدرااإلدراكي لعجز الكمي ألوجه اتحديد ال ا  قد يكون صعبمثال ، . فبسهولةنقدية لها 

 .2نتيجة هذا العنف المقبللجيل اها يعانيسالتي  ومشاكل الصحة العقلية

سواء ف .ألعباء المتكبدة على مختلف المستوياتاباالعتبار التكاليف تحديد إطار يأخذ أن من الضروري و
لعنف ا ينتجهاالقتصادي الذي -)األثر االجتماعيإجراءات اتخاذ الناجمة عن عدم تلك شير إلى تكانت التكلفة 
لملموسة التكاليف ا باإلضافة إلى ،)تنفيذ سياسات لمعالجة العنف الزوجي اتخاذ إجراءاتتكلفة إلى الزوجي( أو 

ن معدد تحملها ي( سالناجيات من العنفحملها التي تتمن األموال الخاصة قات انفاإلمن مثل المباشرة األخرى 
 .0على النحو المبين في الشكل الجهات 

                                                
: العنف ضد المرأة: ما حجم 7102وضع المرأة العربية لعام  حولتمشيا  مع الدراسة األولى للمشروع اإلقليمي "تقرير  1
، ستستخدم هذه الدراسة مصطلحي العنف الزوجي وعنف الشريك بالتبادل. يستخدم مصطلح عنف (E/ESCWA/ECW/2017/2)الضرر؟"، 

 ىالشريك في الغرب لإلشارة إلى المتزوجْين وغير المتزوجْين. وفي المنطقة العربية، ولغرض هذا المشروع، ُيستخدم عنف الشريك لإلشارة إل
 المتزوجْين أو المخطوبْين.

2  Tanis Day, Katherine McKenna and Audra Bowlus, “The economic costs of violence against women: an 

evaluation of the literature”  موجز وضعه خبراء تحضيرا  للدراسة المتعمقة التي أجراها األمين العام لألمم المتحدة بشأن جميع أشكال العنف
 .7112ضد المرأة، 
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 احتساب التكاليف نهجياتومهج ن    -ثانياا 

التكاليف المتعددة للعنف الزوجي نهجين. يركز األول على لتقدير لنموذج االقتصادي أن يعتمد ايمكن 
أو  عدم اتخاذ إجراءاتتكلفة  تقديريحاول وهو االقتصادي للعنف ضد المرأة، -األثر االجتماعي احتساب تكلفة
لحيلولة دون اتنفيذ السياسات الرامية إلى تكلفة تقدير أضيق على  يركز بشكلفالثاني أما النهج تكلفة المشكلة. 

 ز على تكلفة العمل أو تكلفة الحل.ركّ أي أنه يمعالجته؛ إلى العنف ووقوع 

 راد واألسرألفدها االتي يتكبّ  الشريكلعنف  األوسعتكلفة المشكلة إلى فهم التكاليف احتساب يشير و
انين تكلفة الحل إلى فهم التكاليف المرتبطة بتنفيذ قو احتسابهدف يبينما ؛ لالدووالمحلية  والمجتمعاتالمعيشية 
 .3العنف ضد المرأة، بما في ذلك توفير الخدماتموضوعها وسياسات 

 اتخاذ إجراءاتعدم تكلفة أو األثر تكلفة احتساب   -ألف

م هذا يقيّ نقدية. ومعايير باالقتصادي الكامل للعنف الزوجي -االجتماعيالوقع األثر لفة تكاحتساب ر قدّ ي
 .ات من العنفإلى تجارب الناجي النهج الشامل آثار العنف الزوجي )تكاليف متعددة الطبقات( استنادا  

التكاليف المباشرة وغير المباشرة والملموسة وغير الملموسة للعنف  على أكمل وجه ممكنكما يقيس 
 قات من األموال الخاصةانفاإلمثال ، لي والمجتمع ككل؛ وأسرهن والمجتمع المحلناجيات من العنف على االزوجي 

 مدفوع األجر.الأو غير األجر مدفوع ال مفقودالأو المأوى( وقيمة العمل المواصالت )رسوم خدمات الدعم أو 

 شارانتمدى وطني عن على المستوى الإحصاءات توفر  ةمثاليفي الحالة الهج ويتطلب تطبيق هذا الن  
 دمات، ورسوملخلالناجيات من العنف استخدام عن وه، ضافة إلى معلومات عن تواتر حدوثباإلالعنف الزوجي 

ة في الحالأمور أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، جملة ب عن العمل، من بين والتغي   المواصالتالخدمات، وتكاليف 
جهات لانب هوية اإلى ج ات،تأثر حياة الناجي يةكيفعن أو  التأثيراتعن شدة متوفرة معلومات تكون ال ةمثاليال

 العامة. ميزانياتحمل التكاليف ومعرفة التة التي تالرئيسي

وضع  قريرتلمنهجيات. وكما هو مبين في من االتكاليف على مختلف المستويات، تتوفر مجموعة تقدير لو
لمباشرة إلى االسهلة تتراوح المنهجيات من المحاسبة  ،4لمرحلة األولى(في االمرأة العربية )الدراسة األولى 

القوى العاملة، ي فمشاركة الأثر العنف على مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل  تكلفةتقدير لاالقتصاد القياسي المعقد 
  خسارة رأس المال البشري.وواإلنتاجية  االقتصاديالناتج و

  

                                                
3  UN Women, The costs of violence: understanding the costs of violence against women and girls and its response –

ble from selected findings and lessons learned from Asia and the Pacific (Bangkok, Regional Office for Asia and Pacific, 2013). Availa
http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINA

                                                                                                                                                                                                                                                                                   .L%20pdf.pdf 

  .(E/ESCWA/ECW/2017/2): العنف ضد المرأة: ما حجم الضرر؟" 7102وضع المرأة العربية لعام  حول"تقرير  4

http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
http://asiapacific.unwomen.org/~/media/Field%20Office%20ESEAsia/Docs/Publications/2014/1/UNW_The_Costs_of_Violence_FINAL%20pdf.pdf
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 .5،6،7للمنهجيات في الجدول أدناه يرد تلخيص  

 ةلفوصف مختصر لمنهجيات احتساب التك  -2الجدول 

 الوصف المنهجية

 منهجية المحاسبة

ض مضروبةأو متغير  تكلفة الوحدة لخدمةتستخدم  أو مضروبا  بالعدد اإلجمالي  الِعو 
، لتقدير تكلفة تقديم الخدمات، واإلنفاقات من لألشخاص المتضررين. ُتستخدم، مثال  

 األموال الخاصة، والدخل المفقود بسبب العنف الزوجي.

 طرق االقتصاد القياسي

ُتستخدم لتقدير أثر التغيير في تجربة عنف الشريك على اإلنتاجية أو المشاركة في قوة 
ة وغير كاليف الملموسالعمل. وُتستخدم تقنيات االنحدار اإلحصائي المختلفة لتحديد الت

 الملموسة، كالخسارة الناجمة عن الوفيات المبكرة.

 مطابقة درجة الميل

ريقة اقتصاد قياسي محددة، وهي طريقة غير معلمية )غير بارامترية( )ال تفترض ط
لعنف ل أن للمتغيرات توزيع طبيعي(. ُتستخدم لتحديد التكاليف االجتماعية والصحية

 الزوجي

                                                
 Nata Duvvury and Caren Grownاالّطالع على المراجعات التالية للحصول على معلومات أكثر تفصيال عن المنهجيات المختلفة. 5

with Jennifer Redner, Intimate Partner Violence Costs of at the Household and Community Levels: An OperationalFramework 
for Developing Countries (Washington, D.C., International Center for Research on Women, 2004).                                                                   

6 Alys Willman, “Valuing the impacts of domestic violence: a review by sector”, in The Costs of Violence, 
Stergios Skaperdas, Rodrigo Soares, Alys Willman and Stephen C. Miller, eds. (Washington, D.C., World Bank, 2009).           

7 Nata Duvvury and others, “Gender equality and development: intimate partner violence – economic costs 
and implications for growth and development”, Women’s voice, agency, & participation research series, No.3, (Washington, 
D.C., World Bank, 2013).                                                                                                                                                                                                             
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 )تابع( 2الجدول 
 

 الوصف المنهجية

 لدفع لاالستعداد 

ُيستخدم لتقدير التكاليف غير الملموسة المباشرة لأللم والمعاناة على المدى الطويل. 
بناء  على افتراضات حول قيمة الحياة وعلى ما يكون المرء مستعدا  لدفعه الجتناب 

 ة الجسدية والعقلية.خطر العنف أو يقبله تعويضا  عن الصدم

 سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة

يقيس سنوات الحياة المفقودة بسبب الوفاة والعجز واالعتالل المزمن. هذه المنهجية 
مفيدة بخاصة لتحديد العبء الصحي لعنف الشريك مقارنة بظروف صحية أخرى 

 كأمراض القلب أو السرطان.

 شريك متأصال  عنف اليكون حيث ف. التكاليف منهجيات/قديراتاختيار ت أيضا   قليميةاإلعتبارات وُتقولِب اال
الخطوة األولى تحديد أثره على قدرات المرأة. ولتشجيع واضعي السياسات تكون بعمق في الممارسة االجتماعية، 

التقدير  زيرك. ويمكن أن العنفالعواقب والتكاليف النقدية المرتبطة بتبيان ، من الضروري اتخاذ إجراءاتعلى 
ليف ملموسة لفرد، وتكايتكّبدها ا: تكاليف ملموسة مباشرة وهي سريةألالتكاليف الفردية واللتكاليف على األولي 

، وتكاليف غير التغّيب عن المدرسة(مدفوعة األجر، والب عن العمل، وأعمال الرعاية غير التغيّ ) غير مباشرة
البيانات  رتوفّ (. ومن شأن تباين في الدخل كمؤشر غير مباشرفي ال)خسائر اإلنتاجية كما تبدو  ملموسة مباشرة

 منهجية رئيسية.القياسي هج االقتصاد ن  إمكان تبني د مدى أن يحدّ 

 احتساب تكلفة الوحدةتكلفة الحل أو نموذج   -باء

أو  للسلعمالية اإلجسب التكاليف المباشرة الملموسة تحفهي ت. احتساب تكلفة الوحدةتكلفة الحل إلى تشير 
كلفة لكل تحديد الت، وذلك بالخدمات المستخدمة )أو المخطط استخدامها في المستقبل( في التصدي للعنف الزوجي

 معدل االستخدام.بوحدة من الخدمات ذات الصلة وضرب ذلك 

من  دمةومستخ المؤسسات العامةمعروفة لدى الحكومية لخدمات لوحدة تكلفة الكون تالمثالي، في الوضع 
ضرورية لإلى األدوات افي كثير من األحيان تفتقر ير أن الدراسات في البلدان النامية وجدت أن الحكومات . غقبلها

(. عامةال لناجيات من العنف )مقابل الخدمات الصحية والخدمات القانونيةإلى اهة الموجّ ات لتتبع تكاليف الخدم
لفة ساب تكتحالخدمات، ما يزيد من صعوبة ة لة الرئيسيممقدّ هي الالحكومات تكون وفي كثير من الحاالت، ال 

التي فرة ولخدمات المتلنتقادي اال التقييمى، من خالل لبّ غير المُ  اتفهم مدى الطلب أيضا  األهمية  بالغلوحدة. ومن ا
 وبأسعار معقولة.حصول عليها يمكن ال

 لومات عن الخدماتمعيتطلب وال يتطلب هذا النهج بالضرورة بيانات وطنية عن العنف الزوجي، لكنه 
 وحدة.كل أو األنشطة ذات الصلة ومدى استخدامها )عدد الوحدات المستهلكة( وتكاليف /و

ية مراعال ميزانياتالوضع النهج المحاسبي السالف الذكر، وة الوحد كلفةاحتساب تمنهجيات وتشمل 
لكل واحدة لاوحدة التكلفة  قديرتالمحاسبة على أكيد مرة أخرى، ترّكز منهجية أدناه. وللتبحث ستُ التي  جنسينلل

ت نفقااللى إالسكان المتضررين )معدل االنتشار(. وتستند تكلفة الوحدة بعدد وضربها من الخدمات خدمة 
ر . وثمة خيار آخمةمن تلقوا الخدعلى عدد ة دة في تقديم الخدمة، مقسوموالعمالة والمواد الخام المتكبّ  يةرأسمالال

والمواد الالزمة لتلبية احتياجات امرأة واحدة. وبما أن خدمات الالزم إلى الوقت  تنادا  تكلفة الوحدة اساشتقاق هو 
العنف بسبب الحصول على الخدمة  نسبةمعرفة  أيضا   يضرورمن الالصحة أو الشرطة متاحة للجميع، ك
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 ن،ثير من األحيا، في كبينماأعلى؛ -إلى-أسفل-من وتعرف هذه الطريقة بأنها(. "معدل االستخدام" ـ)المعروفة ب
 .الوزارية أو الحكومية ميزانياتلاعلى مستوى أعلى هو مستوى جنسين مراعية للال ميزانياتالوضع ز ركّ يت

 لتكلفةاالحتساب مراعية للجنسين ال ميزانياتالوضع هج ن    -جيم

ي ف، بما وازنةدورة المعبر كافة الحكومية  ميزانياتفي الأداة تستخدم  مراعية للجنسينوازنة وضع م
عف أو الض ، ومكامنالثغرات في الخدمات أو السياساتهج هذا الن   ويحدد. التقاريرإعداد ذلك التخطيط والتنفيذ و

العامة والخاصة التي يمكن  المتخصصةخدمات الظم اإلحالة و/أو البروتوكوالت الالزمة لتحسين إدارة غياب نُ 
طة التشريعية سلالمختلفة، من التدخالت المستويات بعرفة مهج هذا الن  طلب يتيها. ولحصول عالات من العنف للناجي

 .8والخدمات ميزانياتوضع الوالشرطة، إلى 

التكاليف النقدية بل تقديم صورة أوضح عن  لتحديد مجم مراعية للجنسينوازنة هج وضع من  هدف يوال 
في ينظر . وللسياسات أكفأول فعتنفيذ ألتمكين وفر معلومات يأنه كما  لشريك.الخدمات المتصلة بعنف وازنة لالم

كذلك لك، وحيثما ينطبق ذالشريك عنف بفي القوانين والسياسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والموجودة الثغرات 
 صة للخدمات ذات الصلة ومصادر التمويل وما إذا كانت هذه الموارد كافية.الموارد المخصّ في 

عنف الشريك، المتعلقة ب المتاحة/المخطط لهاأو مة قدّ المُ خدمات معرفة الوتشمل البيانات المطلوبة 
الوزارات واإلدارات والهيئات المحلية  ميزانياتوالقوانين والسياسات الحالية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، و

 لعنف الشريك.التصدي الحكومية الدولية المشاركة في والمنظمات غير والمنظمات غير الحكومية 

 التكاليفساب احتحديد إطار ت  -دال

دى موتغلغل عالقات السوق أو اقتصاد التبادل. مدى قة على هيكل االقتصاد وتعتمد المنهجية المطبّ 
في المائة مقارنة  72 نحوتبلغ نسبة مشاركة اإلناث في المنطقة فلسوق أمر أساسي. لنتاج اإلمشاركة المرأة في 

وباإلضافة  .9في أنشطة السوق نن معظم النساء ال يشاركفي المائة، ما يشير إلى أ 21العالمي البالغ بالمتوسط 
 وفقا   ،تشمل ،معّرضة للخطرفي وظائف يعملن في المائة من النساء العامالت  18إلى ذلك، فإن ما يقرب من 

المرأة وإذا كانت مشاركة  .10اص" و"المساهمة في العمل األسري"لمنظمة العمل الدولية، "العمل لحسابهن الخ
راحة، ا صمأو اإلنتاج المحلي، التي ال تقدر قيمتهغذية الكفاف إنتاج أز على لعاملة منخفضة وتركّ القوى افي 
لدفع لتتطلب منهجيات االستعداد  مثال ،اختيار المنهجيات. فمن  حدّ حتمل أن تكون البيانات محدودة للغاية، ما يي

 ضرار.ألأحكام مدنية أو عقابية لإلى كما السوق على القائمة لقيمة الحياة على أساس هيمنة األرباح  متطورا   مفهوما  

 نسباأل مستوىال)ب( ومحددة بوضوح؛  ا  ما يلي: )أ( أهداف الحتساب التكلفةمناسبة العملية الوتتطلب 
عريف ت)د( وتجارب أكبر عدد من النساء والفتيات؛ يلتقط للعنف الزوجي  ا  عملي ا  )ج( تعريفو؛ يجمالحتساب اإلالل

                                                
8  UN Women, Manual for Costing a Multidisciplinary Package of Response Services for Women and Girls 

Subjected to Violence, prepared by UN Women Regional Office for Asia and the Pacific (Bangkok, 2013).                                       

9  UN Women, Country Gender and Economic Profiles, prepared by the Spring Forward for Women 
Programme of European Commission and UN Women for the Southern Mediterranean Region (2016), p. 3.                                   

 .المرجع نفسه 10
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 تحديد ومسح( ـتحديد أفضل الخدمات؛ و)هفي التماس المساعدة لن العنف ات ممتاحة وسلوك الناجيلخدمات الا
 لبيانات المتاحة.ا

 التكلفة للمنطقة العربيةحتساب النموذج   -ثالثاا 

 غرض من نموذج التكلفةال  -ألف

. لزوجيدية للعنف االنق/لتحديد التكاليف االقتصاديةالمناسب احتساب التكلفة نموذج عوامل عدة تقرر 
ر وضع تقريالتشريعي. ويشير  هاوإطارتناول العنف ضد المرأة تي تالمعرفة بيئة السياسات  ومن هذه العوامل
ك تركيز إذ هنا ،ل العنفألنواع السلوكيات التي تشكّ  ا  ضيق ا  مفهومالمنطقة أنحاء في أن هناك المرأة العربية إلى 

 بياناتالن لك .المحلي المجتمعفي األسرة، وإلى حد ما العنف الجنسي في فسي أو اإليذاء الن/وجسدي على العنف ال
الديمغرافي والصحي المسح وحدة جري يُ فقط في المنطقة ثلث البلدان فمحدودة، الظواهر هذه عن الموجودة 

ت البيانا أماالمغرب واليمن(. تونس والسودان ومصر ومرة واحدة على األقل )األردن واألسري المعنية بالعنف 
 .تناثرةمفاألعمال مؤسسات أو  يةالتعليم المؤسساتضمن العنف ضد المرأة في األماكن العامة أو عن 

عالجه تللعنف وتصدى البيئة القانونية والسياساتية لتوفير الخدمات التي ت عمقهو  عامل آخراك نهو
بال  إلمستوى اإال أن غ عنه، بلّ نف المُ لعإزاء امعظم البلدان إجراءات في لشرطة اتتخذ في حين ف. وتحول دونه

جسدي لعنف اليتعرضن لمن منسبة كبيرة ذلك أّن طاع الصحة، هناك مدخل آخر هو قو .11من النساء منخفض
، كما أن عن العنفال يبلّغ  ألحيانكثير من افي ألن  ،صعبلكن التعّرف عليهن . صبن بأذى جسدييأو الجنسي 

من و .لالصابة األساسي العاملهو كشفون بصورة منتظمة ما إذا كان العنف ال يستالعاملين في مجال الصحة 
 .12ات من العنفأطر تشريعية وسياساتية من نطاق الخدمات المتاحة للناجييحّد االفتقار إلى ، هنا

يستفدن من خدمات المنظمات غير الحكومية والمنظمات من بيانات إدارية عن عدد وهناك افتقار إلى 
ديرات ر دراسات أخرى تقة الدولية وتكلفة تقديم الخدمة لكل امرأة. وفي غياب بيانات محددة، قد توفّ غير الحكومي

الخدمات الطبية )عالج اإلصابات  وأتكاليف الدعم القانوني )الشرطة والمحاكم ومؤسسات المساعدة القانونية( ل
يب تدرالطويل األجل، والمؤقت والسكن ال/ملجأالوتقديم المشورة والتعافي العالجي( أو الخدمات االجتماعية )

م أ هج محاسبين  تطبيق  كانكان باإلمما إذا تحديد هذه كمن شأن توفر بيانات والعيش(. كسب مهني، وبرامج ال
 .13قياسي-اقتصادهج ن  

 

 

  

                                                
 (.E/ESCWA/ECW/2017/2: العنف ضد المرأة: ما حجم الضرر؟" )7102وضع المرأة العربية لعام  حول"تقرير  11

 الفصالن الثاني والثالث.المرجع نفسه،  12

13 Nata Duvvury and others (2013), op. cit. 
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 إطار تقديرات التكاليف المحتملة  -3الجدول 

 التكلفة المنهجية البيانات

يانات االستخدام على المستوى ب
للخدمات مخصصات الالوطني، /اإلقليمي

  وازنةالمفي 
 الواحدة وحدة التكاليف 

 الخدمات من مصادر ثانوية

 المحاسبة
 االقتصاد القياسي

 التكلفة المباشرة لتقديم الخدمات

، اتالعنف: االنتشار، اإلصاب عنمسح 
 النتائج المتعلقة بالصحة

على  اإلصاباتآثار بيانات ثانوية عن 
 العمل والدخل

 القياسي االقتصاد
 درجة الميل مطابقة

 اإلنتاجيةعلى ثر األ
 الدخل المفقود

 ةيتكاليف الصحال

مسح مخصص للتكلفة: االنتشار، 
، مفقودقات، العمل الانفالحوادث، اإل
 الدخل، الخ

 المحاسبة
 االقتصاد القياسي

 درجة الميل مطابقة
سنوات العمر المعدلة 

 سب اإلعاقةح

 من األموال الخاصةالمصاريف 
 مفقودالدخل المفقود بسبب العمل ال

 األثر على اإلنتاجية
 اإليرادات المفقودة

 يداء المدرساألعلى األثر 
 ةالضريبيائد والع خسارة

 داريةاإلتكاليف ال

بيانات طولية: اآلثار على األطفال، وأثر 
طويل األجل على العمل ال اإلعاقة

 ةواإلنتاجي

 القياسي االقتصاد
 درجة الميل مطابقة

سنوات العمر المعدلة 
 حسب اإلعاقة

ل قبوللدفع/لاالستعداد 
 التعويضات

 

ألجيال على األطفال: تكلفة جرائم المتخطي لاألثر 
 األحداث، رأس المال البشري لألطفال،

 جودة الحياة.الخسارة في األلم والمعاناة و

العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف عن ات في المنطقة العربية عموم، قاعدة المعلوموعلى وجه ال
يف للتكال الصحيحلثغرات في المعلومات، يتطلب التقدير نظرا  لالزوجي وعواقبه، مجزأة وغير موثوقة. و

هج ن  و اسبة أالمحهج ن  كون ياالقتصادية جمع بيانات أولية من النساء والخدمات. ولتقدير تكاليف تقديم الخدمات، س
عن ين للجنسمراعية وازنة مسفر وضع حتمل أال يُ رة بدائية يوفّ تالمالخدمات لكون . وا  مفيدالقياسي  االقتصاد

 تقديرات موثوقة للتكاليف الملموسة المباشرة.

لموارد ادر قس يبختإلى ذلك سيؤدي إذ أن ، كلفةتتضعف عملية تقدير الأن  المحدودةاالستجابة شأن ومن 
لى أنها عقد يكون من األفضل عرض التكلفة  ا. ولذكاملةتلبية  يتعرضن للعنفمن بية احتياجات المطلوبة لتل

 المستوى الحالي لالستثمار في الخدمات.

 المؤشرات المتعلقة بأهداف تتيح وعلى الرغم من ندرة البيانات المطلوبة للنموذج االقتصادي، 
ما يتعلق فيمثال ، ع البيانات وتحقيق األهداف الوطنية. فجم حسينالتنمية المستدامة فرصة للدول األعضاء لت

ي ففوجد أنها نسبة الوقت المستغرق في الرعاية غير المدفوعة األجر، بيانات عن ، جمع العراق 4-2 بالمقصد
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إذا لم و .14سنوات فما فوق 01في المائة للذكور من عمر  4.2مقابل  للنساء،المائة في  01.74 بلغت 7102عام 
 ل للمعلومات الناقصة.ائ، يمكن استخدام المؤشرات كبدهذهك بيانات تتوفر

 تقديرات محددة للتكلفة   -باء

األسرة /أنواع التكاليف التي يمكن تقديرها على كل مستوى من مستويات التحليل )الفرد 4ترد في الجدول 
 وطني(.، الثالثالطرف /الالمعيشية، المجتمع المحلي

 التكاليف ومتطلبات البيانات حسب مستوى التحليل  -4الجدول 

 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

 على الفرد/األسرة المعيشيةتقع تكاليف 

 
من المصاريف 

 األموال الخاصة 

قات الفعلية على وسائل انفاإل 
المواصالت والمواد وجميع الرسوم 

ل حادث المدفوعة لكل خدمة مقدمة لك
 عنف

 طبيةال

 غرف الطوارئفي رعاية ال
 العالج في المستشفيات

 زيارة العيادات الخارجية
 العناية في دور الرعاية 

 العناية باألسنان
 رعاية الصحة النفسية

 األدوية
 وسائل المواصالت

 اإلسعاف اتسيار
 جراحيةال اتعمليال

 

 العدالة الجنائية

 السجن
 المثول أمام المحكمة

 الطارئة حماية الر مواأ
 مؤقتالتقييد المر واأ
 وضع تحت المراقبةال

 أتعاب المحامين
 وسائل المواصالت

 

 السكن واإليواء

 الفندق
 نتقاليةالمآوي اال
 المالجئ

 السكن المأجور 

 

 قانونيةالخدمات ال
 وساطة )غير رسمية/رسمية(ال

 الطالق
 قانونيالمستشار ال

 

 
 

                                                
14 http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=5.4.1. 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=5.4.1
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 )تابع( 4الجدول 

 متطلبات البيانات نوع التكاليف كلفةفئة الت 

 تكاليف تقع على الفرد/األسرة المعيشية

 
 جتماعيةاالخدمات ال

 المشورة
 تأهيلالإعادة 

 

  استبدال الممتلكات
 حصلّ تُ الممتلكات التي 

  الممتلكات المستبدلة

النفقات الفعلية للممتلكات المستبدلة لكل 
 حادث من حوادث العنف

 طفالاألثر على األ
 عدد أيام الدراسة المفقودة لكل حادث الدراسة خسارة

 الرسوم المدرسية السنوية المدفوعة
 العدد السنوي لأليام الدراسية

   مفقودالدخل ال 

انخفاض الدخل 
 المكتسب

مدفوعة األجر المفقودة الأيام العمل 
)للناجية من مباشرة بعد الحادث 

 العنف ولمرتكبه ولغيره من البالغين(
مدفوع األجر المفقودة الأيام العمل 

للحصول على الخدمات )للناجية من 
 (غيره من البالغينلمرتكبه ولالعنف و

مدفوعة األجر وغير العدد األيام )
مدفوعة األجر( التي تفقدها المرأة ال

 والزوج وأفراد األسرة لكل حادث.
عدد األيام المفقودة للحصول على 

الزوج، الخدمات لكل حادث )المرأة، 
 ن(وأفراد األسرة اآلخر

المتوسط المرجح ألجور النساء 
 والرجال

 

الرعاية غير  خسارة
مدفوعة األجر والعمل 

 المنزلي

مدفوعة األجر الأيام الرعاية غير 
والعمل المنزلي مباشرة بعد الحادث 

 للناجيات من العنف.
ول لحصلأيام العمل المنزلي المفقودة 
العنف على الخدمات )للناجية من 

 وغيرها من النساء(

المنزلي العمل المفقودة من يام األعدد 
 لكل حادثالذي تؤديه المرأة 

عدد األيام المفقودة للحصول على 
 الخدمات

  المنسوبةالسوق في جور األ

  اإلنتاجية خسارة

المخرجات لكل في نخفاض اال
انخفاض في مدخالت العمل )للمرأة 

 والزوج والبالغين اآلخرين( في
 مشروعات األسرة المعيشية 

 

مدخل من انخفاض المخرجات لكل 
لمرأة والزوج وغيرهما امدخالت عمل 

من البالغين في مشروعات األسرة 
 المعيشية 

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

 والمدة الزمنية
عدد المرات التي تحدث فيها حوادث 

 العمللعجز عن والمدة الزمنية ل

 ثالثالطرف الالمجتمع المحلي/

 

  تخدماالتكلفة توفير 

 التشغيلية لكل خدمة ميزانياتال 
التكلفة اإلجمالية الناجمة عن من نسبة ال

 العنف األسري
 على أساس دةالواحمتوسط تكلفة الوحدة 

تكلفة الموارد البشرية لكل خدمة )الوقت 
والراتب والتدريب، الخ( والتكاليف 

 لرأسمالية لكل خدمةا
 نسبة المستفيدات من الخدمة

متوسط عدد أيام الخدمة التي ُحصل 
 عليها



-07- 

 

 )تابع( 4الجدول 

 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

 المجتمع المحلي/الطرف الثالث

 

 التكاليف الطبية

 الرعاية في غرف الطوارئ 
 العالج في المستشفيات
 يةزيارة العيادات الخارج
 العناية في دور الرعاية 

 العناية باألسنان
 رعاية الصحة النفسية

 األدوية
 المواصالت وسائل

 سيارات اإلسعاف
 العمليات الجراحية

 

 

 العدالة الجنائية

 السجن
 المثول أمام المحكمة

 أوامر الحماية الطارئة 
 مؤقتالتقييد المر واأ

 الوضع تحت المراقبة
 المشورة 

 إعادة التأهيل

 

 

 السكن واإليواء

 المآوي االنتقالية
 لمشردينامالجئ 

 دقاصرف للفنالمستندات 

 

 

 قانونيةالخدمات ال

 وساطة ال
 الطالق

 قانونيالمستشار ال
  ارئةالطحماية الأوامر 

 

 

 جتماعيةاالخدمات ال

 المشورة 
 إعادة التأهيل

 برامج التدريب المهني
 برامج كسب العيش 

 نات الدعم للتعليموعم
 ج الرفاهبرام

 

 قطاع األعمال

 

 ناتج ال خسارة

 ناتجالانخفاض 
 
 
 

خسارة اإلنتاجية )الحضور إلى 
 العمل بحالة غير جيدة(

لحضور بحالة غير جيدة لقياس م
برز االفتقار إلى التركيز، يُ 

إلى العمل المتأخر والوصول 
 ومغادرته في وقت مبكر والحوادث

لناجية من العنف لأيام العمل المفقودة 
ومرتكبه والبالغين اآلخرين المشاركين 

 في دعم الناجية
 متوسط/العامل/اليومالناتج ال

 
عدد األيام التي ُيفتقر فيها إلى التركيز، 

إلى العمل ومغادرته المتأخر والوصول 
 في وقت مبكر، وما إلى ذلك.

متوسط الوقت المتضرر بالدقائق 
 والساعات 

 عدد الموظفين المتضررين
 وعدد األيام المتضررةعدد الحوادث 
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 )تابع( 4الجدول 

 متطلبات البيانات نوع التكاليف فئة التكلفة 

 قطاع األعمال

 

قات على تقديم انفاإل
 الخدمات المباشرة

 خدمات المشورة
 المساعدة القانونية

 التدرب على المهارات
 حمالت الدعوة

 قات الفعلية للبرامجانفاإل

 
على فصل قات انفاإل

ادة تدريب وتعيين وإع
 الموظفين 

 تكاليف الفصل من العمل
 تكاليف التوظيف

 تكاليف إعادة التدريب

 للفرد الواحد الفصلاإلنفاقات على 
 مضروبة بعدد األفراد

 تكاليف تعيين موظفين جدد
 تكاليف ورش العمل التدريبية

 على المستوى الوطني

 

 ةيتكاليف الفرصة الكلّ 

 خاصةمن األموال الية الكلّ التكاليف 
القيمة النقدية إلجمالي أيام العمل 

 المفقودة
القيمة النقدية إلجمالي أيام الرعاية 

 المفقودة
 األعمال للناتج خسارة 

لمرأة/األسرة لقات انفإلالواحدة لوحدة ال
 المعيشية/الحادث

أيام العمل المفقودة )المدفوعة األجر 
 وغير المدفوعة األجر(

 معدل االنتشار
دد الحوادث لكل ناجية معدل الحوادث )ع

 من العنف(
 لقطاعلاألعمال/من  كل  ل اتجخسارة الن

 

 اإلنتاجية خسارة

يتعرضن من الفروق في اإليرادات ل
 للعنف

 القوى العاملةفي مشاركة الانخفاض 
خسارة رأس المال البشري بين 

 األجيال

 األرباح السنوية لجميع النساء
 القوى العاملةفي مشاركة ال

ليمي لألطفال من أسر معيشية األداء التع
 تعاني العنف

 

التكلفة اإلجمالية لتقديم 
الخدمات وبرامج 

الرعاية االجتماعية 
 األخرى

 قات اإلجمالية على الخدماتانفاإل
إجمالي برامج الرعاية االجتماعية 

 للناجيات من العنف
إنفاق األعمال على البرامج المتعلقة 

 بالعنف

 تكلفة الوحدة عبر القطاعات
 تكلفة الوحدة لبرامج الوقاية

 برامج الرعايةلوحدة التكلفة 
 معدل االنتشار
 معدل االستفادة

 الحوادثوقوع معدل 

 نموذج التكلفة االقتصادية للمنطقة  -جيم

شار التكاليف المباشرة وغير المباشرة الملموسة )المكافة يمكن تلخيص التكاليف المبينة أعاله في نموذج ل
 "المالية"( للعنف الزوجي على النحو التالي: إليها فيما يلي

FCMW= TCH+TCSP+TCB (1) 

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

أن التكلفة لألسرة المعيشية  إذساب المزدوج، تحاالأ الوقوع في خطفي هذا النموذج المبسط، هناك خطر 
كلفة تقديم في تأيضا  نفقات المجتمع المحلي على تقديم الخدمات حتسب كما قد تُ اع ألعمال، طهي أيضا تكلفة لق

بيانات لالعناصر الثالثة للتكلفة اإلجمالية مداخل للبدء في تقدير التكلفة. وسيحدد توفر ااعتبار الخدمات. ومن المفيد 
 مال.قطاع األعمستوى المجتمع المحلي ومستوى مدى اكتمال تقدير التكاليف على مستوى األسرة المعيشية و
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قد آخر. و يبسيطتافتراض ذلك ، وةمتساويعلى أنها ُتعرض عناصر التكلفة اإلجمالية  ،0في المعادلة 
هيكل االقتصاد ألعمال تبعا للتكاليف الات وتقديم الخدمتكاليف النسبي لتكاليف األسر المعيشية والوزن يتفاوت 

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

 األسرة المعيشيةعلى تكلفة النموذج  

ل الخاصة قات من األمواانفالتكاليف األساسية التي يتعين النظر فيها هي اإل ،لألسرة المعيشيةبالنسبة 
 :أياإلنتاجية.  خسارةالعمل المنزلي و خسارةوانخفاض الدخل و

𝑇𝐻𝐶 =  ∑ 𝐻𝐶𝑖𝑛
𝑖=1 (2) 

THC إجمالي التكاليف لألسرة المعيشية وHC  تكاليف األسرة المعيشية 

 ولكل أسرة معيشية تكون معادلة التكلفة على النحو التالي:

𝐻𝐶 =  ∑ ∑ 𝑝𝑠𝑖𝑗

𝑗𝑖

+  ∑ ∑ 𝑂𝑃𝐶𝑖𝑗

𝑗𝑖

+ ∑ ∑ 𝑤𝐿𝑖𝑗

𝑗

+ ∑ ∑ 𝑤𝑗
∗

𝑗

𝐿𝑗
∗

𝑖

+ ∑ ∑ 𝑤𝑖 [(
ℎ𝑖𝑗

𝑁
) 𝐿𝑖𝑗] + ∑ 𝑤𝑖

∗

𝑗

[(
𝑘𝑗

𝐴
) 𝐿𝑖𝑗

` ] + ∑ ∑ (
𝑀𝐷𝑖𝑗

𝑇𝐷
) 𝑆𝐹

𝑗𝑖𝑗𝑖𝑖

 

المدفوعات من األموال =  iOPC، و jحادث البعد ها فردبمها المرأة التي تدفع iرسوم الخدمة =  𝑝𝑠𝑖𝑗حيث 

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

i  لكل حادثj و ،iw  = معدل األجر الفعلي للفردi  .في األسرة المعيشية 

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

*w  = المنسوباألجر 
إجمالي  = Nة المعيشية، ومن األسر 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

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

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

ارة السوق. ويمثل البند الرابع الخسفي  سوبالمنبالنسبة للعمل غير المدفوع األجر، فسيكون األجر هو األجر  أما
لتلك الخدمات في االقتصاد )مثل الطهاة والعامالت في  سوبالمنفي أيام العمل المنزلي وتقدر قيمتها باألجر 

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

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

j،  مقسوما  على عدد الساعات التي تنفق عادة على األعمال المنزلية، مضروبا  بعدد أيام العمل التي فقدتها المرأة
i  مباشرة بعد الحادثj، منسوبمضروبا بمعدل األجور ال w*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
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 نموذج تكلفة الخدمة المجتمعية  

 تقديم الخدمات المجتمعية هي مجموع تكاليف جميع الخدمات:كما أشرنا سابقا، التكلفة اإلجمالية ل

𝑇𝐶𝑆𝑃 =  ∑ 𝐶𝑆𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑝𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

 

TCSP  =تكاليف تقديم الخدمة المجتمعية 

iCSP  = تكلفة تقديم الخدمةi المعطاة أدناه، وips   = للخدمات.ة فردمالرسوم التي تدفعها المرأة 

 يم كل خدمة على النحو التالي:ويمكن صياغة تكلفة تقد

𝐶𝑆𝑃 = ∑ {
𝑤𝐿+𝑟𝐾+𝑝∗𝑅𝑀

𝐶
} ∗ 𝑀𝑉𝑖𝑛 ∗ 𝑢𝑡(5) 

 

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  = pتدريب )اإلمدادات ومواد الكتكلفة الموظفين( والتكلفة المادية، 

iMV  لتمثو، وتمثل النسبة تكلفة الوحدة، الخدماتلهم وتكلفة المعدات. والمقام هو العدد اإلجمالي للذين قّدمت 

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

 قطاع األعمالالتي يتكبدها كلفة تالنموذج  

 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 حادثالبعد  iبعدد األيام التي فقدتها المرأة 

 الشركة.  دهابّ التي تتك اتجفي النخسارة المثل ، أي أنه يi(L(العادية 
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 لتوفير خدمات دعم للناجيات من العنف. مؤسسة العملإجمالي النفقات التي تتكبدها  والبند الثاني ه

 التكاليف على المستوى الوطني 

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

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،  011الحوادث المنفصلة لكل /معدل اإلصابة أو عدد الوقائع=  IRو ،15للنساءاالنتشار الحالي لعنف الشريك 

فردة )الصحة مكل خدمة =  sدة لكل حادث لكل خدمة، وقات من األموال الخاصة المتكبّ انفمتوسط اإل=  AVOPCو
 تكلفة أيام العمل المفقودة )العمل المدفوع=  COWDL والشرطة والمحكمة والسلطات غير الرسمية والملجأ(، و

 تكلفة أيام الدراسة المفقودة لكل حادث.=  CODL ، وحادث( لكل ياإلنجابالعمل واألجر وغير المدفوع 

اإلحصائي حدار االنتطبيق ويمكن تقدير خسارة اإلنتاجية باستخدام أساليب االقتصاد القياسي، بما في ذلك 
لعنف ل. أوال ، ُيحدد متغّير إليراداتعلى اخطوتين، وهو أسلوب اقتصاد قياسي، ذات الالمرّبعات أدنى بطريقة 

تحديد ل لوجستيانحدار ى يجرولهذا الغرض، (. له عالقة باإليراداتال )يتعلق بالعنف ولكن  instrumental ساعدمُ 
ك والثروة هي تعليم المرأة وتعليم الشريالمعتادة رات المتغيّ وبالعنف.  وثيقا   المتغيرات المحتملة المرتبطة ارتباطا  

 عادات الشريك منوض له في مرحلة الطفولة االقتصادي والسن ومشاهدة العنف أو التعرّ -ضع االجتماعيأو الو
لعنف الهامة إحصائيا  بالعالقة مع ارات ختبر المتغيّ تُ والمقامرة ومواقفه تجاه المرأة وتواتر الخالفات. /شربالحيث 

ريقة . ويمكن بعد ذلك اختبار معادلة االنحدار بطحصائيايكون متينا  إ للعنف ساعدمُ ر مقابل اإليرادات لتقييم متغيّ 
مديني( والثروة /رات مثل الموقع )ريفيالقياسية، بما في ذلك متغيّ  Mincerاستنادا إلى معادلة المرّبعات أدنى 

  .16ساعدمُ الر متغيّ والالعمر و والتعليم وسنوات العمل والمهنة

 كلفةمصادر البيانات وخيارات احتساب الت  -رابعاا 

استخالص معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك ال بد من لتكاليف المبين أعاله، التنفيذ إطار حساب 
 ما يلي:

  ّنموذجا   ذبيانات أساسية مستمدة من مسوح إحصائية قائمة، مثل المسح الديمغرافي والصحي التي ينف
ددة، ومسوح القوى العاملة، يتعلق بالعنف األسري، ومسوح المؤشرات العنقودية المتع مشتركا  

المسح وومسوح قياس مستويات المعيشة )العراق والمغرب فقط(، ومسوح استخدام الوقت، 
قاعدة بيانات األجور واالجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية، وتقارير تعدادات السكان، 

 الدولية؛ منظمة العملالتي توفرها العالمية 

                                                
ا  لمصدر البيانات. إذا استخدم مسح اقتصادي وصحي أو دراسات منظمة الصحة يمكن أن تختلف الفئة العمرية لالنتشار تبع 15

، 64-08أو من  61-08. ولكن إذا استخدم مسح مخصص، فإن الفئة العمرية قد تكون واسعة النطاق من 41-02العالمية، فإن الفئة العمرية هي 
 تبعا  لمدى الحياة العملية للمرأة في بلدان معينة.

16 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).                                    
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 زارات الرئيسية؛معلومات الموازنة من الو 

 وثائق مشاريع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 

  ر لالنتشاالوثائق والتقارير واإلحصاءات ذات الصلة لتأطير الدراسة، بما في ذلك أية دراسات
 في بعض البلدان العربية.أجريت 

الجدول  أنظر ،كاليفساب التتحلالطالع على مصادر المعلومات ووصف تفصيلي للمعلومات المطلوبة ال
 أدناه.  2

 ساب التكاليفتحامصادر المعلومات إلطار -  5الجدول 

 مقاسةالمؤشرات ال مصادر المعلومات
 الزوجة ضرب من مواقف ال اتالمؤشر مسح العنقودي المتعددال

 المسح االجتماعي والصحي 
مم هيئة األرها التي توف  قاعدة البيانات العالمية المعنية بالعنف 

 المتحدة للمرأة
database.unwomen.org/en/countries -global-http://evaw 

انتشار وتواتر العنف الزوجي، النساء من الفئة العمرية 
02-41  
 صاباتاإل
 صحية )نساء وأطفال(النتائج ال
 نجابيةاإلنتائج ال

 حالة الصحة النفسية
 التماس المساعدة

 الوضع الوظيفي )الحالة الوظيفية(
 االقتصادي-الوضع االجتماعي

مسوح القوى العاملة وتقارير تعداد السكان وقاعدة بيانات 
 منظمة العمل الدوليةالتي توفرها األجور العالمية 

 القوى العاملةفي مشاركة ال
 التوزيع القطاعي للعمالة

 التوزيع المهني
 الرواتب/األجور

 ة في مجال الجريمةالمسوح الوطني
 متحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب األمم ال

https://www.unodc.org/gsh/en/data.html 

 حاالت القتل
 ن شريك أو أحد أفراد األسرةهقتلمن عدد 

 العمر والتعليم وحالة العمل

 عيشةمسوح قياس مستويات الم
 انتشار الفقر

 إنفاق األسرة على الصحة والتعليم والغذاء وما إلى ذلك.
 األصول

 مسوح استخدام الوقت

 ستغرق في العمل في القطاع الرسميالوقت المُ 
 

اإلنتاج االقتصادي األساسي لألسرة  فيستغرق الوقت المُ 
 المعيشية، واإلنتاج غير األساسي 
 وأعمال أخرى للحصول على دخل

 
مدفوعة الستغرق في الخدمات المنزلية غير قت المُ الو

 األجر الستخدام األسرة المعيشية 
 

ل الرعاية غير المدفوعة اعمأالقيام بفي ستغرق الوقت المُ 
 األجر ألفراد األسرة المعيشية

 

https://www.unodc.org/gsh/en/data.html
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 )تابع( 5الجدول 

 المؤشرات المقاسة مصادر المعلومات
 ضرب الزوجة  المواقف من المسح العنقودي المتعدد المؤشرات

 العنف الزوجيفرادى يتركز على للنساء  أوليمسح 

سبق لهن من انتشار العنف الزوجي بين المتزوجات و
 الزواج )يمكن أن يشمل أيضا المخطوبات( 

 تواتر سلوكيات العنف
 عدد حوادث العنف

 التماس المساعدة في حاالت الحوادث
 من األموال الخاصة بسبب العنفالمصاريف 

)القطاع الرسمي وغير المفقودة لعمل االقتصادي اأيام 
 الرسمي(: المرأة، الزوج، أفراد األسرة اآلخرون

رة في األسغير المدفوع األجر المفقودة لعمل المنزلي اأيام 
 المعيشية: المرأة، الزوج، أفراد األسرة اآلخرون

 أيام الدراسة المفقودة: األطفال والنساء
 الخروج من سوق العمل

 من التعليم الخروج

 متكررة ميزانيات

 وزارة الصحة
 وزارة الداخلية
 وزارة العدل

 وزارة التعليم )االبتدائي والتعليم العالي(
 وزارة السياحة
 وزارة الثقافة

 وزارة الشؤون الدينية
 وزارة التضامن والعدالة االجتماعية

 المجلس الوطني للمرأة
 المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 وزارة الشباب
 ائل اإلعالموس

وزارات رئيسية أخرى لها دور في الحيلولة دون العنف 
 ضد المرأة أو التصدي له

المنظمات متعلقة بالعنف ضد المرأة تصدرها وثائق مشاريع 
 الدولية العاملة في بلدان محددة 

 وزارة التعاون الدولي

المنظمات متعلقة بالعنف ضد المرأة تصدرها وثائق مشاريع 
 ة غير الحكومي

 المنظمات غير الحكومية ذات الصلة في البلد

مقابالت مع مقدمي الخدمات والوكالء الرئيسيين في الحكومة 
)جهات التنسيق المعنية بالعنف ضد المرأة، وحدة التمويل في 

 المؤسسة(
 لمنهجية المختارةتبعا  لقرر يُ 

األسر على و فرادىلنساء التي تقع على ا لتقدير التكاليف الملموسة المباشرة وغير المباشرة للعنف الزوجي
حي ر المسح الديمغرافي والصيوفّ  ،محددة. وكما تبين من الجدول أعالهالتفصيلية البيانات ال غنى عن الالمعيشية، 

معلومات مفيدة الستكشاف العواقب الصحية للعنف )في العراق، المسح االجتماعي والصحي المتكامل للمرأة يعادل 
 –رافي والصحي(. غير أن هذه المسوح ال تستكشف اآلثار االقتصادية المترتبة على العنف الزوجي المسح الديمغ

يشية. دها المرأة/األسر المعقات التي تتكبّ انفاإلتبين كما ال  –وخاصة األثر على العمل االقتصادي والمنزلي للمرأة 
 االقتصادي( باستخدام بيانات المسحناتج لي الوفي حين قد يكون من الممكن تقدير األثر على اإلنتاجية )وبالتا

ذه هاآلثار االقتصادية للعنف على العمل غير الرسمي. فتقدير تبيان الديمغرافي والصحي، إالّ أنه لن يكون باإلمكان 
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ياب قواعد . وفي غينالجنسلكل من مصّنفة عن اإلنتاجية حسب الحالة الصحية ر معلومات يتطلب بيانات توفّ اآلثار 
ية. دها النساء واألسر المعيشد عن تجارب العنف والتكاليف التي تتكبّ هذه، قد يلزم إجراء مسح محدّ كمة انات متقدّ بي

 الهدف:لهذا ستمد من استبيان موجه التي تُ معلومات أدناه ال 6في الجدول وترد 

 المعلومات المطلوبة في استبيان موجه الهدف  -6الجدول 

 نوع العنف

 العنف الزوجي )عنف الشريك(

 العنف الجسدي 
 العنف الجنسي
  العنف النفسي

 العنف االقتصادي
 السلوكيات المتسلطة

 االنتشار

 العنف الزوجي
 مدى الحياة

 الماضية 07في األشهر الـ 

 مباشرةالتكاليف غير ال

 ة من العمل بأجرمفقوداأليام ال
 بسبب عنف الشريك

 األماكن العامة بسبب العنف في

 ة من العمل دون أجر مفقوداأليام ال
 )العمل المنزلي(

 بسبب عنف الشريك
 بسبب العنف في األماكن العامة

 األيام المفقودة من التعليم
 بسبب عنف الشريك

 بسبب العنف في األماكن العامة

 األيام المفقودة من تعليم األطفال
 بسبب عنف الشريك

 العامة بسبب العنف في األماكن

 مباشرةالتكاليف ال

الحصول على خدمات )عدد الخدمات التي 
 حصل عليها في السنة(ي  

 الصحة 

 المواصالت

 ئجالمال

 المشورة

 الحماية-الشرطة

 محام-المساعدة القانونية

 المصاريف من األموال الخاصة:
 قات الشخصية للحصول على الخدماتانفاإل

 الصحة

 المواصالت

 الجئالم

 المشورة

 الحماية-الشرطة

 محام-المساعدة القانونية

 تأهيلالإعادة 

 تعليم األطفال

 سلوك التماس المساعدة

ت في مسوح المرأةاحتساب التكلفة باستخدام المعلومات التي ج    -ألف  مع 

لمخطوبات، جات أو اترد أدناه صيغ الحتساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة لعنف الشريك بين المتزو
 باستخدام المعلومات التي جمعت في االستبيان.
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 العنف الزوجي/عنف الشريك 

= IPV 0أو الجنسي أو االقتصادي =  لجسديالعنف النفسي أو ا 

 العمر( طيلة IPV  >1)انتشار مدى الحياة 

 الماضية( 07في األشهر الـ  IPV > 1االنتشار الحالي )

 سةالتكاليف المباشرة الملمو (أ)

 من األموال الخاصة بسبب العنف الزوجي: اريفالمص

𝑇𝑂𝑃𝐶 = ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑠𝑡(𝑆𝑠)𝑡𝑠𝑖 (9) 

=   sيتعرضن للعنف، ومن عدد =  iمجموع التكاليف التي تتحملها النساء وأسرهن، و =  TOPCحيث 
 في الوقت iمرأة المفردة لل sفة الخدمة تكل=  ist Cبلّغ عنها في المسح، وعدد الحوادث المُ =  tأنواع الخدمات، و 

tو ،sS  الخدمةs. 

 التكاليف غير المباشرة  (ب)

الدخل  سارةخشمل هذه الفئة تبسبب عنف الشريك. و المفقودةتكلفة الفرصة البديلة: تكلفة أيام العمل 
 العمل المنزلي: خسارة، والمفقودةالشخصي بسبب أيام العمل 

𝐶𝑂𝑊𝐷𝐿 =  ∑ ∑ {𝑊𝑖𝑗[∑ 𝐿𝑖𝑗𝑡𝑡 ] + ∑ 𝑊𝑖𝑗
∗

𝑡 [∑ 𝐿𝑖𝑗𝑡
∗

𝑡 ]}𝑗𝑖 (10) 

معدل =   ijWتكلفة أيام العمل المفقودة، و=  COWDLاألسرة المعيشية، و=   iالمرأة المجيبة، و=  j حيث
 ، وtالحادث السوق بعد في عمل الاأليام المفقودة من =   ijtL، وiفي األسرة المعيشية  jاألجر في السوق للفرد 

*
ijW  = للفرد  المنسوبمعدل األجرj  في األسرة المعيشيةi  للعمل غير السوقي، و*

ijtL  = األيام المفقودة من
 .tالعمل غير السوقي بعد الحادث 

معدل األجور، حسبما أفادت به المرأة التي فقدت العمل، الحتساب خسارة الدخل ويستخدم متوسط 
حتساب العمل المنزلي دون أجر. وهناك طريقة بديلة اللمعدل أيضا  لتقدير قيمة هذا انسب بسبب الغياب. ويُ 
ة مربيه، معلم، امكافئا  )ط هذا العمل وهي استخدام أجر أو راتب متخصصين يؤدون عمال  القيمة المنسوبة ل

 .وما إلى ذلك( طفالأ

 الحتساب:لتالية اتكلفة الفرصة البديلة: أيام الدراسة المفقودة. يمكن استخدام الصيغة 

 أيام الدراسة التي فقدها األطفال بسبب عنف الشريك؛ 

 أيام الدراسة التي فقدها األطفال بسبب العنف الزوجي. 
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 تكلفة أيام الدراسة التي فقدها األطفال:

𝐶𝑂𝐷𝐿 =  ∑ 𝐻𝐻𝑖 (∑ 𝑐𝑗𝑗 [∑ 𝐿𝑆𝑗𝑡𝑡 ])(11) 

 إجمالي تكلفة يوم دراسي واحد للطفل=  jC ألطفال، وتكلفة أيام الدراسة التي فقدها ا=  CODLحيث 

j  فيiHH يمكن أن تشمل الرسوم والكتب والمواصالت وغيرها من الرسوم( و(ijtLS   =سة التي اأيام الدر
 .tحادث البعد  iHHفي   jفقدها الطفل

 تكلفة أيام الدراسة التي فقدتها المرأة:

𝐶𝑂𝐷𝐿 =  ∑ ∑ {𝐶𝑖𝑗[∑ 𝐿𝑆𝑖𝑡𝑡 ]}𝑗𝑖 (12) 

أيام =   ijtLSو iHHفي  j إجمالي تكلفة يوم دراسي للمرأة=  jC تكلفة أيام الدراسة، و=  CODLحيث 
 .tحادث البعد  iHHفي  jمرأة الفتاة أو السة التي فقدتها االدر

 احتساب التكاليف المباشرة على مستوى المجتمع المحلي  -باء

دة عمق وجوتبعا  لهناك أربعة خيارات لى مستوى المجتمع المحلي، تقدير التكاليف المباشرة علدى 
 .17من هذه الخيارات التالي مزايا وعيوب كل خيارالجدول ص . ويلخّ وفرةالبيانات المت

 العيوب المزايا 

 1الخيار 

احتساب إجمالي التكلفة الحكومية 
العنف ضد المرأة من  للحماية

والتصدي له باستخدام استراتيجية 
ية أو خطة عمل وطنية وطن

 كأساس، إن وجدت

أكثر دقة ويمكن وازنة معلومات الم
الحصول عليها: تشمل خطط العمل 

ل كسها كرّ الوطنية التفاصيل التي ست
وزارة ومؤسسة معنية للحيلولة دون 

 العنف ضد المرأة والتصدي له 

كافة شامل: تقدير يستند إلى تحديد 
البرامج واألنشطة التي تضطلع بها 

 لوكاالت الحكوميةا

ساب تحاإجراء دراسة  يلزمالتوقيت: 
زم يل. موازنةالتكاليف لتتماشى مع سنة ال

أن تكون نقاط البيانات على مدى أكثر من 
عدة سنوات للحصول على تقديرات 

والنفقات الفعلية على الخدمات  موازنةال
 والبرامج

أخذ باالعتبار الخدمات يغير مكتمل: ال 
ظمات غير الحكومية التي تقدمها المن

والمنظمات غير الحكومية الدولية خارج 
الحكومة. قد يؤدي إلى تقدير بأقل  ميزانيات
إذا كانت الخدمات إلى حّد بعيد من الواقع 
 دنى على الحّد األالحكومية 

لتكلفة: يكون احتساب لاألسهل حتساب اال 2الخيار 
التكاليف المباشرة أسهل وأسرع. ولن 
يكون من الضروري القيام بتقديرات 

  موازنةلل

ب احتساتحديات تحليل المعلومات: تحديدا  
التكاليف المباشرة في كل مؤسسة. في 

تتبع المعلومات تالوقت الحاضر، ال 
في كل وزارة الموارد  موازنةالمتعلقة بال

                                                
17 Nata Duvvury and Marga Ozonas, “Options for costing study in Egypt” (unpublished, 2014). 
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 العيوب المزايا 

تقدير إجمالي التكلفة الحكومية 
العنف ضد المرأة  للحماية من
 والتصدي له

ولة دون العنف ضد المرأة المرصودة للحيل 
 والتصدي له

: يواجه فريق البحث طويل استهالك وقت
. موازنةصعوبات في جمع معلومات ال

ويكون من الضروري إجراء مقابالت مع 
جهات التنسيق المعنية بشؤون الجنسين 

المالية المرتبطة بكل مؤسسة لجمع بو
 البيانات المطلوبة

 3الخيار 

لمباشرة تقدير إجمالي التكاليف ا
مسح وطني لجميع المرافق عبر 

الحماية، تقديم التي تقدم الخدمات )
 (والمالحقة القانونية ،الخدمات

موثوق: بما أن تكلفة الوحدة لكل منشأة 
ة، فإنها دمستمدة من التكاليف الفعلية المتكبّ 

ستكون انعكاسا أدق للعبء الواقع على 
 المرافق

: تتوفر معلومات عن الثغرات في الخدما
معلومات عن الثغرات في لل ا  يوفر مسح

 ظم معلومات البياناتأنواع الخدمات ونُ 

شامل: يشمل المرافق جميعها وليس فقط 
مقدمي الخدمات الحكومية بحيث يمكن 

تضمين تكاليف المنظمات غير الحكومية 
 والمنظمات غير الحكومية الدولية

معلومات غير مكتملة: ال توجد ثقافة 
حاالت العنف ضد المرأة  منهجية لتسجيل
ال يحتفظ سوى عدد قليل  .18في المؤسسات

من مقدمي الخدمات، مثل المالجئ، 
بسجالت الناجيات من العنف الالتي 

كون قد ت ايحصلن على الخدمة، ولذ
 المعلومات تقديرات تقريبية

ج هاألنشطة الوقائية: يتتبع هذا الن  غفل قد تُ 
أما ، الموارد المتضمنة في تقديم الخدمات

تكون خارج نطاق فاألنشطة الوقائية 
 التحليل

أقل من الواقع: بما أن العديد من  اتتقديرال
تقدر قد النساء ال يلتمسن المساعدة، 

كون يقد التكاليف بأقل مما هي في الواقع. و
 ا  معدل االستخدام المستمّد من المسح مقدر

إلى ذلك يؤدي فبأقل مما هو في الواقع 
إلجمالي التكلفة ي الواقع مما فتقدير أقل 
 المباشرة 

 4الخيار 

تقدير التكاليف المباشرة باستخدام 
البيانات الثانوية عن تكاليف 

الوحدة. مثالا، يمكن استخالص 
ستخدام بيانات تكاليف الصحة با

الصحي عن المسح الديمغرافي 
اإلصابات وتكاليف الوحدة 

 للعالجات حسب نوع اإلصابة

ضافية لجمع تكاليف إيست هناك ل
البيانات: يمكن إجراء التحليل إذا كان 
الحصول على بيانات تكاليف الصحة 

. وتكون التكلفة الوحيدة هي الوقت مكنام
 المستغرق في التحليل

موثوق: يكون التقدير دقيقا  ألن تكاليف 
الوحدة قد تعكس بشكل أدق التكاليف 

ديم تق االقتصادية الكاملة التي يتضمنها
 الخدمات

تتوفر توفر تكاليف الوحدة: قد ال ى مد
 ؛لدى جميع الخدماتالتكاليف التفصيلية 

 مثال ، إنفاذ القانون أو القضاء

 

                                                
في مسح أجري في فييت نام، لم يكن لدى الشرطة والمحاكم والمرافق الصحية واتحاد المرأة غير بيانات محدودة عن تكاليف  18

 Nata Duvvury, Patricia Carney and Nguyen Huu Minh, Estimating the costs ofتقديم الخدمات، ما جعل التقديرات مستحيلة عمليا . 

domestic violence against women in Viet Nam (Hanoi, UN Women, 2012).                                                                                                       
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هج على ن   7و 0أدناه(: يستند الخياران  2نظر الجدول أ) موازنةال ساب التكاليف باستخدام معلوماتتحا
البرامج ن ع خيار األول معلومات أكثر تفصيال  سنوية(. ويتطلب ال موازنةتناسبي من أعلى إلى أسفل )مستمد من 

ن اواألنشطة، بينما يتتبع الخيار الثاني المبلغ اإلجمالي، دون تصنيف المعلومات حسب األنشطة. ويمكن تطبيق هذ
 على احتساب تكاليف المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية. أيضا   نالخيارا

 موازنةاحتساب التكلفة باستخدام معلومات ال  -7الجدول 

 ملموسةالمباشرة التكاليف ال

 (TG-DTC) إجمالي التكلفة الملموسة المباشرة للحكومة الحكومات

 0الخيار 

TG-DTC = Σi annual expenditure i (P1 + P2 + P3) 

 7الخيار 

TG-DTC = Σi annual budget i (activities oriented to prevent and address 
VAW) 

annual expenditure اإلنفاق السنوي = 

i  وزارة رئيسية أو مؤسسة حكومية لها دور في الحيلولة دون العنف ضد =
 المرأة والتصدي له

P1  =أنشطة للحيلولة دون العنف ضد النساء والفتيات 
P2  =توفير خدمات للناجيات من العنف ومرتكبيه 
P3  =لقضائيةالمالحقة ا 

annual budget الموازنة السنوية = 
activities oriented to prevent and address VAW =  أنشطة موجهة للحيلولة

 دون العنف ضد المرأة والتصدي له

 .الوطنية، خطة العمل الوطنية والمقابالت ميزانيات: الالمصدر

المنظمات غير 
المنظمات /الحكومية

 غير الحكومية الدولية

  لي التكلفة الملموسة المباشرة للمنظمات غير الحكوميةإجما

 0الخيار 

TNGO-DTC = Σi budget i (P1 + P2 + P3) + Σ OPE 

 7الخيار 

TNGO-DTC = Σi budget i (PRODOC) + Σ OPE 

Budget  موازنة = 
= i منظمة غير حكومية 
P1 = أنشطة للحيلولة دون العنف ضد النساء والفتيات 
P2 = مات للناجيات من العنف ومرتكبيهتوفير خد 
P3 = المالحقة القضائية 

OPE = النفقات من األموال الخاصة لمقدمي الخدمات  
PRODOC =  (موازنةوثائق المشروع )ال  

 .وثائق المشروع والمقابالت: المصدر
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 0الخيار  

لخدمات والمالحقة الموجهة نحو ااألخرى الموارد العنف و للوقاية منيساعد تحديد الموارد الموجهة 
الية السياسات فعتقييم ب)من خالل أداة رصد وتقييم( للقيام القضائية على الحصول على خط أساس يمكن استخدامه 
 والتدخالت للحيلولة دون العنف ضد المرأة في المستقبل.

 ية.مولتحقيق هذا الخيار، يلزم تقديم معلومات تفصيلية عن برامج وأنشطة وتدخالت المؤسسات الحكو

 7الخيار  

ر المبلغ تقدّ ي فه البرامج واألنشطة واضحة.عن  موازنةمعلومات اللم تكن مناسبة إذا  المعادلةهذه 
اإلجمالي الذي تخصصه كل مؤسسة حكومية سنويا  للتصدي للعنف ضد المرأة. وفي حاالت كثيرة، سيكون من 

 صالت والمواد.المواكتكاليف الضروري تقدير نسبة الرواتب وتكاليف التشغيل، 

في  ةيالرئيسالجهات الفاعلة تستند هذه الطريقة إلى التقدير واالفتراض، وتتطلب إجراء مقابالت مع 
حدد توسالمؤسسات، مثل جهات التنسيق المعنية بالعنف ضد المرأة ومع شخص لديه معرفة بمالية المؤسسة. 

 الموارد التي تخصصها كل مؤسسة.على وجه التقريب النتيجة 

 الم بارزةمع 

المتكررة )الموارد الوطنية(  موازنةتحديد مصدر التمويل؛ أي ال من الضروريكليهما، الخيارين في حالة 
تتبع األموال من الجهات المانحة، من تية )أموال من جهات مانحة(. وبما أن هذه المنهجية وتنمال موازنةالأو 

 .ازدواج االحتسابب انتجاالمهم 

إذ ال تنّظم  ؛ا  ما يكون صعبا  تطبيقها في البلدان كثيرغير أن ية للجنسين معقدا ، مراع موازنةوضع ليس و
دراسة يها فت يفي مصر، التي أجرفمثال ، البرامج. أساس بنى على أداء تُ  ميزانياتالحكومات جميعها ك ميزانيات

لبرامج العنف  زنةموا، لم يتمكن الباحثون من وضع أي تقدير ذي مغزى لمخصصات ال7102للتكاليف في عام 
ين مراعية للجنسال ميزانياتالوضع لبين موظفي الوزارات  خبرة كافيةولم يكن هناك  .19في الوزارات واإلدارات

كأداة، كما أن المسؤولية عن مهام محددة في االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف لم تكن واضحة للجهات 
ب من الصعولذا كان برامج.  على أنها مهام وليست ميزانياتت الالحكومية المعنية، وفي كثير من األحيان قّدم

رّكزت الدراسة فتحديد نسبة مختلف بنود التكاليف، مثل رواتب الموظفين، المخصصة لألنشطة المتعلقة بالعنف. 
ية على المستوى كلالتكاليف التكاليف على مستوى األسرة المعيشية الستخالص اإلحصائي للستقراء االفقط على 
 الوطني.

 

                                                
األمم المتحدة للسكان،  مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي في مصر، المجلس القومي للمرأة وصندوق  19

 (.7106)القاهرة، صندوق األمم المتحدة للسكان،   7102
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 قطاع األعمال تقدير التكاليف من خالل مسح  -جيم

هناك خيار آخر، خاصة في اقتصاد تكون فيه مشاركة المرأة في االقتصاد الرسمي مرتفعة، هو إجراء 
لمسح ا  مشابهالمسح االقتصادي لقطاع األعمال. ويمكن أن يكون هذا الخسارة في الناتج مسح للموظفين لتقدير 

إلى جانب األسئلة االعتيادية عن  الحضور إلى العمل بحالة غير جيدة، مع إضافة أسئلة حول دةالمفر المرأة
)الوصول في وقت متأخر، والمغادرة في  الحضور إلى العمل بحالة غير جيدةقطاع األعمال، يشّكل ففي ب. غي  تال

ؤثر بها ت ا  الحوادث( مشكلة مسلّموقت مبكر، وعدم التركيز، والصعوبة في إنجاز المهام، وانخفاض اإلنتاجية و
لعمل الحضور إلى ا. ويوفّر مسح بهذا الصدد تفاصيل عن أثر العنف الزوجي على المؤسساتعلى إنتاج وسمعة 
 بحالة غير جيدة.

ويمكن استخالص اآلثار االقتصادية للعنف الزوجي على الناجيات من العنف ومرتكبيه من الموظفين 
قضيه : الوقت الذي ي"غير المشاركينعلى "تأثيرات الما يسمى با  أيضين مسح أن يبالذكور واإلناث. ويمكن لل

الناجمة عن حضور المشاركين" غير "مساعدة الناجية من العنف وتأثيرات الصحة النفسية على في الزمالء 
 اآلخرين إلى العمل وهم بحالة غير جيدة. 

 : باستخدام المعادلة التالية ل بحالة غير جيدةلحضور إلى العملويمكن تقدير التكلفة غير المباشرة 

𝐶𝑂𝑊𝐷𝐿 =  ∑ ∑ ∑ {𝑊𝑗 [∑ 𝐿𝑖𝑗𝑡

𝑡

] + 𝑊𝑘 [∑ 𝐿𝑖𝑘𝑡

𝑘

]}

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ {𝑊𝑗 [∑ (
𝑞𝑗

𝑁⁄ )

𝑡

] + 𝑊𝑘 [∑
𝑞𝑘

𝑁⁄

𝑡

]}

𝑘𝑗𝑖

+ ∑ ∑ ∑ {𝑊𝑓𝑐 [∑ (
𝑞𝑓𝑐

𝑁⁄ )

𝑡

] + 𝑊𝑚𝑐 [∑
𝑞𝑚𝑐

𝑁⁄

𝑡

]}

𝑚𝑐𝑓𝑐𝑖

(13) 

 iktLو  ijtLأجر زميل. ويمثل كل من   mcWأجر زميلة و  fcW، وkأجر الرجل  kW، و jأجر المرأة  jWحيث 
الساعات المفقودة  kqو  jqاأليام التي فقدها العاملون من الرجال والنساء بسبب العنف الزوجي، ويمثل كل من 

و  tوظفين من الرجال والنساء إلى العمل بحالة غير جيدة بسبب العنف الزوجي بعد الحادث بسبب حضور الم
الساعات المفقودة بسبب حضور الزمالء إلى العمل بحالة غير جيدة بسبب مساعدة الناجيات   mcqو fcqيمثل كل من 

 .tمن العنف الزوجي بعد الحادث 

قطاع األعمال الذي يقدم برامج لخدمات الدعم أو اإلحاالت  ويمكن تقدير التكاليف المباشرة التي يتكبدها
 للحصول على خدمات أخرى على النحو التالي:

𝐵𝐷𝐶 =  {(𝑤𝐿 + 𝑟𝐾 + 𝑝 ∗ 𝑅𝑀)} + ∑ 𝑇𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑗(14) 

التكاليف المادية،  p * RMتكاليف الموظفين، وتمثل  wLوحيث تكاليف قطاع األعمال المباشرة،  BDCحيث 
للحصول المدفوعات التحويلية متوسط  iTCمعدل الخصم، و rلبنية التحتية والمعدات، وفي استثمار الرأسمالي اال Kو

 .المدفوعات التحويليةيحصلن على خدمات ضمن مدفوعات قطاع األعمال أو من عدد  jNو  ،iعلى الخدمة 
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 تقدير تكاليف العنف الزوجي على المستوى الوطني أو الكلي   -دال

 ةجمالياإل ساب تكاليف العنف الزوجيتحال ةقترحمدناه ثالث طرق أترد 

 ةاإلجمالي التكاليف

إنفاق  مجموعإنفاق الحكومات +  مجموعإنفاق األفراد +  مجموعالتكاليف المباشرة الملموسة ) (0)
ير إنفاق قطاع األعمال( + التقد مجموعإنفاق المنظمات الدولية +  مجموعالمنظمات غير الحكومية + 

 + التقدير الكلي لخسارة اإلنتاجيةنتاج الكلي لخسارة اإل

اب ستحاالتجميع على أساس معادالت )التكاليف غير المباشرة مجموع التكاليف المباشرة +  مجموع (7)
 التكاليف الواردة أعاله(

 قطاعات اإلنتاج المختلفةاألثر التضاعفي على  مجموعالتكلفة المباشرة +  مجموع (1)

 نتائج األقسام السابقة:تضمين ، من الضروري ةالتكاليف الثالثأنواع ساب تحاوفي 

 ؛معلومات المسح 

 ؛موازنةمعلومات ال 

 معلومات من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ 

  في الناتجخسارة المعلومات مسح قطاع األعمال لتقدير. 

للعنف في  يضاعفتفة هو تحليل لتقدير التأثير الهناك بديل للتجميع البسيط للتكاليف على مستويات مختل
 رافيندرا ودوفوري وآشفي اإلطار أعاله(. وهناك طريقة اقترحها  1)التكلفة اإلجمالية  ا  جميعأنحاء االقتصاد 

أثير خسارة اإلنتاج في كل قطاع والت :تستكشف تأثيرات العنف الزوجي على مختلف قطاعات االقتصاد 20(7102)
الطريقة الخسائر الناجمة عن العنف في هذه اجم عن الطلب الوسيط في جميع القطاعات. وال تقّدر الن يضاعفتال

مثال ، تتيح ، فهي. نواتج، بل أيضا  التأثير غير المباشر على القطاعات األخرى التي تستخدم الفقط قطاع بعينه
في ذلك  عنة ملمفقودة، والخسائر الناجفي القطاع الزراعي بسبب أيام العمل اناتج تقدير الخسارة المباشرة لل

 تستخدم المنتجات الزراعية.التي خرى األقطاعات ال

معلومات عن تكاليف الوحدة للعمل المفقود للمرأة والرجل، إلى الحصول على هذا التحليل، يلزم للقيام بو
من  ا  كبيرقدرا  ن تضموتالمصفوفة تمثل نظام االقتصاد الكلي هذه جانب مصفوفة المحاسبة االجتماعية. و

الكلي ن ييوالمعامالت والعالقات بين الفئات أو الحسابات االقتصادية على المستوالتحويالت المعلومات حول 

                                                
20 Aristides Alfredo Vara Horna, “Violence against women and its financial consequences for businesses in 

Peru”, Executive summary, English edition (Lima, Peru, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit and 
http://www.learningtoendabuse.ca/sites/University of San Martin de Porres, 2013). Available from  

                  .default/files/The%20Impacts%20of%20Violence%against%20Women_Financial%20Consequences_Peru_1.pdf 

http://www.learningtoendabuse.ca/sites/default/files/The%20Impacts%20of%20Violence%20against%20Women_Financial%20Consequences_Peru_1.pdf
http://www.learningtoendabuse.ca/sites/default/files/The%20Impacts%20of%20Violence%20against%20Women_Financial%20Consequences_Peru_1.pdf
http://www.learningtoendabuse.ca/sites/default/files/The%20Impacts%20of%20Violence%20against%20Women_Financial%20Consequences_Peru_1.pdf
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ت المخرجا-استخدام جداول المدخالتباإلمكان وفي غياب مصفوفة المحاسبة االجتماعية، قد يكون  .21والمتوسط
 قد ال تشمل مدخالت العمل في كل قطاع فرعي. هاة ولكنيجانتإلالقطاعات اكافة بين فيما التي تبين التفاعل 

 الخالصة والتوصيات  -اا خامس

يانات ظم المعلومات والبساب تكاليف العنف الزوجي في المنطقة العربية على الرغم من نُ تحالإجراء دراسة  مكانباإل
خيارات لتقدير هذه التكاليف. وتبعا  قد وضع هذا التقرير مجموعة من الو(. 1ة )ترد الخطوات في الشكل أالمجز

وتوفر المعلومات، يمكن تقدير أنواع مختلفة من التكاليف. ويوفر النموذج االقتصادي العام المتوخاة لغرض الدراسة 
  األسر المعيشية والمجتمع المحلي والحكومة./الوارد في القسم الثالث إطارا  لتقدير شامل يشمل األفراد

 ساب التكاليفتحبدراسة ال القيامخطوات   -3الشكل 

 1 الخطوة

 هو كما - التكاليف وفئات الزوجي للعنف العملي التعريف ذلك في بما التكاليف دراسة تركيز/غرض تحديد
 لدراسةل المحّدد النطاق سيحّدد فذلك جيدا ، محّددا   التكاليف دراسة غرض يكون أن ينبغي البحث، في مبين
 .ستقّدر التي المحّددة التكاليف فئات ذلك في بما التكاليف، لتقدير األنسب لطرقوا

 2 الخطوة

 وقبول همف التكاليف دراسة تتطلب – المصلحة أصحاب بين وتعاون اآلراء في توافق لتحقيق شراكات إقامة
 الدفع في جللنتائ مهمواستخدا التكاليف تحديد دقة على مصادقتهم لضمان لها المعنيين المصلحة أصحاب كافة
 .السياسات إصالح إلى

 3 الخطوة

 اسمةح خطوة األطر تحديد – للمساعدة المرأة التماس أطر عن فضالا  والسياساتية التشريعية األطر تحديد
 .ينهاب فيما والتنسيق الخدمات إلى اإلحالة ومستوى تستخدم مدى أي وإلى المتاحة األساسية الخدمات لفهم

 4 الخطوة

 تكلفة اتدراس لتحديد مكتبية أبحاث إجراء يتعين – الصلة ذات واإلدارية الثانوية البيانات مجموعات تحديد
 صلة اتذ بيانات توفر أن ويمكن الصناعية اإلنتاجية أو القانون إنفاذ أو الصحية الرعاية على ترّكز أخرى

 (.المفقودة للبيانات مصداقة افتراضات األقل على أو)

 

                                                
21 Graham Pyatt and Jeffery I. Round, eds, Social Accounting Matrices: A Basis For Planning (Washington, 

D.C., World Bank, 1985).                                                                                                                                                                      
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 ع()تاب 3الشكل 

 5 الخطوة

 اتدراس معظم تطلبتس - الميداني العمل وإطالق العينات أخذ استراتيجية ووضع المناسبة األدوات تطوير
 ائيةاإلحص الوكاالت مع وبالشراكة. مكتملة غير المتاحة البيانات تكون ما وكثيرا   البيانات، جمع التكاليف
 أدوات ووضع ةممثل عّينة تحديد تشمل الميداني، عمللل استراتيجية تصميم سيتعين اآلخرين، المصلحة وأصحاب
 هناك ستكون دان،البل معظم وفي. البيانات إلدارة متينة وخطة الميدانيين للعاملين المناسب التدريب وتوفير البحث
 .األولية البيانات جمع أخالقيات على للموافقة عملية

 6 الخطوة

 يغةالص وضع الضروري من الدراسة، من للغرض بعا  ت – التحليل الستراتيجية النهائية الصيغة وضع
 التحليل يرّكز قد ات،الشرك تتكبدها التي التكلفة تحديد تبتغي التكاليف دراسة كانت إذا مثال ،. للتحليل النهائية
 تلقطاعا لويةأو إعطاء للبلد، االقتصادي للهيكل تبعا   أو، ،بمجمله األعمال لقطاع اإلجمالية التكلفة تحديد على

 .التصنيع قطاع أو المالي القطاع أو والغاز كالنفط محددة

 7 الخطوة

الخطوة النهائية هي إعداد التقديرات النهائية للتكلفة. وكثيرا  ما تشمل  – إنتاج تقديرات التكلفة النهائية
امرأة(،  011التحليالت المفيدة مدى انتشار العنف الزوجي، ومعدل حوادث العنف الزوجي )عدد الحوادث لكل 

واآلثار المترتبة على النساء فرادى )التكاليف كنسبة مئوية من دخل الفرد أو األسرة المعيشية الشهري/السنوي(، 
 والتكاليف اإلجمالية التي تقع على االقتصاد، أو التكاليف التي تتكبدها الموازنة الحكومية )تكلفة تقديم الخدمات(.

ت المتعلقة بانتشار العنف وآثاره االقتصادية المباشرة وغير المباشرة، لبيانالالمجزأة طبيعة البالنظر إلى 
لخدمات، فإن نقطة الدخول المفيدة لتقدير التكاليف هي التركيز على إنفاق الناجيات لمن العنف  اتالناجياستخدام بو

جر وغير المدفوع األوعواقبه، وعلى تكلفة الفرصة البديلة في العمل  تهمن أموالهن الخاصة على التخفيف من حد
طفال األخسارة المدفوع األجر، وفقدان اإلنتاجية التي تقاس من خالل الحضور إلى العمل في حالة غير جيدة، و

لعنف الزوجي أكمل للتكلفة النقدية ل ا  تقديرر ه قد يوفّ لكن، يؤدي إلى تقدير جزئيمن شأن ذلك أن و والنساء للتعليم.
وصل إلى للتمثل على المستوى الوطني مُ  مسح  إحصائي لاستقراء القيام بويمكن  المترتبة على المرأة وأسرتها.

القتصاد الوطني. ومن خالل توفير تقديرات على مستوى النساء فرادى، على مستوى اتقدير إجمالي للتكاليف 
وفر كما ت. شيةأفضل كيف أن العنف الزوجي يقّوض االستدامة االقتصادية لألسر المعيفهما  يمكن أن تفهم األسر 

حة أن يعيق العنف الزوجي برامج مكافبها لكيفية التي يمكن فهما  أعمق لأيضا  لصّناع السياسات هذه كتقديرات 
ة، لأللم والمعانا الفقر وغيرها من برامج الرعاية االجتماعية. ولن تشمل هذه التقديرات التكاليف األطول أجال  

 حاليا  في معظم أنحاء المنطقة.تتطلب بيانات تفصيلية غير متاحة فهذه 

لحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة في تقديم الخدمات دها االتي تتكبّ تشّكل التكاليف السنوية و
لموارد المطلوبة للتصدي الشامل للعنف الزوجي. وفي غياب بيانات منهجية عن التكلفة لمدخال  آخر لزيادة الوعي 

ن القطاعات المسؤولة عكافة ثل لمقدمي الخدمات في مكون الخيارات إجراء مسح مُ االقتصادية لتقديم الخدمات، ت
لكن هناك  .موازنةمخصصات ال تلخيصعبر هج يراعي الجنسين لتقدير التكاليف التصدي للعنف، أو اعتماد ن  

لتوصل إلى استنتاج ر اتقدير التكاليف المالية لتقديم الخدمات خطيثير تقييم فعالية هذه التقديرات. فقد محاذير لدى 
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اذ إجراءات تقدير تكلفة عدم اتخبمقارنته ب ريؤطّ أن كهذا ينبغي ألي تقدير  اأن التصدي للعنف باهظ التكلفة. ولذ
دخل وخسارة اإلنتاجية. وينبغي تقديم المخصصات خسارة المن خالل  –المجتمع ككل على و ىالنساء فرادعلى  –

م بالدعوة دون مقنعا  للقيا التكلفة السنوية لتقديم الخدمات، بحد ذاتها، ليست دليال  للخدمات على أنها استثمار؛ إذ أن 
 بعض التقدير لتكلفة عدم اتخاذ إجراءات.

تركيز التحليل على مستوى األعمال لتقدير التكاليف الكلية التي تشمل التأثيرات  ووهناك مد خل آخر ه
اليف العنف الزوجي من خالل إجراء مسح للموظفين الذكور تكتضمين القطاعات. ويمكن على كافة ة يضاعفتال

ت أن الخسارة يثبأن لالقتصاد بأكمله في الناتج المباشرة وغير المباشرة خسائر للتقدير من شأن وكذلك اإلناث. و
ر يفسّ  مستوى األعمال الالتحليل على هج القائم على النظام. غير أن الن  في ضمنة الناجمة عن العنف الزوجي مت

 أسرتها.على عواقب العنف وتكاليفه الخفية على المرأة و

لنساء الالتي يتحملن منظور امتعددة،  منظوراتإعداد تقديرات شاملة للتكاليف أمر معقد يتطلب إن 
احها أرباألعمال التي تتأثر منظور أصحاب المصلحة الذين يقدمون الخدمات، ومنظور ، وهنوأسر تكاليف خفية

نموذج اختيار جهودها الرامية إلى ضمان رفاه المواطن. ويعتمد للخطر التي قد تتعرض  الحكوماتمنظور و
اسات . وال ينبغي أن تكون درالمتوفرةدرجة البيانات على منظور الذي يوفر أنسب مدخل والتقدير التكلفة على 

 عنف والحدّ دم المحرز في التصدي لللتقييم التقا  دوريالقيام بها ينبغي بل بذل لمرة واحدة، تقدير التكاليف جهدا  يُ 
 منه.

فيها جري ال يزال يإذ ، العربية ن في هذا التقرير مناسب للمنطقة، نموذج تقدير التكاليف المبيّ تلخيصا  
ديلة ز النموذج على تحديد تكلفة الفرصة الببيانات دقيقة عن المجموعة الكاملة من اآلثار والتكاليف. ويركّ تطوير 

تسبب الفي سهم تُ جميعها وهذه دخل واإلنتاجية، خسارة النفاق األفراد والحكومة على الخدمات، وللعنف الزوجي: إ
الواقع  هي في -اإلنفاق الحكومي على الخدمات  -تكلفة الحل غير أن خسائر اقتصادية على المستوى الوطني. ب

 ن العنف تؤدي إلى عائد وليس إلىتكلفة مالية؛ فالخدمات والبرامج الرامية إلى الحيلولة دو تاستثمار، وليس
 تعتمد دقة التقديرات التي يقدمها النموذج على عمق البيانات.واستنزاف موارد الحكومة. 

منطقة. ليناسب اتكييفه لجرى هذا نموذج نظري يستند إلى الدروس المستخلصة من الدراسات الدولية إن 
ير للتكاليف بأعمال تقدقيام في بلدان أخرى. وبغية ال غرض تكرارهبومن الضروري تجربته في بلد واحد، وتعديله 

 أفضل.فهما  جراءات العملية إلفي المنطقة، ينبغي تطوير قدرة الدول األعضاء على فهم الفوائد وا

 ويوصي التقرير بما يلي:

 التوعية بأهمية دراسة تكلفة العنف ضد المرأة، والعنف الزوجي بشكل خاص

فة تعاونا  كبيرا  من أصحاب المصلحة المتعددين لتوفير البيانات المطلوبة. ساب التكلتحاتتطلب دراسات 
لدراسة لضمان استخدام األدلة استخداما  فعاال  لزيادة اومن األهمية بمكان أن يتملك المجتمع المدني والحكومة 

 االستثمار في السياسات والبرامج.
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 التكاليف  سابتحعلى ا العربيةلدول اوضع برنامج لبناء قدرات 

هذه ساب تكلفة العمل والمتطلبات المحددة لتحاإلى تحقيق فهم أفضل لمزايا  العربيةتحتاج حكومات الدول 
 ح بناء القدرات الدروس المستفادة من بلدان أخرى، والفوائد والخطوات المتضمنة.الدراسات. وينبغي أن يوضّ 

 تصاديةاالستثمار في إجراء مسح عن العنف الزوجي وآثاره االق

وصل إلى تقدير س للتلتكلفة أن يستثمر في إجراء مسح مكرّ لساب تحابدراسة القيام ينبغي ألي بلد يتوخى 
 دقيق للتكاليف على مستوى األفراد واألسر المعيشية.

الشرطة والمحاكم والمرافق الصحية والمنظمات غير الحكومية  -تعزيز قدرات مقدمي الخدمات 
 كاليف المالية لتقديم الخدماترصد التعلى  –والمالجئ 

ظم بيانات مقدمي الخدمات في المنطقة ضعيفة في تسجيل حاالت العنف الزوجي، ووضع تقارير إن نُ 
جمع البيانات بانتظام أمر أساسي لوضع معيار الستخدام وعن مؤشرات جودة وكفاءة وتكلفة تقديم الخدمات. 

هذه المعلومات التقييمات االقتصادية ي أن تغذّ . ويمكن اليفتكهذه ال الخدمات والتكاليف المرتبطة بها ووجهات
 .ةلزيادة فعالية التكلف

 تعزيز قدرات المكاتب اإلحصائية الوطنية على إدماج مسائل العنف في المسوح

لقى . وينبغي أن تتعنه أسئلة محددة دمجت في المسوحأُ ما عزز جمع البيانات عن العنف بانتظام إذا تسي
 لمسائ دماجقصيرة إلتدريبية حصائية الوطنية تدريبا  على البحوث المتعلقة بالعنف وأن تضع وحدة المكاتب اإل

 في جمع البيانات.العنف 

 مراعية للجنسين في الوزارات واإلدارات موازنةتعزيز القدرة على تطبيق وضع 

واإلدارات في جميع مراعية للجنسين أداة مفيدة لتحديد أولويات الحكومات والوزارات  ميزانياتوضع 
مة الالزومنفذي البرامج المعرفة  موازنةكون لدى المسؤولين وموظفي المالية والتأن ذلك البرامج. ويتطلب 
 لتطبيق المنهجية.
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