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 شكر وتقدير

التوجيهية هي ثمرة تعاون بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والمكتب  هذه المبادئ
 اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية.

                                                                                                  وما كان هذا العمل لي نجز دون الجهود المتميزة ألشخاص ك ثر. فالمؤلفتان الرئيسيتان ناتا دوفوري، مديرة 
باحثة في مرحلة ما بعد اليرلندا الوطنية في غالوي، وكارولين فورد، أت العالمية للمرأة في جامعة مركز الدراسا

                                                             الدكتوراه في المركز، عملتا بشكل  دؤوب على إعداد هذه الدراسة.

مهريناز العوضي، مديرة مركز  خالتامدوقد استفادت هذه الوثيقة، منذ مراحل إعدادها األولى، من 
  كوا، وتوجيهاتها.المرأة في اإلس

والشكر الجزيل لفريق مركز المرأة في اإلسكوا، أي ندى دروزة، وسكينة النصراوي، وهال عطية، على 
على مي لصندوق األمم المتحدة للسكان والشكر موصول النشراح أحمد من المكتب اإلقلي         القي مة.إسهاماتهن 

  إسهامها ودعمها في كافة مراحل إعداد هذه الدراسة.

قد                                                                                        وجه بالشكر كذلك للخبراء االستشاريين الدوليين الذين شاركوا في اجتماع فريق الخبراء الذي ع ونت
لالطالع على قائمة المشاركين في  8المرفق يرجى مراجعة  هذه المبادئ التوجيهية.عنه في بيروت، ونتجت 

 اجتماع فريق الخبراء.

اونها المثمر في هذا المجال وباألخص على على تع مؤسسة وستمنستر للديمقراطيةكما نخص بالشكر  
 ترجمتها لتلك المبادئ التوجيهيية من اللغة اإلنجليزية إلى العربية لتعظيم االستفادة منها.
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 موجز تنفيذي

 37      تعر ضتففي منطقة شرق البحر األبيض المتوسط،  العنف األسري مشكلة شائعة في جميع أنحاء العالم.
تداعيات اقتصادية للعنف األسري و .الشريك/عنف الجسدي و/أو الجنسي على يد الزوجمن النساء لل المائةفي 

انتهاك لحقوق اإلنسان والصحة كونه قضية ، باإلضافة إلى                                               كبيرة على األفراد والمجتمع المحل ي والمجتمع ككل
ملة من التدابير الرامية مجموعة كاتأخذ باالعتبار                    ت عد استجابة شاملة أن على الحكومات        يتعي ن وعليه،  .العامة

                                                    تقدير تكاليف العنف األسري على المجتمع ككل أداة  قوية          قد يوف ر في هذا السياق، و إلى معالجة العنف األسري.
  توجيه هذه االستجابة.ل

مباشرة، وملموسة وغير ملموسة، مباشرة وغير سواء         على حد األسري، هي التكاليف االقتصادية للعنف 
 يومرتكبات خسارة اإلنتاجية لكل من الناجيوخدمات العدالة الجنائية إلى  ليف الرعاية الصحيةتكامن وتتراوح 

                                                                                              ومن شأن تقدير هذه التكلفة أن يوف ر قاعدة أدل ة تبي ن لواضعي الخطط الحكوميين األثر الشامل للعنف  العنف.
                                     ات يكتسب مزيدا  من الزخم، ال سي ما في بدأ إجراء مثل هذه الدراس وقد األسري على اإلمكانات االقتصادية للبلد.

  بلدان الشمال.

للعنف األسري، وذلك من مولية نتائج هذه الدراسات لتسليط الضوء على أهمية المعالجة الش       و ظ فتقد و
فعلى سبيل  ي له.                 هذا العنف والتصد لحيلولة دون وقوع                                                 خالل توجيه وضع السياسات وزيادة الموارد المخص صة ل

تكلفة عن                              ستنادا  إلى البيانات الصادرة ااألدنى       الحد خدمات قت حكومة فييت نام على تطوير وتوفير المثال، واف
 العنف األسري.

فهم إن ال، فعدد من بلدان المنطقة العربيةالعنف األسري في عن بيانات البعض                     وعلى الرغم من توف ر
مكن معالجة   ت  ،تقدير تكلفة العنف األسريمن خالل و         محدودا . ال يزالعليها           المترت بة  آلثار االقتصاديةالواضح ل

زنات في الدول واحداث تأثير إيجابي على صانعي قرارات المفرصة هامة إلتوفير و ،في المعرفةهذه الفجوة 
  العربية.

الى تقدير  الساعينالمسؤولين الحكوميين ومديري البرامج والباحثين تستهدف هذه المبادئ التوجيهية 
من دراسات احتساب تكلفة  على الغايةلمستخدمين اإلطالع       أعد ت وقد . نف األسري في المنطقة العربيةالعتكلفة 

                                                                              العنف األسري، وتحديد الخطوات الواجب ات باعها عند تقدير هذه التكلفة في بلدانهم.

نف األسري من تقدير تكلفة العالغرض الجزء األول يتناول  .ثالثة م المبادئ التوجيهية الى أجزاء    تقس و
                                                                                               ومدى أهميته، مع التركيز على المنطقة العربية، فضال  عن الخطوات الموصى باتخاذها عند إجراء مثل هذه 

                                                                                      ويتطر ق الجزء الثاني إلى كيفية ترجمة نتائج البحوث إلى إجراءات ملموسة لضمان تحقيق األثر  الدراسة.
وعة مختارة من البلدان نجحت في إجراء دراسات                                              ويتضم ن الجزء الثالث، أربع دراسات حالة من مجم المطلوب.

 صدد إعداد مثل هذه الدراسات.بلتقدير التكلفة، أو هي 
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 الجزء األول: مبادئ توجيهية عامة

 الغرض من تقدير تكلفة العنف األسري  -    أوال 

د العالمي وانتهاك لى الصعيع ةمتفشيظاهرة                                                  العنف ضد المرأة، وتحديدا  العنف األسري ضد المرأة، 
 لعنف جسدي  توث إلى أن واحدة من كل ثالث نساء في العالم قد تعرض          خل صت البحوقد  .1اإلنسانلحقوق 

          تبي ن هذه و .2بلدان شرق البحر األبيض المتوسطفي  المائةفي  37 ليبلغ                   ويرتفع هذا المعد لو/أو عنف جنسي، 
في جميع أنحاء العالم له الحكومات ألن تتصدى             اجة المل حة النتائج انتشار العنف األسري على نطاق واسع والح

 .بطريقة شاملة

                      ير موث  قة وغير معترفغ التكلفة االقتصادية واالجتماعية والصحية للعنف ضد المرأةال تزال وفي حين 
في الوقت هناك و. حقوق المرأة عندافعين مالالباحثين واألخصائيين وفي رأي هائلة ها أنإال ، إلى حد كبير بها

جراءات اإلتكلفة عدم اتخاذ              فيما يتعل ق ب          ، ال سي ما األسري االقتصادية للعنف تكلفة البتقدير متزايد الحاضر اهتمام 
والمباشر  سيستمر التأثير السلبيو .3المتكبدة على حجم الخسائر الماليةبأدلة الحكومات د يلتزووذلك  ،الالزمة

التكلفة االقتصادية على التدليل و. العنف ضد المرأةحلقة كسر   ت أن ، إلى لبشريةلهذه المشكلة على استدامة التنمية ا
إحدى وسائل كسر هذه و هوغيرها من التكاليف التي تتكبدها األسر المعيشية والمجتمعات المحلية واالقتصاد 

 .الحلقة

مقدار لخطط الحكوميين واضعي اللتوضيح ل                                                        إن تقدير اآلثار االقتصادية لتكلفة العنف األسري مهم  للغاية
                                                              االقتصادية. وبمنطق التخطيط االقتصادي، فإن تقدير حجم الهدر يوف ر البلد                      لتي تتكبد ها إمكانات ا ظمية    الن  رئالخسا

العنف خفض                                                                                               أيضا  أساسا  مناسبا  لفهم إمكانية االستفادة من زيادة االستثمار في السياسات والبرامج الرامية إلى 
كشأن ال ، مصلحة عامةتبعاتها االقتصادية، في إعادة تعريفها كمسألة  من منظورالقضية  تناولويساهم األسري. 

                                                                                          خاص يبقى ضمن نطاق العائلة. وإنطالقا  من االفتراض بأن الهدف األساسي للحكومة يكمن في تعزيز نمو 
                      زنة بما يضمن استجابة  او                      عادة توجيه مخص صات المإلة                                                      االقتصاد ونشاطه، يؤم ن هذا التحليل االقتصادي قاعدة أدل 

                                                                        الة في مواجهة العنف األسري. كذلك يسهم هذا التحليل في زيادة كفاءة مخص صات    فع و                            ممول ة تمويال  كافيا  وشاملة 
محدودة لمسألة المساواة بين الجنسين، كما هو الحال موازنة                                ، ال سي ما في البلدان التي ترصد هاوشفافيتالموازنة 

                                  السكاني والزيادة المتوق عة في حجم                      التضخ م ومعد ل النمو يتيح احتساب                  ية. فضال  عن ذلك، في معظم البلدان العرب
  .4تتوفير الخدماتوقع  تكاليف للعنف األسري للحكومات  االستفادة من خدمات االستجابة

ى على مستو األسريتكلفة العنف ل اتتقديرتقديم ، معظمها من بلدان الشمال،              دراسة تقريبا  60حاولت 
                               ت ال يقد م سوى تقديرات انتقائيةغير أن العديد من هذه الدراسا .5                                      األفراد واألسر المعيشية والمجتمع المحل ي

                                                
 العنف على التوجيهية المبادئ هذه وترك ز اآلخرين. األسرة أفراد ضد األسرة أفراد يرتكبه التي العنف األسري العنف يشمل 1

 تتعر ض الذي بالعنف ويتمث ل األسري، العنف فروع أحد هو وجيالز والعنف ضد ها. األسرة أفراد يرتكبه الذي العنف أي المرأة، ضد األسري
 الشريك. أو الزوج جانب من المرأة له

2  Health and Prevalence Women: Against Violence of Estimates Regional and Global others, and WHO

2013) Organization, Health World (Geneva, eViolenc Sexual Partner-Non and Violence Partner Intimate of Effects. 

 مالئم. نحو على العائلي العنف لمشكلة التصد ي في الحكومات عجز عن الناتجة التكاليف 3

4  a for requirements resource the estimating action: for tool costing “A Ashe, Sinead and Duvvury Nata

2016) Women, UN York, (New violence” experiencing women for services alessenti of package minimum. 

 .الشريك أو الزوج عنف على الدراسات هذه من العديد تركيز اقتصر وقد 5
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 .البيانات جميعتفي كثيرة افتراضات تستند إلى معلومات جزئية ونتائجها تقريبية تقوم على إذ أن لتكاليف العنف، 
فردة ماالقتصادية للعنف على اقتصادات األسر المعيشية الوبوجه عام، هدفت هذه الدراسات إلى توثيق اآلثار 

 واحتساب البدنية أو اإليذاء النفسي،ات اإلصابر اتكر سببفقدان األسر إليراداتها بما يلي:                      وقياسها كميا  وتقييم 
لفة لكل من النساء والرجال، وما يتصل بذلك من تكاليف الرعاية الصحية )بما في ذلك تك المفقودة أيام العمل

  أثر العنف الزوجي على األطفال وعلى تعليمهم.وتحديد  ،الحصول على الخدمات(

                  األد لة التي توصلت من  األسري                                                     البلدان التي رك زت على تقدير التكلفة االقتصادية للعنف وقد استفادت 
من  الوقاية حة لبرامجية أعلى في السياسات والبرامج الوطنية، وزيادة الموارد المتاوإليالء هذه الظاهرة أوللها 

مرتكبي العنف. فعلى سبيل المثال، في مصر، المالحقة القضائية لالعنف، وتقديم العالج والرعاية للناجيات، و
التشريعات المقترحة سن                   مساهمة  كبيرة  في  ة العنفتكلفلتقدير  2015ساهمت نتائج دراسة وطنية أجريت في عام 

                  هذه النتائج أيضا  والمجلس القومي للمرأة  كومية                 المنظ مات غير الحل من كاستخدم  كما بشأن العنف ضد المرأة.
برامج تطوير على وافقت الحكومة فييت نام في و                                حثهم على ات خاذ الخطوات الالزمة.و لتوعية صانعي السياسات

               ناء  على نتائج تكلفة العنف األسري. كذلك، بل                                 من الخدمات بناء  على نتائج دراسة          حد  أدنى تقديم حزمة خدمات و
ليشتي الديمقراطية -غير الحكومية في جمهورية تيمور (Fokupers)                               التكلفة، تمك نت منظ مة فوكوبرز تقديرعملية 

دفعت وفي بيرو،  .6والمناصرة العنف األسري من خالل أنشطة الدعوةناهضة                زنة المخص صة لموامن زيادة الم
. وتنفيذه                       لتصد ي للعنف ضد المرأةغية ا              نموذج أعمال ب وضع  إلى ةالخاصبعض الشركات تقدير التكلفة عمليات 

 فييت نام في الجزء الثالث من هذه الوثيقة. و في مصر اأجريتتين اللتين ترد تفاصيل الدراسو

                                                                                             عملت ناتا دوفوري، وهي خبيرة في هذا الشأن وم ساهمة رئيسية في إعداد هذه المبادئ التوجيهية، على 
                                                                         لتقدير تكلفة العنف الزوجي الذي تتعر ض له المرأة على مستوى األسرة المعيشية  ل العربيةللدو تصميم نموذج دقيق

مع تعديالت طفيفة تطبيق هذا النموذج لتقدير تكلفة العنف األسري ضد المرأة الذي يمكن و .7والمجتمع المحلي
ا النموذج على تحديد التكاليف يشمل العنف الزوجي والعنف على يد أفراد األسرة اآلخرين غير الزوج. ويقوم هذ

مثل إنفاذ القوانين وجلسات من  ،تشمل التكاليف المباشرة تقديم الخدماتوسواء.                                المباشرة وغير المباشرة على حد 
المحاكم والرعاية الصحية والسكن والمأوى وغير ذلك من الخدمات االجتماعية. وتشمل التكاليف غير المباشرة 

تأثير العنف على  ،                                                                   ب الخسائر في اإلنتاجية وفقدان الوظيفة والخسائر في مجال التعليم )مثال اإليرادات المفقودة بسب
                                                             المدرسي( والصحة )مثال ، تأثير العنف على رفاه النساء واألطفال(. تحصيلهم متابعة              تعل م األطفال و

تكلفة العنف لتقدير ال                                تحد يات منهجية في وضع نموذج فع       تشك ل بأن محدودية البيانات التسليم ينبغي لكن، 
                                                               المباشرة على الصعيد المحل ي بيانات دقيقة عن انتشار العنف األسري  التكلفةتقدير يستلزم       مثال ، ضد المرأة. ف

          أن ت ساعد جمع البيانات في الجديدة  جهودالشأن ومن نتيجة العنف. المقدمة اإلستفادة من الخدمات عن ومعلومات 
                                                                      حد يات. وفي المنطقة العربية، أجرت بلدان عد ة، أو بدأت بإجراء، دراسات التغلب على بعض هذه التعلى 

 (4حالة الودولة فلسطين )دراسة  (1حالة الوطنية لقياس مدى انتشار العنف ضد المرأة، بما فيها مصر )دراسة 
سر المعيشية أو دخل األ فيعنى بتقدير الخسائر   ي                                                      وتونس. غير أن عددا  قليال  جدا  من مسوح األسر المعيشية 

 الخسائر غير المباشرة. 

حفز  في           خطوة مهم ة                       فإن هذه العملية تمث ل  ،تقدير أثر تكلفة العنفالمرتبطة ب                        وعلى الرغم من التحد يات
ووضع استراتيجيات واقعية وضمان تخصيص الموارد الكافية لهذا  لمشكلة العنفعالية فتصدى بالالبلدان على 

                                                
6 -to-led-have-tools-costing-women-events/stories/2016/06/un-and-http://asiapacific.unwomen.org/en/news

services-essential-improved. 

7 Paper.4 E/ESCWA/ECW/2017/Technical. 

http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/06/un-women-costing-tools-have-led-to-improved-essential-services
http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2016/06/un-women-costing-tools-have-led-to-improved-essential-services
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/estimating-costs-marital-violence-operational-model-english.pdf
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وتتيح  المانحة في هذا القطاع الجهاتمن                                  ة كذلك أن تقل ص الحاجة إلى تمويل الهدف. ومن شأن هذه الخطو
التكلفة االجتماعية واالقتصادية حول                             الحاجة ملح ة إلى إجراء بحوث فإن هكذا . أفضل لهذا التمويل          استخداما  

ن األسئلة معينة ذلك  دراسة تقدير التكلفة، بما فيعن كل ما تشمله                                          للعنف األسري. ويقد م هذا الدليل لمحة عامة 
 .           كعينة أيضا                         في المسوح، فضال  عن مسح       ت درج  التي

 تقدير تكلفة العنف األسري في المنطقة العربية؟:  ما الحاجة إلى  -      ثانيا 
 إصالح السياساتللتأثير على       أداة  

وق اإلنسان لحق   ا جسيم   ا انتهاك باعتراف واسع بوصفهااألسري تحظى ظاهرة العنف في المنطقة العربية، 
مرتكبيه. وعلى الرغم المالحقة القضائية ل                                                                  يقتضي التزاما  سياسا  وقيادة  للحؤول دون وقوعه والتخفيف من آثاره و

فهم التبعات االقتصادية والمالية زال يال                                                                  من توف ر بعض البيانات حول العنف األسري في عدد من البلدان العربية، 
المعرفة بمدى سد فجوة في تكلفة العنف األسري في المنطقة العربية في  تقديريسهم و.                     لهذه المشكلة محدودا 

على  إلحداث تأثير إيجابيالتركيز على التكاليف االقتصادية فرصة سانحة          قد يوف ر االقتصادية. وه وآثار  هانتشار
 . يةياساتفي الدول العربية، واألهم من ذلك، إلدخال إصالحات سوضع الموازنات صانعي القرار المعنيين ب

تنسيق الجهود على  يساعد الدول العربية علىعنف األسري أن االقتصادية  للتكلفة الدير تق من شأنو
األطر م انفصافي . ويتضح ذلك ومبعثرة مجزأةاآلن ال تزال حتى الجهود المبذولة أن  ، إذ الصعيد الوطني

تكلفة العنف  تقديروسيساعد  .8                      يا  والخدمات المستحدثة            المنف ذة فعل يةطر السياساتاألالقانونية الدولية والوطنية عن 
األسري الدول العربية على بذل العناية الواجبة والوفاء بتعهداتها والتزاماتها الدولية، مثل منهاج عمل بيجين 

. كذلك، ذات الصلة التنمية المستدامةصد مقاوواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأهداف 
يفضي إلى تأكيد  ام ،فة    مكل كجهة تها بالكامل اتولي مسؤوليالدول العربية من األسري تكلفة العنف تحليل     ك ن سيم

 مسألة خاصة.ال شأن عام، مسألة بوصفها              حد ة المشكلة

إلى ، 1 دراسة الحالة                      والتي نعرضها الحقا  في                      أجريت حديثا  في مصر، التي دراسة تقدير التكلفة هدفت 
                  أك دت هذه الدراسة قد و .9نوع الجنس وأثره االقتصادي القائم علىحجم انتشار العنف عن المعلومات  عالجة ندرةم

لنساء والعائالت جراء هذا العنف التكلفة اإلجمالية التي تتكبدها ا       ق د رت و ل العنف المرتكب بحق المرأة           ارتفاع معد 
ج إلى تحقيق إنجازات هامة، منها تعزيز الوعي أفضت هذه النتائو. 2015في عام  جنيه مصريمليار  2.17بنحو 

 مجال. ال                                                     بقضية العنف ضد المرأة وتطوير الخدمات المقد مة في هذا 

                    فمثال ، من االنتقادات . عدد من االنتقاداتأثير ، أثر هام هذا النوع من النتائجليكون وفي حين يمكن أن 
وهناك تساؤل . التداعيات الكاملة لمعاناة الناجياتالتقاط  استطاعتهمدى التساؤل عن هج تقدير التكاليف    لن  ةرئيسيال

ويرتبط  .التكاليف وحجمالتنمية صلة بين مستوى العنف ودرجة وجود التكلفة  اتتقدير ضافترامدى آخر عن 
 ى عليها       المعتد يقتصر على المرأة  المعتدي أن تأثير سلوكتفترض راسات التكلفة دكانت إذا بذلك التساؤل عما 

العوائق الضوء على                                                              هذه الشواغل، تت ضح أهمية تحديد بعض االعتبارات الرئيسية وتسليطكل ي ظل فو .فقط
الخبرة المكتسبة           نطالقا  من نتائج هذه الدراسات. واإطالع واضعي السياسات على لدى دراسات تقدير التكلفة أمام 

                                                
8 E/ESCWA/ECW/2017/2. 

  اآلخرين، األسرة وأفراد الزوج، يد على المرأة له تتعرض الذي العنف ألةمس على موسعا  تركيزا  المصرية الدراسة أولت 9
  العامة. األماكن وفي
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كوا االعتبارات والمبادئ الرئيسية التالية          حدد ت اإلس عي السياسات الوطنية في المنطقة،من المشاورات مع واض
 .10لدراسات تقدير التكلفة

 المبادئ الرئيسية لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية

اعتماد األبعاد يقتضي  لفتهاحتساب تكفإن بعات اقتصادية خطيرة، ت لهاالعنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية بما أن  -1
 جانب االقتصادي.اللتحديد    ا ساساإلنسانية واالجتماعية أ

 اقتصادية خطيرة على المستويين الكلي والجزئي.-مشاكل اجتماعيةإلى انتشار العنف ضد المرأة يؤدي  -2

 .اومعدالت انتشاره دة من العنف ضد المرأة    محد أشكال حدوث و لتنميةاتأخر هناك ارتباط سلبي بين  -3

الجهة المعنية الرئيسية، يليها المجتمع ثم الدولة. هي تكون المرأة  ننبغي أتكلفة أثر العنف ضد المرأة، ي تقديرفي  -4
 وينبغي أن ينعكس هذا التسلسل الهرمي في مؤشرات تقدير التكلفة. 

للتأكيد على أهمية إنهاء الضرر الجسيم الذي       مالئم     هج                                                  سياسات مستدامة لتقدير تكلفة العنف ضد المرأة هو ن صياغة  -5
ذلك ال يعني إزاحة األعباء غير أن  قياس الخسائر اإلنمائية المتعلقة به. من       يمك ن لوقت نفسه، في اهو يلحق بالمرأة، و

 االقتصادية عن كاهل الدولة.

                                طال أيضا  المجتمع األوسع واألجيال يى عليهن، بل                                                   الضرر الناجم عن العنف ضد المرأة على النساء المعتد ال يقتصر  -6
، يمكن بهذا المعنىاالجتماعية. وبنى العلى ل التنمية بصماتها على العائلة والخسائر في مجاتترك لذا الالحقة. و

 في األموال.جسيمة وخسائر عامة أضرار تسبب بجريمة ت         مشابها  لالعنف ضد المرأة اعتبار 

في                 التي ت غفل عادة  غير الملموسةالعنف الكثير من أشكال هناك باإلضافة إلى األشكال الملموسة للعنف ضد المرأة،  -7
 .آثارهاتكلفة تقدير و للكشف عنهايقتضي بذل المزيد من الجهود  عملية تقدير التكلفة، ما

انتقائية وي تحديد طبيعة ف         حاسما      عامال معين  للعنف ضد المرأة في بلدمحددة معايير بالسلوك أنماط طبيعة       تشك ل  -8
 هذا العنف.لمناهضة السياسات الرامية 

لبلدان لوضع التنموي ، فإن الهي نفسها د المرأة كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليتكلفة العنف ضعندما تكون حتى  -9
 .العنف ضد المرأةج والسياسات الواجب اتباعها للقضاء على   ه      والن  ةنوع تدخل الدولفرض ي

 احتساب تكاليف العنف األسري: تحديد نطاق الدراسة  -      ثالثا 

 التصنيف  -ألف

 مترابطة من العنف بين األشخاصال        معق دة والشكال األ من   ا واسع      طيفا  ة العنف ضد المرأ ظاهرةتشكل 
،                            ر ض المرأة للعنف داخل األسرةويمكن أن تتع .11التحرش واالعتداء واإليذاء واالغتصابك، الذي تخبره المرأة

إساءة معاملة  هذا العنف كذلك، يمكن أن يشمل (.1                                                         أو في المجال العام و/أو على مستوى المجتمع المحل ي )الشكل 
 .  ا أحد أفراد العائلة أو غريب المعتديكما قد يكون  ،ينن  س      ضد م    ا بالغين أو عنف ضد   ا عنف وأ أطفال

 

                                                
 التي التحف ظات طبيعة على الضوء لتسليط الوثيقة هذه في أ درجت لكنها التدقيق، إلى اإلسكوا وضعتها التي المبادئ تخضع لم 10

 األسري. العنف تكلفة قديربت المتعل قة الوطنية المشاورات في ت طرح ما غالبا 

11 1988) Press, Minnesota of University Minnesota, (Minneapolis, Violence Sexual Surviving Kelly, Liz. 
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         انتشارا  أكثر أنواع العنف هو العنف األسري ضد المرأة 
سوء                                                            على الصعيد العالمي، وقد يت خذ أشكاال  مختلفة، أكثرها شيوعا  

ضمن رتكب   ي ي ذلبدنية واللفظية الالعاطفية والجنسية واالمعاملة 
 عديدة.                               ألنواع العنف المختلفة تعريفات و ة.األسر

تحديد على البحث تصميم جانب أساسي من نطوي ي، هكذا
في ستخدم    سي له تعريف أي العنف ضد المرأة ومن أشكال شكل أي 

دراسة تقدير التكلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن لفريق البحث أن يختار 
 األسريز على العنف األسري، أو أن يجمع بين العنف التركي

دراسات الحالة الرجوع إلى )والعنف ضد المرأة في األماكن العامة 
 إيجابيات كل خيار وسلبياته. فهم مع  (،الثالث المعروضة في الجزء

، من معين                               نطاق دراسة تقدير التكلفة لبلد   اختيارعند و
رف بها دوليا.                       عملية المناسبة والمعت التعريفات المن االستفادة األهمية 

التعريف العملي  يراعيينبغي أن مجموعة مختارة من التعريفات المعترف بها دوليا. و 2وترد في المرفق 
 ( في المنطقة. الممتدةالمختلفة من األسر )األسرة النواة واألسرة  األشكال تكاليف التقدير دراسة المستخدم في 

عن العنف ضد المرأة أنه يشمل العنف الذي ترتكبه أطراف الموجزة ظرة العامة         وض ح الن، ت1 في الشكل
 اقتصادية أو نفسية أو بدنية أو جنسية بطبيعتها. هي في األساسالتي                                     متعد دة، وأنواع مختلفة من السلوكيات 

 العنف أنماط  -1الشكل 

العنف بين األشخاص

الشريك العائلة

الطفلة الطفل س ن الم  س ن الم 

المجتمع المحل ي

أحد المعارف شخص غريب

جسدي

جنسي

نفسي

الحرما  أو اإل مال

 
 .2012الصحة العالمية، عام  مة    منظ  :المصدر

 هيئةاعتمدت اإلسكوا ووقد                                           لعنف ضد المرأة جيدا  على المنطقة العربية. ألنماط االتصنيف العالمي ينطبق 
أن العنف ضد المرأة يحدث في يسلط الضوء على ( الذي 2التصنيف نفسه )الشكل هذا                      األمم المتحد ة للمرأة 

 سواء.                       العام والخاص على حد  زين      الحي 

 ممارسة جيدة: مصر

مكان تقدير تكلفة العنف أن باإلرغم 
 من خاللاألسري والعنف في األماكن العامة 

)الرجوع إلى ية واحد لألسرة المعيش     مسح 
وصى بتقييم أنواع     ، ي (دراسة حالة مصر

 . وقدمختلفة بإجراء مسوح مستقلةالالعنف 
سلطت الجهات المعنية الوطنية في مصر 

منها والضوء على عدد من الصعوبات، 
ألنواع ل                                  الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز مسوح 

األسرة ضمن من العنف الذي يحدث  المتعددة
 النفسيالعبء  وكذلكامة، وفي األماكن الع

            ونظرا  لهذه  .لقى على المجيبين    الم 
تقدير يكتسي                                االعتبارات المتعل قة بالبيانات، 

تكلفة العنف األسري أهمية أكبر للمنطقة 
 .أكبر من الدقة   ا قدرسيضمن العربية و
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 (2017عام لتصنيف العنف )اإلسكوا و يئة األمم المتحدة للمرأة   -2 الشكل

 

 آثار العنف األسري  -باء

على األفراد واألسر األسري                      العواقب الجم ة للعنف                أيضا  النظر في تحديد نطاق الدراسة، من المهم لدى 
                                               تعد د آثار العنف األسري على صحة المرأة وتعليمها ت، 3                 وكما يبي ن الشكل  والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل.

ها ءقدرة المرأة على االستفادة من فرص العمل وأدا العنف األسريعوق ي،        وعموما وفرص العمل المتاحة لها. 
 لمرأةا تبعية ترسيخمن شأن االقتصاد الوطني، كما أن  خسائر في اإلنتاجية تنعكس علىيؤدي إلى ا مفي العمل، م

                                                                                             يؤجج مزيدا  من العنف. وباإلضافة إلى ذلك، للعنف األسري تأثير طويل األجل على صحة األطفال وتعليمهم، أن 
                                              بالنظر إلى تلك العوامل مجتمعة ، يتكبد االقتصاد و. في المستقبل                                            ما قد يحد  من قدرتهم على المشاركة االقتصادية

مالحقة القضائية زيادة االستثمار في مجاالت الوقاية والحماية والإن فه، وعليالعنف. جراء الوطني تكاليف كبيرة 
 هامة. اتتيح للحكومات فرصة تحقيق وفورتوالتعويض قد 
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 تقدير تكلفة العنف األسري في المنطقة العربية  -3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 .p. 10E/ESCWA/ECW/2017/2 ,: مصدرال

 الخطوات المقترحة لتقدير تكلفة العنف األسري في المنطقة العربية  -      رابعا 

         عددا  من تقدير تكلفة العنف األسري،                                           بناء  على تجربتها في دعم الدول العربية في ،وضعت اإلسكوا
تراعي هذه الخطوات خصوصية المنطقة و. تقدير هذه التكاليفعملية وطنية لوإنجاز بدء لالخطوات العملية 

البيانات المتاحة في المنطقة، محدودية . كما تأخذ في الحسبان        التمل كوضمان في اآلراء  والحاجة إلى بناء توافق
 ، يشمل نموذج 4                   . وكما يبي ن الشكل على نحو مالئمبيانات وإدارة الراءات تضمن جمع إجوفي اآلن ذاته تضع 

 مرحلة التنفيذ.  (3)مرحلة المشاورات الوطنية  (2)المرحلة التحضيرية،  (1)ثالث مراحل: هذا المشروع 

لية نطاق العم     حد د يإذ أن ذلك الدراسة، غرض في المرحلة التحضيرية، من األهمية بمكان توضيح 
ها. وتشمل مرحلة المشاورات الوطنية إقامة شراكات أنواع التكاليف التي ينبغي تقديروالمنهجية األنسب لتنفيذها و

الجهات للعملية والتزامها باالسترشاد بالنتائج التي هذه مع الجهات المعنية وفيما بينها، ما من شأنه أن يضمن فهم 
استراتيجية البحث موضع التنفيذ. التي توضع فيها لة التنفيذ، لي ذلك مرحتتوصل لها إلصالح السياسات. وت

 العنف األسري

 التعليم الصحة

 العمل

الوضع )العقلي والجسدي 
 والنفسي والجنسي(

 االقتصاد الوطني والمجتمع

المالحقة  الحماية الوقاية
 القضائية

 ويضاتتع

 التأثيرات

 ينطوي على تكاليف عالية

 تقليل فرص العمل للمرأة والقدرة على

 خسائر في اإلنتاجية المحتملة  ي

يؤثر على 
 المرأة

يؤثر على 
 المرأة

يثني المرأة 
 من البحث عن

ة االجتماعية المكان
واالقتصادية 

المتدنية للمرأة 
 تفاقم خطر العنف

التعليم المحدود للمرأة وضعف  •
صحتها له آثار غير مباشرة 

 على الجيل التالي

ترتبط مشا دة العنف في مرحلة  •
الطفولة باحتمال التعرض للعنف 
أو ارتكابه في وقت الحق من 

 الحياة

ي صحة األطفال وسلوكهم     ترد  •
 وتحصيلهم التعليمي

 يزيد اإلنفاق على

file:///C:/Users/589307/Downloads/arab-women-report-violence-against-women-arabic_0.pdf
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             ا  من مكونات مدائ   ا بناء القدرات مكونللمزيد من ضمان استمرار التزام المعنيين بهذه العملية ومأسستها، يكون  و
 ن التفاصيل.                                                 من هذه المراحل، كما تتضمن األقسام التالية مزيدا  م    كال  4                    تكلفة. ويبي ن الشكل العملية احتساب 

 حة لمشروع تقدير تكلفة العنف األسري               المراحل المقتر   -4الشكل 

المرحلة التحضيرية

(تقرير)

مرحلة المشاورات الوطنية

 خطة تشغيلية وطنية مصممة خصيصا   

مرحلة التنفي 

إجراء مس  وطني ل سر 
المعيشية

لتطوير المس   عقد اجتماعات فنية 
 والتحق ق م  صحته

جمع البيانات

تحليل البيانات

كتابة التقارير

إجراء مس  حول تقدير تكلفة 
توفير الخدمات

تحديد إمكانية حصول الناجيات على الخدمة

جمع البيانات

تحليل البيانات

كتابة التقارير

وضع موا نة مراعية لقضايا 
الجنسي  على المستو  الوطني

مراجعة الموا نات الوطنية والقطاعية

كتابة التقرير

حملة التوعية

رأة
م
ضد ال

ي 
ر
س
أل
  ا

عن
ة ال

كلف
ل ت
و
ح
ة 
س
را
ر د
وي
ط
ت

 
طنيي

و
ة ال

ح
صل
م
ب ال

حا
ص
ت أ

را
د
ة ق
مي
تن

 

 المرحلة التحضيرية  -ألف

 تحليل السياق

بغي ينتكلفة وفي أي عملية تقدير  .12ةيشاركتعملية باستخدام دراسة تقدير التكلفة الشروع في من المهم 
؛ تيوجود إطار سياسا ؛العنف األسريب ةتعلقمتشريعات ونوع : وجود باالعتبارأخذ العناصر األساسية التالية 

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

2013) ok,(Bangk Violence. to Subjected. 
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 ومعلومات أخرى ت بياناونوع التصدي له؛ وجود  العنف األسري أوللحيلولة دون وقوع مناسبة الدمات الخ
 في البلد.

                                              بلد المعني فريق البحث من التوص ل إلى فهم أفضل إلطار القانوني وإجراءات العمل في اللتحليل       يمك نو
الجهات         فضال  عن                                                                    تحديد الجهات المعنية أداة  مفيدة في التعر ف على الشركاء المحتملين، كما أن للسياق الوطني. 

ية ر كل من الجهات المعنادوأ                                ينبغي أن يتطر ق هذا التحليل إلى  ،وباإلضافة إلى ذلك المستفيدة الرئيسية والثانوية.
االفتقار إلى بيل          اة، من ق    لب                   االحتياجات غير الم وتوثيق                                                   ومسؤولياتها في كشف الثغرات. ومن المهم أيضا  تحليل 

 وافتقار المناطق المعزولة والريفية إلى الخدمات. الموارد البشرية والمالية

ديرها والتعريفات نوع التكاليف التي يمكن تقوخاصة تكلفة، التحليل السياق نطاق عملية تقدير حدد يو
              ات باعها، كما جري التي سيوالطرق العنصرين على اختيار المنهجية ويؤثر كل من هذين  التي ينبغي استخدامها.

ف وآليات االستجابة واإلطار القانوني القائم في         المستهد جمهور مثل المن عوامل عدة، بالحسبان أن تؤخذ نبغي ي
                          المشروع سيتمك ن من الحصول يعمل على الذي ضافية هو ما إذا كان الفريق االعتبارات اإلبين البلد المعني. ومن 

 الوطنية واستعراضها.وازنة لماعلى وثائق 

لالطالع  3في وزارات )المرفق الرئيسية كافة الجهات الوطنية المعنية مع  مقابالتإجراء كذلك ينبغي 
لداخلية والتعليم والصحة واإلحصاءات، وما إلى مثل الشؤون االجتماعية والمالية وامن أسئلة المقابالت( على 
لخدمات. ومن المهم             التي تقد م اتلك                   المعنية، وال سي ما  مات غير الحكومية                                 كما يتعي ن إجراء مقابالت مع المنظ  ذلك.

ينبغي أن ينتج تقدير تكاليف العنف ضد المرأة. و عن                                           العمل الميداني باستعراض الدراسات المتوف رة هذا استكمال 
التالية التي الخطوات  حولتوصيات يقدم وبالتفصيل نتائج يوضح ال لتحليل السياق      موجز        تقرير كله عن ذلك 

 اتخاذها. يتعين 

 مرحلة المشاورات الوطنية  -باء

                                                مرحلة المشاورات الوطنية جانبا  أساسيا  من جوانب       تمث ل
لحكومة راك امشروع تقدير التكاليف. وفي هذه المرحلة، تبرز أهمية إش

                                       ، وال سي ما األطراف الحكومية المشاركة في على أرفع مستوى ممكن
وطني رفيع المستوى                                                 المرحلة التحضيرية. ومن المهم  أيضا  إنشاء منبر 

مشروع  حوكمة                                                        لضمان االلتزام بتبادل المعلومات المتوفرة. وفيما يتعل ق ب
مات غير   ظ أو المن الحكومة هذه المهمةتقود أن كن تقدير التكلفة، يم

 أمثلة دولية(. 1الحكومية أو اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة )الجدول 

 

 ممارسة جيدة

التي تتوصل نتائج ال اعتمادلضمان 
وصى بالقيام                    البحوث وتنفيذها، ي لها 

، بقيادة الشركاء              بمشروع متعد د 
                   يمكن للمنظ مات غير و حكومية.

 الدعوةمفيد في                        الحكومية أن تقوم بدور 
إجراء دراسة بالحكومة بضرورة قيام 

 .لتقدير التكلفة
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 الحوكمةخيارات   -1الجدول 

 مشروع بقيادة الحكومة :2004لعام  المملكة المتحدة

المساواة في شؤون                      كل ف المكتب الحكومي ل ،2003في عام 
اسة ردب Sylvia Walby يلفيا والبيس ةالمملكة المتحدة البروفسور

العنف األسري )دراسة المتعلقة بالبيانات المتوفرة الفجوات في 
فو     موظ وقدم اء دوليون في إعداد البحث، وقد ساهم خبر (.2 الحالة
 .يرةمشورة خب والموارد في وزارة الداخلية االقتصادتحليل  وحدة

من تقرير  حجم العنف األسري وطبيعتهعن استقيت البيانات و
 عن مسح الجرائم في بريطانيا. 2001عام 

 غير حكوميةة مشروع بقيادة منظم :2008 أوكرانيا

لحقوق المرأة في أوكرانيا، بدأت منظمة غير حكومية 
لتكلفة، بالشراكة مع ل             عملية تقدير  أوكرانيا(-السترادا)

معهد الدراسات االجتماعية ووزارة الداخلية )مركز 
 (.2008، اني الدولي لحقوق المرأةا األوكرالستراد

 مشروع بقيادة اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة :2015 مصر

بالشراكة مع الجهاز التي أجريت دراسة الصندوق األمم المتحدة للسكان      نس ق في مصر، وبقيادة المجلس القومي للمرأة، 
                                                   جنة استشارية وطنية إلدارة هذا المشروع الذي ن فذ على             وقد أ نشئت ل(. 1 )دراسة الحالة واإلحصاءالمركزي للتعبئة العامة 

                                                                                               واست عين خالله بخبراء دوليين ووطنيين في علم االقتصاد. وأجريت مشاورات مع الجهات المعنية من وزارات  ،نطاق البلد
                                                       ومؤسسات ت عنى بتقديم خدمات الحماية واالستجابة للناجيات.

ما يقارب ي مليار جينيه مصري أ 6.15نساء واألسر المعيشية في مصر قد تبلغ رت الدراسة أن تكلفة العنف األسري لل    وقد 
معدالت العنف  تاستمرما للدوالر الواحد( إذا  ةمصري اتجنيه 8مليون دوالر أمريكي )على أساس سعر صرف قدره  769

 .(*)على ما هي عليه

جنيه مصري، تجدر  35,000ر، التي بلغت تكلفة الدراسة فيها ما يقارب مكلف للغاية. وفي حالة مص                                  إجراء دراسة لتقدير التكلفة مشروع  (*)
الكمية،                                                                                                                             اإلشارة إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء قام بجزء رئيسي من الدراسة. ولو لم يقم موظ فو هذا الجهاز بتحليل البيانات

 لدراسة.                                                          لتعي ن توظيف باحثين خارجيين، ما كان من شأنه زيادة تكاليف ا

 مرحلة التنفيذ  -جيم

يشمل و .13يمكن تقدير تكلفة العنف األسري بطريقتين رئيسيتين: تقدير تكلفة المشكلة، وتقدير تكلفة الحل
قات النفالتي تتراوح من ، األسري عنفاللى            المترت بة ع االقتصادية واالجتماعيةالمشكلة تقدير التكاليف تكلفة  تقدير

المجتمع. وفي على               القتصاد الكل ي اتكاليف إلى  فراد واألسر المعيشية من أموالهم الخاصةاألكل من دها           التي يتكب 
العنف ومعالجة آثاره لحيلولة دون وقوع المقابل، فإن إحتساب تكلفة الحل يقضي بتقدير تكلفة الموارد الالزمة ل

أن دة، ولكن في الحالة األخيرة، يمكن ، مسوح األسر المعيشية أدوات مفيكلتيهما والتخفيف من حدتها. وفي الحالتين
 (. مالحقة القضائيةلتقدير تكلفة الحل )الوقاية وتقديم الدعم والكأداة زنة مراعية لقضايا الجنسين واوضع مستخدم   ي 

 تقدير تكلفة العنف األسريلدى العتبار نبغي أن تؤخذ باالتي يالقضايا  -1

 مبادئ توجيهية أخالقية )أ(

الناجيات الذي يلحق بلتقليل الضرر و على اعتبارات أخالقية هامة.وع من البحوث إجراء هذا النينطوي 
في و .14                                                      ونشر البحث البروتوكول الذي وضعته منظ مة الصحة العالميةنبغي أن يتخلل تصميم وتنفيذ يوالباحثين، 

                                                
13 3 p. ,PAPER.4 E/ESCWA/ECW/2017/TECHNICAL. 

14  against violence domestic on research for recommendations safety and ethical rst:fi women “Putting WHO,

2001) Organization, Health World (Geneva: women”. 

file:///C:/Users/589307/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UNLK3ZOL/E/ESCWA/ECW/2017/TECHNICAL%20PAPER.4
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ه إلى                  لمهم أيضا  التنب وضع سالمة الناجيات النفسية والجسدية فوق كل اعتبار. ومن انبغي ، يكافة مراحل الدراسة
  الوقت الالزم للحصول على موافقة مجلس أخالقيات البحوث المعني.

 اختيار الموقع ب()

 مختلفة،يمكن القيام بدراسة تقدير التكلفة على مستويات 
ولكل منها ي والمستوى الوطني،                              ألسرة المعيشية والمجتمع المحل ا

دراسة على مستوى ال ز                                 وسلبيات واستخدامات محد دة. وسترك مزايا 
على التكاليف تقدير ل                                             السلطة المحلية )المدينة أو البلدية مثال ( على 

، شملخيار األالأما ي.                                     مستوى األسرة المعيشية والمجتمع المحل 
إجراء فيتطلب الوطني، مستوى تقدير تكلفة العنف األسري على الك

 الوطني. ى مستومي الخدمات على ال    مقد لل لألسر المعيشية و  ث م      مسح م 

 على عواملاألكثر مالءمة الدراسة تحديد نوع        يتوق ف و
، غير أن مستوى المعلومات المتاحة عامل رئيسي. فعلى سبيل     عد ة

تكلفة على المثال، في المملكة المتحدة، أجريت أولى دراسات تقدير ال
على جمع المعلومات المطلوبة من                                      ن العمل مع مقد مي الخدمات في المدينةيالباحث كان بمقدور، إذ مستوى المدينة

                   مع الخبراء لسد  أي المقابالت و                                                                   خالل السجل ات اإلدارية والمقابالت التي أجريت مع المستفيدين من الخدمات
، أصغر                     التي ت نفذ  على نطاق                       أيضا ، إذ أن الدراسات                                         وارد المتاحة إلجراء الدراسة عامال  حاسما الم      تشك ل ثغرات. و

             أقل  تكلفة.  ،اطقمستوى المنعلى أي 

اختيار مستوى إجراء الدراسة التباين في مدى انتشار العنف على ر             التي قد تؤث األخرى ومن العوامل 
                         مناطق دون إقليمية معي نة لدى  تإذا كانفنوع الخدمات ونطاقها.  الكبير فيتفاوت في المناطق دون اإلقليمية أو ال

الناجيات تكاليف أكبر. وفي المناطق التي كبد تأن تحتمل ي، رهاأعلى بكثير من غي العنف األسريمن مستويات 
مناطق التجميع التقديرات من قد يثبت أن ال ينظر فيها واضعو السياسات إلى العنف األسري على أنه مشكلة، 

ميع بتجإحتساب التكلفة الوطنية اإلجمالية غير أن الوطني. المستوى ر من تقدير التكلفة على ثمختلفة فعال أكال
إن ض صحة التقديرات. وعليه، ف    تقو يمكن أن ما إلى الدقة التجريبية، من المناطق المختلفة قد يفتقر التقديرات 
 أحد الخيارات. يكون           محد دة قد مناطق على مستويات  لفةتقدير التك

 توفر البيانات )ج(

سري على نحو دقيق دون ضمان تقدير تكلفة العنف األلأهمية محورية متانتها لجودة مصادر البيانات و
الحيلولة . ومن شأن التقدير الخاطئ لتكلفة العنف ضد المرأة تقويض الجهود الرامية إلى فيها مبالغةالأو  هاتقليل

تحديد التقليص إمكانية                                               سياسات المساواة بين الجنسين وبرامجها، فضال  عن تقويض هذه الممارسات ودون 
ف به للعنف                             اعتماد تعريف م ق ت ضب ومعتر ومن الضروري لموارد. لالصحيح تخصيص الألولويات والمناسب ل
، إليضاح المسائل المدرجة في الدراسة وتلك المستبعدة منها،     أوال  ،وذلك لعملية تقدير التكلفة المقترحة،األسري 

 إلنجاز التقديرات.  الضرورية، لتحديد مجموعة البيانات        وثانيا 

أثره ومدى العنف عن متينة توفر بيانات على ملها تقدير تكلفة العنف شياختيار العناصر التي سيعتمد و
قائمة مرجعية بالبيانات اإلدارية التي يمكن استخدامها )من قبيل العمر           عد  تجميع   ي ، ا. لذفرادىالمباشر على النساء 

 ممارسة جيدة

وصى                  لحجج المقد مة، ي ابالنظر إلى 
        متعد دة في مواقع بإجراء عملية تقدير التكلفة 

  .لةثم  م محليات في مناطق دون إقليمية و/أو 

                                   باإلضافة إلى المتغي رات الديمغرافية 
أن تشمل ينبغي واالقتصادية المعتادة، 

المؤشرات المستخدمة لتحديد تمثيل المناطق 
أنماط السلوك على المستوى الوطني 

      تقب ل مدى            المتعل قة بوفي هذه الوثيقة  ورةالمذك
له، كما  العنف األسري وبمستوى االستجابة

 يرد في هذه الورقة.
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غياب البيانات          م ة. وفي اهالاألولى  اتخطوالمن وعدد األيام في السجن( ى لمرضالوطني لل    سج الوالجنس و
لكن ، تقدير للكلفة ذات سمعة جيدةاالستفادة من دراسات يقوم على بديل     هج              يمكن اتباع ن  ،عالية الجودةالتينة الم

 .مشابهةمنجزة في سياقات تكلفة ضي اعتماد تقديرات تهج يق              اتباع هذا الن 

دول تعتمد فيه وضع على سبيل المثال، في 
ة )تقديم الخدمات صحيالللرعاية شابهة      ما  م    ن ظ 

 "ألف"                    (: تتوف ر في الدولةحصولمكانية الإوالتمويل و
لتكلفة معقول بيانات عالية الجودة تسمح بإجراء تقدير 

أخرى في المنطقة ذات سياقات      دوال ، لكن الوحدة
خدام ستا قد يكون مكانية. إلى هذه اإلقد تفتقر مشابهة 

وحدة عن تكلفة ال"الف"  بيانات الدولةهذه الدول 
ما شابه                              توف ر في الدول ذات السياق الميإذا لم و.       مبررا 

عالية الجودة لتقدير تكلفة الوحدة، البيانات ال يكفي من
جريت في   أ االستعانة بتقديرات تكون الخطوة التالية 

حديد تقييم ما إذا كان من المعقول تمناطق أخرى و
وإذا تعذر ذلك،  .وجه التشابه واالختالف السياقيةأ
الكثير من ها ييعترإصدار تقديرات   من    بدال  ،نصح  ي 

مع االشارة بوضوح  ة،األخطاء، استبعاد الوحدة المعني
 اإلجمالية. لفةإلى غياب هذه الوحدة من تقديرات التك

يات التي تواجه عملية تقدير تكلفة           ومن التحد 
                     في منطقة معي نة، مثل  دول         عبر عد ة العنف األسري 

إذا لم تكن فمقارنة. لة اقابليدي تحالمنطقة العربية، 
تكاليف قابلة للمقارنة              وللتوص ل إلى  .التكلفةمقارنة تقديرات                           أو قابلة للمقارنة، ال يصح متكافئة مصادر البيانات 

العنف و/أو                            شيئا  قابال  للقياس حول مدى  تعكسينبغي لالختالفات بين دول هذه المنطقة أن  ،عينةمنطقة معبر 
نات وتمثل بيا ختالف في دقة أو نوعية مصادر البيانات التي تقوم عليها التقديرات.اال        بدال  من عنه  اآلثار الناجمة

           إلى الدق ة  توإن افتقر ،م في بعض البلدان     ستخد     الم  عن العنف القائم على نوع الجنس نظام إدارة المعلومات 
 تي تفتقر إلى إحصاءات بشأن هذا النوع من العنف.يمكن استخدامها في البلدان ال       وأداة  نقطة انطالق جيدةالكافية، 

ساسية األمعايير الاعتماد ب Walby and others )2017)15 16ودراسة  (Walby and Olive )2014 وتوصي دراسة
 .نقطة انطالق جيدة لتقييم البيانات المتاحةك لجودة البيانات

 

                                                
15  Union” European the in violence based-gender of costs the “Estimating Olive, Philippa and Walby Sylvia

2014) Union, anEurope (Luxembourg,. 

16  (Bristol, men” and women against violence of measurement and concept “The others, and Walby Sylvia

2017) Press, Policy. 

 معايير جودة البيانات العامة

 شمولية تغطية البيانات •
 المتانة •
 االنتقائية •
 قابلية التكرار •

 معايير خاصة بالعنف للبيانات اإلدارية

 سجل العنف •
 اراألعمال )والنوايا( واألضر •
 رات حسب نوع العنف       المتغي  •
 العنصر الزمني للعنف •

 سجل األبعاد الجنسانية للعنف

 جنس الناجي •
 جنس المعتدي •
 العالقة بين المعتدي والناجي •
 جنسي                       ما إذا كان للعنف جانب  •
 بنوع الجنس       مرتبط                        ما إذا كان للعنف دافع  •
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 المنهجية ونوع التكاليف )د(

النتائج. تثليث  (                        مقابالت مع مقد مي الخدماتالوح األسر المعيشية ومس) مختلطةطرق يتيح استخدام 
أن تؤخذ                       أيضا  في إعداد المسوحنبغي كما ي ،                                      تو فر البيانات اختيار الطريقة أو الطرق       سيوج ه ،      آنفا                ولكن، كما ذ كر 

 تحليل السياق.  هاحددي          أي  ثغرات باالعتبار 

تقدير شمل يمكن لعملية تقدير تكلفة العنف األسري أن تو
مجموعة من التكاليف االقتصادية واالجتماعية. ويمكن تصنيف هذه 

مباشرة ملموسة، أو غير مباشرة التكاليف في أربع فئات رئيسية: 
 .ملموسة، أو مباشرة غير ملموسة، أو غير مباشرة غير ملموسة

لتكاليف أما ا                                                      للتكاليف الملموسة المباشرة وغير المباشرة قيمة  نقدية، و
. وسيتم فال قيمة نقدية لها الملموسة المباشرة وغير المباشرةغير 

                                         التطر ق بالتفصيل إلى هذه التكاليف أدناه.

خدمات لل                                                 قد تهدف الدراسة كذلك إلى توق ع التكاليف المحتملة 
، إذ أن مجموعة صغيرة ةكاملاستفادة منها المتاحة عند االستفادة 

لعنف األسري عند                     غن فعال  عن تعر ضهن ل                  فقط من النساء يبل 
                                    إذا ما ع رف معدل انتشار العنف األسري وحصولهن على الخدمات. 

                                                 ومعد ل حاالت العنف األسري وتكلفة تقديم خدمة محد دة  بين النساء
 تقدير الطلب المحتمل على الخدمات.ئذ للشخص الواحد، يمكن عند

                      في التكاليف المتغي رة  الوقت نفسه،، في نظرال، من المهم الواحد شخصلالحتساب تكلفة تقديم الخدمات لو
)التي ال تختلف  )التي ترتفع مع إزدياد عدد المستفيدين من الخدمة( والتكاليف الثابتة أو غير القابلة لالسترداد

ال تتغير تكلفة الحمالت اإلذاعية بازدياد أو انخفاض عدد المستمعين،       مثال ، باختالف عدد المستفيدين من الخدمة(. ف
                                                                   كلفة تأمين المسكن والفراش قد تتغير جذريا  مع زيادة عدد المستفيدين.غير أن ت

 تقدير تكلفة العنف األسري على مستوى األسرة المعيشية -2

 تحديد سلوك طلب المساعدة )أ(

                                                                في تقدير تكلفة العنف األسري على مستوى األسر المعيشية، وال سي ما في         المهم ةأولى الخطوات تتمثل 
تي يتعرضن للعنف، الفي تحديد سلوك طلب المساعدة لدى النساء ال زمة،قر إلى البيانات الالالتي تفت األماكن

التي ينبغي توفيرها. وتكمن أهمية هذه الخطوة المتوفرة أو الخدمات العامة أو الخاصة ونطاق  نوعإلى باإلضافة 
 ي تتكبدها النساء من أموالهن الخاصة. تحديد الخدمات التي ينبغي إدراجها في تقدير النفقات التأنها ضرورية لفي 

                                           أداة  مفيدة يمكن تطبيقها في تحديد سلوك طلب  (tree branch model)                          وي عد  نموذج "فرع الشجرة" 
تقدير تكلفة            عموما  لدى التي تؤخذ في الحسبان المختلفة فئات الخدمات ل نماذج 4في المرفق ترد المساعدة. و

صحية، والعدالة الجنائية، والخدمات القانونية المدنية، واإلسكان والمأوى، الخدمات ال :17العنف بين األشخاص

                                                
 األسري. العنف على األشخاص بين للعنف بعتَّالم  الشجرة فرع نموذج تطبيق يمكن 17

 ممارسة جيدة

للعنف األسرى إذا أجريت دراسة انتشار 
البيانات المتولدة  تم   خد             لسابقة، است في السنة ا

 منها.

إدماج أسئلة تجدر المناداة بحيثما أمكن، 
األسري محددة بشأن تجارب العنف 

 االنتشارمسوح واستخدام الخدمات في 
الصحية مسوح الخدمة ) القائمةالوطنية 

الصحية الديمغرافية، لمسوح الوطنية، وا
العنقودية المتعددة المؤشرات(، المسوح و

 إجراء مسح مستقل.  من    بدال 

األموال،  ت                            وإذا لم يكن ذلك ممكنا  وتوفر
وطني النتشار العنف مسح يمكن إجراء 

وتكاليفه، كما كان الحال في مصر األسري 
 )دراسة الحالة األولى(.
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أنواع مزودي الخدمات مثل العيادة  نه المرأة إلى نوع م                                                  والخدمات االجتماعية. وقد تتمث ل نقطة االنطالق في توج 
 .المأوىالصحية أو مركز الشرطة أو إحدى جهات المساعدة القانونية أو 

                              على هذه الخطوة األولى، ال سي ما    ن   م   د   ق   ي  لنساء في معظم بلدان جنوب الكرة األرضية الغير أن أغلبية ا
هذا االفتقار إلى . المالجىءإلى الذهاب                                                                   فيما يتعل ق بالذهاب إلى مراكز الشرطة أو طلب المساعدة القانونية أو 

           يعكس أيضا  ، ول العنف األسري    تقب مدى ة بأنماط السلوك المتعلق           جزئيا  إلى مدفوع فادة من الخدمات المتوفرة ستاإل
 يتعرضن للعنف األسري. الالتيالسياسات باحتياجات النساء اهتمام      قل ةبسبب الخدمات المتاحة االفتقار إلى 

التي يتعين أخذها في المحددة لخدمات ل      واضح            إلى تعريف         المحل ي  في السياقتحديد الخدمات المتاحة وسيؤدي 
 تقدير تكلفة العنف. الحسبان في عملية

واعتمادها عند تحديد سلوك طلب المساعدة لدى النساء، يمكن استكشافها متعددة         وأدوات    ج   ه   ن وهناك 
قصد، عن أو    ا من النساء، عشوائيمجموعة اختيار يجري هج،                                 يرتكز على المشاركة. وفي هذا الن     هج               ومنها اتباع ن 

مرأة تتعرض للعنف األسري بطريقة سردية قضية إم إلى المجموعة      وتقد أو نصف يوم.  يوم كاملل     معا  وجمعهن 
أو التي لمرأة ستتخذها االتي االفتراضية اإلجراءات تحديد                          بعدها، ي طلب من المجموعة و                      ت ترك نهايتها مفتوحة. 

وما  مات المتاحة لها،              األشخاص والمنظ عن د، مع طرح أسئلة         ي المحد               المجتمع المحل ذلك في  خذها   تت أن يمكن 
اني، البي Venn           وي فيد رسم . أو دائري (Venn diagram) في رسم بياني ات                      ت سج ل اإلجابات والنقاشوإلى ذلك. 

الهياكل التنظيمية أو  وأفي تحليل المسافة االجتماعية  (chapati diagram) شباتيالرسم البياني                المعروف أيضا  ب
 .هج(                       عن كيفية تنفيذ هذا الن ولمزيد من التفاصيل ضيحي تومثال لالطالع على  4المرفق العالقات المؤسسية )

تحديد سلوك طلب ل                           العنف كمصدر  آخر للمعلومات من الناجيات من دخالت                 مكن االستعانة بم تحيثما أمكن، و
البحث نبغي اإلشارة إلى ذلك في ت، أو أكثر خدماتال ي        من مقد مواحد المساعدة. وبما أن النساء قد يتواصلن مع 

 إلى فهم نمط اإلحاالت.الرامي 

 معيشيةالالتكاليف المباشرة من األموال الخاصة لألسرة  (ب)

يتعرضن للعنف األسري الحتساب التكاليف التي  الالتيمن الضروري تحديد سلوك طلب المساعدة لدى النساء 
للبلد االستفادة من النتائج بتحديد هذا السلوك، يمكن ف .يجة هذا العنفتنأموالها الخاصة  تتحملها األسر المعيشية من

                                                                                              صة من الدراسات المتوف رة حول أنواع الخدمات المتاحة للنساء، وتطويرها بحيث تعكس السياق المحل ي.      ستخل     الم 
كذلك، يمكن للدراسة االسترشاد بهذه المعلومات لالطالع على نوع الخدمات التي قد تستفيد منها األسرة المعيشية 

                                            تكلفة المواد المحد دة في الدراسات الموجودة، يسية و                                 كاليف. واستنادا  إلى الخدمات الرئوالتركيز على تقدير الت
 تتكبدها األسر المعيشية:          كثيرا  ما يلي أنواع التكاليف التي  فيما

 ع التكاليف التي تتكبد ا األسر المعيشيةنو  -2الجدول 

 اإليواءالسكن و نائيةالعدالة الج تكاليف الرعاية الصحية
 اتللناجي مراكز اإليواء السجن الرعاية في غرف الطوارئ

 )فنادق وما إلى ذلك(السكن المأجور                  المد عون العامون ياتالمستشففي العالج 
 اإلقامة مع األسرة/األصدقاء أوامر الحماية الطارئة زيارة العيادات الخارجية
  قييد المؤقتأوامر الت العناية في مراكز الرعاية

   العناية باألسنان
   رعاية الصحة النفسية

   األدوية
   الخدمات اإلسعافية
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 اإليواءالسكن و نائيةالعدالة الج تكاليف الرعاية الصحية
   العمليات الجراحية
  الخدمات االجتماعية الخدمات القانونية

  المشورة الوساطة
  إعادة التأهيل الطالق

  الوضع تحت المراقبة ةالقانوني ةستشاراال
   أوامر الحماية الطارئة

   مؤقتالالتقييد  أوامر

هذه فيما يتعلق برئيسية للحصول على معلومات  يطلبن المساعدة أداة لالتيه                االستبيان الموج       يشك ل 
تجارب النساء في العنف من جانب أفراد األسرة، وذلك ف     تكش   س ي                                         التكاليف. ويمكن تضمين هذا االستبيان قسما  
األسرة ضمن شكل عنف اقتصادي أو نفسي أو بدني أو جنسي على لتحديد مدى انتشار العنف األسري أو حدوثه 

 غ  َّل   ب                                                                                                   المعيشية. كما يمكن أن يشمل هذا االستبيان أسئلة متابعة حول اإلصابات والخدمات المطلوبة بعد كل حادثة ي 
دمات لقاء الحصول على الخ األساسية من األموال الخاصةالنفقات        ت صن ف و .السابقة 12عنها في األشهر الـ 

وتكاليف  مواصالتشكوى في مركز الشرطة( وأدوية وتكاليف  رسوم تقديموكرسوم )مثل أتعاب الطبيب 
                                                                        . وتتحم ل الناجيات واألسر المعيشية أيضا  تكاليف إضافية الستبدال الممتلكات على األغذيةاتصاالت ونفقات 

 وما إلى ذلك(                            الهواتف النق الة والمركبات،و)األطباق واألجهزة المنزلية واألثاث 

 ألسر المعيشيةا التي تتكبدها التكاليف غير المباشرة )ج(

                             ، غالبا  ما يتض ح أن التكلفة الناجمة عن العنف األسريمن األموال الخاصة المباشرة النفقات إلى جانب 
بمن فيهم                                             للناجيات فحسب، بل ألعضاء األسرة اآلخرين أيضا ،ال انخفاض الدخل واإلنتاجية،  تأتي نتيجةاألكبر 

العمل غير مدفوع ب                           عد ة، وال سي ما فيما يتعل ق تحديات . وتطرح عملية تقدير التكاليف غير المباشرة المعتدي
 األجر.

تشارك المرأة في أربعة أنواع رئيسية من األعمال، وفيما يلي أنواع األسئلة التي قد في المنطقة العربية، 
 :18يمكن طرحها لكل من هذه األنواع

 بأجر، حسب تعريف السوق ةالعامل (1)

في األسبوع العمل عدد ساعات العمل اليومية وعدد أيام تتعلق بطرح أسئلة واضحة  نبغيفي هذه الحالة، ي
يجب الحصول على بيانات عن األجور في الساعة وفي اليوم وفي األسبوع ووعدد أسابيع العمل في الشهر. 

جزء من يوم لالفرصة البديلة ليوم العمل الضائع أو حتى  كلفةتساب تحا                                واحتساب األجر اليومي للتوص ل إلى 
                                                                                                   العمل. وينبغي أيضا  جمع بيانات عن الخصائص الوظيفية الستنتاج البيانات الناقصة باستخدام تقنية االنحدار 

 .انفسه الخصائصلهم                                                                                     المتعد د )تحليل احصائي(، الذي يوف ر قيمة بديلة لألجر باستخدام البيانات المتاحة ألفراد 

 صاحبة العمل/العاملة لحسابها الخاص (2)

و/أو خسارة المفقودة عدد األيام حول جمع معلومات و متوسط الدخل اليومي عنطرح أسئلة نبغي ي
 مع تقدير حجم الخسارة مقارنة بيوم العمل العادي.  ف األسرياإلنتاجية بسبب العن

                                                
18  and domestic unpaid females: Egyptian to value monetary ng“Imputi Gadallah, May and Mahmoud Douaa

56-31 pp. (2011), 1 No. 13, vol. Policies, Economic and Development of Journal work”, care. 
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 (األسري)أو غير األسري العمل في األجر  ةغير مدفوع ةعامل (3)

لحصول على بيانات نبغي ايو                                                                   ب تعريف السوق، يعتبر هذا النوع من العاملين جزءا  من القوة العاملة. حس
باستخدام و(. أو خارجها في مؤسسةو ،عن الخصائص الوظيفية )المهنة والقطاع والنشاط االقتصادي واالستقرار

دام يمكن احتساب اإليرادات باستخ ،الوظيفيةالخصائص كذلك رات الديمغرافية و      لمتغي مع ا                        تقنيات االنحدار المتعد د 
 .نفسها الخصائصلها  األجر التقديري المرأة عاملة

 العمل المنزلي وأعمال الرعاية (4)

ألعمال المنزلية تعتبر ا ال حسب تعريف السوق
تقدير القيمة النقدية لهذا النوع ل. و                     أو أعمال الرعاية عمال 

                إذا ما أست خد م وج.   ه        من الن عدد من العمل، يمكن اتباع 
                                                   االستبدال المعم م )أدناه القسم المتعل ق بقياس العمل     هج   ن 

إجراء مسح )استبيان( نبغي يغير المدفوع األجر(، 
أجر تقديري الوقت، باإلضافة إلى وضع  لكيفية استغالل

  .ساعة العملل

في المنطقة  ينبغي النظر في العوامل التالية
 :العربية

 لنساء في سوق العملمشاركة امدى ونوع  )أ(

تها                                         استنادا  إلى بيانات مستمدة من نماذج أعد 
متوسط مشاركة المرأة في بلغ                       منظ مة العمل الدولية، 

 20.9القوة العاملة الرسمية في البلدان العربية اإلقليمية 
، أي أقل من ثلث نسبة مشاركة 2017في عام  المائةفي 

سبة ضئيلة (، وهي نالمائةفي  75) الرجال في المنطقة
في  48.7                                       للغاية مقارنة  بالمتوسط العالمي البالغ 

مشاركة النساء في  تقتصروفي الغالب،  .19ئةاالم
 ةالحكوميفي اإلدارات العمل القطاع الرسمي على 

في النساء مشاركة وفي حين ترتفع وبأجور متدنية. 
أن     إال  ، يالتعليم ارتفاع مستواهنبسوق العمل 

تناقص يعنف األسري لل تعرضالعن  فصاحاإل
 التعليمي.ى مستوالبالتوازي مع ارتفاع 

 

                                                
19 Paper.6 E/ESCWA/ECW/2017/Technical. 

 ممارسة جيدة

ترد تفاصيل طرق حساب الخسائر في اإلنتاجية للعمل 
. 5المرفق المدفوع األجر وغير المدفوع األجر في 

ويتوقف اختيار الطريقة )المنهجية المحاسبية، االقتصاد 
                                                   القياسي، مطابقة درجة الميل( على مدى توف ر البيانات 
                                                     ودرجة الدقة المطلوبة. وت عد  المنهجية المحاسبية أبسط 
منهجية يمكن اتباعها إذا ما توفرت البيانات األساسية عن 

خل من بيانات                                     أيام العمل المفقودة وع رف متوس ط الد
المسوح وغيرها من المصادر الثانوية. غير أن هذه 

 تكونالطريقة تفترض أن كافة أيام العمل المفقودة يمكن أن 
ب عن                                     العنف. وفي حين يمكن تقدير مدى التغي نتيجة فقط 

العمل، فإن تقدير الخسائر في اإلنتاجية أكثر صعوبة 
من شأن كل  باستخدام المنهجية المحاسبية. وفي المقابل،

من منهجية االقتصاد القياسي أو مطابقة درجة الميل تحديد 
                                                    خسارة اإلنتاجية المترتبة على العنف األسري بدق ة أكبر.

وصى باتباع المنهجية المحاسبية                   ومن حيث المبدأ، ي 
إلظهار تكلفة أيام العمل المفقودة وأيام الرعاية المفقودة. 

ر الطرق مباشرة، ولكن، رغم أن هذه المنهجية هي أكث
تجدر اإلشارة إلى إنها تتطلب بيانات قد ال تتوفر في 
                                                   المسوح الديمغرافية والصحية، وهي البيانات المتعل قة 
بالسكان والصحة التي تجمعها وكالة التنمية الدولية التابعة 

مسح  400للواليات المتحدة األمريكية من خالل أكثر من 
وصى باعتماد منهجية   ي . وبالتالي،      بلدا  90في أكثر من 

االقتصاد القياسي أو منهجية مطابقة درجة الميل لتقدير 
 الخسائر في اإلنتاجية.

                                                 وفيما يتعل ق بحساب تكلفة العمل غير المدفوع األجر، 
تقاس قيمة السلع المنتجة بطريقة الناتج، فيما تستخدم 
                                                   طريقة الم د خ ل لقياس العبء )وهو الشاغل الرئيسي في 

ستخدم   ت                                      مل غير المدفوع األجر(. لذلك، عادة  ما حاالت الع
                                                       مقاييس الم د خ الت في تقدير قيمة العمل غير المدفوع األجر 
إلنتاج األسرة المعيشية للخدمات المنزلية والشخصية 

 لالستهالك الشخصي.

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/policy-brief-arab-women-economic-empowerment-english.pdf
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 اتساع نطاق تعريف مشاركة النساء في سوق العمل )ب(

سوق          الموس ع لتعريف ال)حسب مشاركة النساء في سوق العمل تتزايد                                    إذا ما أ خذ عمل الكفاف في االعتبار، 
                                   إذا ما اعتم د التعريف الموس ع الذي في مصر  العمل داد مشاركة النساء في سوقزت، 2012في عام        فمثال ، العمل(. 

                          أوساط النساء األقل تعليما  في                                                      ظرا  النتشار عمل الكفاف بنسب أعلى في المناطق الريفية ونو .20يشمل عمل الكفاف
 . المفقودة                                                 ضافة أسئلة محد دة على االستبيان الحتساب أيام العمل نبغي إتفي معظم البلدان العربية، 

 مدفوع األجرالب قيمة العمل المنزلي غير احتسا )ج(

، ا. ولذاألسريد بسبب العنف   ق   ف      أن ي ي يمكن ذال برزالعمل األهو مدفوع األجر الالعمل المنزلي غير 
                            الوقت. ويتطر ق القسم التالي كيفية استغالل                                           أن يتضم ن االستبيان أسئلة سليمة ودقيقة حول نبغي آنفا، يلوحظ وكما 

                                                                          فة العنف األسري الناتجة عن فقدان اإلنتاجية فيما يتعل ق بهذا النوع من العمل.لكيفية تقدير تكل

يمكن فهم العمل غير المدفوع األجر على أنه يشمل جميع األنشطة  :مدفوع األجرالالعمل غير قيمة تقدير 
المنزلي عمل المثل  خرين، آلالمعيشية أو ة سرأللاألفراد يؤديها اإلنتاجية الخارجة عن سوق العمل الرسمي التي 

                                                           والعمل المجتمعي التطو عي وزراعة الكفاف والمساعدة في األعمال  ورعاية األطفال والمرضى والمسنين
الخ. والقاسم المشترك بين هذه  ،مواصالتالتجارية العائلية وبناء منزل األسرة وأعمال الصيانة وخدمات ال

 .21               على األقل نظريا  ،عةق وبخدمات مدفو                                  هو إمكانية استبدالها بسلع  من السو كلهااألنشطة 

وحدات الناتج أو وحدات الوقت المستغرق في تحقيق بحجم العمل غير المدفوع األجر عن التعبير يمكن 
األجر المدفوع لقاء وحدات بمعدل األجور )سعر وحدة العمل( التعبير عن ، يمكن شبيهة هذا الناتج. وبطريقة

. وتتوقف طريقة القياس على الممارسات السائدة في اقتصاد البلد المعني. الناتج أو وحدات الوقت المستغرق
 .22       الم دخلهج              هج الناتج ون                                               مة في تقدير تكلفة العمل غير المدفوع األجر هي ن                   ج الشائعة المستخد   ه      والن 

 المجتمع المحليمستوى على  ف األسريتكاليف العن -3

تعتبر و عنف األسري تكاليف مباشرة وغير مباشرة.على ال      أيضا  ي، تترتب                         على مستوى المجتمع المحل 
نفقات توفير خدمات للناجيات من العنف تكلفة مباشرة، وهي الجزء األكبر من التكاليف التي يتكبدها المجتمع 

                                                تأثير التعامل مع العنف األسري على إنتاجية مقد مي  التكاليف غير المباشرةتتضمن في حين  محلي أو البلد،ال
في دراسات تقدير باالعتبار                       من الدراسة، ولن ت ؤخذ                                             لم تخضع هذه التكاليف غير المباشرة لقدر كاف و. الخدمات

، الحالي ألغراض النموذجوالبيانات. محدودية توفر إلى                         ويعود ذلك  إلى حد  كبير التكلفة المقترحة في المنطقة، 
 ي.                      ى مستوى المجتمع المحل                                                             ت عتبر التكاليف المباشرة لتقديم الخدمات التكاليف الرئيسية عل

 تحديد الخدمات المتاحة على مستوى المجتمع المحلي )أ(

م خدمات إلى     تقد التي                      المؤس سات والمنظ مات من      عدد       عادة  يكون هناك على مستوى المجتمع المحلي، 
ساب هذه تحتكاليف كبيرة. والبذلك من رتبط مع ما ي،   ا غير حصريأو    ا الناجيات من العنف األسري، إما حصري

                                                
20  (Cairo, 973 No. Paper Working participation,” force labor in changes of century quarter “A Hendy, Rana

2015) Forum, Research Economic. 

21  employment”, and work of prospective broader a towards kingma-policy and work “Unpaid Swiebel, Joke

1999) Nations, United York, (New 4 No. Paper Discussion DESA Affairs”, Social and Economic of Department Paper, Discussion. 

22 2015) Programme, lopmentDeve Nations United York, (New work” market-non “Valuing Folbre, Nancy. 
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        منظ مات أو  المجتمع المدنيية أو من حكومالتي يمكن أن تكون لمؤسسات )خريطة اتحديد             يتعي ن أوال التكاليف، 
وبعد ذلك تحديد  ،                     المت صلة بالعنف األسريقضايا ال                                         منظ مات دولية غير حكومية( التي تتعامل معأو  غير حكومية

                              ا  مع المعلومات التي تدلي بها كبير       تداخال  تتداخل الخريطة الناتجة         رج ح أن يوكافة الخدمات المتاحة للناجيات. 
على كل                          عرض بدال  من جانب الطلب. والجانب تلتقط أن هذه العملية إذ ، اتتباين           هناك أيضا  وقد تكون النساء، 

ة                                                                 منفصلتين لتحديد الخدمات فريق البحث بالوسائل الالزمة للتحق ق من صح نإجراء عمليتيسيزود ، حال
  المعلومات عبر مقارنتها.

                                                           ج عديدة لتحديد الخدمات المقد مة على مستوى المجتمع المحل ي:  ه    ون                  االستعانة بأدوات مكن تو

الخدمات  و                                                رئيسية، بما في ذلك قادة المجتمعات المحلية ومقد ممعنية محددة  مجموعاتمع التباحث  •
أخرى. وهو أسلوب مناسب لمعرفة ن في مجال الرعاية الصحية وجهات فاعلة رئيسية ووالعامل

مة في هذه                                         نبغي العودة بانتظام إلى المصادر المستخد توالخدمات. المجاالت الرئيسية لتقديم 
                                                في مرحلة البداية فقط، وذلك لضمان توص ل العاملين ال االجتماعات والمناقشات الجماعية، 

 توفر الخدمات؛لالميدانيين إلى تقييم دقيق 

                                                              رئيسيين عاملين في مؤسسات ي رج ح تعام لها مع الناجيات من العنف معلومات مقدمي مقابالت مع  •
 األسري، مثل الشرطة والمستشفيات وخدمات رعاية األطفال، وما إلى ذلك؛

                                                                                ورشات عمل مدة كل منها يوم كامل مع قادة المجتمعات المحلية ومقد مي الخدمات وممثلي  •
 لعنف األسري إلجراء عملية مسح تشاركية؛                                        المنظ مات غير الحكومية العاملة في مجال ا

                                                                                         استبيان لمزود ي الخدمات للتحق ق مم ا ي قد م من خدمات، متخص صة وعامة على السواء، للناجيات  •
                                                                              قد ال تتوف ر وسيلة لمعرفة النسبة الدقيقة للخدمات العامة المقد مة إلى الناجيات، ومن العنف األسري. 

من خالل البيانات عن مدى انتشار العنف األسري والبيانات بة تقدير هذه النس      مثال ، ولكن يمكن، 
 اإلصابات وعدد اإلصابات المعالجة. عن 

                               حجم الخدمات المقد مة وتكلفتها                          استبيان لمقد مي الخدمات: )ب(

 رئيسيةالداة هو األ                                 االستبيان الموج ه لمزو دي الخدمات 
ة في المجتمع الخدمات المتاحعن استخدام وتكلفة لجمع المعلومات 

التركيز على أن بكل قطاع و إعداد استبيان خاصنبغي يو.        المحل ي
الالزمة في عملية تقدير لمعلومات الرئيسية لمجاالت الشمل ي

       سجل ات وإدارة مستوى حفظ و                     نوع الخدمات المقد مة  التكلفة، ومنها
لم تكن إن )من الناجيات، الخدمات  واالستفادة من ،الخدمات

لتمويل والمعلومات المنهجية عن تكاليف العمل )التكاليف امصادر وات العمل وازنموحاالت إلوا         متخص صة( 
 والموارد المادية(. بنى التحتية وقت العاملين والمثل الثابتة والتكاليف المتكررة، من 

التكاليف التي ينبغي تقديرها هي نفسها غالبية ستكون 
االعتبارات راعاة متعين تلكن والقطاعات،  أو لمختلف الخدمات

تحديد ل             أسئلة محد دة الخاصة بكل من القطاعات أو الخدمات وطرح 
                     التحد يات التي تعترض ستختلف  ،باإلضافة إلى ذلكو التكاليف.

 القطاعات. باختالف متينة جهود الحصول على بيانات موثوقة و

                                   أسئلة التكاليف في المسوح الموج هة 
                   إلى مقد مي الخدمات

أخذها من القضايا الرئيسية التي ينبغي 
                                         باالعتبار عند إعداد وتنفيذ استبيان مزو دي 
                               الخدمات التأك د من صياغة أسئلة 

 التكاليف/األسعار بإيجاز.

 ممارسة جيدة

                                    تبعا  لمستوى غنى وانتقائية وموثوقية إذا 
                     دة من استبيان مزو دي     ستم              البيانات الم 

الخدمات، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام 
 معلومات التي تجمع.مصادر ثانوية لتكملة ال
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عتبار. ويلي باالتعين أخذها مجموعة مختارة من القطاعات والمجاالت الرئيسية التي ي 3             يبي ن الجدول و
الخدمات، والتي يمكن تكييفها بما يتناسب         بمزو دي  الخاصدراج في المسح لإلمن األسئلة مختارة ذلك مجموعة 

                                                                      مثال يفص ل الخطوات المت بعة في تقدير تكلفة تقديم الخدمات. ويمكن تطبيق بعد ذلك يرد و                 مع خدمات معي نة. 
 أنواع الخدمات. على كل نوع من الخطوات المذكورة

 الخدمات        مزو ديمسوح أسئلة وعتبار باالأخذ ا نبغي التي يالقضايا و القطاعات الرئيسية  -3الجدول 

 اعتبارات تقييم حجم الخدمات الخدمات/األنشطة القطاع

 نظام الرعاية 

 الصحية

 الرعاية في غرفة الطوارئ •

 زيارة الطبيب •

 ياتستشفلمفي االعالج  •

 إعادة التأهيل •

 مركز معالجة الصدمات •

 المستشفيات •

 المستوصفات/العيادات المحلية •

 الصيدليات •

                                                        ما هي خدمات الرعاية الصحية المقد مة من الحكومات الوطنية  -1
                     والمؤسسات والمنظ مات                                  والمحلية والمنظ مات غير الحكومية

                    الخاصة والمتطو عين؟

عليها األطباء، هل حاالت العنف األسري التي ال يكشف في  -2
أي مؤشرات أخرى مثل الكدمات أو كسور في العظام أو      جل ت   س 

 مشاكل نسائية أو إصابات في الحوض؟

هل يمكن قياس تكلفة االستشفاء ومدته أو عدد األدوية  -3
 الموصوفة؟ 

 همهل يستطيع األطباء العامون تقدير النسبة المئوية من وقت -4
             النساء بشكل  مع ي؟ أو المقضي مع الناجيات من العنف األسر

 عام؟

نظام العدالة 
 الجنائية

 الشرطة •

 مراكز الشرطة النسائية •

 محاكم األسرة •

 المحاكم المدنية •

 مكتب المدعي العام •

 جهازل تابعة العنف األسريمناهضة وحدات خاصة ب توجدهل  -1
 الشرطة؟

هل تستطيع وحدات الشرطة تقدير حجم الموارد والوقت  -2
 وادث العنف األسري؟ فين المخصصين لح       والموظ 

هناك هل ومناسبة،                                حتفظ قوات الشرطة بسجل ات تحقيقهل ت -3
حوادث العنف األسري؟ ما هي القوانين األخرى ل              قوانين محد دة 

 ؟قد يندرج العنف األسري في إطارهاالتي 

وبين                          بين الحوادث المبل غ عنها اتالتباينعن كشف الهل يمكن  -4
 ئية أو التوقيفات؟                                تحر يات المتابعة والقرارات النها

تتعلق                               في سجل ات أو استجوابات الشرطة هل من مؤشرات  -5
واالغتصاب  جرائم أخرى مثل االعتداءالعنف األسري بارتباط ب

 ؟وإيذاء األطفال وما إلى ذلك واالقتحام والدخول عنوة

االستجابة لحوادث العنف األسري، هل تكاليف احتساب           إذا تعذ ر  -6
                                  طيع الشرطة تقدير تكلفتها على نحو  صلة تست   مت أخرى  من جرائم

 أفضل، مثل االعتداء؟

الخدمات 
 القانونية المدنية

 المحامون  •

 االستشارة القانونية •

 الوسطاء •

مات تستطيع تقدير تكلفة إصدار                            هل من رابطات محامين أو منظ  -1
 قانونية؟الجراءات من اإل غيرهاأمر قضائي و

 ؟المسحة المشمولة بلع خالل الفتر                         ما عدد حاالت الطالق أو الخ  -2
                                                     هل من دليل يشير إلى ما إذا كان الطالق ناجما  عن العنف 

 األسري؟

كم عدد القضايا التي  القانونية،من بين القضايا واإلجراءات  -3
على نفقة التي جرى الدفاع عنها دافعت عنها الدولة مقابل 

 ؟األشخاص
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 اعتبارات تقييم حجم الخدمات الخدمات/األنشطة القطاع

الخدمات 
 االجتماعية

 السكن المؤقت •

 المشورة القانونية •

 جالعال •

 الخط الساخن •

 خدمات الدعم االجتماعي •

 الخدماتعن إعالنات  •

العنف األسري  مناهضة حمالت •
 في اإلذاعة والتلفزيون

                            أنشطة توعية إضافية )التحد ث  •
العنف األسري، حول إلى مجموعات 

، وما التبرعات لتوفير الخدماتجمع 
 إلى ذلك(

                                                   ما هي النسبة المئوية المخص صة للعنف األسري من أنشطة  -1
                                                          الخدمات في كل من المنظ مات التي ت عنى بهذا الشأن؟ هل تعمل 

              أيضا  مع فئات                                                المنظ مة مع الناجيات من العنف فقط أم أنها تعمل
 ؟للخطرمعرضة  أخرى

 مراكز اإليواء                                      ما هي الموارد التي خ ص صت للخدمات مثل  -2
غذاء والملبس، وما إلى ال           لمتطو عين واالمدعومة من الحكومة و

 ذلك.

 مراكز اإليواء • والمأو ن السك

 الفنادق •

 األصدقاء/السكن مع العائلة •

       مزو ديإحاالت السكن من  •
 الخدمات

ما هي الخطوات الواجب اتباعها لطلب الحصول على السكن؟  -1
  ما هي األطراف المعنية؟

 إعادة اإلسكان، في مجال                    الموظ فين العاملين  موازنةكم تبلغ  -2
              لهذه المهم ة؟ ة    كر سموما هي النسبة المئوية من الوقت ال

، وهل نعن استقباله مراكز اإليواءتمتنع  تيالالما عدد النساء  -3
مركز اإليواء كان إذا                                           هناك ما يشير إلى المكان الذي يتوج هن إليه 

                مشغوال  بالكامل؟

                                 أسئلة مقترحة لمس  مقد مي البرامج

 ما تكلفة وحدة تقديم الخدمات إلى الناجيات من العنف األسري؟ -1
 كلفة وحدة التدريب على التعامل مع العنف األسري؟ما ت -2
 ما تكلفة وحدة أنشطة التوعية؟ -3
 ما التكاليف اإلدارية؟ -4
 حيثما ينطبق ذلك، ما تكلفة وحدة تحضير سكن للمستأجرين الجدد؟ -5

  23مراكز اإليواءمثال توضيحي: نمو ج أساسي لحساب تكلفة 

ساب تحا –وتوفيرها والرسوم المدفوعة للخدمة إيواء  مراكزالمرتبطة بإنشاء الوحدة وضع قائمة بتكاليف  -1
(، 3 = اإلمارات العربية المتحدةفي و 9 العدد في مصر=      مثال ، في كل بلد عربي )مراكز اإليواء عدد 

في كل  مراكز اإليواءعدد إدراج ويتعين الوطني، مستوى                                      أو إذا كانت هذه العملية ت نف ذ على ال

                                                
 المنهجية هذه صحة من تالتثب  وبعد المرأة. ضد العنف لحاالت المخص صة اإليواء مراكز تكلفة لتقدير األساسي النموذج ستخدمي  أوال ، 23

shelter violence domestic of lueva the-refuge (Providing  المستقبل في االجتماعية الفائدة تكلفة تحليل في النظر يمكن وفعاليتها، وموثوقيتها

413)-393 31(4), Administration, Public of Review American services”. إلى للعنف المعرضات تلجأ أن العربية المنطقة في السائد أن وبما 
 عند الحسبان في المسألة هذه أخذ يتعين التالي،وب الخاصة. أو العامة اإليواء مراكز إلى التوج ه بدل بيوتهن، مغادرة بعد أصدقائهن أو ذويهن منازل
 هج ن  وهناك (.1 الحالة )دراسة اإليواء مراكز تأمين فرصة تكلفة تقدير في مصر في أجريت التي التكلفة دراسة ونجحت تكلفته. واحتساب المسح إعداد
 نطاق على أجريت التي التكلفة تقدير دراسة في الحال كان كما واألصدقاء نالوالدا يتكبدها التي الخفية بالتكاليف المتعل قة البيانات جمع في يتمث ل بديل

 التكاليف تكون عندما اإليواء لمراكز التمويل حشد عن الدفاع الصعب من ،وأخيرا  قريبا (. يصدر ،,Gleeson and Forde Duvvury) يرلنداآ في أصغر
  صغير. استثمار  هث د ح ي  قد الذي الكبير رقوالف  الملباة، غير االحتياجات على الضوء تسليط المهم من الحالة، هذه وفي .جدا  متدنية
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                                        لكل امرأة سنويا ، مع بيانات عن االتجاهات المأوى تكلفة توفير  تقديرو ؛محافظة/مقاطعة أو مجتمع محلي
إلظهار ارتفاع تكاليف المأوى/السكن المؤقت والطويل األجل وذلك السائدة في السنوات الخمس األخيرة، 

 التي تدفعها الناجيات للحصول على الخدمة. تحديد الرسومووقسائم الفنادق والتدريب المهني؛ 

أو من خالل ة فردم مراكز اإليواءمن خالل البيانات اإلدارية الخاصة ب استفادة من الخدمة لمعدضع و -2
تي المن النساء ال المائةفي  1.8في مصر كان المعدل       مثال ، ) مراكز اإليواءجميع لإقليمي إجراء مسح 

ستفدن من الخدمة، يتعرضن للعنف وي الالتيأي النسبة المئوية من         عاما (،  64و 18بين ن تتراوح أعماره
 البيانات اإلدارية لسنة واحدة واالتجاه السائد خالل السنوات الخمس الماضية. من خالل و

زنات الوزارات أو المنظمات غير الحكومية الدولية أو واكلية )مثل م: جمع بيانات عن تكاليف الوحدة -3
ة )بيانات من دراسات( وجزئية ومتوسط البيانات اإلدارية، وما إلى ذلك( وأالجهات المانحة موازنات 

 .)مقابالت مع خبراء(

 عة عن كل وحدة من وحدات التكلفة.                              َّوضع جدول توضيحي للبيانات المجم  -4

رسوم البما في ذلك كيفية احتساب  ووصف االحتساب بالتفصيلتوثيق الحسابات الخاصة بتكلفة كل وحدة  -5
 ب االزدواجية في االحتساب.     لتجن المدفوعة للخدمة 

 قدير أدنى وأعلى لكل من التكاليف.وضع ت -6

تكاليف الوحدات، بما في ذلك التقديرات الدنيا كافة جمع ات الحاسوبية ياستحداث نموذج من البرامجي -7
 والعليا. 

تحسين غية   ب القيود المرتبطة بالبيانات وتقديم توصيات إجراء نقاش حول "تقدير للتقدير" و االستعانة بـ -8
 المنهجية.

 .مركز اإليواءل من وإلى      لتنق لالمستفيدات من الخدمات تتكبدها من األموال الخاصة التي تضاف النفقات و

 لجنسينلالمراعية  موازنةال -4

من )مة       المقد  العنف األسريب ةتعلقالمخدمات الجميع ينظر في  كلي    هج             لجنسين هي ن لالمراعية  موازنةال
كل  موازناتعن      فضال  ،(لمنظمات غير الحكومية الدوليةالمنظمات غير الحكومية وا الحكومة والمجتمع المدني و

احتسابه ومن أين يمكن الحصول على البيانات ما الذي يتعين في البداية، من األهمية معرفة ومن هذه الخدمات. 
العامة  موازنةمن الوموارد         مخص صات رصد   ت لجنسين حيثما لالمراعية  موازنةهج ال               ويمكن اعتماد ن الالزمة. 

ثم  ة         " المخص صمتابعة األموالهج عملية "                  . ويستوجب هذا الن لحيلولة دون وقوعهلللعنف األسري و/أو ي لتصدل
المراعية للجنسين مع مسوح األسر المعيشية، دون  موازنةهج ال                       ينبغي أن يقترن تطبيق ن و(. ة  ق    نف             )أو غير الم  ة  ق    نف     الم 

دولي في آن واحد. وسيتيح هذا الجمع مستشار سسة وطنية و                                                 ترك فاصل زمني بينهما، على أن تتول ى هذه المهمة مؤ
 نتائج دراسات تقدير التكلفة.       تمل ك عن ضمان                    هذه الممارسة، فضال مأسسة بناء القدرات الحكومية و

المتعلقة  والخدمات لسياساتل       متعم ق التقييم الهج، وهو يشمل العديد من عناصر         هذا الن فعالية  توقد ثبت
واتي لتنفيذ الخدمات لل الحكومة وجهات فاعلة أخرىالتي تبذلها الموازنة جهود هج              يحدد هذا الن ولعنف األسري. با
ضعف امن بشكل صحيح؛ ومكالثغرات في الموارد بغية تقديم الخدمات منه؛ وكذلك  لناجياتلوتعرضن للعنف ي

العامة والخاصة والخدمات        تخص صة م اإلحالة و/أو البروتوكوالت الالزمة لتحسين إدارة الخدمات الم    ن ظ أو غياب 
المشاورات جوالت المراعية للجنسين في  موازنةالتي يمكن للناجيات الحصول عليها. ويمكن االسترشاد بال
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                يقضيه الموظ فون  من خالل تقدير الوقت الذي   ا المستقبلية بشأن الخطط و/أو االستراتيجيات الوطنية )وأساس
 .بالعنف األسري( علقة                          العموميون على الحاالت المت 

لوضع الحالي لصورة وتحليل أوضح تقديم إلى التكاليف النقدية بل مجمل هج إلى تحديد                 وال يهدف هذا الن 
                                                   معلومات قي مة لتحسين فعالية وكفاءة تنفيذ السياسات.          . ويوف ر لعنف األسريمتعلقة باخدمات اللا موازنةل

وضع إلى  السلطة التشريعية والشرطةمن دخالت المختلفة، هج معرفة مستوىات الت                 ، يتطل ب هذا الن بالمجملو
ومن المفيد تحديد نطاق التحليل بحيث يقتصر على دراسة الجهود الحكومية الرامية  .24وتقديم الخدمات موازناتال

 .25                                       د الجهود المالية للمنظ مات غير الحكوميةاستبعما يعني اله،  تصديالعنف األسري والالحيلولة دون وقوع إلى 

 :باالعتبار سينلجنالمراعية ل موا نةمنهجية التأخذ 

 .العنف األسريالمتعلقة بالقوانين والسياسات الثغرات في  -1
 .بالعنف األسريعلقة المتالمختلفة دمات لخ                        مقدار الموارد المخص صة ل -2
 .مصادر التمويل -3
 .أم الكافية ما إذا كانت الموارد  -4
 ما إذا كانت األموال تصل للناجيات أم ال. -5

في مجال                                                                    المراعية للجنسين أيضا  على إشراك المنظ مات غير الحكومية ذات الخبرة موازنةهج ال        ويقوم ن 
وينبغي النظر في                                                                                          العنف األسري، والتي تتل قى أو ال تتل قى تمويال  من الحكومة الوطنية أو الجهات المانحة األخرى. 

. وباإلضافة ومن المهم توضيح ذلك للحكومات ،جنبيةالمفرط على المساعدة األ                       المنظ مات غير الحكومية اعتماد 
                 مقد مي الخدمات. مسوح األسر المعيشية و المراعية للجنسين بمسوح موازنةإلى ذلك، ينبغي أن يترافق اعتماد ال

 تقتضي  ذه المنهجية معرفة كاملة بـ:و

 .ي في البلد المعني ونطاقه وسياقهأنواع العنف األسر -1

 .العنف األسريب المتعلقة لقائمةالقوانين والسياسات ا -2

التي يمكن للناجيات من العنف المختلفة                         لبلد المتعل قة بالخدمات في ا اإلدارية القائمةالتشريعات والهياكل  -3
ا، كعنصر ليهعصول حوكيفية تأثيرها على تمويل الخدمات وإمكانية ال والالمركزيةعليها؛ الحصول 

 .رئيسي من عناصر التحليل

أو  القائمةفي التشريعات كما تنعكس طط لها، مخالالمتوفرة و لعنف األسريالمتعلقة بااحة الخدمات المت -4
 .خطط العمل الوطنية

 .في ذلك عمليات تحقيق الالمركزيةالوطنية، بما  موازنةعملية وضع ال -5

 .المالئمة موازنةال        مخص صات -6

 .الدولة موازنةدورة  -7

 لمرتبطة بالتدابير والخدمات.الجوانب المختلفة للنفقات ومصادر اإليرادات ا -8

                                                
24 Services Response of Package Multidisciplinary a Costing for Manual Women, UN. 

 الطبي الدعم إلى يةالقانون المساعدة من تتراوح التي الخدمات متقد   التي الحكومية غير المنظ مات لت مو   البلدان، معظم في 25
 اإلنمائي. التعاون جهود خالل من األجنبية الحكومات أو الوطنية الحكومة من مساهمات أو خاصة مساهمات طريق عن والعمالة والنفسي
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كمية          ها توف رلكن ، ذه القائمة ليست شاملةوتوفر البيانات/المعلومات التالية.                   ومن الضروري أيضا 
 :ة ذا النوع من الدراسيشملها التي ينبغي أ  ونوعية معقولة من المعلومات الال مة 

العنف األسري ومكافحته، لوقاية من لصات                    كل ي ومتعد د التخص     هج                                   الوثائق التشريعية الالزمة لتحقيق ن  -1
 :مثلمن 

                   سواء كانت جزءا  من تتعلق به التي تشريعات ال                                            القوانين المتعل قة بالعنف األسري، بما في ذلك  •
 القانون الجنائي أو قوانين مستقلة بشأن العنف األسري أو العنف ضد المرأة بوجه عام؛ 

 ، عند االقتضاء(؛متدةاألسرة المالوالدين وت األزواج و                   يتعل ق بحقوق وواجبا فيماالقانون المدني ) •

                                                   القانون الجنائي )فيما يتعل ق بمرتكبي العنف األسري(؛ •

في التشريعات حددة                                                                          القانون اإلداري أو القانون المحل ي )فيما يتعل ق بحق الحصول على الخدمات الم •
األسري، إن وجدت(. وهو  جوانب من العنفتعالج المتعلقة بالعنف األسري، أو تشريعات أخرى 

                                                المحل ي أو السلطات اإلقليمية في التشريعات الخاصة مستوى                                ما يشمل الخدمات المقد مة على ال
 بلد )مثل الشرطة المحلية واإلسكان والصحة والتعليم والخدمات االجتماعية، وما إلى ذلك(؛الب

 ألسري أو العنف ضد المرأة؛خطة العمل الوطنية أو االستراتيجية الرامية إلى معالجة العنف ا •

لعنف األسري المعرضات ل                                                        االستراتيجيات الوطنية األخرى التي قد تشير بشكل  محد د إلى  •
                                                   فوائد محد دة، مثل االستراتيجية الوطنية للمساواة بين  باعتبارهن مستفيدات من إجراءات أو

 تمكين المرأة؛لالجنسين و/أو 

لبلد )اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ع عليها ا                         َّااللتزامات الدولية التي وق  •
ومنهاج عمل بيجين، واالتفاقات أو المعاهدات اإلقليمية األخرى ذات الصلة( وآخر التقارير و/أو 

 التوصيات؛ 

قانون اإلنجاب وقانون األسرة وقانون المساواة بين الجنسين ،     مثال التشريعات األخرى ذات الصلة ) •
 .ريعة أو القانون القبلي(الشقانون و

بغية الرئيسية التالية العامة  موازنةلاينبغي تحليل وثائق  .موازنة                                      المستندات العامة والخاصة المتعل قة بال -2
 :26                                                                                  فهم البيئة االقتصادية الكل ية لعمل وزارة المالية وكيفية تفاوضها مع كل وزارة أو قطاع

 ؛موازنةتعميم ال •
 ؛           متوس ط األجلالنفاق اإلإطار  •
 ؛موازنةأو قانون ال موازنةبيان ال •
 ؛موازنةتوجيهية عن إعداد الالمبادئ الكتيبات/ال •
 ؛موازنةأي وثائق فنية و/أو سياسية مرفقة بال •
 مة إلى وزارة المالية؛                                        خطط العمل السنوية لوزارات العمل المقد   •

                                                
 مراجعة إجراء به ي قصد وال للحكومة الرئيسي السياسي االقتصاد فهم على يرك ز عام استعراض هذا أن إلى اإلشارة تجدر 26

 مع الموازنة سر ت د  الحالة، هذه في ولكن للجنسين، المراعية للموازنة المعتادة باألدوات االسترشاد ويمكن الوثائق. في الجنسين بين اةللمساو
 في المبين النحو على للخدمات، وقطاعي التخصص ات متعد د تقديم تتيح التي المختلفة الخدمات تكلفة تحديد االعتبار: في معي ن هدف وضع

 االنضباط على أو االقتصادي النمو على التركيز )مثل نفسها للموازنة العام السياسي االقتصاد إن كما الخدمات. لهذه المخصصة وازنةالم
 األسري. للعنف للمعرضات المقد مة الخدمات على يؤث ر ألنه االستنتاجات توجيه في سيسهم المالي(
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 . موازنةتقييم نتائج أو آثار ال/رصد/ع     لتتب طرق أي  •

 المؤشرات: -3

 إن أمكن(؛ ،                            ار العنف األسري )حدوثه وحد تهل انتش    معد  •

 الخط الساخن والمحاكم والخدمات االجتماعية و الشرطةعن طريق                          عدد الحوادث المبل غ عنها  •
 وما إلى ذلك؛

 الةالعموالتثقيف الصحي و مراكز اإليواءيحصلن على الخدمات المتاحة ) الالتيعدد الناجيات  •
 المساعدة القانونية وما إلى ذلك(؛ و

اإلناث السكان تنوع  األخذ بالحسباناألهمية من بالغ الخصائص الديمغرافية للناجيات والجناة ) •
 .والذكور(

 الوطنيةات موازنراسة ال           ترك ز على دنهجية هذه المبما أن و
    هج   ن : أو الوزارية أو الخاصة بمرافق أخرى، يمكن اتباع نهجين

زلي على استعراض هج التنا                  تصاعدي. ويركز الن     هج             تنازلي أو ن 
                   المخص صات المرصودة لتقدير  يةالوطنية والوزار موازناتال

أو  دة في خطط العمل الوطنية                       للخدمات الرئيسية المحد 
هج     الن أما                                           االستراتيجيات الوطنية للتصد ي للعنف األسري. 

 موازناتعلى السجالت اإلدارية وال                  فيرك ز في المقابل التصاعدي 
هج                 صة. ويتطل ب الن   ص موارد المخير العلى مستوى الخدمات لتقد

                                        مختارة من الخدمات لضمان امكانية التوص ل مجموعة التصاعدي 
 إلى تقديرات إجمالية موثوقة.

يمكن فالوطنية،  موازناتالوصول إلى ال   ا صعبكان إذا و
في الخدمة المدنية ومن أي                             جمع المعلومات مباشرة من موظ بديل ك

مقابالت  (1): الممكنة مقابالتالتشمل مصادر متاحة أخرى. و
قة مع وزارة المالية لتحديد مصادر تمويل خطة العمل الوطنية     َّمتعم 

طرح أسئلة بما في ذلك التنمية(  موازنةأو و/المتكررة  موازنةال)
قة            َّمقابالت متعم  (2)لسلطات المحلية؛ تمويل ا الالمركزية فيحول 

لمرأة )وزارة شؤون ؤون االمعنية بش مع العاملين في اآلليات الوطنية
خطة العمل الوطنية جمع معلومات عن المرأة، وما إلى ذلك، ل

جهات االتصال المعنية مقابالت مع  (3)و الخاصة بها(؛ موازنةوال
تتولى في كل وزارة  موازنة                            شؤون الجنسين وموظ في شؤون الب

 خطة العمل الوطنية.في إطار                مسؤولية محد دة 

 مراعية للجنسينال موازنةالهج       باع ن الوحيد في اتالعيب لكن 
                                       أنها قد ال تتوص ل دائما  إلى رقم نهائي. هي تكلفة التقدير في عملية 

 موازناتالحول عتمد على معلومات ه العملية ت                    وي عزى ذلك إلى أن هذ
 موازناتإعداد هذه ال فيدرجة التفصيل على متاحة للعموم وال

 ممارسة جيدة

لتقدير تكلفة العنف األسري على مستوى 
المجتمع المحلي، يوصى بإجراء مسوح 
                                           لمزو دي الخدمات لتوفير تقدير شامل للتكلفة. 
غير أن أحد العوامل التي ينبغي أخذها 
باالعتبار هو توفر معلومات تفصيلية لمقدمي 

ي الخدمة، وإن لم يكن األمر كذلك، ينبغ
أخرى لسد    ل   ب                        للجهات المعنية إيجاد س 

 الثغرات في البيانات.

وتمثل الموازنة المراعية للجنسين )تنجز 
                                   بإجراء مقابالت ضمن الوزارات( خيارا  
                                               هاما ، غير أنها قد ال توف ر تقديرات تعب ر بدقة  

     هجا                                   عن حجم المشكلة على األرض لكونها ن 
         ن ات باع                                    تنازليا  )من فوق إلى تحت(. ولكن يمك

هج في البداية لتحديد الثغرات التي         هذا الن 
تجب معالجتها قبل إجراء مسح معقول 

                 لمقد مي الخدمات.

وكلما أمكن، من المهم إعداد دراسة 
                                             "شقيقة" للتحق ق من "القيمة مقابل المال" فيما 
                                           يتعل ق بتحسين الخدمات المتاحة واستخدام هذه 

.                                    البيانات للمناداة بتحسين المخص صات
                                           ولتقدير تكلفة العنف األسري، من المفيد أيضا  

   م    خد                                     االسترشاد بخبرة مشروع حديث العهد است 
هج الموازنة المراعية للجنسين لتقدير   ن 

التكاليف في مجال آخر مثل البيئة وتطبيق 
 المعرفة المكتسبة على تقدير تكلفة العنف.

 "القيمة مقابل المال"  : يفحص تقييممالحظة
م بما يكفل تعظيم      ستخد                      انت الموارد العامة ت ما إذا ك

 القيمة العامة لرفاه السكان.
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هو التعامل المباشر مع صانعي القرار الرئيسيين  هاوأهم هاأول، لمزاياامن          هج كثير   ن هذا اللورصدها. غير أن 
الحيلولة لعنف األسري أو في التصدي ل                         المختلفة التي لديها دور اإلدارات الحكومية في في مجال التمويل العام 

 .ش فيه العنف األسري                               يرفع المستوى السياسي الذي يناق فذلك  ، دونه

                                                              البلدان التي إت بعت هذه المنهجية على النحو بالتالي: )أ( تحديد يسية عبر النتائج الرئويمكن تلخيص 
                                                                                          في التشريعات والسياسات، وال سيما فيما يتعل ق بالخدمات األساسية وغيرها من الخدمات؛ )ب( تحديد  الثغرات

التمويل للخدمات  نفق على هذه الخدمات؛ )ج( تحديد مصادر                                                حجم األموال المخص صة للخدمات القائمة وتلك التي ت 
اعتماد كبير على الدعم الخارجي(؛ )د( تحديد وضع اإلحاالت والبروتوكوالت بعض الحاالت هناك القائمة )في 

                             التحق ق من مدى كفاية الموارد )ه( لى الخدمات المتاحة(؛ عصول حلل خذها الناجيات                       نظام )المسارات التي تت الفي 
بكلمات ، أي                      ما هو متوف ر من خدماتمقابل يتعرضن للعنف  الالتيا المتاحة؛ )و( تحديد الخدمات التي تطلبه

        فعليا .   ث                                  الفصل بين ما هو مخط ط له وما يحد أخرى 

 األعمال قطاع              التي يتكب دها التكلفة  -5

                    ا  أثر اقتصادي كبير أيض لهإن                                                               ال يقتصر تأثير العنف األسري على الفرد والمجتمع المحل ي فحسب، بل 
حتى اآلن بغير ستأثر لم ي          ذلك مجال ورغم أن . اليد العاملةانخفاض إنتاجية بسبب عمال األقطاع مستوى على 

الموظفين اإلناث األبحاث التي توضح أثر العنف األسري على كل من إال أن البحثي،  فقط من االهتمام      قليل      قدر 
قطاع لفة العنف األسري على تقدير تكتيح وي 28 ،27زخم            مزيدا  من ال جناة، بدأت تكتسبالناجيات وال، والذكور

يملك قطاع و .األفراد ةلامن تأثير واسع النطاق على عمهذا العنف ه   ث    حد            أفضل لما ي            ل إلى فهم      لتوص ااألعمال 
أصبح بوسعه  له، التصدي ائد وفلمعرفة فإذا ما أصبح يمتلك  ،للعنف األسري      تصد ي للاألعمال الموارد الالزمة 

 . المناسبةيذ اإلجراءات وتنفالالزمة وضع السياسات 

 ألعمال: أداة عملية قطاع اعلى نوع الجنس القائم على  العنفتقدير تكلفة آثار  )أ(

عة لتقدير تكلفة آثار العنف األسري على        المت ب الطرق غالبية 
تعتمد على بيانات وطنية و ؛بطبيعتهااستداللية أو تنازلية      طرق األعمال 

      ترك ز و  ؛باهظة التكلفةوعالية التقنية و(؛ تتسم بوجود فجوات فيها)ولذا 
األعمال المتوفرة الحتساب التكلفة على قطاع  طرقوالعلى األفراد. 

تكلفة على األسر المعيشية: المة في احتساب              لتلك المستخد شابهة م
دلة حسب سنوات العمر المعوأسلوب احتساب مطابقة درجة الميل، ومبدأ االستعداد للدفع، واالقتصاد القياسي، 

 مفقودبة مقدار الوقت ال  س تع التكاليف المحانوأشمل ت. و()ب( 3القسم ) جودة سنوات العمر المعدلة حسب الاإلعاقة/
والدعم المالي  ،المرأة ضد                     األعمال للتصد ي للعنف قطاع مها    قد يلخدمات التي او ،للموظفين بسبب العنف األسري

 .29أخرىلحصول على خدمات ل                   المقد م إلى المرأة 

                                                
27  in businesses for consequences financial its and women ainstag “Violence Horna, Vara Alfredo Aristedes

p.13 2013), GIZ, (Lima, Peru”. 

28  in businesses for consequences financial its and women against “Violence Horna, Vara Alfredo Aristedes

p.14 2015), GIZ, Paz, (La Bolivia. 

29  a business: to (GBV) violence based-gender of impacts the “Costing Duvvury, Nata and Walker David

2016) Institute, Development Overseas (London, tool” practical. 

 ممارسة جيدة

                               وصى بات باع المنهجية المحاسبية   ي 
لتقدير تكلفة العنف األسري على قطاع 

 األعمال.
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 المباشرة التي تتكبد ا الشركة تقدير التكلفة  -5الشكل 

 

ة لتكاليف، ينبغي على الشركة جمع بيانات سياقيدقيقة لعة وتقديم تقديرات                         الستكمال البيانات المجم  و
في ا إلى ذلك( وم ،مقابالت ودراسات تمهيديةو )استعراض مكتبيتكوينية إضافية عن طريق القيام ببحوث 

لعنف األسري )المصطلحات والمفاهيم المحلية(؛ المختلفة لشكال األ طلب المساعدة؛ ياتالمجاالت التالية: سلوك
)تقديم المشورة والخطوط الساخنة، نفسها الشركات  ضمن                       مة للتصد ي للعنف األسري                        وأنواع الخدمات المستخد 

 .وما إلى ذلك(

 األعمال قطاع ة العنف األسري علىجودة البيانات الحتساب تكلف )ب(

                   تتطل ب تحديد نوعية أنها                                                             عملية تقدير تكلفة أثر العنف األسري على األعمال وقتا  طويال، إذ قد تستغرق 
قدان   ف خالل العملية بسبب  ث أخطاء   حد      قد ت و. فيها البيانات الموجودة في حسابات الشركات وكميتها والثغرات

                                   حوادث المعق دة يتطل ب امتالك مهارات مواجهة ال، كما أن (  ا شهر 12إلى أشهر  6تد من تم زمنية الذاكرة )في نافذة
                أعداد الموظ فين التماس معلومات حول المديرين في                                         المسوح. وت سهم المقابالت شبه المنظ مة مع  وتنفيذتصميم في 

                           لتدريب والخدمات المقد مة.                                            ب ومعد ل تبديل الموظ فين وتكاليف االستقدام وا                         والرواتب واإلجازات والتغي 

 التطبيق والتنفيذ )ج(

الحصول على قتضي يبالنظر إلى المثبطات الكامنة في عملية تقدير التكلفة من منظور قطاع األعمال، 
مشروع أو الحفاظ على استمراريته، الضمان الموارد الالزمة لبدء و في األجلين القصير والمتوسطثابتة مشاركة 

 .ذة                ية لألطراف المنف ارجخلية أو داخمصداقية كبيرة توفير و ،لمعنية في منتديات األعمالومشاركة الجهات ا
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هل       مثال ،                                  التحد يات المتعل قة بالتعريفات، )األخذ باالعتبار في شكل الدراسات ووظيفتها نبغي كذلك ي
دراسة، جزئي )على مستوى تركيز ال/ختيار حجم. وال                                                يقتصر التعريف على النساء أم يشمل الفتيات أيضا ؟(

انعاكسات  ،                                                                                   مستوى الشركات( أو متوسط )على مستوى القطاع الفرعي( أو كل ي )على مستوى القطاع بأكمله(
في المناقشات  "مة مقابل المالالقي"تقييمات من المهم إضافة . وةالدعاوفائدة نتائج والاالستثمار وفيما يتعلق بكبيرة 

 نة موثوقة.                                             ل القسم التالي االعتبارات المرتبطة باختيار عي يتناوو موازنة التكاليف اإلجمالية.ل

                اختيار العين ات -6

دراسة تقدير فيه  ىجر  ت المستوى الذي مهما كان  المستجيبين                                        يعتمد البحث الكم ي على عي نة عشوائية من 
الدراسة  ولفرص شم د من أن                                                                        تكاليف. وتقتضي عملية اختيار العينات العشوائية استخدام تقنيات خاصة للتأك ال

في    ز        أو تحي أ خط ؤدي إلى                                     التخل ف عن التقي د بهذه التقنيات قد يف                             معايير أهلية محد دة متساوية. فون ستولكافة من ي
من صحة الدراسة. ومن المهم كفالة مشاركة المكتب الوطني لإلحصاءات قلل اختيار العينات، ما من شأنه أن ي

 في هذه العملية.

                                                                            وث الكمية التي تشمل عي نة ممث لة طريقة مثالية لتقدير التكلفة على مستوى األسر وعلى الرغم من أن البح
تكاليف تقديم عن                                                    ل خيارا  أفضل لتحديد الخدمات المتاحة وجمع البيانات                      ن  البحوث النوعية تمث إال أالمعيشية، 

دراسة تقدير التكلفة.  إجراء قه من يعتمد على الهدف المراد تحقيإذ أنه هام، لسياق االخدمات. وباإلضافة إلى ذلك، 
       وتمك ن  30.لةاختيار دراسات حاذلك كتضمن يي الذي تباينال عيناتالأخذ هو خيار                            أحد الخيارات المتاحة أيضا  و

لضمان تمثيلية العينة المأخوذة، و                                        االختالفات فيما يتعل ق بالخدمات المتوفرة.من      طيف التقاط تيجية اهذه االستر
 .يمكن إجراء مسح ديمغرافي صحي(      مثال ، ذر عند اختيار المناطق )         توخ ي الح ينبغي

أن الحرص على عدم اختيار أفراد أو جماعات سبق نبغي فة، ي                               اتخاذ قرار بشأن العينة المستهد ولدى 
المبادئ التوجيهية على طلع   ي أن بى                                       قد يكونوا أقل استعدادا  للمشاركة. ويوصإذ في العديد من الدراسات، وا شارك

 فة ووضع استراتيجية                     تحديد العينة المستهد الذين يمكنهم الخبراء في المكتب اإلحصائي في البلد، خذ العينات أل
  بة.سالمنا أخذ العينات

 العيناتأخذ                                                                  وفيما يلي مجموعة من األسئلة ي سترشد بها التخا  القرارات المتعل قة ب

 الغرض كان إذا       آنفا ،     ذ كر وكما. المطلوبة الدقة بدرجة البحث غرض يرتبط ؟البحث غرض ما •
 هامة تقديرات توفير       يتعي ن فقد          المت خذة، السياساتية القرارات على التأثير وه الدراسة إجراء من

 .مالئم حجم ذات عينة أساس على         إحصائيا 

 التباين درجةب المختارة        العي نة حجم تأثري :الدراسة شملهات التي السكانية الشريحة خصائص ما •
 المجموعة في األساسية االختالفات تنعكس أن لضمان الدراسة تشملها التي السكانية يحةالشر في

 .اة       المنتق  السكان      عي نة في الدراسة تتناولها التي السكانية

 دة       المستم  للتقديرات المطلوبة الدقة مدى على المطلوبة العينة حجم       يتوق ف المطلوبة؟ العينة حجم ما •
       ممث لة عينة اختيار ويتوقف. الدراسة تقتضيه الذي التحليل تعقيد جةدر وعلى المسح بيانات من

 السكان، غالبية على ؤثري العنف أن     مثال        ف ه م  إذا – الدراسة تتناولها التي المشكلة حجم على      أيضا 

                                                
30  Methods Mixed of Journal examples, with typology a sampling: methods mixed Yu, Fen and Teddlie Charles

100-77 pp. (2007), No.1 1, ol.v Research,. 
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         الم نتقى المستجيب الشخص يكون أن احتمال يرتفع إذ صغيرة، عينة اختيار الحالة هذه في يمكن
 بكثير أكبر عينة اختيار عندئذ ينبغي          انتشارا ، أقل المشكلة كانت إذا المقابل،وب. العنف نم   ا     ضر رمت

. أهمية ذات تقديرات على للحصول مشكلةال من المتضررين المجيبين من     كاف  عدد      توف ر لضمان
 . السكان من أقل   ا عدد تحتوي أصغر جغرافية لمواقع صغيرة بعينة القبول      أيضا       ي مكنو

إذا ما  م؟                          ع التحليل اإلحصائي المستخد ما نو •
لتحديد الخسائر في  ،                                است خد مت تقنيات االقتصاد القياسي

اإلحصائية                                    اإلنتاجية مثال ، فقد تتطلب االنحدارات 
لضمان نتائج                                 مة عددا  كافيا  من نقاط المالحظة         المستخد 
 مجدية.

اختيار يتوقف  أخذ العينات؟ ما نوع استراتيجية •
العينات على السياق والمعلومات  استراتيجية أخذ

هج الكمي لتقدير             استخدام الن             مثال ، يحتاج المطلوبة. ف
 التكاليف على مستوى األسر المعيشية عينة عشوائية.

إذا كانت  ما مد  الدقة المطلوبة لالستنتاجات؟ •
تقديم تقديرات إرشادية تشير قد يكون الدراسة تجريبية، 

. ولكن، إذا كان الغرض   ال قبو                          إلى أبعاد المشكلة خيارا  م
وضع كمدخل في به يمكن االستعانة تقديم تقييم دقيق 

            التوص ل إلى قد يكون من الضروري السياسات، ف
ما يقتضي ، ستنتاجات                         مستوى عال  من الثقة في اال

                        اختيار عينة أكبر حجما .

 : عملية مستمرةتنمية القدرات -      خامسا 

                                                       تخص صات يضم أفرادا  تتوفر لديهم طائفة واسعة من الخبرات                               باالستعانة بفريق بحوث متعد د اليوصى 
وتنفيذها ية للجنسين مراع موازنةلحكومات وضع ليكون باستطاعة ا ،م  ظ   ن مأسسة الالمنهجية المالئمة. ولضمان 

يكون أن نبغي قدرات المجتمع المدني. ويوكذلك  كفالة بناء قدرات هذه الحكومات      أيضا  من المهم في المستقبل، 
أن تساهم في تشجيع البلدان على الجمع بين  ةالدعاولمشروع. ومن شأن حمالت من مكونات ا   ا مستمر   ا مكونذلك 

                                                                                                       المسوح المتعل قة بانتشار ظاهرة العنف األسري وتقديرات التكاليف، فضال  عن ربط هذه التقديرات بأهداف التنمية 
الستعانة بالخبرات الخارجية هناك ضرورة ل ،ر الوزراء                                         وغير ذلك من األطر الدولية. ونظرا  إلى تغي  المستدامة

 رغم التكلفة الباهظة.

                                                                                            كذلك، تتيح عملية جمع البيانات فرصة مناسبة لتشجيع المنظ مات على البدء برصد حوادث العنف األسري 
صحائف  عنية، كلما كان ذلك ممكنا، أن توزع على األطراف المينبغي                           لم تكن  تقوم بذلك بالفعل. وإن وتسجيلها، 

 وتتبعها.الحوادث رصد المتعلقة بطرق قتراحات االودالئله                                         المعلومات المتعل قة بتعريف العنف االسري و

 

 

 -قضايا تتعلق باختيار العينات وتنفيذ الدراسة 
 مثال توضيحي

نهار جري مسح األسر المعيشية أثناء ال      إذا أ 
ح أن تكون المجيبات المشموالت   َّرج        فقط، ي 

بالدراسة نساء يعملن في المنزل، ويقل احتمال 
إجراء مقابالت مع من يعملن خارج المنزل. 
وبما أن تجربة النساء العامالت خارج المنزل 
مع العنف قد تختلف، ستكون نتائج الدراسة 

ل   ب                                            متحي زة للنساء العامالت في المنزل. وأحد الس 
ز هو العودة إلى                        الكفيلة بخفض هذا التحي 

                                     المنازل ليال  أو في عطالت نهاية األسبوع 
 .                                       لزيادة إمكانية الوصول إلى النساء جميعا 

 ,Mary Ellsberg and Lori Heise: المصدر

“Researching Violence Against Women: a 
practical guide for researchers and activists” 
(Washington, D.C., WHO and PATH, 2005) 

p. 179. 
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 تنمية القدرات لوضع موا نات مراعية للجنسين في كوسوفو

في كوسوفو، عملت جهات فاعلة مختلفة مع المؤسسات لتنمية قدراتها على وضع موازنة مراعية للجنسين، كجزء من 
ذلت لبناء                                  مة وخططها. ولم تكن الجهود التي ب                                                                    استراتيجية رك زت على دمج قضايا المساواة بين الجنسين في موازنة الحكو

                                                                                                                  القدرات ترتبط بعملية تقدير تكلفة العنف األسري فحسب، بل رك زت أيضا  على بناء قدرات جميع المنظ مات المعنية بالموازنة 
 حكومة الحتياجاتهم.                                                                                                 في الوزارات والبلديات لتقييم احتياجات األفراد على نحو أفضل وتقييم مدى تلبية البرامج المم ولة من ال

                                                                                                      ، و ضعت موازنة مراعية للجنسين تتسق مع اإلطار القانوني الوطني لكوسوفو ودورة الموازنة الخاصة بالبالد، كما     أوال 
                                  ، تعاونت المنظ مات الدولية )منظمة        وثانيا                                                                 سهل االستعمال موج ه إلى المسؤولين على المستويين المحلي والمركزي.       دليل    َّعد   أ 

(، مع خبراء Helvetas، ووكالة هلفيتاس السويسرية GIZتعاون في أوروبا، ووكالة التنمية األلمانية للتعاون الدولي األمن وال
                                                                                                          من شبكة نساء كوسوفو، وهي منظ مة مجتمع مدني محلية، على تنفيذ دورة تدريبية لمدة يومين لمئات من موظفي الشؤون 

ين في جميع أنحاء البلد.   ب                                                 كل فين بشؤون المساواة بين الجنسين ومسؤولين منتخ                                            المالية ومسؤولين معنيين بالبرمجة وموظ فين م
                                                                                                               وفيما بعد، اعتمد معهد كوسوفو لإلدارة العامة الذي تديره الحكومة المنهاج والدليل لضمان التدريب المتواصل للموظ فين 

عملت شبكة نساء كوسوفو مع عدد من الوزارات                                                                       الحكوميين في المستقبل. ثالثا ، بما أن التدريب بحد  ذاته كان غير كاف ، 
                                                                                                                      بشكل  منفرد )العمل والشؤون االجتماعية، التعليم، التجارة والصناعة، البيئة، الزراعة( لدعم موظ في الشؤون المالية والبرامج 

تخدام هذه في هذه الوزارات على إجراء تحليالت قائمة على نوع الجنس حول المستفيدين والنفقات السابقة، ومن ثم اس
هج التدريب العملي الطويل األجل هذا مساهمة أكبر في                                                                 التحليالت لتوجيه التخطيط للموازنة في السنوات المقبلة. وقد ساهم ن 

                                                               بناء قدرات موظ في الخدمة العامة على وضع موازنة مراعية للجنسين.

زنة مراعية للجنسين بأنفسهم، اإلسهام ومن شأن مأسسة هذه الممارسة من خالل تعزيز قدرات المسؤولين على وضع موا
                            يكفل وضع موازنات عامة تلب ي     هج                                                                          في تحقيق التملك المحلي، كما سيضمن استمرارية وضع موازنة مراعية للجنسين كن 

احتياجات المواطنين على نحو أفضل. وهكذا، يمكن للمسؤولين االسترشاد بدراسات حول العنف األسري في التخطيط للموازنة 
 مستقبل.في ال

 .KWN, https://womensnetwork.orgلى شبكة نساء كوسوفو لالطالع ع
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 اإلجراءاتالجزء الثاني: من البيانات إلى 

ترجمة نتائج البحوث إلى توصيات عملية قابلة هو أحد األهداف المهمة إلجراء دراسات تقدير التكلفة 
                     بالعنف األسري. وي ورد متعلقة السترشد بها في وضع السياسات وتوجيه الممارسات وتخصيص الموارد           للتنفيذ ي 

      أيضا         يتضم ن ، وهذا القسم أمثلة عن ممارسات جيدة من مجموعة مختارة من بلدان المنطقة العربية وبلدان الشمال
 ر مستدام.                                                          دليال  مفص ال  لإلجراءات القائمة على األدلة الالزمة إلحداث تغيي

        فضال  عن  ،لدراسات التي أجريت في مصر والمملكة المتحدة وفييت نامالتفصلية ل العروضيرت     اخت 
الوعي لرفع مستوى نتائج دراسات تقدير التكلفة يمكن استخدام كيف عن       مثال كليشتي،  -أمثلة من بيرو وتيمور

بناء قدرات المؤسسات أن كما  .31يسياساتالقانوني والطار باإلالتوعية للعنف ضد المرأة والتصدي وتعزيز 
فائدة إضافية في هذا المجال. وتبين القائمة التالية اإلنجازات التي له في إجراء عمليات تقدير التكلفة  شاركة    الم 

 األسري.العنف                                                  من اإلجراءات التكميلية المتعل قة بتقدير تكلفة أثر                 تحققت نتيجة عدد 

 كومية المعنيةكيانات الحالنشر النتائج بين 

 مصر

 لعنف ضد المرأة؛المتعلقة با                المخص صة لألنشطة  موازنةرفعت وزارة التخطيط ال •

أكاديمية الشرطة  هاجمن الشرطة وأدرجت فيالضباط اإلناث في زادت وزارة الداخلية عدد  •
 ؛القومي للمرأةالمجلس ها     قد ميالعنف ضد المرأة مناهضة             محاضرة  حول 

عن ببيانات        حاليا  البرلمان المصري عن العنف ضد المرأة ينظر فيه يد استرشد مشروع قانون جد •
 ؛ونتائج تقدير التكلفة انتشار العنف

العنف ضد بشأن خطط عمل على مستوى المحافظات ومواءمتها مع االستراتيجية الوطنية استندت  •
 المرأة إلى نتائج دراسة تقدير التكلفة. 

  فييت نام

للسكان ووزارة العمل وشؤون المعوقين والشؤون االجتماعية بنشاط قام صندوق األمم المتحدة  •
ما النساء منهم، لنشر المعلومات الالزمة لبناء الزخم                                       مشترك مع أعضاء الجمعية الوطنية، وال سي 

 ؛المنبثقة عن دراسة تقدير التكلفةحول التوصيات 

نتائج إلى          استنادا         د  أدنى حمجموعة خدمات وافقت حكومة فييت نام على تطوير الخدمات وتوفير  •
 ؛تكلفة العنف األسريدراسة 

 ات                                                                                          يعمل جهاز الشرطة ونظام العدالة الجنائية األوسع نطاقا  على تعزيز الخدمات المقد مة إلى الناجي •
 للعنف؛                                        النساء أكثر ميال  إلى التبليغ عن تعر ضهنأصبحت ومن العنف األسري 

تكلفة العنف ضد عن م بإعداد قاعدة بيانات وطنية التزم مكتب اإلحصاءات العامة في فييت نا •
حول تجارب  2019و 2018إدراج أسئلة بشأن التكاليف في المسح الوطني الثاني لعامي بالمرأة 

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

13 p. Peru”,. 
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لعنف. وتتيح هذه الخطوة لحكومة فييت نام، وغيرها من الجهات الفاعلة تعرضن ل الالتيالنساء 
 .مع مرور الوقت اتر            تقييم التغي  المعنية

 المملكة المتحدة

المملكة المتحدة من رصد ( 2014و 2009و 2004سلسلة من دراسات تقدير التكلفة )لألعوام       مك نت  •
 ؛مع مرور الوقتاالتجاهات السائدة 

                                       وزارة الداخلية بتقييم الموارد المخص صة إلى قيام  2004الدراسة األولى التي أجريت في عام أدت  •
 لعنف األسري؛لما يتعلق با

خدمة  المعهد الوطني للصحة وتفوق الرعاية؛) المؤسسات الحكوميةت التقديرات من استخدم •
؛ Safer Portsmouth Partnerships في بورتسماوث              المحلية )مثال  ات( والحكومالصحة الوطنية

 .(Devon County Council ومجلس مقاطعة ديفون

 نشر النتائج بين وكاالت األمم المتحدة

 مصر

المجلس القومي للمرأة، ومكتب  لعنف األسري من خالل دعمالمتعلقة باخدمات الن أهمية تحسيباتت  •
 بصفة خاصة، واضحة لجميع وكاالت األمم المتحدة المعنية.فيه  الشكاوى

 فييت نام

كل من هيئة األمم المتحدة للمرأة وصندوق األمم المتحدة      قد م على مدى السنوات الخمس الماضية،  •
                                                                 في اختبار مجموعة خدمات حد  أدنى للنساء والفتيات المعر ضات للعنف.  حكومةللللسكان الدعم 

 وتشمل هذه المجموعة الرعاية الصحية والحماية ونظام إحالة؛

وزارة المساعدات الخارجية والتجارة دعت وكاالت األمم المتحدة الجهات المانحة )وال سيما  •
اعدة بيانات دقيقة عن انتشار العنف وتكلفة ( إلى إقناع حكومة فييت نام بالحاجة إلى قاألسترالية

للتصدي للعنف         وفع الة وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة إجراءات وتكلفة  عدم اتخاذ إجراءات
 ضد المرأة.

                                                                        نشر النتائج بين المنظ مات غير الحكومية الناشطة في مجال العنف ضد المرأة 

 المملكة المتحدة

• Women’s Aid and Refuge:  الجمعية الخيرية استخدمتLiving Without Abuse  للمناداةالنتائج 
 .(2زيادة التمويل )دراسة الحالة ب

 ليشتي -تيمور

من خالل إليها غير الحكومية إلى النتائج التي توصلت  (Fokupers)استندت منظمة فوكوبرس  •
 .موازنة                                            تقدير التكلفة للحصول على زيادة في مخص صات العملية 
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 اإلعالم:سائل نشر النتائج في و

 مصر

كان في موضوع بدأت وسائل اإلعالم تسليط الضوء على مسألة العنف األسري ومناقشتها، وهو  •
 .       محدودا  السابق

 فييت نام

 حجم المشكلة.بفي توعية الجمهور تقارير عن النتائج وساهمت  وسائل اإلعالمنشرت  •

 الخبرة الناجمة عن إجراء الدراسة

 فييت نام

الموظفين الحكوميين والباحثين بين ن إلى زيادة الخبرة و                        ذي يقد مه الخبراء الدولي               أد ى التدريب ال •
بسهولة  عملية أخرى لتقدير التكلفة                 أن يمك ن القيام بالعاملين في مجال العنف األسري، ما من شأنه 

 ؛أكبر

ق مع مكتب اإلحصاءات العامة بالتنسي    يا  التي يجريها حال 2019-2018للفترة دراسة الكجزء من  •
فو مكتب اإلحصاءات العامة إلى تدريب موظفيهم          بادر موظ ، صندوق األمم المتحدة للسكان

 جيد للتكاليف وكيفية تقديرها.                          الميدانيين وتزويدهم بفهم 

 المملكة المتحدة

على مستوى التكاليف  الحتسابتقديرات الليدز مدينة                                  استخدمت منظ مة غير حكومية مقر ها  •
                                       لمساعدة المنظ مات غير الحكومية المحلية وذلك جميع أنحاء المملكة المتحدة، المحلية في  اتالسلط

ساهم البحث في إثارة نقاش جديد و (.2                                     زيادة الموارد المخص صة )دراسة الحالة بالمناداة في جهود 
فعالية الكلفة دراسات دعم خدمت النتائج ل                     العنف األسري. وقد است مشكلة الجوانب االقتصادية لحول 

 ؛32سريالعنف األبالمتعلقة رامج بلل

 التكاليف لتقديرالمختلفة المتوفرة  والطرقج   ه                     جدواها في توضيح الن هو دراسة أثر آخر للن هناك اك •
 زخم واضح في جميع أنحاء العالم(. ال)أخرى دراسات الحوافز إلجراء  معود وتوفير

 بيرو

 ؛لدان أمريكا الالتينية األخرىي بفثلة ممادراسات إجراء                      دراسة أساسا  إلمكانية وفرت ال •

اإلنتاجية في قطاعات أخرى، مثل المؤسسات على ثار اآللتقدير                      الدراسة أيضا  إطارا قدمت  •
 باللغة       حاليا  آثار عنف الشريك )متاحة عن دراسة بين طلبة الجامعات        مؤخرا  أنجزت ما ك، التعليمية

 ؛اإلسبانية فقط(

       لتصد ي لوضع نموذج أعمال وتنفيذه ببعض الشركات قيام إلى لقطاع الخاص لتقدير التكلفة أدى  •
 للعنف ضد المرأة. 

                                                
32  and training abuse and violence domestic a of effectiveness-“Cost others, and Barbosa Capelas Estela

 observational IV phase MRC an on based modelling updated world: real the in care primary in programme pportsu

2018) Open BMJ (London, study” implementation pragmatic. 
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 خطوات لتحقيق أثر

تحدد  واضحةنشر وتعميم البحوث الهادفة إلى إحداث تغيير أن ترتكز منذ البداية على خطة ينبغي على 
لتي يتعين إعدادها وطبيعة المستهدفة، وأنواع المنتجات االمحددة                            الم راد إيصالها، والجماهير ريضة لرسائل العا

شرطان منذ البداية كما أن الحصول على تأييد الجهات المعنية وتوفيرها للمدخالت  األنشطة التي ينبغي تنفيذها.
مجموعة                                                                             هذه الجهات للبيانات والتزامها باستخدام النتائج. ولهذا السبب، ال بد  من إنشاء تملك أساسيان لضمان 

األعمال واألوساط األكاديمية ووسائل قطاع جيهية تضم الحكومة والمجتمع المدني وأو لجنة تو ةوطني ةاستشاري
نشر أو خطة  ستراتيجيةالامة نظرة عمدخالت وتقديم به المجموعة                                           اإلعالم. وقد تتمث ل إحدى المهام الرئيسية لهذ

 لدراسة. ا

تيح عة من المنتجات التي تعلى السياسات والممارسات طائفة واس إلى التأثيرالهادفة  ةواالدعتتطلب و
                                                                                                      إيصال النتائج الرئيسية إلى مختلف الجهات الفاعلة على نحو فع ال. وإلى جانب تقارير البحوث، تشمل المنتجات

وحمالت عبر وسائل التواصل االجتماعي.  وكتيبات بيانية   ا ونشرات ورسوم لسياساتلالمفيدة موجزات  المعرفية
مكانية إلبيانات الكمية والنوعية وعدم االكتفاء باإلحصاءات. كما أن الن ومن األهمية  الحصول على مزيج م

مقاالت الرأي والتقارير تؤدي و. البصرية القدر نفسه من األهمية-الوصول إلى وسائل اإلعالم المطبوعة والسمعية
الستراتيجيات الناجحة ا                                         في التأثير على صن اع الرأي اآلخرين. وإحدى              دورا  رئيسيا في كثير من األحيان اإلخبارية 

تقارير إخبارية حول  شجيع إعدادباإلضافة إلى ت ،جهات معنية رئيسية معروفة نشر مقاالت رأيمن الطلب هي 
تغطية تتميز ب                                  إلى برامج إذاعية/تلفزيونية محد دة التوجه أن يكون لسياق،        تبعا  ل ،ويمكن الموضوع بصورة منتظمة.

االكتفاء بعناوين بدل               مقابالت معم قة ر إجراء بأكبقدر            يكون فعاال  إن أمكن، . و بالقدر ذاته              ة النطاق فعاال واسع
 .                                                      نتاج مقاطع فيديو قصيرة واستخدامها ضمن حملة أوسع نطاقا إ ، إذا ما توفرت الموارد،. كما يمكنبسيطة رئيسية

كذلك، ينبغي أن تشمل مناسبات نشر نتائج الدراسة 
جتماعات أو ورش العمل من األنشطة إلى جانب اال مجموعة
تتيح النقاشات أو الحوارات بشأن       مثال ، نشر المعلومات. فلالعادية 

السياسات مناقشة أعمق من األنشطة المعتادة لنشر البحوث. 
       معم قة إجراء حوارات تيح القيام بأنشطة تهي الفكرة األساسية و

 لضروريامن أن  كما النتائج الرئيسية.توصيل مجرد تتخطى 
دة لنشر النتائج مع مختلف الوزارات                    تنظيم مناسبات متعد       أيضا  

في عاملين وصول النتائج إلى المسؤولين األساسيين اللضمان 
صياغة السياسات أو وضع البرامج. وكلما إزداد توجيه عملية 

من يمكن أن إلى  نشر النتائج، كلما زاد احتمال وصول الرسالة
 القرارات. صنعل       م دخل المعلومات أن  ارو  ب   ت   ع   ي 

  

 أمثلة من فييت نام

 الحملة:

https://www.youtube.com/watch?v
=d2AohHhvrqY&feature=youtu.be 

 :2013لة في عام تقارير اخبارية عن الحم

https://www.youtube.com/watch?v
=nvN0YWGwo8k&list=UUbDl_UWDVs

XbWVaG3_scGyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=d2AohHhvrqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d2AohHhvrqY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d2AohHhvrqY&feature=youtu.be


-35- 

 

 ةالجزء الثالث: دراسات الحال

كان ومصر والمملكة المتحدة وفييت نام ودولة فلسطين. من  ةدراسات حالأربع القسم يعرض هذا 
مصر والمملكة المتحدة وفييت نام تأثير كبير على الصعيد العالمي. كل من دراسات تقدير التكلفة التي أجريت في ل
                                                                             بلدان الجنوب العالمي وي ستخدم اإلطار الذي تقوم عليه دراسات المملكة المتحدة في في        ي ت بع نموذج فييت نام ف

    يا  فلسطين حال                 فمثال ، تقوم دولة                                   كانت مصر نموذجا  لدول عربية أخرى. كذلك بعض دول االتحاد األوروبي. 
 تقدير التكلفة في مصر. عملية بدراسة تأثر تصميمها بشدة ب

فكان من بين بلدان المختارة. الأساسيين في رفين عاى مقابالت متعمقة مع هذه إلة تستند دراسات الحال
في ن ومنخرطن ون وموظفون رئيسيو                                                            أ جريت معهم المقابالت كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء استشاريمن 

لمنظمات مكاتب اإلحصاء الوطنية أو امن لمرأة أو معنية بشؤون اوطنية آليات من       سواء  ،مشاريع تقدير التكلفة
أجريت معهم المقابالت(. واستفادت دراسات من قائمة  - 1المرفق ترد في غير الحكومية والخبراء في الموضوع )

 ،2018أيلول/سبتمبر  21-20خبراء الذي عقدته اإلسكوا في بيروت في مجموعة المن اجتماع     ضا  أي ةالحال
اء دوليين لديهم خبرة في تقدير تكلفة العنف ضد باإلضافة إلى خبر ،ممثلون رسميون من الدول العربية هوحضر

 الخبراء(. مجموعةقائمة المشاركين في اجتماع  - 8المرأة )المرفق 

 دراسة الحالة األولى: مصر -ألف

 والسياقساسية األمعلومات ال -1

 االستراتيجية الوطنية واإلطار القانوني )أ(

وضع  بقليل، قبل دراسة تقدير التكلفةومصر. مشكلة في عتبر   ي ، لم يكن العنف األسري إلى عهد قريب
هذه ضعت    وو . 2020-2015العنف ضد المرأة ناهضة أول استراتيجية وطنية لم المجلس القومي للمرأة

اإلستراتيجية بطريقة تشاركية شملت مقابالت مع الجهات المعنية )الوزارات، معاهد البحوث الوطنية، المنظمات 
بيانات دقيقة عن العنف ضد المرأة االفتقار إلى نية، إلخ(. وكشفت هذه المناقشات عن غير الحكومية، المعاهد الدي

 تشمل عنصر تقدير التكلفة. هنتشارعن اوسلطت الضوء على أهمية إجراء دراسة 

لة لتغطية األنشطة     مفص  موازنةلمرأة خطة عمل واالعنف ضد لمناهضة تتضمن االستراتيجية الوطنية 
له. تصدي والنوع الجنس العنف القائم على دون  الحيلولةعلى أهمية االستثمار في الضوء تسليط المحددة، مع 

غير أنه ال تزال ، لم يكن من الصعب إقناع الجهات المعنية بأهمية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة. ذلكعلى و
                             جي ألنه ال يزال ي نظر إليه على لعنف الزوالمعني باللمجلس القومي للمرأة، فجوة في اإلطار القانوني     قا  ، وفهناك

ال يرفعن دعوى جنائية  هنلكن ،يتعرضن للعنف إلى الطالق الالتي                  عادة  تسعى النساء وأنه قضية خاصة/عائلية. 
 ضد أزواجهن ألنه ال يوجد قانون يجرم العنف الزوجي.

 تقديم الخدمة )ب(

مصر لتحسين تقديم الخدمات ومعالجة ، بدأ صندوق األمم المتحدة للسكان العمل مع حكومة 2013في عام 
من التعزيز    ا تطلب بعض القطاعات مزيدويالثغرات الموجودة في الوقاية واالستجابة. وهذه العملية مستمرة، 

لألطباء في المستشفيات، ولكن ليس في جميع    ا تدريب تقدم وزارة الصحة       فمثال ،أكثر من قطاعات أخرى. 
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في إبالغ ن وحقه ات، بما في ذلك كيفية التعرف على الناجينوع الجنسم على القائالعنف على فهم  المحافظات،
، العنف ضد المرأةلمناهضة باإلضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة الداخلية وحدة والشرطة عن العنف الشديد. 

تسعة مراكز إيواء في مصر وقت الدراسة. ويقدم موظفو المجلس  يكان هناك حوالوضابطات شرطة مكرسات. ب
العنف في جميع أنحاء ناجيات من الدعم القانوني والنفسي االجتماعي لل الشكاوىالمسؤولين عن القومي للمرأة 

 استجابة ي فثغرات مشكلة وجود لخدمات وال تزال هناك في استخدام هذه ا     نقص مع ذلك، ال يزال هناك والبالد. 
 .    كاف غير        إحالة                                        الشرطة والنظام الصحي، بما في ذلك نظام 

يتعرضن للعنف في مصر عن  الالتي             دون أن تبل غ الخوف والوصم واالعتقاد بأن القضية خاصة ويحول 
خدمات أخرى، مثل الرعاية الصحية، إال أنهن ال يفصحن إمكان حصولهن على على الرغم من و. وادث العنفح

في مصر الصحية مات الرعاية خدو. الشريك/الزوجعن أن اإلصابة التي تلقينها كانت نتيجة للعنف الذي ارتكبه 
يتعرضن للعنف. وفي بعض األحيان، تطلب النساء مشورة قانونية أو لمن الدعم النفسي وتشمل  ية،مجان    ما عمو
عدد مراكز اإليواء لكن عند الضرورة.  مركز إيواءإلى    ا من المجلس القومي للمرأة، الذي يحيلهن أيض   ا نفسي   ا دعم

      ي قمن تي الالالنساء ينبغي أن تلتزم بها خاصة أنظمة ناسب لألطفال ولديها في مصر صغير، ومعظمها غير م
أو بتوفر هذه المراكز لسن على علم إلى هذا الحل، إما ألنهن    ا هناك. مع ذلك، ال تسعى المرأة المصرية عموم

العنف ضد لمناهضة  . وتتضمن االستراتيجية الوطنيةءصدقااألوالدين أو المع المكوث ك                     نهن يفضلن حال  بديال ، أل
 مراكز اإليواء. استخدامالمرأة خطة لتحسين إمكانية 

 األساس المنطقي لدراسة تقدير التكلفة -2

 وفريق الدراسةالعمل بدء  )أ(

بالشراكة ،      وشك لطري لصندوق األمم المتحدة للسكان في مصر دراسة تقدير التكلفة                 أجرى المكتب الق 
في أوائل عام متعدد التخصصات. و   ا فريق ،مركزي للتعبئة العامة واإلحصاءمع المجلس القومي للمرأة والجهاز ال

جريت مشاورات مع الوزارات والمؤسسات                                                 لدعم الفريق واإلشراف عليه لجنة استشارية وطنية وأ  ئتنش  أ ، 2014
طني . ونصح الصندوق الفريق بإجراء مسح ومعرضات للعنفالتي تقدم خدمات الحماية واالستجابة للالمعنية 

 االقتصادية واالجتماعية. هساب تكاليفتحاشمل ينوع الجنس القائم على العنف عن 

                                                          تنسيق البحث وتوفير الدعم المالي والتقني، وأ برم اتفاق بين على صندوق األمم المتحدة للسكان  أشرفو
كان الجهاز و .33سةالدراعلى المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لتنظيم العمل 

عن المسائل الفنية المتعلقة بالمسح، وقدم المجلس القومي للمرأة الدعم                                       المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مسؤوال 
. وقاد المناقشات، بما في ذلك تكلفة الدراسة، المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة ةاستشاريبصفة 

مم المتحدة للسكان والخبير االستشاري الدولي الغرض من عملية تقدير العامة واإلحصاء. وشرح صندوق األ
دريب الباحثين تبقام والتضامن االجتماعي والداخلية والعدل، و التكاليف للوزارات المعنية، مثل وزارات الصحة

شارك لبحث. وت. ودعم فريق قوي متعدد القطاعات نجاح هذا انوع الجنسالقائم على بالعنف المسائل المتعلقة على 
 فهم المشكلة وهدف البحث.الشركاء 

تقسيم الواضح لمجاالت بالمتعدد التخصصات والمشروع الورحب المجلس القومي للمرأة بتشكيل فريق 
الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء السلطة القانونية والخبرة إلجراء لدى  تكان (1)العمل/المهارات: 

                                                
33  ,(Cairo Survey” Violence based-Gender of Cost Economic Egypt “The others, and Duvvury Nata 

2015) UNFPA,. 
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ببحوث تقدير تكلفة المعرفة  ةالدولي ةالخبيرلدى  تكان (2)ل البيانات الكمية المعقدة؛ مسوح واسعة النطاق وتحلي
كان لدى المجلس القومي  (3)المستخدمة؛ والطرق وخبرة في تنفيذ المنهجيات نوع الجنس القائم على العنف 

 ،طرحها في االستبيانتعين ي يوخاصة فيما يتعلق بنوع األسئلة الت، نوع الجنسالقائم على للعنف عميق             للمرأة فهم 
 تعرضن للعنف. الالتيكيفية إجراء البحوث مع النساء المصريات لو

 الدافع وراء الدراسة )ب(

كان العنف وزيادة ملحوظة في العنف ضد المرأة في مصر،  2014مسح الصحة الديموغرافي لعام      بي ن 
جريت          عنها. وأ     غا إبالاألقل و   ا أكثر األشكال شيوعاألسري والتحرش الجنسي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية 

لمعالجة ندرة البحوث حول معدالت انتشار العنف ضد النساء والفتيات وآثاره على المجتمع  2015دراسة عام 
تتخذ خطوات ملموسة للقضاء قد بدأت كانت مصر  إذواالقتصاد المصري. وجاء هذا البحث في الوقت المناسب، 

قتصادي للمشكلة اال منظورالإضافة ت وفر، "Duvvury and others لـ   ا العنف ضد المرأة. ووفق على جميع أشكال
زاوية جديدة وقوية للغاية لعرض اآلثار القانونية والصحية وغيرها من العواقب المترتبة على العنف ضد المرأة 

كأول  "نف القائم على النوع االجتماعيمسح التكلفة االقتصادية للع"م    م          وهكذا ص  .34"اتاتخاذ إجراءللمناداة بو
وأشكاله  جتماعينوع االالالقائم على لى المستوى الوطني لجمع بيانات شاملة حول أنواع العنف         م مثلة عدراسة 

 ولتقدير تكاليفه االقتصادية.

 المنهجية -3

 أهداف الدراسة )أ(

عن على المستوى الوطني         م مث لة قة إنشاء وتوفير بيانات دقي (1)أهداف الدراسة على النحو التالي: كانت 
، مساعدة صناع السياسات والمخططين (2)والتكاليف االقتصادية المرتبطة به و القائم على نوع الجنسالعنف 

 تستند إلى األدلة.لمناهضته على صياغة تدخالت 

تأثير  (2)و ؛ضد المرأةمختلفة من العنف النواع األوحوادث انتشار  (1)وهدف المسح إلى قياس ما يلي: 
عواقب العنف ضد المرأة وما يرتبط به من  (3)العنف على صحة المرأة والصحة اإلنجابية والرفاه العام؛ و

 تكاليف اقتصادية.

 الجمهور المستهدف )ب(

مجموعة متنوعة من الجهات المعنية الوطنية وواضعي السياسات في المؤسسات إلى       وجها  كان البحث م
 لمجموعات لوو/أو االستجابة له القائم على نوع الجنس لعنف من االوقاية في    ا دورالحكومية الذين يؤدون 

 :هالمتأثرة ب

 بالنتائج السلبية للعنف ضد المرأة؛للتوعية  –المجتمع  •

                                                
 .5 ص. نفسه، المرجع 34
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مقارنة اتخاذ إجراءات عدم األكبر لتكلفة لتوعية بالل -نوالمعنيوواضعو السياسات المعنية  الوزارات •
االستثمار في خدمات الوقاية واالستجابة بالقائم على نوع الجنس تصدي للعنف للبتكلفة االستجابة؛ و

 واتخاذ خطوات نحو القضاء على الفقر؛

 ؛القائم على نوع الجنسالعنف ناهضة لتسليط الضوء على دورها في م -المؤسسات الدينية  •

 .الجنسالقائم على نوع العنف ناهضة لتسليط الضوء على دورها في م -وسائل اإلعالم  •

 نطاق الدراسة )ج(

محاكاة النموذج الدنماركي حول تكلفة إلى سعى الفريق المتعدد التخصصات الذي يعمل في المشروع 
                                                                                                 في حين أي د الباحثون الدنماركيون هذه العملية، لم تكن البيانات اإلدارية الالزمة المتعلقة باستثمارات والعنف. 

بطريقة توفر غير محددة الحكومة المصرية  موازنةف. متوفرةالجنس  القائم على نوعفي خدمات العنف الحكومة 
جمع بيانات حول تكلفة تقديم الخدمة فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه الموظفون باإلمكان هذه المعلومات ولم يكن 

ت تكاليف باإلضافة إلى ذلك، تفاوتوفي المستشفيات ومراكز الشرطة. القائم على نوع الجنس في معالجة العنف 
                                                 الخدمة، خاصة  بين مقدمي الخدمات العامة والخاصة. 

ما إذا المستشفيات ل     تسج ال للمجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،    ا ووفق
باإلضافة إلى ذلك، وعن سبب اإلصابات. اإلفصاح إلى كما ال تميل النساء  ،كانت اإلصابات نتيجة للعنف أم ال

من ن    مك ت ،عن اإلصابات السابقة     مثال  ل أرقام تعريف للمرضى، ال توجد سجالت،                       ا أن المستشفيات ال تسج بم
عالوة على ذلك، كان من الصعب الحصول على بيانات عن مرتبات ضباط الشرطة وتحديد االتجاهات. 

ممكن، أي الحد الة فقط إلى ، قدرت الدراسة تكلفة المشكلوهكذاالمتخصصين وتكاليف تقديم الخدمات والتدريب. 
 . المعيشية لمرأة واألسرةفيما يتعلق با

العنف الذي دراسة  تفي الواقع، كانو. ج/الشريكالزورتكبه يزت دراسة تقدير التكلفة على العنف الذي    رك 
 ات سابقة.في دراس                  إذ لم ي تطرق إليه لتدخل الفريق،    ا جديد      مجاال وكذلك للتحقيق،    ا جديد                   رتكبه الخطيب مجاال ي

في المنزل واألماكن العامة، مع األخذ القائم على نوع الجنس                                        وص ممت الدراسة اللتقاط جميع أشكال العنف 
القائم على نوع الجنس للعنف  1993الثقافة المصرية. واستخدمت الدراسة تعريف األمم المتحدة لعام باالعتبار 

الذي ترتكبه و/أو  وفي إطار المجتمع العام دث في إطار األسرةوالنفسي الذي يح يالبدني والجنسلإلشارة إلى العنف 
واألقارب  الزوج/الشريك. وقدرت الدراسة التكلفة االقتصادية السنوية للعنف الذي يرتكبه الدولة أو تتغاضى عنه

األسرة المباشرة أو الممتدة أو أفراد آخرون في محيط قريب )أي شخص موجود في المنزل( والعنف في إطار 
 المالية.فرض السيطرة تكلفة العنف االقتصادي مثل سلوكيات تتضمن لم ، لكنها المرتكب في األماكن العامة

هذه بحثوا تقديرها ثم يتعين التكاليف التي هؤالء  حددإذ                                          كان دور الخبراء الوطنيين والدوليين فعاال و
غير ملموسة مباشرة، ملموسة  -للتكاليف  2005تعريفات األمم المتحدة لعام  تخدم   ست االتكاليف مع الفريق. و

 األكثر ةملموسة غير مباشرة. وشملت الدراسة جميع التكاليف الممكنة للحادثغير مباشرة، غير ملموسة مباشرة، 
التضخم أخذ التعقيدات المرتبطة ب ، بالنظر إلىنتج أدق التقديراتيسذلك  اعتبر أنإذ حدة في العام السابق، 

. وغير المباشرة على تقدير التكاليف الملموسة المباشرة)قدر اإلمكان(  . وركز المسحابفي الحس واالسترداد
 ."القائم على النوع االجتماعيللعنف القتصادية التكلفة ا مسح"هذه التكاليف بشكل أساسي من بيانات سبت     احت و
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لمعالجة ات التكاليف المباشرة التي تتحملها النساء، مثل النفقات المرتبطة بالبحث عن خدم •
)الجسدية والنفسية( والرعاية الطبية واألدوية والمأوى والخدمات المجتمعية المحلية  االصابات

والدعوى القانونية والقضائية )الشرطة(، بما في ذلك تكاليف النقل وتكاليف االستهالك المتعلقة 
 باستبدال الممتلكات؛

عن العمل )عند االقتضاء(،  المعتديب المرأة و                                                التكاليف غير المباشرة، مثل فقدان الدخل بسبب تغي  •
 ب األطفال عن المدرسة )أيام الغياب(؛                          وفقدان العمل المنزلي وتغي 

الطفل بسبب واجهها التكاليف والعواقب غير الملموسة وغير المباشرة التي واجهتها المرأة و •
 ؛ةالحادث

وقيمة العمل المنزلي دان اإليرادات فقوالمرأة مباشرة  تكبدهاتالتي التقديرات الوطنية للنفقات  •
 المفقود؛

 بيانات العينة.على أساس التكاليف المحسوبة للمستوى الوطني  •

 التكلفة سابتحاو ق  ر   ط  (د)

كاستبيان حول "وضع    ع     و ض             من خالل مسح  2015البيانات بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو  تمع  ج 
من عملية الموافقة عندما                                    حول الطبيعة الدقيقة لالستبيان كجزء  مزيد من المعلوماتالم                      المرأة المصرية". وقد 

ن، أحدهما لفرادى النساء واآلخر لألسرة ياستبيانت الباحثات خدم       . واست دهماوح ةالمقابلة والمجيب ت  ر    أج من كون ت
مبادئ األمم  . واستندت تصميمات االستبيان إلىموضوع                         وجها  لوجه باتباع معيار مقابالت الجريت    وأ المعيشية، 

لة لقياس العنف ضد                                                    َّنتاج إحصاءات عن العنف ضد المرأة وأدوات اإلسكوا المعد إل 2013المتحدة التوجيهية لعام 
)بعد تكييفها لتناسب السياق الثقافي  شابهةم   ا مسوح   ت   ر   ج                                                       المرأة في البلدان العربية وخبرات البلدان األخرى التي أ 

 مكونة من خبراء محليين.من صحة المعلومات تحقق لجنة  كل استبيانلية ضعت الصياغة النهائ  و المصري(. و

على تحديد النساء المؤهالت(؛    ا ساعد أيضما استبيان األسر المعيشية بيانات عن التركيبة السكانية )   ع   م   ج 
 رةاألس تحديد مؤشر ثروةعلى ساعد ما وخصائص اإلسكان وملكية مجموعة متنوعة من السلع االستهالكية )

ات وتقييم مستوى المعيشة على المدى الطويل في األسرة(. وركز االستبيان الفردي على خصائص المجيب المعيشية
فيها؛ والعمالة والدخل؛ والصحة العامة والصحة اإلنجابية، بما في ذلك الممارسات التقليدية من يقن والمنطقة التي ك

الزواج القسري وزواج األطفال؛ والعنف الذي يرتكبه الضارة مثل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية و
ضمن وغرباء مقربون المالية(؛ والعنف الذي يرتكبه أفراد األسرة/أشخاص السيطرة )بما في ذلك  الزوج/الشريك

 الشوارع والنقل العام(.و المؤسسات التعليميةو البيئة المحيطة؛ والعنف في األماكن العامة )مكان العمل

تقسيم (، مع المائةفي  95يبلغ على مستوى ثقة )لة على مستوى المحافظات    مث           ة لتكون م العينممت    وص 
محافظة(،  27مة إلى                        )ألغراض إدارية، مصر مقس  يةنيمدمحافظات الالخمس مناطق: إلى المدن واألرياف 

بعدت     است . وفيةالري مصر العلياو ،المدينية مصر العلياو، الريفية مصر السفلىو، المدينية مصر السفلىو
يؤثر ذلك ال و ،من إجمالي سكان مصرئة االمفي  1المحافظات الحدودية من العينة ألن سكانها يشكلون أقل من 

 أسرة 21,448ر ااختيجرى                                                                            على التقديرات الوطنية. واست خدمت إستراتيجية أخذ عينات عنقودية على مرحلتين: 
)بغض النظر    ا عام 64و 18ونساء تتراوح أعمارهن بين لمسح الديموغرافي والصحي( اعينة     با  )تقري معيشية

 تير       . واخت المسحمدة شهر أو أكثر قبل المعيشية                                                      عن الحالة الزوجية( ممن كن  مقيمات أو حاضرات في األسرة 
في استبيان  تمج       التي د  Kish Gridتربيعات  باستخدام وذلك ،امرأة واحدة فقط مؤهلة في كل أسرة                  عشوائيا  للمقابلة 
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، المائةفي  97.3 المعيشية التمثيل. وكان معدل استجابة األسرصحة لضمان ات عينترجيح ال خدم   ست اسرة. واأل
 ئة.افي الم 99.2ومعدل االستجابة الفردية 

إن لم اإلحصائي متعدد ال نحداراال تاستخدمفة. يمنهجية المحاسبالخدمت الدراسة بشكل أساسي      واست 
نوع اإلصابة هي      رات     َّمتغي           بناء  على        عندئذ  تدر                              ة، مثل التكاليف الصحية التي ق المرأة تذكر تكاليف محددتستطع 
فيها المرأة لعنف شديد  تالصحية. وفي الحاالت التي تعرضم الرعاية    قد    وم عليها ول صتم الحة التي والخدم

مراكز اإليواء  تكاليف خدمات المجتمع المحلي على أساس تكاليف تسب  ح إلى مغادرة بيتها الزوجي،  تضطراو
الوصول إلى مراكز على قل قدرة األأن المرأة المصرية واقع االعتبار بخذت الدراسة                   والسكن البديل. وأ موجودة ال

                       خدمت شكال  آخر من أشكال                                                          ذلك كتكلفة فرصة بديلة: حساب ما كانت المرأة ستنفقه لو است      ح سب اإليواء العامة. و
التكلفة اإلجمالية للمأوى كانت التي دفعن(. وبذلك للتكلفة اليومية للمأوى )من خالل فحص متوسط ا   ا ر   قد مالمأوى 

 متوسط التكلفة اليومية للمأوى.بخارج المنزل مضروبة يت ض                           هي إجمالي عدد األيام التي ق 

ساب تحا         تمك ن من معلومات  "على النوع االجتماعي القائمللعنف االقتصادية لتكلفة ا"مسح بيانات ر        لم توف و
   ا المسح أيض   ع   م                       أو الزوج عن العمل. وج          المعن فة أسئلة تتعلق بغياب شملت الدراسة غير أن نتاجية المفقودة. اإل

الشريك /زوجالأجور عن ، وكذلك ةأو غير نظامي ةنظامي لةبأجر، سواء كعام ةمعلومات عن األجور اليومية للعامل
في    ا يوم 21أيام في أسبوعين و 10ي األسبوع وسب األجر اليومي على أساس افتراض خمسة أيام عمل ف  ت حا)

                                                                         عدد ساعات العمل(. كما لم ت سأل النساء عن دخلهن أو عما إذا كن يعملن/يعملن عن بيانات ع   م   ج       ولم ت الشهر، 
في  16                            النساء قد من هذه المعلومات )ألن  تقدير البيانات المتعلقة بالزوجاألصعب لحسابهن الخاص. وكان من 

 ت مفقودة(.بيانا المائة

لعامالت المدفوعات ل المفقودة جورألاتقدير بيانات  (1): اإلحصائي خدم نموذج االنحدار المتعدد     واست 
العمر والمستوى التعليمي وخصائص الوظيفة رات مستقلة هي                  را  تابعا  لمتغي      متغي ألجور ااعتبار األجر من خالل 

                                   اعتبار األجور اليومية الم بل غ عنها من خالل  ءج/الخطباازولأليم األجور المفقودة         تقدير ق  (2)قامة ؛ واإلومكان 
في القطاع الخاص، والمهنة والنشاط االقتصادي والعمر والمستوى التعليمي. رات مستقلة هي                  را  تابعا  لمتغي      متغي 

ع األجر مدفوعطلة يوم  27 يحصل الناس علىفالقطاع الحكومي ، أما في      أجرا  يتغيبون عن العملمن ال يتقاضى 
                                                   وال ي حتسب اليوم المأخوذ نتيجة للعنف كـ "يوم عطلة".

هج تكلفة الفرصة البديلة لتقدير المكاسب اليومية للعامالت لحسابهن الخاص وربات العمل       خدم ن     است و
                                   اعتبار األجور اليومية الم بل غ عنهامن خالل عبر نموذج االنحدار المتعدد اإلحصائي والعامالت غير المأجورات 

 تسب  ت حاخصائص الوظيفة )باستثناء العقد( والعمر والتعليم ومكان اإلقامة. ورات مستقلة هي                  را  تابعا  لمتغي      متغي 
. وكان مسح استخدام المعتديو         المعن فة األجر اليومي لكل من بمضروبة المفقودة التكلفة على أنها عدد أيام العمل 

أزواجهن في أنشطة منزلية وأمضاها الساعات التي أمضينها                 س ئلت النساء عن فمن االستبيان،    ا الوقت جزء
من القيام بهذه فيها                                            أبلغن عن العنف عن عدد األيام التي لم يتمكن   الالتيئلت   س مختلفة خالل األسبوع السابق. و

سنين، ألطفال والمابعض األنشطة المنزلية، مثل رعاية      معا  ؤدى يوفي العادة، . ةاألنشطة المنزلية بسبب الحادث
 د بعض العمليات الحسابية.      ما عق 

 -م القصوى واألنشطة المتزامنة                       افتراضات لمعالجة القي  تضع                                       لتقدير القيمة النقدية للعمل المنزلي، و و
والعناية  تناول الطعامو ترك وقت للنوملساعة  14 بـ في اليومد الحد األقصى لعدد ساعات العمل المنزلي   د   ح 
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أربع ساعات في باألقصى لعدد الساعات المخصصة لرعاية األطفال أو رعاية المسنين ن الحد      وعي   ،35الشخصية
(. 95الشريحة المئوية الــ قيمة  95 المئوية الــشريحة ال القيم التي تتجاوزخذت   أ اليوم )للقيم القصوى األخرى، 

اض أن العمل يمكن أن تقوم به قيمة نقدية للعمل المنزلي من خالل افترللتوصل إلى معمم استبدال              واست خدم نهج 
جنيه مصري )باستخدام التقرير السنوي لألجور  14.7متوسط أجر يومي يبلغ بامرأة عاملة في مهنة مقدم رعاية 

ساب كل نشاط إلى عدد األيام تحا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء(. واستند 2014والمرتبات للعام 
، أجر الساعةب   ا هذا النشاط مضروبأداء في مستغرقة متوسط الساعات اليومية الب   ا لهذا النشاط مضروبفقودة الم
 لحصول على المجموع.لجميع األنشطة إلى أضيف ثم 

تكاليف تعليم، بضرب كدان               تكلفتها الوال والتي يتحمل  ،عنها األطفالب    َّتغي تكلفة أيام الدراسة التي  تسب  ت حاو
                                 ، اعت بر إجمالي عدد أيام الدراسة2014/2015للعام الدراسي واليومية للمدرسة. متوسط الرسوم بالمفقودة عدد األيام 

االستبيان لم يوضح وبما أن الرسوم اليومية بقسمة إجمالي الرسوم السنوية على عدد األيام. سبت     احت و يوم، 201
 كل عائلة.و لهالمدرسة أو الرسوم المدرسية لكل طفل، فإن التقدير بوا عن    َّتغي عدد األطفال الذين 

أو العنف في األماكن  تحرشرت على تغيير طريقها بسبب ال   جب               للمرأة التي أ مفقود تكلفة الوقت المت   ي    وق 
ذلك بضرب الساعات اإلضافية في اليوم بأجر الساعة ب   س      واحت هج تكلفة الفرصة البديلة.                    العامة، باستخدام ن 

ضافية في اإلساعات البضرب    ا رافق أيض                 الوقت اإلضافي للم تكلفة سبت     احت وعدد األيام. ب   ا مضروب ،36(14.7)
رافق أو عدد    لم لالمسح لم يقدم عدد األيام المطلوبة وبما أن عدد األيام. ب   ا مضروب (12.5)الساعة بجر األاليوم ب

 .37غيرهنل أيام 110الملتحقات بالدراسة وللنساء  يوم 100ها بأن عدد رض   فت افيها، جرى تغيير الطريق األيام التي 

لم تكن بالصحة، إال أن العالقة السببية بين العنف والصدمات  تتعلقن أسئلة                    َّرغم أن االستبيان تضم و
بتقدير التكاليف المرتبطة بتأثير الضائقة النفسية على أداء العمل ح مسلم ت تمع                         . كما أن البيانات التي ج قاطعة

                                                          نفسية. وشمل المسح أسئلة تتعلق بالضيق العاطفي للنساء بناء   حالةب ب      التسب العمل المنزلي أو على واإلنتاجية و
سب مؤشر قياس مباشر وبسيط )المؤشر هو النسبة المئوية   ت حاو 38  ا بند 20على استبيان اإلبالغ الذاتي المكون من 

قيق جرى التحالتي  اكلعدد المشمجموع وهو ، 18على    ا عنها المرأة مقسوم تبلغ       التي أ  لكاعدد المشمجموع ل
األمهات عن تأثير العنف الزوجي على أطفالهن، سواء في العام الماضي أو طوال ئلت   س المسح(. كما في  هافي

 .نحياته

أقل من التكلفة اإلجمالية الحقيقية،  الزوج/الشريكللعنف الذي يرتكبه يرية التقدتعتبر التكلفة اإلجمالية و
 امرأة  100                                  ي قدر معدل حوادث العنف الزوجي لكل بينما نة )حادثة واحدة في السحدوث أنها تستند فقط إلى إذ 
 التكلفة اإلجمالية أعلى بكثير.         تبي ن أن ، باالعتبار جميعها هذه الحوادث         ما أ خذت إذا ف(.   ا حادث 133بـ 

                                                
35  and domestic unpaid females: Egyptian to value monetary “Imputing Gadallah, May and Mahmoud Douaa

work” care. 

 بالساعة جراأل متوسط هو جنيه 14.7 الخاص. القطاع في مختلفة أنها إال العام، القطاع في نفسها هي األجور أن من الرغم على 36
 غير المرافق جنس أن )بما الرعاية مقد م  مهنة في العامل للشخص بالساعة األجر متوسط هو جنيه 12.5و الرعاية، مقد م  مهنة في العاملة للمرأة
 المرأة. من أقل يكسب عادة  الرعاية بأعمال يقوم الذي الرجل ألن أدنى المقارن األجر إن  البيانات(. في متوفر

 العمل أيام ونصف يوم 100 هو المدرسة أيام نصف السابق: العام منتصف في وقعت الحادثة أن افتراض على األيام عدد يعتمد 37
 أيام. 110 هو

38 ”Survey Violence based-Gender of Cost Economic Egypt The“ others, and Duvvury. 

https://egypt.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Costs%20of%20the%20impact%20of%20Gender%20Based%20Violence%20%28GBV%29%20WEB.pdf
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 التحديات -4

 البيانات )أ(

صاحب  أو بيانات موازنةأو ال اتالخدمعن بيانات االفتقار إلى فريق البحث صعوبات بسبب واجه 
، مثل بدائلباستخدام ت هذه التحديات وقد عولج. في البيانات التي تم الحصول عليهاواجه صعوبات كما ، العمل

نماذج انحدار متعددة       أيضا   تخدم      ، است   ا كما لوحظ سابقواستخدام األجور المفقودة لحساب اإلنتاجية المفقودة. 
نزلية م القصوى واألنشطة الم                    افتراضات لحساب القي  تضع   وو البيانات المفقودة، مثل األجور، حتساب الصائية إح

 .فقودةحساب أيام العمل الملدى المتزامنة 

 تصميم االستبيان )ب(

استغرق الفريق الوقت الالزم لمناقشة وجهات النظر المختلفة على نطاق واسع فيما يتعلق بقضايا مثل 
 بيان النهائي.إلى توافق في اآلراء بشأن االست      سعيا  الفئة العمرية 

 دقة التقديرات )ج(

 ف الدقيقة.يلاالتكوليس لتكاليف العنف تمثل الحد األدنى          تقديرات  سوىالدراسة  تقدمال 

 النتائج الرئيسة -5

 .إجراء المسحوقت متزوجات       ( كن  المائةفي  79)ات أغلبية المجيب • العنف األسري

 أو من مصادر أخرى.( ليس لديهن دخل من العمل المائةفي  79أغلبية النساء ) •

أو الشريك العنف، سواء من الزوج/من أشكال من مليون امرأة  7.888ما يقرب من        سنويا  ى عان •
 ماكن عامة.أمقربين أو غرباء في من أشخاص 

 (.هجميع أشكالببسبب تعرضهن للعنف )   ا مليون امرأة عاطفي 2.288                    ى سنويا  ما يقرب من عان •

 .الشريكن امرأة للعنف الذي يرتكبه الزوج/مليو 5.6 ما يقرب من       سنويا  تعرض •

مليار جنيه في  2.17لنساء والعائالت بسبب العنف حوالي تكبدتها االتي بلغت التكلفة اإلجمالية  •
 .العنف                                            العام الماضي، بناء  على تكلفة آخر حادث شديد

ميع الحوادث اإلصابة لج معدلمليار جنيه إذا استمر  6.15توقع أن تصل التكلفة اإلجمالية إلى ي •
 في العام الماضي.الشريك التي ارتكبها الزوج/

مليار جنيه بسبب العنف الذي ارتكبه  1.49تكلفة قدرها المعيشية تكبدت النساء وأسرهن  •
مليون جنيه  661.565ومباشرة التكاليف من المليون جنيه  831.236، يتألف من الشريكزوج/ال

 تكاليف غير المباشرة.من ال

ن ييتقاض الالتي                         من النساء العامالت حاليا   المائةفي  58   ا ضمان االجتماعي تقريبغطى تأمين ال •
                                                                               أجرا  نقديا ، وغطى التأمين الصحي نسبة مماثلة. والبعض حصلن على تغطية من االثنين.

مليون امرأة من نوع واحد أو أكثر من اإلصابات الناجمة عن العنف الذي  2.4ى ما يقرب من عان •
 .الشريك/ارتكبه الزوج
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 التكاليف المباشرة/
غير المباشرة للعنف 

 األسري

 مليون امرأة المنزل بسبب العنف بين األشخاص.                  سنويا  ما يقرب من غادر ي •

 حوالييغادرن المنزل بسبب العنف بين األشخاص  الالتيتبلغ تكلفة السكن البديل/المأوى للنساء  •
 .  ا مليون جنيه سنوي 585

 المائةفي  40.1) من لم يتعرضن للعنفملإلجهاض )أو اإلمالص(  المعرضات للعنف أكثر عرضة •
مقارنة  المائةفي  7.3) وأكثر عرضة إلنجاب طفل يعاني نقص الوزن (المائةفي  36.6مقارنة بـ 

 .(المائةفي  5.3بـ 

 .عنف الزوجامرأة لمضاعفات مرتبطة بالحمل بسبب  200,000                  سنويا  ما يقرب منتعرض ي •

 .نمن العمل طوال حياته    هن  ورمح                       من النساء بأن أزواجهن   المائةي ف 4.7 حواليأفاد  •

 بسبب العنف الذي ارتكبه الزوج خالل العام السابق.   ا أسرة كوابيس وخوف 300,000عانى أطفال  •

العنف في األماكن 
 العامة

من العامالت، للعنف في مكان العمل  المائةفي  3.7امرأة، أي  139,600ما يقرب من  تعرض •
 ل العام السابق.خال

أو أكثر للتحرش الجنسي في المؤسسات    ا عام 18أعمارهن تبلغ فتاة  16,000 ما يقرب من تعرض •
 التعليمية في سنة واحدة فقط.

 مختلفة من التحرش الجنسي في وسائل النقل العام.                   مليون امرأة أشكاال  1.7عاني أكثر من ي •

تعرض عنف في األماكن العامة )المضايقات وللعرض للت             أكثر احتماال   النساء العامالت والطالبات •
هذا لمثل وقت إجراء المسح ملتحقات بالدراسة كن  الالتيمن الفتيات  المائةفي  39.4 حوالي

 العنف(.

 .  ا مليون جنيه سنوي 571تبلغ تكلفة العنف ضد المرأة في األماكن العامة  •

نقلهن أو عن تلتغيير مسارهن وطريقة    ا مليون جنيه سنوي 548تتكبد النساء وأسرهن تكلفة قدرها  •
 طريق السفر مع مرافق على الطرق بسبب العنف في األماكن العامة.

مليون امرأة أبلغن عن إصابات ناتجة عن العنف األسري أو العنف الذي ارتكبه  2.6من بين  • تكاليف إضافية
خالل العام الماضي،  مليون امرأة عن مشكالت نفسية بسبب هذه الحوادث 2.29آخرون، أبلغت 

 من العينة بأكملها. المائةفي  8.8وهو ما يمثل حوالي 

الرجاء االطالع على الدراسة للجداول المتعلقة بما يلي: تقديرات التكاليف المباشرة وعدد النساء حسب 
فراد في في األشهر االثني عشر الماضية؛ تكلفة العنف الذي يرتكبه األ الزوج/الشريكنوع الخدمة بسبب عنف 

والغرباء؛ تكلفة العنف في األماكن العامة في األشهر االثني عشر الماضية؛ وتقديرات التكاليف غير       مقر ب محيط 
 في األشهر االثني عشر الماضية. الزوج/الشريكبسبب عنف  المفقودةالمباشرة وعدد النساء/األيام 

 أثر الدراسة -6

 الوعيرفع مستوى  )أ(

اسة على الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين، أقر صانعو السياسات بأثر العنف نتائج الدرتعميم نتيجة ل
لعنف ضد المرأة. لمناهضة اأهمية االستثمار في تنفيذ االستراتيجية الوطنية بضد المرأة على االقتصاد بأكمله و

تعتبر في السابق هذه القضية بدأت وسائل اإلعالم مناقشة قضية العنف األسري وتسليط الضوء عليه، وكانت و
 .القائم على نوع الجنسالعنف ناهضة من المحرمات. وتمثل الدراسة خطوة أولى مهمة في م
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القائم الوعي بالعنف رفع مستوى ل                                                                  استخدمت المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي للمرأة النتائج أيضا  
مية دعم المجلس القومي للمرأة بين صانعي السياسات وعلى المستوى الشعبي. وأصبحت أهعلى نوع الجنس 

. وينظر المجلس عنيةتحسين خدماته، وخاصة مكتب الشكاوى، واضحة للغاية لجميع وكاالت األمم المتحدة المل
 كب ضد النساء ذوات اإلعاقة.               عن العنف المرت على المستوى الوطني في إجراء دراسة    ا القومي للمرأة حالي

 استجابة معززة )ب(

استجابة شاملة للعنف ضد المرأة، بللمناداة ير الحكومية االستفادة من نتائج الدراسة بدأت المنظمات غ
عنف ضد التصدى للاألنشطة المتعلقة ب موازنةبزيادة       الحقا بما في ذلك زيادة التمويل. وقامت وزارة التخطيط 

 المرأة.

محاضرة عن ية الشرطة في برامج أكاديمعدد ضابطات الشرطة وأدمجت    ا وزادت وزارة الداخلية أيض
توقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة اإلبالغ عن العنف ضد   ي للمرأة. ويقدمها المجلس القومي العنف ضد المرأة مناهضة 

 المرأة وحصول المرأة على الخدمات.

القائم على نوع الشركاء في عدد من األنشطة لتعزيز االستجابة للعنف انخرط بعد االنتهاء من الدراسة، 
تنسيق إلى الضوء على الحاجة إلى مزيد من العمل ولفة . وسلطت عملية تقدير التكعلى المستوى الوطنيالجنس 

ات باالحتياجات الخاصة لقطاعالمتعلقة والسياسات  ةالدعاوأفضل بين مختلف الجهات المعنية، ال سيما فيما يتعلق ب
لى خدمات عصول حة فيما يتعلق بتحسين الكالمؤسسات التعليمية. كذلك، هناك حاجة إلى زيادة التوعيمحددة 

 معروفة أو تتسم الحاجة إليها بالوصمة.الدعم غير المتوفرة أو غير 

 تعزيز اإلطار القانوني والسياسي )ج(

وأدركن أهمية تعزيز اإلطار القانوني. القائم على نوع الجنس االهتمام بمسألة العنف ببدأت البرلمانيات 
المعني مشروع القانون الجديد وضع  ته َّج   و ج التكلفة المصدر الرئيس للبيانات التي وكان معدل االنتشار ونتائ

خدمت كل محافظة هذه البيانات لوضع خطط عمل           . كما است   ا العنف ضد المرأة الذي ينظر فيه البرلمان حاليب
 لعنف ضد المرأة.المناهضة مع االستراتيجية الوطنية    ا تمشي

 ة: المملكة المتحدةدراسة الحالة الثاني  -اءب

                                         مدركة  التأثيرات المتنوعة والدائمة للعنف  2004ت حكومة المملكة المتحدة دراسة تكلفة في العام   ر    أج 
في                                                 على المجتمع واالقتصاد بشكل عام. وأعقب ذلك تحديث كما الناجين، الناجيات وعلى القائم على نوع الجنس 

األوروبي باحثين من المملكة المتحدة بإجراء تمرين حول التكلفة في               ، كل ف االتحاد 2014في العام و. 2009العام 
المتتابعة الدراسات نتائج هذه       مك نتاالتحاد األوروبي، ما أنتج دراسة حالة ركزت على المملكة المتحدة. وقد 

 للتكاليف المملكة المتحدة من مراقبة اتجاهات التكلفة بمرور الوقت.

 والسياقساسية األمعلومات ال -1

 االستراتيجية الوطنية واإلطار القانوني )أ(

عنف هذا القانون، الذي ركز على       وعد ل . 2004قانون العنف األسري والجريمة والضحايا عام  صدر
       فمثال ، من حيث تحديد العديد من الحقوق القانونية للمرأة.    ا وكان مهم 1996، قانون األسرة لعام  الشريك/الزوج
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لقتل تتعلق بجرائم امراجعات لوضع وتنفيذ     كم      ضع ح                   من الجنس نفسه، وو شريكين الشمل ع تعريف الزوجين لي  س   و 
القسري السلوك أو السيطرة سلوك إرشادات حول     ضا ، نشرت حكومة المملكة المتحدة أي2012. وفي عام في األسرة

أعقب ذلك في عام و فضل.بشكل أسماته لمساعدة المدعين العامين على فهم طبيعة هذا النوع من سوء المعاملة و
. وتتناول أو الحميمةاألسرية ات لعالقبشأن االقسري في التوجيه القانوني السلوك أو سلوك السيطرة إدخال  2017
إلى خوف شخص ما ؤدي الذي يأسرية القسري في عالقة حميمة أو السلوك أو السيطرة "سلوك التوجيهات هذه 

له تأثير سلبي كبير على أنشطته    ا أو ضيق   ا خطير      فزعا  سبب ياألقل؛ أو من استخدام العنف ضده في مناسبتين على 
 .2020-2016 إستراتيجية إنهاء العنف ضد النساء والفتيات 2016في عام  تشر   ون . 39اليومية المعتادة"

 تقديم الخدمة )ب(

يما يتعلق بتوفير استجابة حكومية ممتازة بين اإلدارات ف 2000منذ عام المملكة المتحدة بدت ، أعامبشكل 
هذه لتنفيذ لعنف الجنسي والعنف األسري. ومستقلين مختصين بقضايا امحامين بدأ االعتماد على الخدمات، عندما 

من  اتللناجيلتوفير السكن مليون جنيه إسترليني في خدمات الدعم  57 حوالياالستجابة، استثمرت الحكومة 
مليون جنيه  18.9كما استثمرت  ،2004-2003فترة لل plePeo Supportingالعنف األسري من خالل برنامج 

شؤون المرأة والمساواة  ةوزير تمع ذلك، أقروفي جميع أنحاء البالد.  مراكز إيواءوتطوير إسترليني في إنشاء 
أحد كان                                              نه ال يزال غير كاف  لمعالجة المشكلة بالكامل. و     إال  أ، كبير الستثماراحجم أن بأنه على الرغم من 

للمحامين تمويل القص نالقائم على نوع الجنس العنف تتعلق بة التي تواجه توفير خدمات يديات الرئيسالتح
وافقت الحكومة  ،ة هذه الخدماتألهمي   ا العنف الجنسي والعنف األسري رغم نجاحهم. وإدراكالمختصين بقضايا 

 فائدتها. لكن ذلك لم يتحقق.ت أن تثببعد    ا محليبعد ذلك على أساس أنها ستمول  هاالمركزية على تمويل

لعنف األسري مناهضة امؤسسة ل 200وويلز ما يقرب من  المملكة المتحدةفي ، كان هناك 2014في عام و
احد ومركز ، وينمستقلمحامين ، وخدمات يمجتمع إرشاد، ومركز إيواءإقامة في تقدم مجموعة من الخدمات: 

على هاتفي مجاني مساعدة في مجال دعم الطفل، وخط  ، وعاملينخاصة بثقافات محددةلخدمات، وخدمات ل
على مستوى منظمة  يوه ،Aid Women’sمنظمة ساعة بالشراكة مع  24يعمل على مدار المستوى الوطني 

 ،لطوارئل مركز إيواءإمكانية اإلقامة في مع  ،لمساعدة للنساء واألطفالاشعبية. ويوفر الخط الهاتفي القاعدة ال
             األكثر تعرضا  لنساء باعتبارهن موجهة لوتخطيط السالمة وخدمات الترجمة. وهذه الخدمة معلومات لوخدمات ا

تعرضن للعنف األسري، مثل ي الالتينيابة عن النساء تصلون الذين يفراد األ ضاأي      تلب ي  لكنها ، للعنف األسري
باإلضافة و. مالئمةإلى خدمة ن يحالوفالرجال الذين يطلبون المساعدة أما األصدقاء أو العائلة أو وكاالت أخرى. 

في الزواج باإلكراه والمتعلقة بسياسة الحكومة ي في تنفيذ قيادلقيام بدور                                      إلى ذلك، أ نشئت وحدة للزواج باإلكراه ل
وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ووزارة ما بين وحدة مشتركة ألن هذه الاألعمال المتعلقة بذلك. والتوعية و

 يطانيين الذين يعيشون في الخارج.مساعدة الرعايا البرباإلضافة إلى م الدعم لألفراد في البالد، الداخلية، فإنها تقد

في تقديم الخدمات بفعالية    ا  طاانخرأكثر الدول األوروبية إحدى ال تزال مع ذلك، رغم أن المملكة المتحدة 
 إسطنبوليير المنصوص عليها في اتفاقية من العنف، فإن المستوى الحالي لتقديم الخدمات ال يفي بالمعاات للناجي

ت الشرطة في عام أبلغباإلضافة إلى ذلك، والعنف ضد المرأة والعنف األسري ومكافحتهما. للوقاية من 
انخفاض معدل اإلبالغ إلى عدة أسباب، عزى                              فقط من حوادث العنف األسري. وي  المائةفي  47بـ  2008/2009

خدمة  41   ا أن هناك تقريبواقع رطة وكيفية تسجيل تقارير العنف األسري ومثل تباين مستويات استجابة الشمن 
هناك صعوبة . والصعبة لنظام القضائياوطبيعة  نفسه بعض في الوقتعن شرطة تعمل بشكل مستقل بعضها 

                                                
or-intimate-behaviour-coercive-or-guidance/controlling-egalhttps://www.cps.gov.uk/l- على االطالع الرجاء 39

relationship-family. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/controlling-or-coercive-behaviour-intimate-or-family-relationship
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 فيوبنقل الحكومة المركزية مسؤولية هذه الخدمات إلى السلطات المحلية. تتعلق توفر الخدمات  من   د   ح   ت  أخرى
لحكومة المركزية( للحصول ل)برنامج  People Supportingأن تعتمد على برنامج  مراكز اإليواءبإمكان حين كان 

ذوات المهاجرات فإن باإلضافة إلى ذلك، و                             المبلغ المخصص لم يكن كافيا . إال أن مستقر، أساسي على تمويل 
ويعانين تأخر في منطقة أخرى  مركز إيواءة إلى من منطقتهن المحلييهربن  الالتيالنساء من أو اآلوضع غير ال

ذوات لنساء على وجه الخصوص لالحصول على األموال العامة. وكانت هذه مشكلة ال يمكنهن نقل مطالبتهن 
بحاجة إلى البحث عن تمويل فأصبحت التدفق النقدي في مشاكل نجم عن ذلك أن مراكز اإليواء واجهت . واإلعاقة

 حتى اليوم.   ا ال يزال هذا الوضع مستمرو ،خيري لتعويض العجز

تمويل ، ما أثر على مستوى تقديم الخدمات في الإضافية إلى تخفيضات  2008أدت األزمة المالية عام وقد 
على مدار السنوات العشر الماضية، تعرضت خدمات العنف األسري لضغوط وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

لحملها السلطات المحلية بالضغط على الحكومة المركزية قيام مع رادف يفها بالتض تكاليتخفدفعها إلى تهدف إلى 
االدعاء بأن  Veitch Janet40 لتعاقد على الخدمات. ووصفت جانيت فيتشفي اتنافسية العطاءات على اعتماد ال

هذا مجرد عذر، ألن  التحاد األوروبي على أنه" الذي أصدره االمشترياتتوجيه ـ "ب   ا جزئي        مدفوعا  هج كان         هذا الن 
عقوده ألن كبار مزودي اإلسكان المحلية  مراكز اإليواءالعديد من    د   ق                                         التوجيه يسمح باإلعفاءات. وبمرور الوقت، ف 

وكانت ،      سعرا أقل        عروضا  قدموا المنظمات المجتمعية الصغيرة( ما لدى الوطنيين )الذين لديهم تكاليف وحدة أقل م
              األكثر تضررا . األقلياتالمعنية بالمنظمات 

توفير الضوء على التباينات في ة ط   سل   م  ،41ثغراتال 2008جريت في عام         أبحاث أ ددت   ح في الواقع، و
ثلث ه لم يكن لدى وويلز. وكشفت أن المملكة المتحدةالعنف الجنسي والعنف األسري في أنحاء المتعلقة بخدمات ال

. وشملت القضايا الخاصة في تحقيق المساواة قطاع عامك هاواجبأخلت ب، أي أنها طقهااالسلطات خدمات في من
استجابة هذه مدى بين بين الخدمات وفاوتات مسافات طويلة للوصول إلى الخدمات والتالسفر جمة عن ذلك النا

على  التركيزجرى ذلك ك حماية الطفل(.                           إال  إذا كانت الحالة تتعلق بالعنف )كشف عن حدوث حاالت الالخدمات ل
يعني ه       إال  أن، مفهوم     أمر ذلك في حين أن والمعرضة لخطر القتل(. كتلك )لمعرضة لخطر شديد االمجموعات 

مزيد من العنف لحيلولة دون وقوع على المساعدة التي يحتاجونها ل             تعرضا  للخطر أقل من هم يحصل  أالاحتمال 
تصبح النساء بال أن  حتمالإلاك إدرعدم       أيضا  ، كان هناك أماكن اللجوء                        ونظرا  للعدد المحدود من في حياتهم. 

 .قامةلإل جديد  للحصول على مكان لوقت الالزم عدم إدراك لمأوى وكذلك 

 حوادثلتعامل مع لمتوسطة خدمة قدير تكلفة توفير تطوير منهجية لت   ا أيض 2008تضمنت دراسة عام و
ألن وزارة الداخلية    ا لعمر. ونظرالسكان على مدى احجم بالنسبة ل مراكز اإليواءعدد       مثال ، عنف ضد المرأة، ال

جاهز جدول حسابات على موقع وزارة الداخلية على اإلنترنت من ذلك         ضع بدال   و ، متعذرةاعتبرت أن التكاليف 
 التكاليف.احتساب في لسلطات المحلية استخدمه تلقياسية قوائم جداول لتكاليف ب

 

                                                
 البريطاني. الثقافي المجلس في الجنسانية الشؤون في مساعدة مستشارة Veitch Janet فيتش جانيت 40

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

report) (unpublished (2008). Britain” in. 
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 البيانات )ج(

لتقط البيانات ال تها بجمع   ت جامعة النكستر، رغم أن الطريقة التي  من Olive Philippa أوليف الفيليب   ا وفق
بيانات جيدة إلى حد معقول عن انتشار  1996منذ عام المملكة المتحدة لدى ال تزال المدى الكامل للمشكلة، 

 .القائم على نوع الجنس العنف األسري والعنفوحوادث 

 كة المتحدةاألساس المنطقي لدراسات تقدير التكلفة في الممل -2

 وفريق الدراسةالعمل بدء  )أ(

 وحدة المرأة والمساواة قررت العنف األسري في العقد الماضي، عن معلومات فتقار إلى لال   ا ظرن
 وتم التعاقد مع سيلفيا والبي .200142باستخدام بيانات من عام  2004في عام لتقدير التكاليف دراسة أول القيام ب
Walby Sylvia ،الدراسة باستخدام       حد ثت  ،200944وفي عام  .43الدراسةهذه جامعة ليدز، إلجراء  ستاذة فياأل

 . 2008تقديرات تستند إلى بيانات عام 

على أساس تقرير  دراسة أخرىالقيام ب 45المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين،قرر ، 2014في عام و
هذه الدراسة، وقام بتنسيقها فريق  Sylvia Walby وسيلفيا والبي Olive Philippaفيليبا أوليف  . وأجرت2004عام 

. وأشرف المعهد على الحوكمة القائم على نوع الجنسالمعني بالعنف المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين 
ثالث لتقدير القطاع النظمات قد الفريق العديد من المشاورات مع م                    خبرة فريق البحث. وع تقديره لاإلستراتيجية، مع 

طورن قد  Towers Jude وجود تاورز  FrancesBrianزميلتيها بريان فرانسيس و  Walbyوالبي  يف. وكانتالتكال
 وشدته. وقدمتالقائم على نوع الجنس انتشار العنف ب المتعلقة حول الجريمة مسح البريطانيالمنهجية لتحليل بيانات 

، وتباحثتا ن لديه فريق داخلي يعمل في المشروعالذي كا، لمعهد األوروبيلتقارير و  Walby ووالبي Oliveأوليف 
 عن كل من الدراسات الثالث.نظرة عامة القسم التالي عرض . ويمعه مباشرة

 الدافع وراء دراسات تقدير التكلفة )ب(

في إطار تخاذ إجراءات لتكلفة الكاملة للعنف األسري كأساس الافهم تحسين إلى  2004سعت دراسة 
مبنية ية القائمة الاتاألطر القانونية والسياسإلكمال ت المملكة المتحدة دراسة تقدير التكلفة أجروالسياسة المالية. 

تحديث الكان األساس المنطقي وراء وعلى اإلنصاف والعدالة ولمعالجة الثغرات الموجودة في البيانات الحالية. 
معدل العنف في اليف: انخفاض رات في التك                عدة أسباب للتغي أن هناك هو إدراك  2009 الذي جرى في عام

؛ والتعديالت الفنية لها من العنف األسريالناجيات إلى زيادة استخدام أدى تطوير الخدمات العامة وأن األسري؛ 
                          استجابة  للدفع نحو الحياد 2014دراسة عام        أ طلقت بسبب التضخم والنمو في الناتج المحلي اإلجمالي. بعد ذلك، 

للوفاء بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وفي جميع أنحاء االتحاد األوروبي،  في المعاملة بين الجنسين
 لقطاع.ابشأن العنف ضد المرأة وإنشاء قاعدة أدلة للدفاع عن زيادة تمويل 

 

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

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

 براند سام قدم تيرنر. نيفروج سين وبورنا غرينويل ويونيو النكستر( )جامعة والبي سيلفيا البروفيسور البحث فريق تترأس 43
 الخبراء. مشورة الداخلية وزارة في والموارد الموارد تحليل وحدة من ثورنز وجيمي

44 2009) University, Lancaster (Lancaster, 2009” date-up violence: domestic of cost “The Walby, Sylvia. 

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

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20060715143031/http:/www.policyhub.gov.uk/news_item/domestic_violence_weu.asp
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 4020 دراسة المملكة المتحدة لتقدير التكلفة لعام -3

 المنهجية ()أ

 األهداف

      ت عطى كي ترجمة العنف األسري إلى مصطلحات مالية،  (1): كانت أهداف الدراسة على النحو التالي
تمويل يمثل ، حيث وزارة الماليةضمن رشاد وضع السياسات وتمكين المناقشات إ (2)و تكاليفه األهمية المناسبة؛

 العنف األسري مشكلة.

 الجمهور المستهدف )ب(

 ،عدم اتخاذ إجراءاتلفة الوعي بأن تكلفة االستجابة أقل بكثير من تكرفع مستوى  –الحكومة  •
 ومعالجة العنف األسري عن طريق االستثمار في خدمات الوقاية واالستجابة؛

 للنقاش العام.وتهيئة فضاء الوعي بخطورة المشكلة لرفع مستوى  -المجتمع  •

 نطاق الدراسة )ج(

ت االجتماعية ( والمؤسساعلى حد سواء       ورجاال                  من األفراد )نساء     يف لطتكاليف الهذا البحث    ر    د    ق 
، ضيقالوهلع الخوف والب    سب   ت التي هديدات تالالجسدي والعنف الجنسي وعنف ال –العنف األسري بالعالقة مع 

يشمل في حين و، بما في ذلك المالحقة. ةالقسري السيطرةمن تصل في كثير من األحيان إلى أنماط والتي 
      ات بعخدم    ست الذي اسرة اآلخرون، فإن التعريف بعض تعريفات العنف األسري العنف الذي يرتكبه أفراد األ

الزوجة الحالية أو السابقة، /الحالي أو السابق المقربين، أي الزوجاألمر بالتي تحصر ممارسة وزارة الداخلية 
معظم رتكب   ت في حين و. ةأو السابق ةالحاليالصديقة /صديق الحالي أو السابقالشريك الحالي أو السابق، أو ال

بعد انتهاء العالقة. رتكب يها مع المعتدي، إال أن بعضارك به   ش     ي ت غ عنها في المنزل الذي         ف المبل العنأعمال 
سابقين في عالقة حميمة،  وأحاليين يكين بين شر                                            ف وزارة الداخلية العنف األسري بأنه: "أي عنف        وت عر  

 .46طفي والمالي"قد يشمل العنف اإليذاء الجسدي والجنسي والعاوأينما ومتى يحدث العنف. 

التكاليف المباشرة وغير       قد رت . و2001وويلز في عام  للمملكة المتحدة تسب  ت حالتي اكانت التكاليف 
م العدالة الجنائية   ظ              بما في ذلك ن  ،تمولها الحكومة إلى حد كبيرالتي خدمات ال (1)المباشرة في المجاالت التالية: 

قانونية الخدمات الاإلسكان، و (3)جتماعية؛ االخدمات ال (2)(؛ ةالنفسيوالرعاية الصحية )بما في ذلك الصحة 
 مدنية؛ ال
التكاليف البشرية  (5)؛ نوموظفالعمل والصحاب ل العمل، الذي يتحمله أ                                  الناتج االقتصادي المفقود نتيجة تعط  (4)

 .منه الناجي/معرض للعنفالالفرد تحملها يوالعاطفية التي 

 

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

6 p. 2003) (London, Parliament to presented. 
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 الطرق وحساب التكلفة )د(

 ورد في دراسةكما  ،مة إلى إطار عمل وزارة الداخلية لتقدير تكلفة الجريمة                       ستندت المنهجية المستخد ا
Brand and Price (2000)دة الناتجة عن العنف األسري، بما في                               َّهذا اإلطار ليشمل التكاليف المحد    ر   و   ط قد . و

لخدمات االجتماعية والتكاليف القانونية في حاالت الطوارئ واوالمأوى واإلسكان العقلية ذلك رعاية الصحة 
كما استندت  .الدولية حول دراسات تكلفة العنف األسري والجريمةلألدبيات هذه من مراجعة قت     اشت المدنية. وقد 

حوادث المرور، التي توفر الناجمة عن وزارة النقل لتقدير التكلفة الكاملة لإلصابات  برنامج الدراسة على
 للرعاية الصحية والناتج االقتصادي المفقود والتكاليف البشرية. تقديرات األساسيةال

مدى العنف األسري وطبيعته،  (1)ة من البيانات: يثالثة أنواع رئيستقدير تكاليف العنف األسري يتطلب 
 ضحايا هذا العنف العنف األسري على حياة  عة أثريوطبمدى  (2)وعدد الحوادث؛  الضحايا بما في ذلك عدد 

تكلفة تقديم الخدمات  (3)واأللم والمعاناة؛  الةلعمل ا                      استخدام الخدمات وتعط  تسببه بالمجتمع، بما في ذلك مدى على و
 البشرية لأللم والمعاناة.ب التكاليف الناتج االقتصادي المفقود واستعداد الناس للدفع لتجنو

  الذاتي االستكمالوحدة  -بيانات حول مدى العنف األسري وطبيعته من أربعة مصادر خذت ال  أ وقد 
 BCS 2001 بين األشخاص لعامالمتعلق بالعنف لجريمة عن افي المسح البريطاني  بنفسه()التي يملؤها المجيب 

IPV, Walby & Allen 2004) ث وومراجعة البح ،الوكاالتمن ، واإلحصاءات الجنائية لجرائم القتل، وتقارير
شأن العنف بين األشخاص بيانات عن العنف األسري واالغتصاب . وتوفر وحدة االستكمال الذاتي بةالسابق

والحوادث ومدى اإلصابات وبعض  ضحايا العنف مقربين من حيث عددمن الحقة واالعتداء الجنسي والم
تقارير المنظمات غير الحكومية لتعزيز فهم المدى الذي أدى به  تخدم   ست االمعلومات عن استخدام الخدمات. كما 

في مصادر        ثغرات  ت    و جدسابقة حيث بحوث األدلة من  تخدم                               إلى استخدام الخدمة، في حين است  العنف األسري
 البيانات الرئيسة.

تقديرات التكلفة إلى أقرب ألف، باستثناء التكاليف المقدرة لكل حادث أو عندما  تب  ر   ق  وعلى العموم
فيما يتعلق بالتكاليف،            أو اختيار                 ما كان هناك شك للدراسة، "كل   ا أرقام أكثر دقة من السجالت اإلدارية. ووفق تتوفر

م العدالة الجنائية والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية انظكل من  د  د    وح  .47"  ا افتراضات أكثر تحفظ تخدم   ست ا
 المؤسساتمن        د عدد   د   ح وضمن كل مجال  ،والخدمات القانونية المدنية كمجاالت رئيسة مراكز اإليواءواإلسكان و

ال يسعى إذ                                                                    . وعلى الرغم من التعقيد، ق د ر مدى استخدام الناس للخدمات المحتملة )                       إلجراء تحقيق أكثر تفصيال 
                                                                     أن  مستوى استخدام الخدمة الم بلغ عنه في المسح البريطاني للجريمة بشأن  وبما جميع الناجين إلى المساعدة(. 

بشكل الخدمات  ومقدمال يجمع و ،الخدمات الرئيسة( )مفيد فقط لبعض   ا جد   ا العنف بين األشخاص كان منخفض
لبيانات امصادر شملت  ،لعنف األسرياخدماتهم نتيجة االستفادة من مدى  عنالقليل من البيانات روتيني سوى 

استخدام الخدمة لإلصابات الناجمة مدى عن متخصصة    ا وبحوثحاالت مخصصة لجمع البيانات ودراسات الهامة 
أجرته وزارة النقل                      ندت الدراسة إلى بحث                     على وجه الخصوص، است والعنف األسري. دث حواعن حوادث غير 

حول آثار أنواع مختلفة من اإلصابات الجسدية الناجمة عن حوادث المرور على الطرق )استخدام الخدمات الطبية 
لم والمعاناة( واستخدامها االقتصادي واستعداد الناس للدفع لتجنب مثل هذا األ واإلنتاجوتكلفتها وفقدان العمل 

 لعنف األسري.ه اسببالذي يالمشابه ياس للضرر كمق

                                                
47 15 p. (2004), violence” domestic of cost “The Walby, Sylvia. 
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في وشخص.  40,000          سنويا  لـ جرى   ي  الوطنيمستوى المسح البريطاني للجريمة هو مسح تمثيلي على الو
قة بالعنف األسئلة المتعل        إل ا أن                                                   جري المقابلة معظم األسئلة في هذا المسح وجها  لوجه،   ي  الذيطرح الشخص يحين 

من على المشارك في المسح يقرأها  (التي ترد في وحدة االستكمال الذاتي)األسري واالعتداء الجنسي والمالحقة 
                                                            مباشرة  على جهاز كمبيوتر محمول. وتزيد هذه الطريقة بشكل كبير ه ردبإدخال ويجيب عليها  الكومبيوتر شاشة

من الجزء            مقارنة  معخمسة أضعاف زادا بما يقارب  لذانالعن العنف األسري اإلفصاح من و لخصوصيةامن 
 .48لوجه   ا جرى وجه       الذي ي المسح 

 ةيالنتائج الرئيس -4

مليار  3.1مليار جنيه إسترليني، منها  23 حواليبلغ إجمالي تكلفة العنف األسري على المجتمع  •
لخدمات االجتماعية وا ةالصحيالرعاية جنيه إسترليني تتحملها الدولة )نظام العدالة الجنائية ونظام 

 5.7ذلك يساوي (. ومن تعرضن للعنفواإلسكان االجتماعي وفواتير المساعدة القانونية لدعم 
 ؛  ا مليار جنيه إسترليني سنوي

مليار جنيه  2.7                                                                       ق در الناتج االقتصادي المفقود )تكلفة التوقف عن العمل بسبب اإلصابات( بنحو  •
 عمل؛ل أكثر من نصفها أصحاب ال             َّإسترليني، تحم 

ب               . وهذا ما يقر   ا مليار جنيه إسترليني سنوي حواليبلغت تكلفة العنف األسري لنظام العدالة الجنائية  •
 لشرطة.لنظام العدالة الجنائية لجرائم العنف. وأكبر عنصر منفرد هو  موازنةمن ربع 

.   ا ني سنويمليار جنيه إسترلي 1.2 حواليبلغت تكلفة الخدمات الصحية الوطنية لإلصابات الجسدية  •
ة والمستشفيات. وشكلت اإلصابات الجسدية معظم تكاليف خدم نياألطباء الممارسوهذا يشمل 

مليون جنيه إسترليني  176بمبلغ العقلية درت رعاية الصحة           ، بينما ق (NHS) الصحة الوطنية
 إضافي؛

بأغلبية ساحقة  -مليون جنيه إسترليني  250   ا بلغت التكلفة السنوية للخدمات االجتماعية تقريب •
 حدوث العنف األسري وإساءة معاملة األطفال؛تكرار يعانون لمن                              لألطفال وليس للبالغين، وخاصة  

المعنية بلغ اإلنفاق على اإلسكان في حاالت الطوارئ )سلطات اإلسكان المحلية ورابطات اإلسكان  •
( مراكز اإليواءو ارئالطوبسبب العنف األسري واستحقاقات اإلسكان في حاالت  نال مأوى لهبمن 
 مليون جنيه إسترليني في السنة؛ 160

مة بالتساوي بين المساعدة                          مليار جنيه إسترليني، مقس  300ف الخدمات القانونية المدنية أكثر من    كل   ت  •
لفرض قيود القضائية القانونية والفرد. ويشمل ذلك اإلجراءات القانونية المتخصصة مثل األوامر 

                               ، فضال  عن الطالق وحضانة األطفال؛من المنزل ردهعلى شريك عنيف أو ط

 .  ا مليار جنيه إسترليني سنوي 17بلغت تكلفة األلم والمعاناة أكثر من  •

                                                
48 Union” European the in Violence based-Gender of Costs the “Estimating Olive, Philippa and Walby Sylvia. 
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 نشأت عن باستخدام البيانات التي  2008و 2001تكاليف بين عامي لليقدم الجدول أدناه مقارنة 
فة الناتج االقتصادي المفقود بسبب انخفاض معدل في تكل   ا انخفاضيبين الجدول لهذه الدراسة. و 2009تحديث عام 

 العنف األسري.

 2008و 2001على أساس بيانات عامي  تكلفة العنف األسري  -4الجدول 

 
 2001تكاليف عام 

 بالجنيه اإلسترليني
 2008تكاليف عام 

 بالجنيه اإلسترليني

 3856 3111 الخدمات

 1920 2672 الناتج االقتصادي

 9954 17,086 التكاليف البشرية والنفسية

 15,730 22,869 المجموع

 2014لعام  لتقدير التكلفة دراسة المملكة المتحدة -5

          المنهجي ة ()أ

               أهداف الد راسة

ع البيانات اإلدارية عبر                  إلى توضيح مدى جم  EIGE سعى المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين
 لدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وكانت أهدافه المحددة على النحو التالي:القطاعات المختلفة في ا

 من منهجيات التكلفة؛المتوفرة مجموعة الاستكشاف  •

هج األكثر قوة الذي يمكن اعتماده باستخدام                                            استعراض كيفية إجراء دراسات أخرى لتحديد الن  •
 تكاليفها ومنهجياتها؛ تد   د                            مجموعة من القطاعات التي ح 

 ابتكارات.          سعيا  إلىالمجال هذا                   استكشاف كيف تقد م  •

 الجمهور المستهدف )ب(

ومنهجيات القائم على نوع الجنس العنف عن أراد المعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين جمع معلومات 
مجتمع باإلضافة إلى الوتقدير التكاليف التي يمكن مشاركتها مع جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. 

، كان الهدف من البحث توفير أداة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي 2004والحكومة، كما كان الحال في عام 
 .القائم على نوع الجنس العنف المقدمة لحاالت خدمة اللحساب تكاليف 

 نطاق الدراسة )ج(

الفريق شمل قوض مصداقيتها، يأن من شأنه ما فيه للتكاليف               تقدير م بالغ إلى الدراسة ال تؤدي ألضمان 
االتحاد األوروبي على بلدان إنفاق  التركيز على مدىجرى . وعنهامتينة بيانات لى يمكن أن يحصل عأي تكاليف 

اعتبار                                                                                              خدمات متخصصة، بدال  من العدالة الجنائية والرعاية الصحية، والتكلفة التي يتحملها المجتمع لتعزيز 
التكاليف التي يقوم بها  تقديرعملية تضمن تمشكلة عامة وليس مشكلة فردية. وكالقائم على نوع الجنس العنف 

ه بالذي يرتكعنف التكاليف سبت     احت لمعهد األوروبي للمساواة بين الجنسين دراسة حالة عن المملكة المتحدة ا
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ت العملية در)العنف الجسدي والجنسي الذي يرتكبه شريك حالي أو سابق( ضد المرأة. كما ق "الشريك الحميم"
)العنف الجسدي والجنسي الذي يرتكبه إما شريك حميم أو غيره القائم على نوع الجنس للعنف        نطاقا الفئة األوسع 

 .      ورجاال       نساء الناجين (. وشملت الدراسة أي شخص آخرالذي يرتكبه من أفراد األسرة والعنف الجنسي 

بعض  (1)ما يلي:  2014قدرت دراسة عام ، 2004عام  باإلضافة إلى تضمين التكاليف المقدرة في
 ةاألخير ت. وقد شملالشخصية مصروفاتالجزء صغير من  (2)و لعنف األسري؛من تعرضن لخاصة بالالتكاليف 

حتمل أن تكون أقل من التكاليف ي                                                                            تكلفة إنشاء منزل جديد وحساب النفقات القانونية المدنية الممولة ذاتيا ، والتي 
در تكاليفها بشكل كاف بسبب عدم وجود بيانات                           التكاليف التالية أو لم تق على اإلطالق شمل   ت لم والشخصية الكاملة. 

في تكاليف القطاع الصحي وتكلفة العقلية  آثار الصحةشمل   ت )العقلية طويلة األجل؛ الصحة ال: الصحة متينةكمية 
طويلة األجل على األطفال؛ انخفاض اإلنتاجية وزيادة احتمال الثار اآلاأللم والمعاناة ولكن بصورة جزئية فقط(؛ 

بيانات عن التاريخ السابق للعنف األسري إلى جانب معلومات ذلك االعتماد على الرعاية االجتماعية )يتطلب 
ألسر اضافية لدعم دخل اإلتكاليف الالتي ال تتوفر في المملكة المتحدة(؛  الرعاية االجتماعيةعن مدفوعات 

لفرار من العنف األسري؛ التكاليف الحكومية المتخصصة )مثل جهود االفقر نتيجة نزلق نحو التي تيشية المع
 الوقاية وخطط العمل الوطنية والبيانات والبحوث والتقارير والمؤتمرات والتعليم والتدريب والمواد اإلعالمية(.

 الطرق وحساب التكلفة )د(

 تضمنت المنهجية الخطوات التالية:

االقتصادي االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون بلدان في ضد المرأة جعة دراسات تكاليف العنف مرا •
 والتنمية؛

 ، البساطة، الجدوى(؛إمكانية التكرارتقييم المنهجيات المستخدمة )الشمولية، المتانة،  •

 تحديد المنهجية المفضلة؛ •

 التحاد األوروبي.لمنه  طاستنباالعلى مثال المملكة المتحدة وء بناالب –دراسة حالة  •

شفت     اكت لتقدير التكاليف      جدا  تطبيق منهجية حديثة مكان باإلكان 
م   ظ          أكثر الن أحد المملكة المتحدة لدى  كون األدبياتمن مراجعة 

. وتتضمن منهجية       تطورا  الفوائد-منهجيات التكاليفواإلحصائية 
عة           َّرسات المتب الفوائد الحكومية معايير لبعض التكاليف والمما-التكاليف

بيانات أن لديه إلجراء التعديالت عبر الزمان والمكان. والبلد فريد في 
حسب الجريمة واإلصابة مصنفة مسح سنوي عن عدد حوادث العنف 

لى           م خصيصا  ع    صم         تحليل جري   أ . وباستخدام منهجية وزارة الداخلية، المعتديوالعالقة مع          المعن فة وجنس 
 واترتقديرات للحوادث حسب التالريطاني للجريمة بشأن العنف بين األشخاص إلنتاج أفضل البيانات من المسح الب

النتائج على مدى ست سنوات في المتوسط، ما أدى إلى خذت   أ . والمعتديوالعالقة مع فة      َّالمعن دة وجنس شوال
اإلحصاءات الحكومية وتفاصيل أكثر مما هو متاح بشكل روتيني في متين زيادة العينة وبالتالي ضمان تصنيف 

 العادية.

 ،                                                                                    ن التحليل دراسة االختالفات بين بيانات المسح وجها  لوجه وبيانات المسح بمساعدة الكمبيوتر     وتضم 
                                           ، بناء  على معدل عمليات الكشف على مدار عدد 3.8                 وجها  لوجه بنسبة الناجمة عن المسح البيانات  توضرب

 (2014)تقرير االتحاد األوروبي 
حول التكاليف مفيد للبلدان ذات الدخل 
                                       المرتفع والمتوسط. كما أنه بمثابة مرجع 

جيد للمنطقة العربية للتعرف على 
 .المنهجيات المختلفة المتاحة
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البيانات محدودية باإلضافة إلى ذلك، جعلت و(. ناشزة          مث ل قيمة ت من السنوات )لضمان أن السنة المدروسة ال
تحت    ا " معمن اإلصابات                                                                 من الضروري تجميع بعض فئات الجرائم )و ضعت "اإلصابات الخطيرة وغيرها

صغيرة. العداد األجنسي"( لتجنب ال فعنالتحت عنوان ""االغتصاب واالعتداء الجنسي" و"؛ إصابةعنوان "
مستوى على مستنبطة                                                     يرلندا الشمالية بناء  على حجم السكان لتقديم تقديرات آبي السكتلندا وتعديل تناسأجري و

 المملكة المتحدة.

ل الدراسة التقييمات السابقة         لم تعد  و. 2012واستندت دراسة الحالة في المملكة المتحدة إلى بيانات من عام 
طريقة متسقة لتحديث التكاليف عبر بنود التكلفة. تطبق كي رات في الناتج المحلي اإلجمالي      لتغي التأخذ باالعتبار 

ضعت   و التقييمات النقدية التي      د لت   ع صت. و                     ، نمت االقتصادات وتقل (2003-2012)، في الفترة الفاصلة   ا أيضو
لترا كإنبنك التي يصدرها باستخدام حاسبة التضخم  ةألسعار اليوم الحالي   ا وفق 2012للسنوات السابقة للعام 

للممارسة المتبعة في منهجية    ا "معدالت الخصم"، وفقعلى أي تعديالت     جر   ت . ولم لمصرف المركزي البريطاني()ا
إلى اليورو       حو لت                                                                احت سبت تكاليف المملكة المتحدة في البداية بالجنيه اإلسترليني ثم و". للمرض عبء العالميال"

 باستخدام حاسبة المفوضية األوروبية.

رة في كل نوع من أنواع                           إضافة تكاليف الوحدة المقد بلفة الوحدة لتقدير تكلفة كل حادث هج تك      خدم ن      واست 
لقيمة التي يوليها الناس لالصحة والعدالة الجنائية وتقدير  ينظامم الناتج االقتصادي المفقود واستخدليمة الجر

توسط اإلنتاج اليومي للمملكة المتحدة ملمستندة إلى تقديرات وزارة الداخلية ا تخدم                            لتفادي مثل هذه اإلصابة. واست 
صيغ العنيفة. كما يمة لكل فرد من الناتج االقتصادي المفقود بسبب العجز عن العمل لكل نوع من أنواع الجر

العاطفي والجسدي لكل نوع من أنواع الجريمة من خالل وضع نموذج محاكاة لالحتماالت اإلحصائية األثر 
وويلز وانتشار إصابات  المملكة المتحدةبلغ عنها لمسح الجريمة في        ية الم النتشار اإلصابات الصحية الجسد

      ض ربت ، القائم على نوع الجنسلعنف على اتطبيق هذه المنهجية لالبحثية. واألدبيات الصحة النفسية المحددة في 
 تكلفة الوحدة بعدد حوادث كل نوع من أنواع العنف.

جل النظام الصحي في المملكة المتحدة معلومات عن مدى فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية، يسو
م في المتوسط وتكلفته لمعالجة كل نوع من أنواع النتائج الصحية التي تنتج عادة عن إصابات محددة.             العالج المقد 

 واستندت التقديرات إلى مستوى اإلصابة والنسبة المقدرة للناجين الذين يطلبون المساعدة. وتوفر هذه الطريقة،
بلغ عنها إلى مسح الجريمة في   م الالعنيفة يمة المصممة على أساس معدل انتشار اإلصابات لكل فئة من الجر

يغ صعلى هذا النحو . والجريمةفئات صحي لكل فئة من العالج التكلفة مفترض لمتوسط  ،وويلز المملكة المتحدة
دد   ح ، وهكذا .49ئم المبلغ عنها في مسح الجريمةمتوسط تكلفة الوحدة لنظام العدالة الجنائية لكل حادث من الجرا

ثة من                                                   وتسجيله والتحقيق فيه ومحاكمته. وباستخدام نسخة محد  هالحتمال اإلبالغ عن           معين تبعا            حادث وزن  كلل
مفتشية الشرطة نفقات وردت في تقرير شرطة محلية قوة  43وبيانات من  2004لعام  Walbyوالبي  طريقة
تكلفة الحوادث األسرية دون  (2)واإلجمالية  التكاليف (1)تقديرات لـ:      عد ت   أ ، (HMIC 2012)المحلية ات والسلط

 والعنف ضد النساء والرجال. سالجنالقائم على نوع للعنف          المقد رة جريمة حسب النسبة 

مختلفة، بينما تتحمل الدولة معظم التكاليف القانونية المدنية المناسبة من خالل خطط المساعدة القانونية الو
حول حاالت الطالق  2012ن من التكاليف باستخدام بيانات عام ان النوعار هذ      . وقد ةلناجيا/ضحيةالتكبد بعضها ت

ساب تحهج فقدان الصحة الذي أوصت به وزارة الداخلية ال      خدم ن           . كما است 2004لعام  Walby والبي ومنهجية
 ةميالجسدي والعاطفي على الضحايا لكل نوع من أنواع الجر ثراألاستعداد الناس للدفع. وتنتج هذه المنهجية تكلفة 
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القدرات. كما فقدان  /يفقدان الوظيفال عن طريق ةالصحيخسارة                                        بناء  على منهجية عبء المرض التي تقيس ال
مراكز كمتخصصة )اللناجين ا ات كاليف الخدمة القانونية المدنية المتخصصة )مثل أوامر الحماية( وخدمسبت ت    احت 
 خرى.األدراسات العلى نطاق واسع تتبناها التي  Walby والبي ( باستخدام منهجيةواءاإلي

 النتائج الرئيسة -6

 ؛  ا مليار جنيه إسترليني سنوي 26مليون يورو/ 33بلغت التكلفة اإلجمالية  • العنف بين األشخاص
 ؛مليار يورو 13.8بلغت تكلفة العنف بين األشخاص ضد النساء  •
 .مليار يورو 15.4ضد النساء والرجال األشخاص العنف بين بلغت تكلفة  •

 ؛مليار يورو 28.4لجنس ضد النساء القائم على نوع ابلغت تكلفة العنف  • القائم على نوع الجنسالعنف 

 32.6ضد النساء والرجال القائم على نوع الجنس بلغت تكلفة العنف  •
 ؛مليار يورو

القائم على نوع الجنس بلغت تكلفة الناتج االقتصادي المفقود بسبب العنف  •
 .مليار يورو 4.2

 ؛مليار يورو 1.9بلغت تكلفة الرعاية الصحية  • شخصيةالالخدمات/

 ؛مليار يورو 4.7بلغت تكلفة نظام العدالة الجنائية  •

لدولة على ان يورو ييمال 405بلغت تكلفة الخدمات القانونية المدنية  •
 ؛على األشخاصمليون يورو  230و

 ؛مليار يورو 1.3االجتماعية  بلغت تكلفة الرعاية •

 ؛ن يوروييمال 210بلغت تكلفة الخدمات المتخصصة  •

 ؛مليار يورو 18.9الجسدي والعاطفي األثر بلغت تكلفة  •

 ؛مليار يورو 840بلغت التكاليف الشخصية  •

اد االتح الجنسالقائم على نوع ف العنف       ، يكل االستنباط          بناء  على  • التكلفة اإلجمالية لالتحاد األوروبي
 .مليار يورو كل عام 258األوروبي 

 2014و 2004التحديات: دراسات  -7

 البيانات )أ(

معلومات المناسبة عبر التكاليف الالعثور على مصادر             وقتا  طويال استغرق ، 2014دراسة عام فيما يتعلق ب
األدبيات مراجعة رقت كما استغ.   ا                                                مة، ما أثار مخاوف بشأن متانة النتائج وشك ل تحدي                       وفحص المنهجيات المستخد 

                                                                                           طويال  ألن الكثير منها "منشورات غير رسمية" أو تقارير غير منشورة ال تتوفر في المجالت األكاديمية.    ا وقت
 توليف   ا كان من الصعب أيضوالمناسبة بالقدر الممكن. دبيات عملية تكرارية متأنية لتوثيق األ تخدم          وهكذا است 

 الشبكة المعقدة لمصادر البيانات.

باإلضافة إلى ذلك، كان من الصعب معالجة البيانات المفقودة، وهذا هو السبب في تشجيع بلدان االتحاد و
 نتائج التكلفة الخاصة بها من دراسة الحالة في المملكة المتحدة. األوروبي األخرى على استنباط 
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 النطاق )ب(

كان إذ ، ةالقسري على السيطرة المن الدراسات على العنف الجسدي والجنسي، دراسة كان تركيز كل 
القائم تقدير تكلفة العنف لباإلضافة إلى ذلك، كانت التحديات الرئيسة وفي ذلك الوقت.         محدودا  هذه القضية لوعي ال

( واترالقدرة على قياس مدى العنف )الشدة والت (1): 2014دراسة عام في في المملكة المتحدة على نوع الجنس 
 قياس مدى استخدام الخدمة؛ (3)؛ ةلاكيفية تحديد مدى خسائر العم (2)و؛ المعتديعالقة مع حسب الجنس وال   ا مصنف

لجنس. ورغم أن المسح البريطاني القائم على نوع االجسدي والعاطفي للعنف ثر أللقياس التقييم العام  (4)و
توفر بيانات على مستوى التي  هنتائجليست متاحة بشكل روتيني عالمي، مثال للجودة على الصعيد الللجريمة 

صمم إجراء تحليل مبهذه التحديات عولجت قد . والمعتديوالتواتر والجنس والعالقة مع شدة للالتفصيل المطلوب 
لمستوى على ا                                                                             لبيانات المسح األولية. لكن  البيانات حول مدى العنف غير متوفرة في معظم البلدان    ا صيخص

، رغم أن المملكة المتحدة أنشأت حسابات حكومية لبعض جوانب باإلضافة إلى ذلكوالمطلوب من التفصيل. 
ألن الناجين من العنف    ا نظروكافية لغرض الدراسة. هذه الحسابات تكن لم العمالة المفقودة والخدمات المستخدمة، 

ئم جراحالة في ل عليها   ص     ي ح الخدمات التي خطى والعنف بين األشخاص يستخدمون خدمات تتالقائم على الجنس 
أخرى، فقد تطلب األمر تقديم تقديرات إضافية للخدمات القانونية المدنية والرعاية االجتماعية والخدمات 

العديد من الخدمات الرئيسة قياس مدى استخدام  يعجز حتى في المملكة المتحدة، و(. مراكز اإليواءكالمتخصصة )
تتطلب هكذا . وواجه صعوبة في ذلكيأو  ،خدمةوالعنف بين األشخاص للالقائم على الجنس الناجين من العنف 

                        ، فضال  عن حسابات معقدة.مستهلكة للوقت جراء عمليات بحث عن هذه البياناتإالتقديرات الواردة في الدراسة 

األعضاء أرقامها ل فيها الدول    دخ      أن ت أو صيغة يمكن     ما  االتحاد األوروبي نظا أرادمن ناحية مثالية، 
بلدان االتحاد األوروبي، عبر في معدالت العنف التفاوتات بسبب    ا ذلك لم يكن ممكنر أن غيسب التكاليف. تحلت

وهذه على نطاق االتحاد األوروبي ) 2014لعام وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية في مسح يتبين كما 
نات المصنفة المطلوبة، الدول األعضاء ال تملك البياوألن . 50ختالفات في العنف(اوليست  ةمنهجيالتفاوتات 

لتقدير قياس جودة سنوات الحياة المعدلة  يةحدودمل   ا ، إدراك  ا أخيروهو الحل المعقول الوحيد. أن االستنباط بر     اعت 
أسئلة افتراضية ويفتقر إلى يتضمن ولذا  البنية،سليمي منظور من ز على الصحة الجسدية   َّرك يثر الصحي )األ

حال دون القصير الجدول الزمني غير أن لفريق يأمل استكشاف خيارات بديلة. (، كان االعقليةمؤشرات الصحة 
. وهناك قياس جودة سنوات الحياة المعدلةالبريطانية تدعمان منظمة الصحة العالمية ووزارة الداخلية كما أن ذلك 

ن منهجياته كانت سوى البلدان ذات الدخل المرتفع ألن الفريق شعر أالدراسة لم تشمل  إضافية هي أنمحدودية 
 أكثر لالتحاد األوروبي.ة بمناس

 دراسات تقدير التكلفةأثر  -8

 الوعيمستوى رفع  )أ(

النتائج البحثية  تبعث، وزيرة شؤون المرأة والمساواة في ذلك الوقت، "Jacqui Smith لجاكي سميث   ا وفقو
عنف األسري يحدث خلف األبواب المغلقة، رسالة قوية مفادها أنه على الرغم من أن ال Walby والبي الرائدة لألستاذة

لبيانات لمراجعة ب 2004تقرير عام تم        قد اخت و .51للقضاء عليه"نؤديه      دور    ا  جميعلدينا إال أنه يمثل مشكلة للجميع و

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

2014) Union, anEurope the of Office Publications. 

51 8 p. (2004), violence” domestic of cost “The Walby, Sylvia. 
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باإلضافة ور. بأكفعالية قدر من البتطوير السياسات رصد أثر الالزمة لتحسين تقديرات تكاليف العنف األسري و
 مشاركة حيوية من المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والحكومة.إثارة في  2014اهمت دراسة عام إلى ذلك، س

 االستجابة المعززة )ب(

وزارة الداخلية إلى تقييم الموارد المخصصة لخدمات العنف بين ب ةدفعت تقديرات تكلفة العنف الناتج
تقدير التكاليف لتحديد الموارد. عالوة على ذلك، ليات قطاع األعمال عمالمجتمع المدني و خدم                األشخاص. كما است 

المحلية في أنحاء  اتساب التكاليف على مستوى السلطتحخدمت منظمة غير حكومية مقرها ليدز التقديرات ال    است 
، 2014في العام و موارد أكبر. المناداة بتخصيصالمملكة المتحدة، ما ساعد المنظمات غير الحكومية المحلية على 

لتبرير االستثمار  2009وتحديث عام  2004لعام  Walby لبياالعنف األسري دراسة ونظمات المعنية بمالخدمت     است 
المؤسسات الحكومية )المعهد الوطني للتفوق في مجال الصحة والرعاية؛ التقديرات خدمت          فعال  است في خدماتها. و

؛ ومجلس مقاطعة ديفون( Safer Portsmouth Partnershipsالمحلية ) ات( والحكومخدمة الصحة الوطنيةو
 .(Devon County Council)والمنظمات غير الحكومية 

االقتصادي للعنف األسري على نطاق األثر وسيلة مفيدة للغاية لشرح    ا أيض 2014كانت دراسة عام 
 الدعوة على عدة للمسا Walby لبياولتكلفة الالعنف األسري جميع دراسات المعنية ب        منظ مات الخدمت            واسع. واست 

تقليل تخفيضات على  اتهموارد أقل، فقد ساعد   ا حاليهذه المنظمات تتلقى في حين والتمويل. زيادة من أجل 
أكثر من على أنه العنف األسري ينظرون إلى  أخذواالتمويل. كما أثارت النتائج وعي بعض السياسيين الذين 

م البحث لغة جديدة حول العنف األسري من حيث    قد  عالوة على ذلك،ومجرد قضية تؤثر على النساء فقط. 
بسبب التخفيضات المالية، هناك فائدة إضافية تتمثل في القدرة على وفي الواقع، والجانب االقتصادي للمشكلة. 

 إنتاج أرقام تحظى باهتمام الحكومة ويمكن استخدامها للتأثير على تخصيص الموارد.

 النطاق األوسع )ج(

وروبي للمساواة بين الجنسين النتائج على نطاق واسع في تقاريره لتوضيح أهمية المعهد األأدرج 
تدخل الهذه النتائج لدعم دراسات فعالية التكلفة لبرامج  تخدم                                           تخصيص موارد كافية لمعالجة المشكلة. كما است 

ت تقدير التكاليف مفيدة في شرح مختلف منهجياكانت الدراسة أن آخر هو            وثم ة أثر  .52لعنف األسرياجهة المو
في جميع أنحاء العالم. يمكن رؤية زخمها دراسات أخرى حافز إلجراء في توفير/دعم الكما المتاحة وطرقها، 

ورقة  13هذه الدراسة في أشير إلى باإلضافة إلى ذلك، ووهذا يؤدي إلى بناء القدرات والتنمية في هذا المجال. 
. Research Gateمرة على المنصة األكاديمية  100أكثر من وقرأت ف التكاليتقدير أكاديمية والعديد من دراسات 

إال أن الطريقة اإلشكالية التي  إيجابي،وذلك أمر ، الدراسة نتائجوسائل اإلعالم نشرت في حين ومع ذلك، 
  ضحايا العنف ومرتكبيه وتصويرهم أدى الى إضعاف هذا األثر اإليجابي. ها في اإلبالغ عن تاستخدم

 ، هيالري فيشرWomen’s Aidلـ للمديرة السابقة    ا وفقفبعض القضايا المهمة. أخذ باالعتبار من       ال بد  و
Hilary Fisher،  المساعدة، وبالفعل، تقديم تتبوأ الصدارة في التصدي للعنف األسري وأنها المملكة المتحدة تعتبر

بتوفير الخدمات، تتعلق ثغرات في الفهم ومشاكل  . مع ذلك، ال تزال هناكفي بعض النواحي   ا جد   ا       متقد معتبر البلد   ي 
 يعرض مقدمو الخدمات،   ا مؤخر Janet Veitchانيت فيتش أشارت جكما ويتعلق بالمناقصات التنافسية.  فيما      خاصة  

                                                
and violence domestic a of effectiveness-“Cost others, and Barbosa Capelas Estela  على االطالع الرجاء 52

training” abuse. 
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نتيجة لهذا االتجاه، عانت والعقد. أن يمنحوا لضمان تقديم الخدمة بعد    ا إضافي             طلبون تمويال بعد ذلك يو            أسعارا  أقل 
منذ عالوة على ذلك، بينما كان هناك وهذا الوضع بمرور الوقت.  ساءالعنف األسري والمقدمة لحاالت خدمات ال

 لعنف األسري.في اانخفاض مماثل قابله لم يإال أن ذلك جرائم العنف، في انخفاض احتمال بعض الوقت 

 ال يزالية عالية، ومع ذلك، أولو معالجة مشكلة العنف األسريلأعلنت حكومة المملكة المتحدة أن قد و
. وألن السلطات المحلية ال تملك الموارد 2008تخفيضات التمويل منذ األزمة المالية في عام آثار  يقاومهذا القطاع 

 فيشرـل    قا  وف،        تقريبا  شبه مستحيل القيمة الجيدة لالستثمار مع مرور الوقتتبيان فإن المالية الكاملة المطلوبة، 
Fisher . فيتش وأشارتVeitch  يتعلق بنظام         المقد م معظم الدعم فيما بخدمات جيدة، تمتع تأن بعض المناطق إلى

يستمر فيها تقديم في الحاالت التي ونجاح العديد من هذه الخدمات بالمعايير القضائية. إذ يقاس العدالة الجنائية، 
عدد الزيادة عدد الحاالت ولكن نف األسري. العلمتعلقة بالدعاوي امن سحبن ني الالتيعدل النساء الدعم، انخفض م

لـفيتش،    ا باإلضافة إلى ذلك، وفقومحدود للخدمات في جميع أنحاء البالد جعل من شبه المستحيل تلبية الطلب. ال
 عنف األسري من يتعرضن للال يشعر موظفو الرعاية الصحية بأن لديهم القدرة والموارد الالزمة لعالج 

لخدمات الصحية اموارد د   ق     ت ف من أن عن قلقها  Olive . وأعربت أوليفمن مسؤولياتهممن ضذلك  عتبرونوال ي
حماية الطفل أولوية على احتياجات المرأة.       ت عطى على األطفال. وبعبارة أخرى، التركيز نتيجة للنساء الموجهة 

 ولوية قصوى، إال أنه لعنف األسري أتعرضهن لصبحن بال مأوى نتيجة ي النساء الالتي، رغم اعتبار   ا أخيرو
                                          ، مما يزيد من خطرتعر ض تلك النساء للتشر دمن أماكن اللجوء   ا قليل جد                 ال يزال هناك عدد 

 دراسة الحالة الثالثة: فييت نام  -يمج

 والسياقمعلومات أساسية  -1

 اإلطار القانوني والسياسي )أ(

قلل من قيمة تالرجال و     توق ر، الجنسين  لىفي النظر إ ونمطية قواعد تقليدية وفييت نام مجتمع أبوي للغاية ذ
زيادة كبيرة في مشاركة المرأة كانت هناك  1986جريت عام                                                النساء. مع ذلك، نتيجة لإلصالحات االقتصادية التي أ 

، اعتمدت الحكومة 1992األسرة. وفي عام ضمن طفيف في العالقات بين الجنسين                         في القوى العاملة وتحول 
اللجنة  دتاعتم ،بالمساواة في الحقوق للمرأة في المجالين العام والخاص. وعقب ذلك    قر  ي   ا نقحم   ا الفيتنامية دستور

من المراسيم المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية وتنفيذها الكثير  1998في عام الدائمة للجمعية الوطنية الفيتنامية 
العنف الوقاية من نون المساواة بين الجنسين وقانون قادخل   أ من القانون الفيتنامي". ثم    ا أساسي   ا جزء" هاواعتبرت

ور العديد من الصكوك مثل خطط العمل                    على التوالي. كما ط  2007و 2006األسري والسيطرة عليه في العامين 
رغم أن اإلطار القانوني قوي، إال أن هناك ثغرات في تنفيذ هذه القوانين، وهي ال تحدد ولتوجيه تنفيذ هذا التشريع. 

 لحقوق اإلنسان.                على أنه انتهاك عنف الزوج/الشريك أو القائم على نوع الجنس للعنف    ا صريح   ا يفتعر

أول دراسة وطنية عن انتشار العنف األسري ضد المرأة في عام  53أجرى مكتب اإلحصاء العاموقد 
صندوق األمم المتحدة للسكان      نس ق و .        وتكرارا    ا األمم المتحدة مرارتثيرها في البيانات التي لثغرة لمعالجة ا 2009

تنفيذ التوصيات. وأدى نشر هذه الدراسة التزمت بالنتائج و حصلت على                                       هذا البحث للتأكد من أن الجهات المعني ة 
 . بعنف الزوج/الشريك                                                                         التاريخية إلى زيادة الضغط لتعزيز االستجابة للعنف األسري، خاصة  فيما يتعلق 

                                                
53  domestic on study national the from results dying: si silent “Keeping Office, Statistics General Nam, Viet

2010) (Hanoi, Nam” Viet in women against violence. 
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العنف األسري بعد أسبوع واحد من بدء لمناهضة تدخل الل حوورشة عمل توجيهية وطنية  تقد   وع 
مع الوزارات الحكومية والمنظمات  2012-2011الفترة خالل  ةالدعوذلك سلسلة من أنشطة  تالدراسة. وأعقب

 .ئمةالغير الحكومية الم

ين وأدى هذا الزخم إلى زيادة وعي البرلمانيين وممثلي الحزب الشيوعي والحكومة والزعماء المحلي
بعد ذلك، عملت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الحكومة لوضع وهذه القضية. لوالمانحين  اإلنمائيينوالشركاء 

. (2011-2015)والبرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين  (2011-2020)االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين 
من تدخالت    ا في اإلستراتيجية الوطنية وأصبح جزء كمؤشر أساسيالقائم على نوع الجنس وتم تحديد العنف 

   ا ونظر .54المدرجة في الخطط الحكومية وبرامج عملها، مثل الخطة الموحدةنس جالقائم على نوع الالعنف مناهضة 
طري لصندوق األمم المتحدة للسكان الدعم لحكومة فييت نام                                                 للتركيز على معالجة العنف األسري، قد م المكتب الق 

باإلضافة إلى ذلك، ال يزال و. القائم على نوع الجنسودها، بينما يدعو لنطاق يشمل األشكال األخرى للعنف في جه
 "مسألة عائلية".و                                           على نطاق واسع على أنه "قضية حساسة ثقافيا "      ي فهم العنف األسري 

 الخدماتتقديم  )ب(

المسؤولة  الوكاالت الحكومية        اسا  من أسالخدمات المتعلقة بالعنف األسري ضد النساء في فييت نام       تقد م 
                                                          والشؤون االجتماعية، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة، فضال  ذوي اإلعاقة : وزارة العمل وعن التشريعات

الوطني، كانت الخدمات على المستوى  نتشاراالحول حاالت دراسة التحاد النسائي الفيتنامي. وقبل إجراء االعن 
ألنها تمكنت ثغرة تدريب متخصص. وعالجت الدراسة هذه الللقيام بامج لتنمية القدرات مجزأة تفتقر إلى أي بر

العنف األسري من  على الوقايةنماذج تدريب وضعت من التأثير على الجهود الوطنية المتعلقة بتقديم الخدمات. و
الستجابة          روتوكوال على مستوى البالد. كما وضعت الحكومة ب هاواالستجابة له في مقاطعات مختارة لتطبيق

ئت يأس الالتيلسماح للنساء تلك ا تلى الخدمات. وشملعصول حال يسيرالقطاع الصحي وأصدرت أوامر جديدة لت
الرسوم القانونية في قضايا المحاكم. من  هنءوإعفاصحي أن يكون لديهن تأمين بتلقي عالج طبي دون عاملتهن م
إلى من خاللها أن تسعى النساء من "العناوين اآلمنة" يمكن باإلضافة إلى ذلك، دعمت الحكومة بناء شبكة و
الوطنية ووسعت نطاقها مراكز اإليواء مجتمعاتهن. كما زادت تمويل شبكة ضمن قت ؤمأوى ملحصول على ا

 إقليمية.مراكز إيواء من خالل إنشاء 

ات إضافية مثل وخدممأوى يديره االتحاد النسائي الذي  ،55الوطني، دار السالممركز اإليواء ر يوف
المساعدة القانونية والرعاية الصحية والمشورة والمهارات المهنية ودعم تعليم األطفال. ومن بين مراكز اإليواء 

ويقوم  .56نمن العنف األسري وأطفالهات اثنان فقط للناجيهناك العشرة المخصصة للنساء في أنحاء فييت نام، 
الجنس واألسرة والمرأة والمراهقين،  نوعشؤون بالمعني التطبيقية مركز الدراسات والعلوم                   بتنفيذ نموذج ثان  

ونظام إحالة    ا قتؤوتقدم المساعدة القانونية والمشورة ومأوى م   ا ساخن   ا منظمة غير حكومية وطنية تدير خط ووه
ة" في حكومي في الحاالت الخطيرة. ويتضمن نموذج المأوى الثالث قائمة من "العناوين اآلمنمركز إيواء إلى 

مقاطعات تاي بينه وفو ثو وهاي دونج تستخدمها النساء إلدارة الحوادث األصغر التي تنطوي على إصابات 

                                                
 .on=com_content&view=article&id=113&Itemid=208http://www.cwd.vn/en/index.php?opti على االطالع الرجاء 54

 .http://www.cwd.vn/en/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=208 على االطالع الرجاء 55

56  Nam, Viet Nations United (Hanoi, paper” issue violence: based-“Gender others, and Gardsbane Diane

41 p. 2010),. 
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لى دعم من األسرة أو األصدقاء الذين ال يعيشون في المنطقة نفسها، فإن عصول حلصعوبات ال   ا طفيفة. ونظر
 لمنزل، مع البقاء على اتصال معهم.مراكز اإليواء المحلية هذه تساعد النساء على ترك أطفالهن في ا

للوقاية  للتدخل الشامل   ا ، جربت الحكومة الفيتنامية نموذج2010-2006طري السابع                      كجزء من البرنامج الق 
ومع ذلك، وبصرف النظر عن مثل هذه البرامج، . 57له في مقاطعتي فو ثو وبن تريتصدي العنف األسري وال من

باإلضافة ووما زالت المرأة مترددة في اإلبالغ عن العنف بين األشخاص. ظلت استجابة القطاع الصحي مجزأة 
أن الذي يذهب إلى الرأي سيادة زة بشكل ملحوظ، ما يعكس                               استجابة الشرطة بطيئة وغير مرك كانت إلى ذلك، 

 العنف األسري مسألة عائلية.

 األساس المنطقي لدراسة تقدير التكلفة -2

 وفريق الدراسةالعمل بدء  )أ(

شرعت ، 2010الوطني لعام على المستوى االنتشار المتعلق بحاالت بحث العن نشأت              ء  على توصية بنا
         ومو لتها  Duvvury and others58أجرتها  2012لعام  هيئة األمم المتحدة للمرأة بدراسة تقدير التكاليف االقتصادية

هيئة مم المتحدة في فييت نام الدعم، وال سيما قدمت عدة وكاالت تابعة لألكما  الوكالة األسترالية للتنمية الدولية.
صندوق األمم المتحدة تي يرأسها الجنس الالقائم على نوع بالعنف  ةالعمل المعنيمجموعة األمم المتحدة للمرأة و

للسكان. كما قدمت وزارة األسرة ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة واالتحاد النسائي الدعم في تصميم الدراسة 
خبيرة استشارية دولية من جامعة ك Nata Duvvury ها. وتألف الفريق األساسي من الدكتورة ناتا دوفوريوتنفيذ

 ةأيرلندا الوطنية، والدكتور نجوين هوو مينه، باحث رئيسي وطني وموظف أبحاث من معهد دراسات األسر
يرلندا آبيانات، بينما أشرفت جامعة الريادة في العمل الميداني وإدخال الالمعهد تولى ووالمساواة بين الجنسين. 

الوطنية على مسؤولية إدارة البيانات وتحليلها. واستمر التواصل المنتظم بين االستشاريين لمراجعة التقدم المحرز 
 ومراقبة الجودة.

 الدافع إلجراء الدراسة )ب(

   ا أثرله أن لفيتنامي ومشكلة خطيرة في المجتمع اعنف الزوج/الشريك أن  2010أكدت دراسة االنتشار لعام 
أول دراسة لتقدير  (Duvvury and others )2012 أجرت،                                                    على قدرة المرأة على العمل. وبناء  على هذه البيانات، 

عنف الزوج/الشريك لعنف األسري في السياق الفيتنامي لمعالجة ندرة المعلومات حول تكاليف لالتكاليف االقتصادية 

ة                           للتأكيد على الضرورة الملح    ا ضروريعدم اتخاذ إجراءات د. وكان تقييم تكاليف ، ال سيما تكاليفه على االقتصا
اتخاذ إجراءات أن توفر تكلفة عدم    ا كان من المأمول أيضومعالجة العنف األسري. للتوسيع االستثمار الحكومي 

لتقدير التكاليف االجتماعية        دراسة  تم  م                                                              لتقدير المستوى الكافي من الموارد الالزمة لالستجابة الفعالة. وص    ا أساس
 يتعلق بالعنف األسري. فيمالسياسات والممارسة تنوير اواالقتصادية بهدف 

 

                                                
57  learned lessons Nam: Viet in response and prevention violence “Domestic Fund, Population Nations United

2012) (Hanoi, provinces” Tre enB and Tho Phu in model intervention the from. 

58  against violence domestic of costs the “Estimating Minh, Huu Nguyen and Carney Patricia Duvvury, Nata

2012) Women, UN (Hanoi, Nam” Viet in women. 
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 المنهجية -3

 أهداف الدراسة )أ(

شريك الالذي يرتكبه  األسريكان الهدف الشامل للدراسة هو تقديم تقدير موثوق للتكلفة االقتصادية للعنف 
 لمحددة هي كما يلي:ضد المرأة في فييت نام. واألهداف ا

 ،شريك ضد المرأة على مستوى األسرةالتقدير التكلفة االقتصادية السنوية للعنف األسري الذي يرتكبه  -1
 بما في ذلك:

، بما في ذلك المعيشية باألسرةعلقة تقدير التكاليف السنوية المباشرة لحوادث عنف الشريك المت )أ(
منظمات ال( والمأوى والوساطة )والنفسيةلطبية )الجسدية التكاليف المرتبطة بالبحث عن الرعاية ا

ستبدال المتعلقة باحكومية، والقرار المحلي( والقرار القضائي وكذلك تكاليف االستهالك الغير 
 الممتلكات؛

ب عن العمل وفقدان العمل                                                                تقدير التكاليف غير المباشرة، بما في ذلك فقدان الدخل بسبب التغي  )ب(
سوء رعاية الطفل، وصحة األطفال واألداء المدرسي )بما في ذلك أيام الغياب، واإلنجابي، مثل 

 .59العالمات والفشل(

تقدير تكاليف تقديم الخدمات السنوية عبر القطاعات بما في ذلك الصحة والشرطة والقطاع القضائي  -2
 واالجتماعي )أي االتحاد النسائي(.

 تطوير التقديرات الكلية لـ: -3

 يف اإلجمالية لالقتصاد الوطني؛التكال )أ(
 تكلفة تقديم الخدمة؛ )ب(
 .التكلفة بسبب فقدان اإلنتاجية )ج(

 الجمهور المستهدف )ب(

                          يتعل ق بالعنف األسري، فضال   فيماعدم اتخاذ إجراءات تهدف الدراسة إلى تعزيز الوعي بالتكلفة الكاملة ل
 :عن خطورة المشكلة، بين

طريق االستثمار عن  القائم على نوع الجنسلمعالجة العنف  -ياسيين السياسات والقادة السواضعي  •
 في خدمات الوقاية واالستجابة؛

 ؛موازناتزيادة الالمناداة بمن  اتقديم أدلة تمكنه -المنظمات غير الحكومية  •

 الوعي بالنتائج السلبية للعنف ضد المرأة.رفع مستوى ل –المجتمعات واألسر  •

                                                
 عنف حادثة وقوع بعد واألشقاء( ألصدقاءوا واألمهات اآلباء )مثل اآلخرون األسرة أفراد تكبدها التي التكاليف تسجل لم 59

 وأطفالهن. وأزواجهن عليهن المترتبة اآلثار عن إال النساء ت سأل ولم مباشرة.
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 نطاق الدراسة )ج(

                                         كبير. وتؤدي النساء قدرا  كبيرا  من العمل نظامي قتصاد غير أن لديه اام بلد متوسط الدخل، إال فييت ن
المدفوع األجر وغير المدفوع األجر، بما في ذلك العمل اإلنجابي، والعمل المعيشي واإلنتاج المجتمعي. وهذا 

لعنف. وفي ضوء هذه التحديات، استخدم نتيجة لالمفقودين وانخفاضهما  اإلنتاجيةويجعل من الصعب تقدير الناتج 
هذا السياق. وركزت الدراسة لد     محد أنه  إذ، آخرونو Duvvury دوفوري الذي طورته 2004اإلطار التشغيلي لعام 

. المحلي لمجتمعايتكبدها ألسر المعيشية والتي تتكبدها اعلى تقديم تقدير لتكاليف الفرصة البديلة للعنف األسري 
القتصاد الوطني، بما في ذلك تقديم الخدمات وخدمات الوقاية، بعد ذلك لمستوى االتكاليف  هذهصت    خل        ثم است 

                        . وقد مك ن ذلك من تقدير عنف الزوج/الشريكب عن العمل نتيجة            بسبب التغي قطاع األعمال والتكلفة االقتصادية ل
لمرأة وأفراد األسرة/األصدقاء كبدها االقتصاد ككل. وتتحمل ايتالتي عنف الزوج/الشريك وطني أولي لتكاليف 

 واألطفال تكاليف العنف على مستوى األسرة. المعتديو

 تر  د                                ما يلي التكاليف المحددة التي ق فيو

 ؛نظاميةوغير النظامية الستفادة من الخدمات اللالمباشر  المعيشية من مالها الخاص إنفاق األسرة •

ب أفراد األسرة عن العمل             خل بسبب تغي غير المباشرة مثل فقدان الدالمعيشية تكاليف األسرة  •
 ب عن المدرسة؛                 المنزلية؛ والتغي ألعمال والعمل المنزلي؛ وفقدان اإلنتاجية ل

 بما في ذلك توفير خدمات االستجابة وخدمات الوقاية. المحلي تكاليف على مستوى المجتمع •

 الطريقة وحساب التكلفة )د(

ذي النساء والتتعرض له ف بالعنف الذي    عر ذي ي، الكعنف الزوج/الشري ركزت دراسة التكلفة على 
للعنف  2001لعام  وآخرون Ellsberg إلسبيرغ خدم تعريف                 محيط األسرة. واست ضمن يرتكبه األزواج/الشركاء 

 مختلطة:الطرق الهج                جمع البيانات ن ن     تضم في الدراسة الوطنية. وخدم     است و 60األسري

تعلق بسلوك طلب فيما يعلى خدمات حصلن ضن للعنف األسري ونساء تعر 10مقابالت نوعية متعمقة مع  -1
ها صورة توضيحية للحد األقصى للتكاليف المرتبطة بـالعنف بين نالتكاليف التي تحملوتوفر المساعدة. 

 عملية التعافي.ء بيوتهن وبدمنذ مغادرة األشخاص، 

على االنتشار معدل الدراسة الوطنية لإلى    ا امرأة )استناد 1053لألسر المعيشية على عينة من          جري مسح   أ  -2
، في أربع مقاطعات   ا عام 49و 18أعمارهن بين  ت(، تراوحالمائةفي  10.9مدى العام الماضي البالغ 

وثالث مدن رئيسة. وتمثل المقاطعات والمدن المختارة المناطق السبع التي شملتها الدراسة الوطنية للعنف 
 .والمدن األرياف التساوي بين المناطقالعينة اإلجمالية ب     س مت   ق األسري. و

للرعاية الصحية األولية                                  النظام الحكومي، بما في ذلك مركز ضمن من مقدمي الخدمات  79لـ          جري مسح   أ  -3
في  ،محلي ولجنة االتحاد النسائي ومحكمة محلية       إيواء       مركز قانوني و              للشرطة ومكتب        ومركز 

 تمع                                              حول استخدام الخدمات وتكاليف تقديم الخدمات. وج  مختارة لجمع البياناتمحلية  أحياء/مجتمعات
مراكز الشرطة ، ومن معلومات تكميلية من المستشفيات على مستوى الواليات والمقاطعات والمدن

                                                
60  ethical and methodological women: against violence domestic Researching“ others, and Ellsberg Mary

5 p. (2001), 1 No. 32, vol. Planning Family in Studies ,”considerations. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4465.2001.00001.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4465.2001.00001.x
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   ا جريت مقابالت أيض                   المستوى المحلي. وأ على تكاليف الوالمحاكم ومجموعات االتحاد النسائي للتحقق من 
لمعني المنظمات غير الحكومية الوطنية ومركز الدراسات والعلوم التطبيقية الوطني وامركز اإليواء مع 

 الجنس واألسرة والمرأة والمراهقين.شؤون نوع ب

األسرة المعيشية على أنها وحدة تتكون من أشخاص يتشاركون في المطبخ نفسه، بغض النظر      ر فت    وع 
معيشية ت مقابلة مع امرأة واحدة مؤهلة لكل أسرة جري  أ وعن عدد البالغين واألطفال الذين يعيشون في المنزل. 

 12والتكاليف المرتبطة به في األشهر الـ  لعنف الزوج/الشريك للحصول على معلومات مفصلة عن تعرضها 
انتهى زواجهن بسبب الوفاة أو الطالق خالل  الالتيتزوجن وقت إجراء المسح أو  الالتيالسابقة للمسح. وكانت 

كاف من نقاط                         الماضية لضمان وجود عدد  15ـ شهر الـاألتغطي بيانات  تمع              ضية مؤهالت. وج الما   ا شهر 15الـ 
 .ةالبيانات لتقدير متوسط التكلفة لكل حادث

إمدادات الدخل ووضع مؤشر للثروة باستخدام      ب ني باإلضافة إلى ذلك، والمعلومات الديمغرافية.  تل  ج   س و
ناء السقف والجدران ومواد الطهي وملكية السلع االستهالكية المياه والصرف الصحي وعدد الغرف ومواد ب

العمل المدفوع لتقدير . و(PCA) خدم تحليل المكونات الرئيسة   ست او ،رة، مثل الراديو أو الدراجات النارية      المعم 
اب التقديرات ستحهج تكلفة الفرصة البديلة ال            ، است خدم ن   ا أخيرواليومية. سبت اإليرادات     احت األجر والعمل المنزلي 

المعادالت عن . ولمزيد من التفاصيل (OLS)اإلنتاجية باستخدام انحدار المربعات الصغرى العادية    د   ق     ر ف   د            الكلية. وق 
 الرجوع إلى الدراسة.يمكن والحسابات المستخدمة 

ف األسري حول العن 2010مة للدراسة الوطنية للعام                                            مد مسح األسر المعيشية من االستبيانات المستخد     اعت 
     و رت   ط و .حول تكاليف العنف األسري 2009لعام المتعلقة بالمرأة لبحوث لوالدراسة التي أجراها المركز الدولي 

، 2009المرأة لعام المتعلقة بلبحوث لمن دراسة المركز الدولي    ا سة أيض                                      استبيانات منفصلة لمقدمي الخدمات، مقتب 
 .2012حزيران/يونيو  21نيسان/أبريل إلى  17لعمل الميداني من لكل قطاع من قطاعات تقديم الخدمات. وجرى ا

 التحديات -4

 البيانات )أ(

على األطفال من حيث عدد أيام األثر إثبات       مثال ،  ،فال يمكننتائج الدراسة. من صعوبات عديدة      حد ت
التكلفة و. ى أنه أثردرجنه علنسبة صغيرة للغاية من النساء أألن عنف الزوج/الشريك ب عن المدرسة بسبب       التغي 

، الحيلولة دون وقوعهلمعالجة العنف األسري و اتهي التكلفة السنوية لتقديم خدماحتسابها لم يمكن األخرى التي 
 لتقدير تكلفة تقديم خدمات محددة.ات موازنعن المتينة لم يتمكن مقدمو الخدمات من توفير بيانات إذ 

                                               . أوال ، كانت البيانات المقدمة مجزأة للغاية، ما ات كبيرةثالثة تحدي اتالخدم يمن مسح مقدمبرزت وقد 
فتقار إلى حفظ السجالت بشكل االمشكلة حرجة أخرى هي هت   ج    وو . متعذر   ا سنويمتين تقدير إصدار أن ى عن

قضايا العنف األسري. وكان من دواعي لافتقارهم إلى الوعي نتيجة من جانب مختلف مقدمي الخدمات منظم 
العنف األسري ولم يتمكنا من تقديم معلومات منتظمة حاالت أن قطاعي الصحة والشرطة لم يسجال  القلق الشديد

غ عنها. وكان التحدي األخير هو الغياب الفعلي للمعلومات                                                عن التكاليف التي تنطوي عليها حاالت العنف المبل  
 المهنية أو المساعدة القانونية  برامج الدعم المالي أو المهاراتإلى  عن اإلحاالت بين مقدمي الخدمات أو

                      ب  تقدير معدل انتشاره   ع              لعنف األسري ص                      للتعريف الواسع جدا  ل   ا نظروباإلضافة إلى ذلك، وأو االستشارة. 
 وتكاليفه بدقة.
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 الوقت )ب(

تقدير التكلفة في فييت نام، كانت العملية لفيها دراسة جريت   أ ألن تلك كانت المرة األولى التي    ا نظر
                                                   لجهات المعنية والعاملين الميدانيين. وع قدت مشاورات اوالقرارات وتدريب باحثات ة وشملت العديد من المطويل

كامل ألهمية الدراسة      فهم تحقيق الوطني والمحلي لضمان مستويين منتظمة مع الجهات المعنية الحكومية على ال
األسر المعيشية في مقر البلدية )المستوى مسح جري          فمثال ، أ على المستوى المحلي. ذي شأن        تعاون وتوفير 

عند إجراء مقابالت مع إشكالية اإلداري بين مقاطعة وحي( لضمان الخصوصية والسرية التي يمكن أن تكون 
 النساء في بيوتهن.

 النتائج الرئيسة -5

منفصالت    ن  كمنهن  المائةفي  6 ،(المائةفي  92.5متزوجات )كن أغلبية النساء في العينة  • علومات ديمغرافيةم
من النساء التعليم الثانوي،  المائةفي  20 حواليمل. بينما أكمل اأر المائةفي  1أو مطلقات و

 كات على تعليم جامعي.          من المشار فقط  المائةفي  5 حصل

تجب  مول( منخرطات في شكل من أشكال العمل )المائةفي  93.8)شاركات أغلبية المكانت  • االقتصاديوضع ال
 ربات بيوت متفرغات(.ما يشير إلى أنهن  ،امرأة فقط 65ول العمالة السؤال حعلى 

   ا دونج فيتنامي وكسب تقريب 2,600,000                                           أبلغ معظم النساء )والرجال( عن دخول تقل  عن  •
دونج فيتنامي )الحد األدنى للراتب الشهري للعاملين في  1,000,000ما بين  المائةفي  38

أن لديهم من العينة ب المائةفي  60 حواليوأفاد دونج فيتنامي.  2,600,000منظمات( و
 تأمين صحي.

من النساء  المائةفي  38والريف في يعشن  الالتيمن النساء  المائةفي  48حوالي أبلغ  • العنف
 نمم المائةفي  20أكثر من  ىانوععن تعرضهن للعنف الجسدي، دن في الميعشن  الالتي

العنف في األشهر الـ  هذان يعشن في المدن مممن  المائةفي  14 وحوالييعشن في الريف 
يعشن في الريف والمدن كل أربع نساء بين واحدة من امرأة أكثر من وأبلغت . الماضية 12

مس      رب خ الكنه ما زال يق ،كان معدل االنتشار الحالي أقلو  .للعنف الجنسي نعن تعرضه
 (.المدنفي  ةالمائفي  15.2في المناطق الريفية و المائةفي  17.6العينة )

 .دنفي الم المائةفي  27واألرياف في  المائةفي  38معدالت انتشار العنف النفسي كانت  •

في األسابيع  لكاتعرضن للعنف عن مستوى أعلى بكثير من المشكن ي الالتيأبلغت النساء  • األثر
ير يصبحن غوكان احتمال أن ، العقليةصحة لللمقاييس االعتيادية ا عبراألربعة الماضية 

 .أكبر بمرة ونصف عملهن اليومي أو االستمتاع باألنشطة اليوميةإتمام قادرات على 

 ةفيتنامي اتدونج 804,000الرعاية الصحية والنقل واألدوية على صول حتكلفة البلغت  • التكلفة
 من متوسط دخل المرأة الشهري. المائةفي  28.2 حوالي، أو ةلكل حادث

 13.4 حوالي، أو   ا فيتنامي   ا دونج 382,234 ةكل حادثل داتهاإليراالمرأة فقدان بلغ متوسط  •
 من متوسط دخلها الشهري. المائةفي 

عتبار متوسط التكلفة المرجح للوحدة باال، مع األخذ اتبلغت تكلفة الفرصة البديلة للمشارك •
 المائةفي  34من العمل المدفوع األجر، الشخصي وفقدان اإليرادات اإلنفاق من الواحدة 

 متوسط الدخل الشهري للنساء في العينة.من 

فقدان واإلنفاق الشخصي قدرت تكلفة الفرصة البديلة المحتملة لالقتصاد، بما في ذلك  •
 من الناتج المحلي اإلجمالي. المائةفي  1.41األعمال المنزلية خسارة وقيمة اإليرادات 
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 أثر الدراسة -6

 توفير الخدمة المعززة )أ(

                                                                        قامت بها األمم المتحدة بناء  على نتائج الدراسة، وافقت حكومة فييت نام على التي  ةالدعاوفي أعقاب 
خالل السنوات الخمس الماضية، دعمت هيئة األمم المتحدة وتطوير الحد األدنى من مجموعة الخدمات وتقديمها. 

الفتيات المعرضات مجموعة الخدمات األساسية للنساء و" وليتفي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان الحكومة 
الشرطة  تعمل، ئايالتقدم بطكان وفي حين والتي تشمل الرعاية الصحية والحماية ونظام اإلحالة.  ،61"للعنف

لعنف األسري وأصبحت اعلى تحسين الخدمات المقدمة للناجيات من    ا نظام العدالة الجنائية األوسع نطاقعمل و
 اإلبالغ عن تجاربهن.إلى                  النساء أكثر ميال 

 تنمية المهارات ب()

العنف في مجال زاد التدريب الذي قدمه الخبير الدولي من خبرة موظفي الحكومة والباحثين العاملين 
 لتكاليف في المستقبل بسهولة أكبر.لاألسري. ويمكن القيام بعملية تقدير 

 الوعيرفع مستوى  )ج(

في المجتمع جرت حمالت توعية إلعالم، عنها في وسائل ابلغ   أ بفضل دعوة األمم المتحدة والنتائج التي 
األمم المتحدة للمرأة وبعض الوزارات الحكومية، هيئة حجم المشكلة. وعمل صندوق األمم المتحدة للسكان وحول 

 في هذا الصدد.   ا خاصة وزارة العمل، مع

 بناء القدرات )د(

المتعلقة األسئلة في إدراج                فييت نام قدما  وتمضي أدركت الحكومة اآلن أهمية وضع تقديرات التكلفة. 
مستوى لحصول على تقديرات تمثيلية على اللبالتكلفة في المسح الوطني الثاني عن حياة المرأة وخبراتها الصحية 

 هبتدريب موظفي   ا الوطني لألثر االقتصادي للعنف على عمل المرأة وإنتاجيتها. ويقوم مكتب اإلحصاء العام حالي
 ضد للعنف األسري        نطاقا  األوسع التداعيات قومون بإجراء مسوح إحصائية حول المسح الذين يالمسؤولين عن 

 النساء خارج القطاع الصحي.

 دراسة الحالة الرابعة: دولة فلسطين  -الد

 والسياقمعلومات أساسية  -1

 االستراتيجية الوطنية واإلطار القانوني ()أ

لديها ،   ا عام 50مدة  تحت االحتالل كأرضفي العالم، و   ا فلسطين واحدة من أكثر السياقات تعقيد
 .62عدد من االحتياجات اإلنمائية واإلنسانية المترابطة )صندوق األمم المتحدة للسكان(

                                                
services-library/publications/2015/12/essential-http://www.unwomen.org/en/digital- على االطالع الرجاء 61

violence-to-subject-girls-and-women-for-package. 

62  sedba-gender of elimination and to response prevention, the to support UNFPA of “Evaluation UNFPA,

5 p. 2017), (Ramallah, study” case Palestine 2017:-2012 practices harmful and violence,. 
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مستوى كشفت دراسة عن معدالت انتشار العنف على الفقد العنف ضد المرأة مشكلة كبيرة في فلسطين. 
على األقل ألحد أنواع العنف متزوجات تعرضن من ال المائةفي  37 يحوالأن  201263                    الوطني ن شرت في عام 

في قطاع غزة. مع  المائةفي  51.1في الضفة الغربية مقابل  المائةفي  29.9وبلغ المعدل أزواجهن، جانب من 
أو منظمة مركز إيواء طلب مساعدة أخصائي اجتماعي أو ل نتقدمهمن النساء عن  المائةفي  1ذلك، أبلغ أقل من 

، الحظت المقررة الخاصة المعنية 2016طة. وفي أعقاب مهمتها في دولة فلسطين في العام مجتمع مدني أو الشر
ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك المتعددة  العنفأشكال العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه مسألة ب

على نوع ة الراسخة القائمة وزواج األطفال. ويعود جزء كبير من هذا العنف إلى المعايير األبوياإلناث قتل 
رسخ الفقر التي تفرص العمل           تشك ل قلة في المجتمع الفلسطيني. واألساسي                         ، فضال  عن دور شرف األسرة الجنس

                                                                                           حد من حريات المرأة عامال  مهما  آخر. وتعاني النساء العنف بشكل مباشر وغير مباشر نتيجة لالحتالل تو
الجتماعية والثقافية والمؤسسية التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق لحواجز اا تضاعف بالفعلتواإلسرائيلي. 

على الرغم و نظامي.فرص العمل في االقتصاد المحدودية وتديم تنقل العمل بسبب القيود اإلسرائيلية التي تعرقل ال
هذه ابهة لمجمن أن العنف ضد المرأة ال يزال يمثل قضية حساسة في دولة فلسطين، إال أن الجهود األخيرة 

 .واضيع المحرمةلما بحث المسألة من  اعتبارخففت الوقاية منها المشكلة و

إلى الصكوك الرئيسة لحقوق اإلنسان، مثل اتفاقية القضاء على        نسبيا         مؤخرا  لقد انضمت دولة فلسطين 
د المرأة العنف ضمسألة ، وصفت المقررة الخاصة المعنية ب2016جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي عام 

مزيج التي تحكم المساواة بين الجنسين                فمثال  القوانين ومجزأ. قديم وأسبابه وعواقبه اإلطار القانوني الوطني بأنه 
ب ضد النساء أو الرجال              العنف المرتك  .ناقضةالمتاإلشكالية وقوانين األحوال الشخصية والقضايا الجنائية من 

القانون ال يحظر ، لكن فيما يتعلق بالجنسينعقوبات األردني المحايد ب عليه بموجب قانون ال                 غير قانوني ويعاق 
في المرحلة يمر العنف ضد المرأة، عالج مشروع قانون حماية األسرة، الذي يغير أن .        تحديدا العنف األسري 

دعمت ، ثناءوفي األ. 2019في عام عليه النهائية من المراجعة ويتوقع تقديمه إلى الرئيس للتشاور والتصديق 
توجيه التدخالت لمعالجة العنف ضد المرأة لهيئة األمم المتحدة للمرأة وزارة شؤون المرأة لوضع استراتيجية 

مدت     اعت ، التي 2019-2011نساء العنف ضد الناهضة االستراتيجية لم             وتشك ل الخطة . اتوتوفير الحماية للناجي
 .متعدد المستويات      شامال     يا سياسات   ا ، إطار2011في عام 

أطلقت الحكومة الفلسطينية، بالشراكة مع العديد من وكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة، برنامجين و
، يركزان على القضاء على العنف ضد المرأة. وتدعم هذه المبادرات "حياة"و "2 ةسواسي"، هما تضافرينم

تعزيز السالم واألمن. كذلك، دعمت                                                                تطوير تشريعات تحترم حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين، فضال  عن 
أنشأت وزارة قد وم توثيق العنف ضد النساء والفتيات في دولة فلسطين.   ظ                                  هيئة األمم المتحدة للمرأة تطوير ن 

بيانات عن العنف الهامة . وتصدر هذه المؤسسة 2017شؤون المرأة أول مرصد وطني للعنف ضد المرأة في عام 
 هذه القضية.جابهة لموالضغط دعوة مبادرات البرمجة والالوقت نفسه في تدعم وضد المرأة وترصده، 

 تقديم الخدمة )ب(

إلى تحسين إمكانية وصول النساء والفتيات إلى العدالة واألمن عن طريق       أيضا  2سواسية يسعى برنامج 
جاتهن القانونية والتصدي له، بما في ذلك احتياة منه حمايالضمان تقديم خدمات خاضعة للمساءلة لمنع العنف و

مثل وزارة الداخلية  ،                                                                فمثال ، أعطيت األولوية لفرق متخصصة في مؤسسات العدالة واألمن الرئيسة .            األوسع نطاقا 
بوصفها حيوية األهمية  ،والشرطة المدنية الفلسطينية ومكتب المدعي العام والمجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل

                                                
63  2011” territory, Palestinian the in survey “Violence Statistics, of Bureau Central Palestinian 

18-17 pp. 2012), (Ramallah,. 
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نسانية. وأنشئ نظام إحالة وطني، يضم وزارة التنمية االجتماعية ووزارة لزيادة استجابة المؤسسات للشؤون الج
 حماية للمرأة.الالصحة والشرطة، تركيزه األساسي هو توفير 

بشكل مكثف مع وحدات حماية األسرة التابعة  2011منذ عام  عملتهيئة األمم المتحدة للمرأة وال تزال 
، 2013لى االستجابة لقضايا العنف ضد النساء والفتيات. وفي عام للشرطة المدنية الفلسطينية لتعزيز قدرتها ع

اعتمد رئيس الشرطة أول إستراتيجية وأنظمة داخلية للتعامل مع الناجين من العنف، بما في ذلك اإلبالغ عن 
دت مناطق في الضفة الغربية. وأ 10وحدات تعمل في  10   ا حاليوهناك الحاالت وتقييم المخاطر وإدارة الحاالت. 

اإلستراتيجية، التي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، إلى زيادة عدد الناجين من العنف الذين يصلون 
حالة، بزيادة قدرها  3662، عالجت هذه الوحدات 2013في العام فلة.             َّالشرطة المشك  إلى الخدمات من وحدات

زارة شؤون المرأة، ال يزال من الصعب على النساء لو   ا . مع ذلك، وفق2011عن العام  المائةفي  52أكثر من 
 يتعرضن للعنف اإلبالغ عن تجربتهن للشرطة. الالتي

كما قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة الدعم الفني إلنشاء مركز حماية وتمكين المرأة واألسرة )محور(، 
عتبرت وزارة الشؤون وهو أول مركز متخصص متعدد األغراض لمناهضة العنف في دولة فلسطين. وقد ا

أربعة    ا . وهناك حاليالمتجانسة لخدمات الفلسطينية المناهضة للعنفل   ا االجتماعية الفلسطينية هذا المركز نموذج
مراكز إيواء لمناهضة العنف: مركز "محور" في بيت لحم، وجمعية الدفاع عن األسرة في نابلس، ومركز 

، ومركز حياة في غزة. وتقدم هذه المراكز العديد من الخدمات يحافي أر واالجتماعيالطوارئ لإلرشاد القانوني 
يتعرضن  الالتيلوزارة شؤون المرأة، فإن معظم النساء    ا للناجيات، بما في ذلك المأوى والحماية. مع ذلك، وفق

الخوف                                                                                           للعنف األسري يقمن مع العائلة/األصدقاء، بدال  من الوصول إلى مراكز اإليواء هذه بسبب وصمة العار و
أزواجهن. وكجزء من البرنامج الفلسطيني للمساواة بين الجنسين الذي يركز على تعزيز قدرة قبل من االنتقام من 

   ا الحكومة والمجتمع المدني على التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، يدعم صندوق األمم المتحدة للسكان أيض
  االجتماعي للناجيات.-خدمات الدعم السريري والنفسي

 األساس المنطقي للدراسة -2

 وفريق الدراسةالعمل بدء  )أ(

بعد مشاورة إقليمية نظمتها اإلسكوا بالشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة حول أهمية تقدير تكلفة العنف 
ضد المرأة، أعربت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية عن اهتمامها بتجربة النموذج االقتصادي وإجراء دراسة وطنية 

دراسة وطنية عن  وضعلول هذا الموضوع. واستجابت اإلسكوا لطلب المساعدة التقنية من وزارة شؤون المرأة ح
 تل   شك وبعد ذلك لعنف األسري وشكلت شراكة مع الوزارة لتنظيم هذه العالقة. اتقدير تكلفة عن االنتشار ومعدل 

ة المالية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة لجنة وطنية لإلشراف على الدراسة، تضم وزارة شؤون المرأة ووزار
 الثقافة ووزارة العمل ووزارة العدل ومنظمات غير حكومية وهيئة األمم المتحدة للمرأة واإلسكوا.

لوضع، ا                  (، بدءا  من تحليل 4الشكل           مفص لة في الاتبعت دولة فلسطين الخطوات التي اقترحتها اإلسكوا )
قام بها خبير استشاري دولي لتحديد مصادر البيانات اإلدارية ومعلومات  ميدانيةبعثة أجري من خالل الذي 

ورش عمل استشارية بعد ذلك عقدت اإلسكوا ومنهجية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة في فلسطين. وضع ل موازنةال
نطاقها نتائج تحليل السياق ووضع أهداف الدراسة وبحث ل المالئمةمع األطراف المتخصصة  64وطنية في األردن

                                                
 من العديد يقام فلسطين، دولة في االستشاريين والخبراء المتحدة األمم لموظفي راتتأشي بإصدار المرتبطة للصعوبة نظرا  64

 األردن. في األحداث
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درج في                                          لنطاق الدراسة من حيث أنواع العنف التي ست عملياتي ومنهجيتها. وقد أدى ذلك إلى صياغة نموذج 
المناسبة والطرق المنهجيات و؛ الئمةالتكاليف الخاصة للعنف التي يمكن تقديرها ومصادر البيانات المو؛ عمليةال

 للدراسة؛ والشراكات الالزمة لتنفيذ الدراسة.

تفاصيل الدراسة لبحث ورشة عمل للمتابعة في األردن  تقسم اإلحصاء في اإلسكوا، عقد بدعم منو
ه الحكومة الفلسطينية يجرتوإنهائها واالتفاق على أسئلة تقدير تكلفة العنف األسري التي سيتم دمجها في مسح 

كان دمج قسم عن وسري(. أسئلة حول تقدير تكلفة العنف األ - 9حول انتشار العنف ضد المرأة )المرفق    ا حالي
 .فحسب مستقلتكاليف تقدير إدارة مسح فادى التكلفة ت            جدا  من حيث       فعاال     جا  تقدير التكاليف في المسح الجاري نه

 موازنةوضع تمرين للقيام ب   ا دولي   ا استشاري   ا بالتوازي مع ذلك، عينت هيئة األمم المتحدة للمرأة خبير
ي ذال موازنةوضع التمرين دمج يتصدي للعنف ضد المرأة. وسلمخصصة لال المواردجنسين لدراسة مراعية لل

، من خالل استخدام عمليات موازنةالوضع في السياق العام لعملية    ا لجنسين واضحلشؤون ا   ا "منظور   ا جري حاليي
 ةسادرجري تعلى وجه الخصوص، سو .65خاصة وأدوات تحليلية، بهدف تعزيز السياسات المراعية للجنسين"

)ب( دراسة مخصصات و؛ مالئمةيص الموارد على أساس )أ( مراجعة السياسات والقوانين الوطنية الخصت
كيفية حول في لجنة التنسيق الوطنية  ةغير الحكوممن وة الحكوم من يقوم بها أعضاءلألنشطة التي  موازنةال

مجاالت المتعلقة بالعنف ضد المرأة. في المرتكبي العنف المالحقة القضائية لالعنف وتقديم الخدمات أو الوقاية من 
من: )أ( المراجعة المكتبية للوثائق الحالية، بما في ذلك السياسات والقوانين    ا وتتكون العملية الجاري تنفيذها حالي

فهم تحسين )ب( مقابالت مع الجهات المعنية األساسية من منظمات حكومية وغير حكومية لو؛ موازناتوال
 لتقديم الخدمات الالزمة. موازناتال مصادر التمويل وكفاية

 الدافع إلجراء الدراسة )ب(

. عدم اتخاذ الدولة إلجراءاتإلى معالجة الفجوة في المعرفة فيما يتعلق بتكاليف        حاليا  تهدف الدراسة الجارية 
 جتمعية.رة إلى التنمية الم                                     ومن المتوخى إعادة توجيه األموال الموف  .وضع سياسات الوقايةإرشاد وتسعى إلى 

 المنهجية -3

 أهداف الدراسة )أ(

تهدف الدراسة إلى تحديد مدى انتشار العنف األسري الذي يرتكبه الرجال ضد زوجاتهم )العنف الزوجي( 
   ا والمجتمع األوسع نطاقالمحلي  والمجتمعالمعيشية  وتقدير تكاليفه المباشرة وغير المباشرة على النساء واألسر

 والدولة.

 تهدفالجمهور المس )ب(

يؤدون لمن هذه الدراسة مخصصة لمجموعة متنوعة من األفراد/المجموعات المتأثرة بالعنف األسري و
 في الوقاية من العنف األسري و/أو االستجابة له:   ا دور

                                                
65  Journal OECD countries”, OECD in budgeting “Gender Nicol, Scherie and Trapp von Lisa Downes, Ronnie
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 الوعي بحجم المشكلة وتوفر الخدمات؛رفع مستوى ل –المجتمع  •

 األسري وحماية النساء واألطفال لعنفلتصدي لل – موازنةالالمتعلقة بقرارات الالحكومة/صانعو  •
 التمويل؛تخصيص من خالل  على نحو أفضل

 الوعي وبناء القدرات.رفع مستوى  –الحكومة/المجتمع المدني/الباحثون  •

السياسات، وكذلك لتطوير الخدمات التي رشاد إلي تكاليف العنف األسري ضرورعن إنشاء قاعدة أدلة 
منظمات المجتمع ولعقد ورش عمل للوزارات الحكومية ة البحثية الشراكتتصدى للعنف ضد المرأة. وتخطط 

                                . وسي ستكمل ذلك بورشة عمل للجنة بحثهاعرض النتائج ولالعاملة في مجال العنف ضد المرأة  المالئمة المدني
 الوطنية لتخطيط وضع سياسات وإجراءات للتصدي للعنف ضد المرأة.

 نطاق الدراسة )ج(

ز البحث            على أن يرك أتفق                               الحتالل اإلسرائيلي كبير، إال أن ه اله المرأة نتيجة رغم أن العنف الذي تتعرض 
العنف ضد المرأة في أنواع بين من    ا األكثر انتشاره على العنف الزوجي الذي يرتكبه الرجال ضد زوجاتهم، ألن

ينيون بسبب االحتالل العالقة بين العنف الذي يتعرض له الرجال الفلسطباحثات دولة فلسطين. كما استكشفت الم
بأن العنف الذي يرتكبه االحتالل اإلقرار وارتكابهم للعنف الزوجي. وتقرر التركيز على العنف الزوجي مع 

وعي المرأة    ا ستستكشف الدراسة أيضواإلسرائيلي ضد الرجال عامل مساهم في زيادة العنف ضد زوجاتهم. 
 طلب المساعدة.للخدمات المتاحة وسلوكها ل

نطاق البحث وحجم العينة، مثل وضوح المفاهيم وتوفر لدى تحديد باالعتبار عدة عوامل ذت خ  أ وقد 
أسرة في أنحاء  12400الالزمة لتنفيذ المشروع. وستكون العينة المستهدفة تمثيلية، تضم  موازنةالمؤشرات وال

المصرية الدراسة          ناء  على ب تخذ  ت تضمينها والمؤشرات التي سجري الدولة. وحدد فريق البحث التكاليف التي سي
مع الوزارات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال العنف ضد المرأة. وستركز الدراسة على والمباحثات 

 تقدير )إلى أقصى حد ممكن( التكاليف المباشرة وغير المباشرة الملموسة وغير الملموسة.

لمرتبطة بالسعي للحصول على خدمات التكاليف المباشرة التي تتحملها النساء، مثل النفقات ا •
والدعاوى القانونية والقضائية  والمأوىوالرعاية الصحية العامة  لإلصابات )الجسدية والنفسية(

 استبدال الممتلكات؛ب                                                    والنقل فضال  عن فقدان األصول وتكاليف االستهالك المتعلقة )الشرطة(

حيث ينطبق العمل )المعتدي عن رأة والتكاليف غير المباشرة مثل خسارة الدخل بسبب غياب الم •
 (، وفقدان العمل المنزلي/الرعاية، والغياب عن الجامعة، وغياب األطفال عن المدرسة؛ذلك

 ؛ةالتكاليف والعواقب غير المباشرة وغير الملموسة التي تواجهها النساء واألطفال بسبب الحادث •

 دقاء؛التكاليف التي تتكبدها المرأة و/أو مساهمات األسرة/األص •

  ؛الرعايةعمل /المنزلي العملفقدان التقدير الكلي للنفقات الخارجية، واألرباح المفقودة وقيمة  •

                                        للمستوى الوطني بناء  على بيانات العينة؛ تسبةالتكاليف المح •

 مثل الرعاية الصحية والدعاوى القانونية والقضائية )الشرطة( والمأوى.ات من توفير خدمتكلفة  •
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 التكلفةاحتساب الطريقة و )د(

مع امرأة                     المعيشية وجها  لوجه ألسرة امسح  جريالمختلطة. وسي الطرقهج                       ستستخدم هذه الدراسة ن 
في العينة المستهدفة. ويقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في الوقت الحالي معيشية واحدة لكل أسرة 

االستبيان جمع ونصيحة مصر، سي 2015لعام عيشية ة المإلى المسح الوطني لألسر   ا استنادوبصياغة االستبيان. 
الدخل وانتشار العنف األسري /إليراداتبما في ذلك اجيبين عمل المعن سمات بيانات عن التركيبة السكانية و

الجهاز      نظ م قد . وهأعالواآلثار الصحية واالقتصادية للعنف لتقدير التكاليف المباشرة وغير المباشرة المحددة 
مناقشة االستبيان ووضع لرشة عمل مع اللجنة الوطنية لوزارة شؤون المرأة وحصاء الفلسطيني المركزي لإل

يجري توقع أن وي. بةلنتائج التجر   ا وفقروجع و 2018خالل صيف عام رب   ج االستبيان قد وكان ، صيغته النهائية
الجهاز                وظفهن  ودربه ن باحثة  50 يحوالالمسح الذي ستجريه للقيام ب 2019يناير العمل الميداني في كانون الثاني/
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

تحليل بيانات المسح بشكل أساسي باستخدام المنهجية المحاسبية. جري كما كان الحال في مصر، سيو
لوزارة شؤون المرأة، سيحلل الجهاز المركزي لإلحصاء والخبير االستشاري الدولي البيانات من المسح.    ا ووفق

لموازنة الحكومية لوزارات المالية والصحة وشؤون المرأة والتنمية ل       تحليال    ا الخبير االستشاري أيضجري    سي و
الخدمة )الرعاية الصحية، مراكز اإليواء، الشرطة، إلخ(  يمقدملتحليل جري                     باإلضافة إلى ذلك، سي واالجتماعية. 

 العنف ضد المرأة.رصد وسجالت 

 التحديات -4

في تحديد تكاليف العنف األسري وصعوبة اختيار المجموعات  وطنيةاالفتقار إلى الخبرة ال •
 المستهدفة المحددة؛

إلى فهم محدود بين بعض المؤسسات الوطنية ألهمية    ا لمشكلة أيضل الوعيإلى  االفتقارأدى  •
تكلفة العنف ضد دراسة بعض المؤسسات والخبراء الوطنيين بأن لدى انطباع كان فقد الدراسة: 

 لمفهوم؛لمقاومة هناك كانت ف ،لمشكلةفي احقوق اإلنسان جانب ل من تقلسالمرأة 

: كانت الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي المرأة للعنف ضد شامل للتصدي    هج               االفتقار إلى ن  •
دولة إال أن هذه القضية، حول لى الرغم من وجود استراتيجية وطنية فعللعنف ضد المرأة مجزأة. 

شامل     هج                                                                شريعات الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وسيشكل االفتقار إلى ن فلسطين تفتقر إلى الت
 قانوني؛              مدعومة بإطار عندما تكون ز    عز   ت  حيثلتطوير سياسات وإجراءات وقائية    ا      تحد ي

بعض الجهات المعنية  تللطبيعة الفريدة لبلد تحت االحتالل، أراد   ا : نظرنطاق الدراسة وتركيز ا •
النساء نتيجة االحتالل إلى جانب العنف الزوجي. ضد لدراسة ليشمل تكلفة العنف توسيع نطاق ا

على تكلفة العنف األسري وال يمكنه يركز م في دولة فلسطين                          النموذج االقتصادي المستخد لكن 
للتخفيف، سيتضمن االستبيان الخاص بتكاليف العنف                                            استيعاب هذا النطاق الواسع. مع ذلك، كتدبير 

 -كيفية تقديم ذلك ل                                                         أسئلة تتناول عنف الزوج في سياق االحتالل اإلسرائيلي، مع فهم  ضد المرأة
. وكان أحد تدابير التخفيف األخرى تضمين نزاعمعايير الرجولة والعلى نطوي ي     خطر        كعامل 

 الرجال للعنف بسبب االحتالل اإلسرائيلي؛تعرض أسئلة حول تجارب 

: قررت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية راسة تقدير التكلفةالموارد المالية المحدودة إلجراء د •
حول                                      عن تكلفة العنف ضد المرأة في مسح جار                                           وجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني إدراج قسم 
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هذه طريقة فعالة من حيث التكلفة لخفض التكلفة و. موازنةعت له   ض   و  كانت قد العنفمدى انتشار 
 المرتبطة بالمسوح الوطنية.

 وس المستفادة من دراسات الحالةالدر

 التوصيات التالية:بالمعروضة المشاركون في دراسات تقدير التكلفة       تقد م 

 تكريس الوقت الكافي للمرحلة التحضيرية 

من ويتعلق باإلرادة لمعالجة العنف األسري.  فيما، ال سيما باالعتبارأخذ السياق السياسي ينبغي  •
ألطباء والمستشفيات ا يتعلق بامفيسري على استخدام الوقت المهم إظهار مدى تأثير العنف األ

من خالل التدريب    ا أيضذلك ينتج ومن وحدة األسرة فقط.        نطاقا  أن آثاره أوسع تبيان والشرطة و
والشرطة، وما إلى ذلك.  ياتعلى سبيل المثال، بين موظفي المستشف -من الحلفاء المحتملين   ا عدد

بسبب انخفاض مشاركة    ا تأمين دعم من مجتمع األعمال تحدي      يشك ل أن في المنطقة العربية، يمكن و
خاصة قضية عتبر الشرطة العنف األسري                    ، في بعض الحاالت، ت   ا أيضوالنساء في القوى العاملة. 

 وقت؛ال اتكلفهأنها أو  امجال اهتمامهال تندرج في 

ك النتائج    مل تلفة، وضمان إشراك الحكومة من البداية لضمان دعمها لعملية تقدير التكينبغي  •
توفير معلومات قوية للجهات المعنية وتسليط الضوء كما يجدر وااللتزام بتنفيذ التوصيات الناتجة. 

جميع  معات شراكتجدر إقامة باإلضافة إلى ذلك، وتكلفة. النتشار واالبيانات على أهمية دقة 
دافعات عن ات المية )ال سيما األكاديميمثل المجتمع المدني واألوساط األكاديم - الئمةاألطراف الم

 والحكومة؛ لمساواة بين الجنسين(ا

فريق متعدد شكيل تيجدر باإلضافة إلى ذلك، و. لعمليةتحديد الموارد والوقت الالزم لينبغي  •
، بما في ذلك محاورون جيدون لضمان راحة النساء في اإلجابة على اتالتخصصات والمهار

في العيش دون عنف. من المهم  نطلب المساعدة وفهم حقهات مشاركجميع األسئلة وحيث يمكن لل
يقوم بإجراء المسح للحصول على     يا رئيس   ا أن يكون المعهد الوطني لإلحصاء في البالد شريك

 بمشاركة قوية من الجهاز الوطني للمرأة؛وبيانات موثوقة تعترف بها الحكومة والمجتمع، 

 همية هذه القضية.ألالوعي رفع مستوى عن طريق    ا ع نطاقالمجتمع األوسفي ضمان الدعم ينبغي  •

 النظر بعناية في نطاق الدراسة 

تقدير تكلفة      شك ل يو؛      يض منوما ال       يض من مة فيما يتعلق بما         المستخد  اتالتعريففي التدقيق ينبغي  •
ب        المرتك لتقاط بيانات عن العنف اأن رغم ولتكلفة.                      حقيقيا  لجهود دراسة ا    يا  دتح ةالقسريالسيطرة 

، إال أن من األفضل إجراء مسوح منفصلة رفي مصكان من األولويات الوطنية في األماكن العامة 
وقد يؤثر في تداعياتهما العنف األسري والعنف في األماكن العامة يختلفان في طبيعتهما وف -

 .في الثانياألول على التفكير التفكير في 

نطاق الدراسة واستكشاف التكاليف المحددة بمزيد من  يجدر تضييق، موازنةلا ةمحدوديمعالجة ل •
دراسات إلعداد                              أوال ، يمكن استخدام عينة أصغر  -المزيد من المؤشرات امتالك التفصيل من خالل 

لتصبح يمكن بعد ذلك توسيع نطاقها وحالة للبيانات النوعية والكمية حول مجاالت تكلفة محددة 
 أكبر؛   ا مسح
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العمرية المختلفة واتخاذ قرار مستنير فئات التركيز على الوسلبيات إيجابيات  باالعتباراألخذ ينبغي  •
إلى عدم توازن    ا على سبيل المثال، قد يؤدي تضمين النساء األكبر سنفالفئة العمرية المختارة. حول 

حو على نفي الحياة. و   ا مختلفة أثناء الزواج المبكر والحق                                    البيانات ألن العنف عادة  يأخذ أشكاال 
النتائج عندما يكون عدد انحراف ساب العنف في األماكن العامة إلى تحاعينة قد تؤدي ، مشابه

                                          من ناحية أخرى، فإن النساء األكبر سنا  )حتى وللغاية، كما كان الحال في مصر.    ا العامالت صغير
وصى يو( والنساء ذوات اإلعاقة يلقين الضوء على مجموعة واسعة من قضايا العنف.   ا عام 70

       ، بدال  في القوى العاملةمشاركة ال، حيثما أمكن، باستخدام النسب المئوية فيما يتعلق بالعمر و  ا أيض
انتشار العنف تقدير ما يؤثر على  ،                                                          من اختيار عينة عشوائية، ألن النساء األكبر سنا  ال يعملن عادة 

 في أماكن العمل واألماكن العامة؛ 

يستكملن االستبيان أن يتذكرن جميع الحوادث،  الالتيعلى النساء                        قد يكون من األصعب قليال  بينما  •
. والحصول، متينةللتوصل إلى نتائج لكل امرأة و ةستحسن تقدير تكلفة العنف األسري لكل حادث  ي 

 الخدمات لتمكين تقييم التكاليف على نطاق أوسع؛من حيثما أمكن، على بيانات من الناجين و

لعنف ضد المرأة قبل تحديد تكلفة تقديم الخدمة المتعلقة باالمتاحة  لخدماتا تحديدمن المهم )أ(  •
التي تحول دون العوائق أن هذه الخدمات تقوم بتسجيل البيانات المناسبة؛ )ب( تحديد من والتأكد 

(؛ و)ج( التركيز لها طلب المساعدة )بمعنى آخر، البحث عن أسباب بقاء المرأة في عالقات مسيئة
 على قصص النساء.

 توظيف منا ج مبتكرة وتشاركية 

نوعي(.     هج                           المحلي والمسوح المحلية )ن ستطالع استخدام االيجدر  في غياب أرقام حكومية رسمية، •
تقديرات التكلفة عندما كانت هناك فجوة في اإلحصاءات إصدار هكذا بدأت المملكة المتحدة في 

ي بلدة هاكني ف Elizabeth Stanko إليزابيث ستانكو دراسة أجرتها تاستخدم       فمثال ، الوطنية. 
 ؛الكبرى االستثمار في الخدمات على مستوى لندنضرورة الصغيرة في لندن في دعم قضية 

إشراك الناجين في العملية، حيثما أمكن، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف غير الملموسة التي ينبغي  •
، استكمال تقديرات   ا أيضيجدر، ويصعب تقديرها وتسليط الضوء على التكاليف غير القابلة للقياس. 

 سرد حول تأثير العنف األسري على المجتمع؛بالتكلفة 

كطريقة لتضييق نطاق التركيز وإضفاء  -تضمين دراسات حالة لمنطقة أو خدمة معينة ينبغي  •
ما بشكل أفضل ممعين                                         حيث يمكن للناس أن يتفه موا ما يحدث لفرد  -طابع إنساني على المشكلة 

الطبيب )على سبيل المثال،  Hilary Fisher هيالري فيشرلـ   ا من األشخاص، وفق مجموعةيحدث ل
النساء كل شهر بسبب العنف األسري، ما يقلل من الوقت الذي              ا  معينا  منعدديعاين العام الذي 
 أخرى(. معالجة مسائليقضيه في 

 تصميم االستبيا  بعناية 

درج.        لتي ست االتكاليف في وات المنهجيالنظر بعناية في                                       التأكد من أن المنهجية مناسبة ثقافيا  وينبغي  •
عندما       مثال ، أنواع العنف المتعددة، مثل العنف المالي ) (1): لـ لتغطية شاملةأن تكون اويجدر 

مثل عمالة ) متينةبيانات ديمغرافية  (2)وراتب المرأة( والجسدي والنفسي؛ على الزوج ستولي ي
النساء الدعم من أفراد تطلب فهم لماذا على أسئلة للمساعدة  (3) (؛الرجال والعمر وعدد األطفال

 األسرة والمنظمات غير الحكومية والشرطة، إلخ؛
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 الالتيالشهر السابق عند تقدير تكلفة النقل البديل للنساء  ما هو أبعد من مجردالنظر إلى ينبغي  •
 ستبعد   ست لزمني الموسع بشكل كبير ومن دون هذا اإلطار ا التكلفة ستزداد –يتعرضن للتحرش 

اخترن استخدام وسائل نقل بديلة كن يربما و.   ا عنف مؤخر ةلم يتعرضن ألي حادث الالتيالنساء 
 خريات؛  أ واجهتها بسبب تعرضهن للمضايقة أو بسبب سماعهن عن مضايقات 

عد : بالمفقودةببدائل الوقت واألجور احتسابها ساب بيانات اإلنتاجية، يمكن تحالصعوبة    ا نظر •
بعد اإليرادات المنتظمة مقابل اإليرادات ر في       التغي ما مقدار و التركيزفقدان ، كم ساعة من ةالحادث
 الخاص؛ نلحسابهالت للعام ةالحادث

 العامالت.مشاركة المسح في الصباح والمساء لضمان ينبغي القيام ب •

 متينة تقديرات ونشر إنتاج  

ضخمة، ال سيما من حيث التقديرات مع ذلك        إال  أنمتها، بأقل من قي       جميعا  التكاليف قدر   ت في حين  •
إنتاج باإلمكان ن يك. مع ذلك، إذا لم الحقيقية نلمس بعد حجم التكاليف الوال زلنا اآلثار الصحية؛ 

هذه  توردال أقل من قيمتها، بالتكلفة م     قد          عندما ت حتى ف ،نشر     أال ي ، من األفضل دقيقرقم تكلفة 
 ؛األحيانفي كثير من الحقيقة 

على سبيل المثال، أبلغت فتقسيم التكاليف من حيث كيفية تطبيقها في القطاعات المختلفة. ينبغي  •
النساء في المملكة المتحدة عن تقديرهن لخدمات المنظمات غير الحكومية المتخصصة أكثر من 

 تمويل.قدر من الغيرها، لكن هذه الخدمات تلقت أقل 

 منذ البدايةج واستخدام النتائ ةدعووضع خطة  

ويجدر . رسالةللالرأي العام  فهمضمان ل بطريقة مرئية النتائج الرئيسة للدراسة عرضينبغي  •
ستهدف القادة الحكوميين وصناع القرار األساسيين لمعالجة ي ةالدعوإدراج عنصر في خطة 

 الثغرات المحددة في الدراسة واعتماد التوصيات؛

أقصى قدر من نشر النتائج ورفع مستوى الوعي بين الناس إشراك وسائل اإلعالم لتحقيق ينبغي  •
إعالمية لضمان مواد إعداد مؤتمر صحفي وتطوير ويجدر حجم المشكلة. لوواضعي السياسات 

ب التفسيرات غير الصحيحة أو سوء                               على معلومات شاملة ودقيقة وتجن وسائل اإلعالم  حصول
 فهم النتائج؛

 : بغية ةالدعومناسبات جميع في رئاسة  األساسية لمختصةاالوكالة الحكومية تشارك ينبغي أن  •
متابعة بااللتزام باتجاه دفع ال (3)؛ وأقوى إنشاء صوت أقوى وتأثير (2)و؛ ملكيةالتعزيز  (1)

وكالة ر بدواألساسي في المشروع الحكومي الشريك الوطني يقوم أن يجب  مع ذلك،واإلجراءات. 
 .مع الحكومة جراءاتلمتابعة اتخاذ مزيد من اإلالتنسيق 
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 لق األوالمرف

 األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت لدراسات الحالة

                                         نجالء العدلي، المجلس القومي  للمرأة، مصر. •

                                                              وفاء ماجد أحمد، الجهاز المركزي  للت عبئة العامة واإلحصاء، مصر. •

 مي جاد اهلل، جامعة القاهرة، مصر. •

 للسكان في القاهرة، مصر. جرمين حداد، مكتب صندوق األمم المتحدة •

 أمين عاصي، وزارة شؤون المرأة، دولة فلسطين. •

 ، أستاذة علم االجتماع، جامعة النكستر، المملكة المتحدة.Sylvia Walbyسيلفيا ويلبي  •

 ، جامعة النكستر، المملكة المتحدة.Phillipa Oliveفيليبا أوليف   •

 الجنسين في المجلس الثقافي البريطاني، المملكة المتحدة، مستشارة مساعدة لشؤون Janet Veitchفيتش جانيت  •

 لمملكة المتحدة.، اWomen’s Aid“، المديرة السابق لـ Hilary Fisherهيالري فيشر  •

 ، معهد الدراسات األسرية والمساواة بين الجنسين، فييت نام.Nguyen Huu Minhنغوين هو مينه  •

مم المتحدة للسكان، معني بالمساواة بين الجنسين والسياسات ، أخصائي برنامج صندوق األHien Phanهين فان  •
 والدعوة، ميانمار.
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 الثانيالمرفق 

                               الت عريفات المسل م بها دولي ا 

"أداة تصنيف العنف القائم على النوع  66                                                                       يتضمن "نظام إدارة المعلومات المتعل قة بالعنف القائم على النوع االجتماعي"
                                                                                     حوادث العنف القائم على نوع الجنس باستخدام ست ة أنواع أساسي ة من هذا العنف، كما يتضمن يفات رتعاالجتماعي" التي توحد 

 .67                                                    عملي ة تصنيف لتحديد نوع الحادثة بأكبر قدر من التحديد

                                                                                                      وهناك حاجة أيضا  إلى تحديد مجموعة من التعريفات التشغيلية المتعلقة بنوع العنف المختار، كما ينبغي تحديد 
 :68الطرق المختارة. وتشمل هذه التعريفات، على سبيل المثال ال الحصر، ما يليالمنهجية/

                                         عاما  وما فوق الالتي تعرضن لسوء معاملة من  18                                                   : عدد المتزوجات/من لديهن شريك حاليا  وتبلغ أعمارهن االنتشار
 .69هر االثني عشر السابقة للدراسةفي مرحلة معينة من حياتهن )معدل االنتشار مدى الحياة( أو خالل األشأو الشريك الزوج 

                                                          المنفصلة التي تعرضت لها متزوجات/من لديهن شريك حاليا  تبلغ  عنف الزوج/الشريك : هي عدد وقائع وتيرة الوقوع
عنف                                                                                            عاما  وما فوق خالل األشهر االثني عشر الس ابقة للمسح. وفي أحيان كثيرة، تتجاوز وتيرة وقوع حوادث  18أعمارهن 

                                                                                                      االنتشار ألنها كثيرا  ما تتكرر للفرد الواحد. بمعنى آخر، قد تجابه إحدى الناجيات )تحتسب مرة واحدة في إطار نسبة  الزوج/الشريك
 تعريف االنتشار( عدة اعتداءات خالل األشهر االثني عشر، فيساهم كل منها في وتيرة الوقوع.

التي تعرضت لها المتزوجات/من لديهن شريك و كالناتجة عن عنف الزوج/الشري: هو عدد حاالت اإليذاء معدل اإليذاء
               عاما  وما فوق. 18                        حاليا  ممن تبلغ أعمارهن 

 نسبة من يستخدمن خدمة محددة بعد حادثة عنف. معدل االستفادة من الخدمات:

الك العمل غير مدفوع األجر الذي يقوم به أفراد األسرة المعيشية إلنتاج سلع وخدمات السته العمل خارج إطار السوق:
قاس من خالل مسح استخدام الوقت.                                                                                            األسرة المعيشية. تعي ن قيمة نقدية للوقت الذي يقضيه أفراد األسرة في أداء العمل المنزلي الذي ي 

وتشكل هذه القيمة األساس لقياس القيمة النقدية للعمل الذي يقوم به أفراد األسرة المعيشية. وقد كشفت دراسات دولية أن استخدام 
في المائة(. غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن احتساب  100جور مختلفة يؤدي إلى اختالفات كبيرة في إجمالي القيم )تصل إلى معايير أ

القيم النقدية لوقت العمل على أساس مسح استخدام الوقت هو اإلمكانية الوحيدة لقياس كل من الحجم النقدي والزمني للعمل غير 
 .70المأجور

لل انخفاض إجمالي إمدادات اليد العاملة من أفراد األسرة المعيشية بسبب أثر حادثة العنف اإلنتاجية : يقفقدا  اإلنتاجية
رات في عادات عمل الفرد من األسرة المعيشية التي تشمل فقدان التركيز والعمل                                               اإلجمالية لألسرة المعيشية. وتعكس اإلنتاجية التغي 

                                                                            تعرض لحوادث، وما إلى ذلك. وينعكس انخفاض اإلنتاجية بسبب العنف أيضا  في انخفاض بشكل أبطأ من المعتاد والشعور بالتعب وال
 رات في نمط العمل.                     اإليرادات نتيجة التغي 

 
 
 

                                                
 ./tool-tools/classification-http://www.gbvims.com/gbvims على االطالع 66

 .lassificationTool_Feb20112.pdfcontent/uploads/C-http://gbvims.com/wp/wp. على االطالع 67

68  and household the at violence partner intimate of “Costs Redner, Jennifer and Grown Caren Duvvury, Nata

 on Research for Center International (Washington, countries” developing for framework operational An levels: community

2004) Women,. 

69  the in Women Against Violence Partner Intimate of “Costs Control, and Prevention Injury for Center National

2003) Prevention, and Control Disease for Center (Atlanta, States. United. 

70 ECE/CES/GE.30/2006/SP/24. 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/classification-tool/
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/classification-tool/
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/classification-tool/
http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/ClassificationTool_Feb20112.pdf


-75- 

 

 منهجيات مشتركة -تقدير قيمة العمل غير المدفوع األجر 

                          مدفوع األجر بناء  على أجور                               تقي م هذه الطريقة العمل غير ال: الال اختصاصي" هج "العام    الن  - طريقة تكلفة االستبدال
مشاكل هذه الطريقة أن مدبرات المنازل ال يؤدين جميع األعمال غير المدفوعة األجر وأنها قد ال تكون  وإحدىمدبرات المنازل. 

 مناسبة لتقدير قيمة العمل التطوعي.

األجر على أساس األجور المدفوعة                                     تقي م هذه الطريقة العمل غير المدفوع هج "االختصاصي":    الن  -طريقة تكلفة االستبدال 
ل في األسر المعيشية. وقد أشير إلى أن هذه الطريقة تتأثر بالتفاوت في اإلنتاجية بين من                                        لمن يزاولن أنشطة مشابهة لتلك التي تزاو 

 رأسمالية.                                                                                                 يؤدين عمال  غير مدفوع األجر وبين من لديهن وظيفة، وذلك بسبب االختالفات في وفور الحجم ونسبة المعد ات ال

                                                                        هج، الذي يستند إلى نظرية الم ستهلك، أن المستهلك العقالني يقسم وقته/وقتها               يفترض هذا الن  هج تكلفة الفرصة البديلة:  ن 
قيمة وقت العمل المنزلي  عندما تكونصحيح  هذاوبين الترفيه والعمل المنزلي والعمل المأجور بطريقة تحقق أقصى قدر من النفعية. 

أجر الشخص المعني في السوق، بمعنى أنها تكلفة الفرصة البديلة للوقت. وهكذا، يمكن استخدام متوسط األجور مساوية لمعدل 
 حسب نوع الجنس لتحديد قيمة  تكلفة الفرصة البديلة.

من                                                                                                           وطريقة تكلفة الفرصة البديلة هي الطريقة المفض لة، ويمكن تعديلها باستخدام الحد  األدنى المحدد لألجور، إذا كان 
 الصعب جمع أجور فرادى النساء.
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 الثالثالمرفق 

 األسئلة التي يطرحها من يجرو  المقابالت مع مقدمي المعلومات األساسيين

 :قد تشمل ما يلي

                                                   عن طبيعة التشريعات القائمة حاليا  حول العنف األسري؟ يمكنك إخباريهل  -1

                                       هل تعتقد أنه متين؟ هل تعتقد أنه فع ال؟ عن اإلطار السياساتي للعنف األسري؟  يمكنك إخباريهل  -2

 ما الخدمات المتاحة للناجين من العنف األسري الذين يطلبون المساعدة؟ هل هي متوفرة في جميع  -3
 المحافظات/المناطق؟  

 ما أنواع خدمات الوقاية من العنف األسري الموجودة؟ -4

 ألسري من وزارتك؟ ما نوع البيانات؟العنف ا ما البيانات والمعلومات األخرى المتوفرة عن -5

 ما بيانات الموازنة )إن وجدت( المتوفرة عن العنف األسري من وزارتك؟ -6
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 الرابعالمرفق 

 حالة نيكاراغوا -مثال توضيحي على تحديد سلوك المتقدم بطلب المساعدة 

                                                  مت النساء الريفيات المشاركات رسما  بيانيا  لتقييم   َّصم                                                             أثناء دراسة تشاركية أجرتها شبكة نيكاراغوا للنساء ضد  العنف، 
نظرة الناس إلى قانون العنف األسري المقترح. ويحدد هذا الرسم البياني األفراد أو المؤسسات الذين قد يستطيعون مساعدة "ماريا"، 

                                    يا"، كيف ي نظر إلى مدى فائدة كل فرد                                                                                  وهي امرأة يضربها زوجها. وتبي ن الدوائر في الرسم البياني، حسب حجمها وقربها من "مار
 أو مؤسسة ومدى إمكانية الوصول إليه أو إليها. ويوضح النص المصاحب للدوائر اآلراء التي عبرت عنها النساء في المجموعة.

 

رى ويمكن تكييف طريقة الرسم البياني هذه لتتناسب مع ثقافات مختلفة من خالل تغيير المؤسسات الدينية والخدمات األخ
ى                                                                                                                         حسب االقتضاء. فمثال ، يمكن أيضا  تحديد األسرة كعائلة الوالدة والعائلة الزوجية والعائلة الممتدة واألقارب والعشيرة، اعتمادا  عل

 أهمية العالقات في سياق محدد.
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 الخامسالمرفق 

                                             طلب النساء للمساعدة بعد تعر ضهن  للعنف األسري

ساعدة من مؤسسات مختلفة فيتكبدن للحصول على هذه الخدمات تكاليف يتعرضن للعنف على م النساء الالتيتحصل 
ينبغي إدراجها في دراسة التكاليف. ولفهم المسارات المختلفة لطلب المساعدة، توضح المخططات أدناه الخدمات المحتملة التي يمكن 

القانوني المدني، وخدمات اإلسكان والمأوى،  أن تحصل عليها النساء في نظام الرعاية الصحية، ونظام العدالة الجنائية، والنظام
                                                                                                                   والخدمات االجتماعية. وليست هذه المخططات سوى مخططات إرشادية يتعي ن تكييفها مع الهياكل القانونية والمؤسسية المحددة في 

 بلدان الدراسة المعنية.
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 السادسالمرفق 

                         تقدير اإلنتاجي ة المفقودة

 طريقة الناتج

السعر( × هج في الحسبان النواتج جميعها على أساس قيمة جميع السلع والخدمات التي تنتجها األسرة )الكمية     الن يأخذ هذا 
واألسري على أساس للتطبيق في االقتصادات التي يدفع فيها لإلنتاج المنزلي          هج قابل          وهذا الن  .71                          بأسعار معادلة ألسعار الس وق

هج بيانات عن ناتج العمل غير المدفوع األجر، من مثل                                مل غير المدفوع األجر في هذا الن ويتطلب تقدير قيمة العوحدات الناتج. 
                                                                                                                  عدد الوجبات المعد ة، وقطع المالبس التي ت غسل وتكوى، ومساحة المنزل التي ت نظف، وعدد األطفال الذين يدر سون، وعدد كبار 

 السن الذين يتلقون الرعاية، وما إلى ذلك.

                                                                                             يضا  بيانات عن معدل األجور لكل وحدة إنتاج، مثل أجر اليد العاملة لكل وجبة ت عد  ولكل قطعة مالبس هج أ              يحتاج هذا الن 
                                                  وطريقة الناتج هذه متفوقة نظريا ، ولكن، لسوء الحظ،  .72                                                               ت غسل وتكوى واألجر لكل طفل يتلقى دروسا  وكل مس ن تقدم الرعاية له

 .73ة ال تباع في السوقب تطبيقها إذا كانت السلع والخدمات المنتج    يصع 

 دخل  م لطريقة ا

                                                                                                هج على الخدمات األسرية والشخصية التي يتلقى األفراد مقابلها أجرا  حسب الوقت الذي يقضونه في أدائها،               ينطبق هذا الن 
ة المعيشية،                                                                                                           تبعا  للممارسة المتبعة في البلد لدفع أجر مقابل تلك األنشطة، من مثل رعاية األطفال وكبار السن، ونقل أفراد األسر

                                                    هج أيضا  على العمل التطوعي في المؤسسات غير الربحية.                                                                  وتعليم األطفال، والتنظيف وغيرها من األنشطة المشابهة. وينطبق هذا الن 

                                                                                                      هج أن القيمة الكلية إلنتاج األسرة المعيشية هي مجموع كافة قي م م دخالتها، وهذه تشمل اليد العاملة )استخدام              عتبر هذا الن    وي 
قت( واستخدام رأس المال المادي )األرض والمساكن والمعدات التي تملكها األسر المعيشية(. غير أن مسح استخدام الوقت ال الو

                                                                                                                      يقد م سوى معلومات عن استخدام الوقت، ولذا، في الممارسة، ال تأخذ طريقة تحديد القيمة هذه في الحسبان قيمة رأس المال المادي 
 .74ية في اإلنتاج غير السوقيالذي تستخدمه األسر المعيش

 .75دخل لتحديد قيمة األجور: تكلفة الفرصة البديلة وتكلفة االستبدال في السوق                                      وهناك نهجان عام ان في تطبيق طريقة الم 

 ج تكلفة الفرصة البديلة   نه 

هج، الذي    َّالن  هج تكلفة الفرصة البديلة على األجر المحتمل الذي كان سيكسبه الشخص في السوق. ويفترض هذا        يعتمد ن 
                                                                                                                        يستند إلى نظرية الم ستهلك، أن المستهلك العقالني ي قس م وقته بين الترفيه والعمل المنزلي والعمل مقابل أجر بطريقة تحقق أقصى 

فإن هذه القيمة هي  ؛صحيح عندما تكون قيمة وقت العمل المنزلي مساوية لمعدل أجر الشخص في السوق هذاوقدر من النفعية. 
 رصة البديلة للوقت.تكلفة الف

                                                
71 work” market-onn “Valuing Folbre, Nancy. 

 نفسه. المرجع 72

73 employment” and work of prospective broader a towards making-policy and work “Unpaid Swiebel, Joke. 

74  and Conceptual work: domestic of value social and economic the “Measuring Budlender, Debbie

2011) Office, Labour International eneva,(G framework” methodological. 

75  care and domestic unpaid females: Egyptian to value monetary “Imputing Gadallah, May and Mahmoud Douaa

work”. 
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                                                                                                  واألجر األكثر شيوعا  المستخدم في هذه الطريقة هو األجر المحتمل للشخص على أساس الجنس والمستوى التعليمي 
 .76                                                                                     والعمر، وهذا يعني أن تقدير القيمة سيتغير اعتمادا  على من يقوم بالعمل غير المدفوع األجر

العمل مدفوعة األجر وأن التعويض يستند إلى مؤهالت العامل  هج أن لدى العامل فرصة عمل في سوق               ويفترض هذا الن 
                                          هج يستخدم أجورا  مختلفة للنشاط نفسه عندما                                                                              أو العمل المحتمل المدفوع األجر بدال  من نوع العمل المنجز. ويعني ذلك أن هذا الن 

طهي وجبة قيمة أكبر مما للوقت الذي                                                                                 ينف ذ العمل أشخاص مختلفون. على سبيل المثال، تكون للوقت الذي يقضيه خريج جامعي في
 .77                                                                                         يقضيه شخص لم يلتحق بالتعليم النظامي ويقوم بالنشاط نفسه، حتى لو كان ذلك الشخص طب اخا  أفضل

 هج "العام الال اختصاصي"    الن  -طريقة تكلفة االستبدال 

منازل. وإحدى مشاكل هذه الطريقة                                                                             تقوم هذه الطريقة بتقدير قيمة العمل غير المدفوع األجر بناء  على أجور مدبرات ال
 .78                                                                                                            هي أن مدبرات المنازل ال يؤدين جميع األعمال غير المدفوعة األجر وأنها قد ال تكون مناسبة  لتقدير قيمة العمل التطوعي

                                                                                                          ت عتبر مسوح استخدام الوقت أدوات مفيدة للغاية في هذا السياق ألنها توفر معلومات مفص لة حول كيفية قضاء األفراد 
ويمكن أن توفر  .79ال يحققها أي نوع آخر من المسوح تهم على أساس يومي أو أسبوعي بمستوى من الخصوصية والشموليةوق

                                                                                     مسوح استخدام الوقت المصممة جيدا  والمعايرة أساسا  إلجراء مقارنات دولية الستخدام الوقت.

 هج "االختصاصي"    الن  -طريقة تكلفة االستبدال 

                                                                                      ل غير المدفوع األجر على أساس األجور التي ت دفع لمن يزاولون أنشطة مشابهة لتلك التي تزاول                       تقد ر هذه الطريقة العم
في هذا أو معدل األجر، الختصاصي منخرط  في األسر المعيشية. وتساوي قيمة العمل غير المدفوع األجر لنشاط معين التعويض،

                                                                قد سل ط الضوء على أن هذه الطريقة تتأثر بالتفاوت في اإلنتاجية بين                                                         النشاط مضروبا  بالوقت الذي يقضيه في مزاولة هذا النشاط. و
                                                                                                          من يؤدي عمال  غير مدفوع األجر ومن يؤدي هذا العمل نفسه على أساس مهني، وذلك بسبب االختالفات في وفور الحجم ونسبة 

 .80المعدات الرأسمالية

بيرة بشكل خاص، عندما تكون هناك تفاوتات كبيرة في مختلفة، ك   ج                                               تصبح االختالفات بين القيم، الناجمة عن اتباع ن ه 
 .81الرواتب في االقتصاد. وهذا هو الوضع في العديد من البلدان

 الطرق غير المباشرة لتقدير التكلفة 

 الطريقة المحاسبية

)التي تحدد من                                                                                                يضرب إجمالي عدد أيام العمل المدفوع األجر، أو عدد أيام العمل المنزلي، المفقودة بسبب العنف األسري  
خالل اإلجابات على سؤال المسح( بمتوسط اإليرادات اليومية للحصول على تقدير نقدي لإليرادات المفقودة، سواء كان التعطل عن 

ة هج في دراس            خدم هذا الن                                                                                                       العمل مؤقتا  )بسبب اإلصابة( أم دائما  )بسبب الوفاة أو اإلصابة المسببة للتعطل على المدى الطويل(. وقد است 
سب فيها متوسط اإليرادات اليومية لمتوسط عمر النساء المتضررات من أنواع          التي احت  2003مركز مكافحة األمراض األمريكي عام 

                                                                                                                  مختلفة من العنف األسري  )االغتصاب أو االعتداء الجسدي أو المالحقة(. وفي حالة األعمال المنزلية غير المدفوعة األجر، استخدم 
                                                   يوما  من العمل المدفوع األجر، بسبب المالحقة واالغتصاب  7.2و 8.1و 10.1د فقدت النساء في الواليات المتحدة األجر المستنبط. فق

                                                
76 work” market-non “Valuing Folbre, Nancy. 

77 work” market-non “Valuing Folbre, Nancy. 

78 ECE/CES/GE.30/2006/SP/24. 

79  (2010) Economy the and Work Unpaid assessment”, an countries: developing in surveys use-“Time Hirway, Indira

324-252 pp.. 

80 .EECE/CES/GE.30/2006/SP/24. 

81  care and domestic unpaid females: Egyptian to value monetary “Imputing Gadallah, May and Mahmoud Douaa

work”. 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2006/sp.24.e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2006/sp.24.e.pdf
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                                                                                                                        واالعتداء الجسدي، على التوالي. وكان عدد أيام العمل المنزلي المفقودة بسبب هذه األنواع الثالثة من العنف األسري  أكبر، إذ بلغت 
 1.7والي. وبضرب هذه األيام المفقودة بأجور السوق أو األجور المستنبطة، بلغ مقدار فقدان األجور              يوما  على الت 8.4و 13.5و 12.7

 .82مليون دوالر 892؛ وبلغ مقدار األجور واإلنتاجية المفقودة بسبب الوفاة المبكرة وحدها 1995مليار دوالر في عام 

                       طريقة االقتصاد القياسي 

                                                                             ر المباشرة للعنف األسري  هو تقدير أثر العنف األسري  على مشاركة المرأة في القوى هج الثاني الحتساب التكاليف غي    الن 
 Farmer and Tiefenthalerو Lloyd (1997)83هج             خدم هذا الن                           االقتصاد القياسي . وقد است باستخدام طرق  العاملة وإيراداتها

يكاراغوا. وهو يتطلب مجموعات بيانات دقيقة تحتوي لشيلي ون Morrison and Orlando (1999)85، وللواليات المتحدة 84(2004)
                                                                                                                 على معلومات القوى العاملة القياسية عن مشاركة المرأة وساعات عملها وإيراداتها، باإلضافة إلى معلومات مفص لة عن تعر ض 

ركة في القوى العاملة في                                                                                             المرأة للعنف األسري . وتقد ر للنساء معادلة مختزلة لإليرادات، تتضمن تصحيحا  انتقائيا  ألخذ المشا
رات                             َّمعدالت اإليرادات مستخدمين متغي  Orlandoو Morrison االعتبار. وبعد تقدير معادالت المشاركة في القوى العاملة، قدر

سواء كان  -                                                                               رات متنوعة تقيس وجود العنف األسري ، فاكتشفا أن وجود أي نوع من أنواع العنف األسري                     َّتوضيحية قياسية ومتغي 
هج هو                              في المائة. وأحد عيوب هذا الن  46في المائة و 34يرتبط بانخفاض في اإليرادات يتراوح ما بين  -                       ا  أم جسديا  أم نفسيا  جنسي

التزامن بين اإليرادات والعنف، ما يجعل من الصعب إقامة عالقة سببية بينهما. وللتغلب على هذه المسألة استخدمت دراسات سابقة 
ر المساعد( يتعلق بالعنف وليس باإليرادات،                   ر معين )هو المتغي                                             د، التي يستخدم فيها ألخذ العنف باالعتبار متغي ر المساع          هج المتغي   ن 

 .86مثل عدد المرات التي يصل فيها الزوج إلى المنزل في حالة سكر

 طريقة مطابقة درجة الميل

بديل للتغلب على محدوديات التحليل     هج                                             على وجه الخصوص استخدام مطابقة درجة الميل كن  Orlandoو Morrisonاقترح 
رات المساعدة.                                                                                                       باالنحدار اإلحصائي، الذي يستخدمه االقتصاد القياسي بشكل عام، وعلى عدد من المصاعب المرتبطة باستخدام المتغي 

ز االنتقاء في الدراسات                                                                                                   وهذه الطريقة طريقة غير بارامترية ت ستخدم لتقدير تأثيرات المعالجة السببية وهي مفيدة للتعامل مع تحي 
ز االنتقاء عادة عندما ال تتوفر مجموعة مقارنة. وفي الحاالت التجريبية، يمكن توزيع األفراد                                القائمة على المالحظة. وينشأ تحي 

        أحيانا                                                                                                                 بشكل عشوائي على مجموعتين: من يتلقون التدخ ل )ي طلق عليهم غالبا  اسم مجموعة المعالجة( ومن ال يتلقونه )يطلق عليهم 
 كثيرة اسم مجموعة الضبط( ما يضمن وجود واقع مضاد للمقارنة.

وفي العادة، تراقب النواتج بين المجموعتين للحصول على تقدير للتأثير محايد بصورة بحتة. وقد استخدمت دراسة مبكرة 
مبيا على مجموعة من النواتج مطابقة درجة الميل لقياس أثر العنف األسري في كولو Sanchez and others (2004)87قام بها 

              عاما  يعشن في  49و 15امرأة تتراوح أعمارهن بين  2000                                                            الصحية وعلى سوق العمل. واستنادا  إلى مسح عي نة شملت أكثر من 
               دوالرا  إضافيا   60مدن بوغوتا وبارانكويال وبارانكابيرميخا، وجدت الدراسة أن من تعرضن لعنف معتدل كان يمكن أن يكسبن 

 -                  دوالر إضافي شهريا   100                                                                                  تقريبا  لو لم يتعرضن لإلساءة، وأن من تعر ضن لعنف ش ديد كان يمكن أن يكسبن أكثر من       شهريا 
         دوالرا .  142بالمقارنة مع متوسط اإليرادات الشهرية للعينة بأكملها الذي بلغ 

                                                
82 (2003) States United the in Women Against iolenceV Partner Intimate of “Costs CDC,. 

83  Pp. 1997. 2, No. 19; vol. Policy and Law employment”, women’s on violence domestic of effects “The Lloyd, Susan

167-139. 

84 -Well Worker for Accounting violence”, domestic of effects employment “The Tiefenthaler, Jill and Farmer Amy

334-301 pp. 2004). (Emerald, .Being. 

85  and Chile violence: domestic of costs economic and “Social Orlando, Beatriz Maria and Morrison Andrew

 American-Inter D.C., ton,(Washing eds. Biehl, Loreto Maria and Morrison Andrew Home, to Close Too In Nicaragua”,

80-51 pp. 1999). Bank, Development. 

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

2004) Bank, dWorl The D.C., (Washington, evidence.” new and considerations methodological countries:. 

87  Colombia” en intrafamiliar violencia la de costos y efectos “Determinantes, Sánchez, Fabio and Ribero Rocio

2004) Económico, Desarrollo sobre Estudios de Centro Andes, los de Universidad (Bogotá,. 
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 السابعالمرفق 

 88عينة استبيا  األسرة المعيشية

 وطني )بيت السالم في  انوي( دراسة حالة نساء في مركز إيواء

                                                     عاما  كن  يعشن في المأوى الوطني  في ذلك الوقت. وشملت  49و 18                          امرأة تتراوح أعمارهن  بين  20تألفت العينة من 
ومن  (5)                                    ، ومن ع دن للمرة الثانية أو الثالثة (10)العينة الوافدات الجدد المقيمات في مركز اإليواء خالل األشهر األربعة األخيرة 

                                                                         . وعند إجراء مثل هذه الدراسة، ينبغي أن ي درج في العينة من هن بصدد الطالق.(5)                               قد م لهن دعم للعودة إلى بيوتهن 

                                                                                                      كانت دراسة حالة من وصلن إلى مركز اإليواء سردي ة، ورك زت على من تعر ضن للعنف خالل الز واج. ويشكل استخدام 
اإلفصاح عنه  (2)التعرض للعنف دون اإلفصاح عنه ودون طلب مساعدة،  (1)وهي:                                            المراحل األربع لطلب المساعدة إطارا  مفيدا ، 

االنتقال إلى عملية التعافي. ويمكن الجمع بين  (4)اإلفصاح عنه وطلب المساعدة من خدمات رسمية، و (3)للعائلة واألصدقاء فقط، 
 ذلك وبين جدول زمني لحياة المرأة، يبدأ بزواجها.

ثة عامة مع المرأة تغطي معلومات ديمغرافية أساسية. وبعد ذلك تنتقل إلى تعرضها للعنف خالل وتبدأ المقابلة بمحاد
الزواج. ويمكن أن يكون جدول زمني يحدد وقت حدوث العنف أول مرة ويتتبع تصاعده ويحدد النقطة التي غادرت فيها المرأة 

 البيت أداة مفيدة )على النحو التالي(. 

 
                            ، حت ى البحث عن مركز إيواء ……….                   ة األولى، الث انية، البداية     الحادث

 تركز المقابلة على: الزمني، يمكن أن وحالما يحدد الجدول

                                                                                              حوادث العنف األولى: ماذا حدث، وكيف شعرت، وكيف أث رت هذه الحوادث عليها، ولماذا لم تفصح عنها أو  (1)
 تطلب المساعدة؟  

 ا حدث، وكيف شعرت، وكيف أثر ذلك عليها، ولماذا أخبرت اآلخرين؟متى أخبرت اآلخرين أول مرة: ماذ (2)

 متى طلبت المساعدة الرسمية أول مرة: ماذا حدث، وكيف شعرت، وكيف أثر ذلك عليها؟ (3)

 يمكن أن تركز المقابلة بعد ذلك على الحصول على معلومات حول حوادث العنف التي تؤدي إلى طلب حماية في  (4)
 . ويمكن أن يكون اإلطار الزمني هو الحوادث في األشهر االثني عشر التي سبقت إقامتها في المأوى.المأوى الوطني  

 تنتهي المقابلة مع تعافيها، بما في ذلك االستراتيجيات الحالية والخطط المستقبلية. (5)

 سيكون من الجيد تحديد طلب المساعدة لكل امرأة.

 في المقابلة                                    مجاالت المعلومات التي تتعي ن تغطيتها 
 

              الد يمغرافي ة

                                                     العدد، العالقة، مدة الزواج، التعليم )المرأة والز وج(؛ -العمر، اإلقامة في المنزل، األسرة المعيشية  •

 أين، المهنة، عدد السنوات، الراتب/األجر؛ -                                       لمحة موجزة عن الوظيفة )المرأة والز وج(  •

 عددهم، أعمارهم، ما مستويات صفوفهم. -األطفال  •

 

                                                
 .بيالعر السياق في اعتماده يمكن دولي شكل هذا 88
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 رض للعنفالتع

 جسدي، جنسي، عاطفي، سيطرة مالية؛ –متى حدث أول مرة؟ كم مرة؟ نوع العنف  •

                                                 هل تغي بت عن عملك؟ كم مرة؟ في المتوسط، كم يوما ؟ •

                                                      هل تغي ب زوجك عن العمل؟ كم مرة؟ في المتوسط، كم يوما ؟ •

                                                                            إذا كنت تعملين في المنزل، هل كان باستطاعتك القيام بالعمل؟ كم مرة؟ كم يوما ؟ •

 ؟                                                           هل كنت ال تستطيعين القيام باألعمال المنزلية؟ كم مرة؟ كم يوما  •

 المساعدة طلب

 الرعاية الصحية

 هل أصبت؟ كم مرة؟ ما نوع اإلصابات؟ •

 ؟                                                              بزيارة مرفق صحي؟ هل كان مرفقا  تابعا  لبلدة أو مقاطعة أو إقليم                            على رعاية صحية؟ كم مرة قمت          هل حصلت  •

                                                               ي ن عليك دفعه؟ كم أنفقت؟ رسوم الطبيب؟ الفحوص المخبرية؟ األدوية؟هل لديك تأمين صحي؟ ما الذي تع •

 الشخص المرافق                                                                            هل تغي بت عن عملك للحصول على الرعاية الصحية؟ هل كنت برفقة شخص آخر؟ هل تغي ب •
                    عن العمل؟ كم يوما ؟

 هل اضطررت للسفر إلى المرفق الصحي؟ كم دفعت لوسيلة النقل؟ •

 ؟ ما رسوم اإلقامة في المستشفى؟                          هل دخلت المستشفى؟ كم يوما  •

 هل اعتنى بك األقارب أو األصدقاء؟ هل اضطروا للبقاء في فندق؟ ما التكاليف التي تكبدوها؟ •

 الشرطة

 هل طلبت مساعدة من الشرطة؟ كم مرة؟ هل ذهبت إلى مركز شرطة محلي /في المقاطعة/إقليمي؟ •

                        هل تعي ن عليك دفع رسوم؟ •

 ؟                           هل تغي بت عن عملك؟ كم يوما  •

                                                               هل رافقك أحد األقارب أو األصدقاء؟ هل تغي بوا عن العمل؟ كم يوما ؟ •

 هل اضطروا إلى إنفاق المال على النقل؟ كم؟ هل اضطررت إلى اإلنفاق على وجبات طعام؟ كم؟ •

 هل كان عليك العودة إلى مركز الشرطة للمتابعة؟ كم مرة؟ •

                                        كم يوما  استغرقت؟ هل كان ينبغي عليك دفع                                                     هل ق بض على زوجك/شريكك؟ هل كانت هناك محاكمة جنائية؟ •
                                                                                                أتعاب محام ؟ ما الرسوم األخرى التي كان عليك دفعها؟ هل كان عليك دفع كفالة؟ هل اضطررت إلى دفع رسوم 

 أخرى؟ كم؟

 المساعدة القانونية

 هل ذهبت إلى لجنة مساعدة قانونية محلية؟ على مستوى المقاطعة؟ المحافظة؟ كم مرة؟ •

ك أحد األقارب   ب                                                          الرسوم والنقل والوجبات والسكن؟ هل تغي بت عن عملك؟ هل اصطح -التي تكبدتها ما التكاليف  •
                                 أو األصدقاء؟ هل تغي بوا عن العمل؟

 المأوى

 هل غادرت المنزل في أي وقت بعد وقوع حادثة عنف؟ كم مرة؟ •
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 أين ذهبت؟ هل أقمت عند أصدقاء، في مركز إيواء، مسكن مستأجر؟ •

الرسوم، النقل، الوجبات؟ إذا أقمت مع أحد األقارب أو األصدقاء، ما التكاليف التي  -تكبدتها  ما النفقات التي •
 تكبدوها؟

                                                             هل تغي بت عن العمل؟ كم يوما ؟ هل تغي بوا عن العمل؟ كم يوما ؟ •

                                                 هل أخذت أطفالك؟ هل تغي بوا عن المدرسة؟ كم يوما ؟ •

 النظام القضائي

 ف سبب الطالق؟هل تقدمت بطلب الطالق؟ هل كان العن •

 كم من الوقت استغرقت العملية؟ •

 الرسوم والنقل والمسكن والوجبات؟ -ما التكاليف التي تكبدتها  •

                                  هل كنت قادرة على العمل؟ كم يوما ؟ •

 ماذا حدث ألطفالك؟ من اعتنى بهم؟ ما التكاليف التي تكبدتها؟ •

 عملية التعافي

 ماذا تفعلين اآلن؟ •

 أخر؟ ما النفقات التي تكبدتها؟هل كان عليك االنتقال إلى مكان  •

 هل كان عليك إعادة بناء األسرة المعيشية؟ هل كان عليك استبدال الممتلكات والمعدات األخرى؟ •

 ما وظيفتك؟ هل هي مشابهة لوظيفتك السابقة؟ هل الراتب أقل/نفسه/أعلى؟ •

 هل قمت بالتسجيل في أي برامج تدريبية؟ كم كلفك ذلك؟ •

 األطفال

                                                                                    على األطفال؟ هل لديهم مشاكل صحية؟ كم مر ة أخذتهم إلى مرفق صحي؟ ما مقدار التكل فة؟ هل ماذا كان األثر  •
 لديهم قلق/توتر؟ هل يذهبون إلى المدرسة؟ هل تغيبوا عن امتحان أو فشلوا في امتحان؟

           ي الت الي يمكن جمع المعلومات المتعلقة بالحوادث التي جرت خالل األشهر االثني عشر الماضية في النسق الجدول
                                                                                                    جري المقابلة أن يقرأ بنود القائمة جهارا ، لكن عليه أن يحيط البنود بعالمة دائرة، حسب االقتضاء(. ويساعد                   )ال يتعين على من ي 

 معت في المقابلة النوعية.                               ذلك على تنظيم المعلومات التي ج 
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أنت تقولين أنه كانت  أ(( 904
هناك حوادث قام فيها 
أو  زوجك/شريكك بإيذائك
هدد بإيذائك. كم عدد 

الحوادث التي تتذكرينها 
خالل األشهر االثني عشر 

 الماضية؟
 

 

 

)ب( ماذا حدث في آخر 
 هذه الحوادث؟

ال تقرأ من القائمة، 
حاول مطابقة أجوبة 
المجيبات مع جميع 

الخيارات التي تنطبق 
 أدناه

)ج( هل تعرضت ألي 
إصابات بعد هذه 

 الحادثة؟
ضعي إشارة على ما 

 يطابق إجابتك
 

ال تقرأ من القائمة، 
حاول مطابقة أجوبة 
المجيبات مع جميع 

الخيارات التي تنطبق 
  أدناه
 نعم
 ال    

1 
2 
 

)د( هل تلقيت 
رعاية صحية 

بعد هذه 
 الحادثة؟

 نعم
  ال
1  
 
 

هل كان عليك ( ه)
أن تأخذي إجازة 

من العمل بعد هذه 
 الحادثة؟

 نعم
 2 ال
1  
 
 
 

 نها أو جعلها تشعر أها  1الحادثة 
بالسوء تجاه نفسها .... 

 أ
 

استخف بها أو أذلها 
أمام أشخاص آخرين 

 .... ب
 

 قام بأمور لتخويفها أو
ترهيبها عن قصد .... 

 ج
 

                       هد د بإيذائها أو إيذاء 
 شخص تهتم به ...... د

 
 ه.........صفعها 

 
                     رمى شيئا  ما يمكن أن 

 يؤذيها ............. و
 

 بقوة...ز دفعها أو دفعها
 

ضرب بقبضته أو 
بشيء آخر يمكن أن 

 يؤذي...ح
 

                  ركل أو جر  أو ضرب 
 ..........ط

 
خنق أو أحرق عن 

 قصد .....ي
 

إذا كانت اإلجابة نعم، 
 هل أصبت بأي من

اإلصابات التالية بعد 
 الحادثة؟

 نعم   ال 
 

جروح، ثقوب، )أ( 
 عضات 

1  2 

شط، خدش، ق)ب( 
 كدمات

1 2 

 التواءات، انخالع)ج( 
1  2 

 حروق)د( 
1  2  

حاد،  اختراق (ه)
جروح عميقة، جروح 

 بليغة
1  2  

كسر في طبلة )و( 
األذن، إصابة في 

 العين
1  2  

كسر وتحطم )ز( 
 عظام 

1 2 

 كسر أسنان )ح(
1 2 

إذا كانت 
 اإلجابة نعم، 

هبت أ( هل ذ)
 إلى المستشفى

 
 نعم ال 

 
1  2  
 

             عيادة صح ي ة
1  2 
 

 طبيب األسنان
1  2 

 
 مطبب تقليدي

1  2 

 96آخر____
 )الرجاء لتحديد(

 
ب( كم كان )

عليك إنفاقه من 
 المال؟

 

 دمة)أ( خ

_______ 
 مواصالت )ب(

_______ 
 )ج( دواء

_______ 
 

)أ( إذا كانت 
اإلجابة نعم، كم 

عدد أيام اإلجازة 
 هذه الحادثة؟بسبب 

 
 

 
)ب( هل حصلت 

على أجر مقابل 
األيام التي 

اضطررت فيها 
إلى الغياب عن 

 العمل؟
 

 1نعم .....
 2ال ......

 
)ج( كم عدد األيام 

التي تقاضيت 
                   عليها أجرا  من بين 

كافة األيام التي 
تغيبت فيها عن 

 العمل؟
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                 هد د باستخدام أو 
                      استخدم فعال  بندقية أو 
                    سكينا  أو سالحا  آخر 

 .........ك
 

مارس الجنس عندما لم 
 تكن تريد ........... ل

 
أجبرها على القيام 

جدته بشيء جنسي و
               مهينا  أو مذال  
 ............. م

 
مارست الجنس ألنها 
كانت خائفة مما كان 

 ن………سيفعله 
 

                  أجبرها جسديا  على 
ممارسة الجنس عندما 

لم تكن 
 ص………تريد

 إصابات أخرى)ط( 
96 

                   )الر جاء الت حديد(
 

      2الحادثة 

      3الحادثة 
904 

 )تكملة(
اضطررت إلى التوقف عن األعمال المنزلية و( هل )

 بعد هذه الحادثة؟
 ( بخال  )ج(، الرجاء طرح السؤال )إ ا أشير إلى 
 ح() لك انتقل إلى 

 
 نعم            ال

1            2 
     

 كم عدد االيام؟

ز( قلت أنه لم يكن )
باستطاعتك رعاية 

األطفال، فهل أطعمهم 
شخص آخر، أطعموا 

ذا كان إ -أنفسهم؟ 
لديك أطفال عمرهم 

 سنوات 5أقل من 
 

 نعم    ال
1    2 

ح( هل اضطر )
أي طفل من 
أطفالك إلى 

ب عن       التغي 
المدرسة بعد 
 هذه الحادثة؟ 

إذا كان األطفال 
 في المدرسة

 
 نعم   ال 

1    2 
   

)ط( هل اضطر 
زوجك/شريكك 

إلى أخذ إجازة من 
 العمل بعد

 هذه الحادثة؟
 

 نعم   ال 
1    2 
   

 

إذا كانت اإلجابة نعم، ما أنواع العمل التي اضطررت  1الحادثة 
 إلى التخلي عنها؟

 
 جلب المياه -أ

 

 جلب الحطب  -ب
 

 رعاية األطفال  -ج
 

 الكي -د
 

أطعمهم شخص 
  1آخر..

 2…..أطعموا أنفسهم
تعرضوا 

 3……للجوع

إذا كانت 
 اإلجابة نعم،

 
كم عدد أيام  -أ

الدراسة التي 
 تغيبوا عنها؟

 

إذا كانت اإلجابة 
 نعم،

 
كم يوم اضطر  -أ

للتغيب بسبب هذه 
 الحادثة؟
 

 
هل حصل  -ب

على أجر مقابل 
األيام التي اضطر 

فيها إلى الغياب 
 عن العمل؟
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 غسل المالبس  - ه
 

 الكنس -و
 

 غسل األطباق  -ز
 

 غسل السيارات  -ح
 

 ص من القمامة       التخل  -ط
 

  الطبخ -ي
 

 رعاية المرضى  -ك
 

 التسوق/احتياجات األسرة المعيشية  -ل
 

 القيام بمهمات -م
 

                   أعمال منزلي ة أخرى -ن
 

 

 1….نعم
 2…..ال
 
كم عدد األيام  -ج

التي تقاضى عليها 
                   أجرا  من بين األيام 

ب فيها عن         َّالتي تغي 
 العمل؟
 

 

      2الحادثة 

      3الحادثة 
904 

 )تكملة(
هل اضطر زوجك  )ي(

شريكك إلى إيقاف أو تقليل /
العمل الذي يقوم به عادة في 

 المنزل؟
 نعم   ال   

  1    2 
     
 

)ك( هل ذهبت إلى 
الشرطة بعد هذه 

 اإلصابة؟
 نعم   ال   
   1    2 
     
 

)ل( هل كان ينبغي 
عليك دفع أي أموال 

 لهم؟
 نعم   ال   
   1   2 
      
 

)م( هل غادرت 
منزل بعد هذه ال

 الحادثة؟
 نعم   ال 

1    2 
   

)ن( هل قدمت 
شكوى رسمية بعد 

 هذه الحادثة؟
 نعم  ال 
 1  2 
    

 

الحدوث 
1 

إذا كانت اإلجابة نعم، ما هي 
أنواع العمل التي اضطر إلى 

 التخلي عنها؟
 

 جلب المياه -أ
 

 جلب الحطب  -ب
 

 رعاية األطفال  -ج
 

 الكي -د
 

 لمالبس غسل ا -ه

 إذا كانت اإلجابة نعم،
أ. هل دفعت مقابل 

ذا كانت المواصالت؟ إ
اإلجابة "نعم" كم 

 دفعت؟
 
 

 المواصالت
 ____________ 

 إذا كانت اإلجابة نعم،
 أ. كم دفعت؟

إذا كانت 
 اإلجابة نعم،

  أين ذهبت؟ -أ
  
 نعم ال 

 المأوى
 1  2 

 األسرة
 1 2 

 صديق
 1 2 

آخر_____ 
96 

)الرجاء         
 التحديد(

إذا كانت اإلجابة 
 نعم، 

هل كان عليك  -أ
 دفع أي رسوم؟

 1….نعم 
 2….ال 
 
 كم دفعت؟ -ب
 
تكلفة الدعوى  -أ

__________
_ 
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 الكنس -و
 

 غسل األطباق  -ز
 

 غسيل السيارات  -ح
 

 التخلص من القمامة  -ط
 

 الطبخ  -ي
 

 رعاية المرضى  -ك
 

التسوق/احتياجات  -ل
 األسرة المعيشية 

 

 القيام بمهمات -م
 

                   أعمال منزلي ة أخرى -ن
 

 
         كم يوما   -ب

 قضيت هناك؟
   ألياما

 
هل كان  -ج
ليك دفع أي ع

نقود للبقاء 
هناك؟ إذا كانت 

اإلجابة نعم، 
فكم كان ينبغي 
عليك دفعه في 

 اليوم؟
 

السعر اليومي 
________ 

 

المواصالت  -ب
__________

_ 

      2الحادثة 

      3الحادثة 
904 

 )تكملة(
)س( هل رفعت شكوى إلى 

 المحكمة؟
 

 نعم   ال   
  1    2 

      
 

)ع( هل ذهبت إلى أي 
سلطات أخرى في 

المجتمع المحلي بعد 
 الحادثة؟ ههذ
 نعم   ال   

  1     2 
     

تحدثنا عن الرسوم المختلفة والتكاليف 
األخرى التي كان عليك تحملها. هل 

ت ثمن جميع هذه الرسوم من أموالك دفع
الخاصة؟ هل دفع زوجك/شريكك 

بعضها؟ هل دفعت عائلتك مقابل بعضها؟ 
 الرجاء السؤال إ ا  كرت أي تكاليف

)ص( أعلم أن هذه 
تجارب يصعب 

التعامل معها. هل 
شعرت بأي مما 
يلي بسبب هذه 

 الحادثة؟

إذا كانت اإلجابة نعم، هل  1الحادثة 
محكمة أو دفعت أي رسوم لل

 للمحامي
 
 المحكمة -أ
 _______ 

 المحامي -ب
 _______ 

 المواصالت -ج
 _____ 

هل كانت هناك أي 
 تكاليف لهذا اإلجراء؟

 
 
رسوم  -أ

___________ 
مواصالت  -ب

_________ 

 1………….    أنت 
 2………….الزوج

 3………عائلة الوالدة
 4…….           أنت  والزوج

 5….                  أنت  وعائلة الوالدة
 6…………./الزوج                  أنت /عائلة الوالدة

 نعم ال

تأثر عملك  -أ
 2  1…اليومي

شعرت أنك  -ب
غير قادرة على 

أداء دور مفيد في 
 2  1…الحياة

وجدت أن من  -ج
الصعب االستمتاع 

باألنشطة اليومية 
 .....1  2 

فكرت في إنهاء  د.
 2 1حياتك .......

     2الحادثة 

     3الحادثة 
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 الثامنالمرفق 

 اجتماع فريق الخبراء قائمة المشاركين في

 المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، الواليات المتحدة األمريكية. Aslihan Kesأصلهان كيس  •

 ، باحثة ومستشارة، إسبانيا.Elizabeth Villagomez إليزابيث فيالغوميز •

 ، كوسوفو، شبكة نساء كوسوفو Nicole Farnsworthنيكول فارنسورث •

 ، جامعة سنترال النكشاير، المملكة المتحدة.Philippa Oliveفيليبا أوليف  •

 ، جامعة كوبنهاجن، الدنمارك.Karin Helweg-Larsen كارين هيلفيغ الرسن •

 ، فرنسا.Mathilde Sengoelge ،More Safety Consultingاتيلد سينجويلج م •

 أوكرانيا.، Olga Kalashnyk ،La Strada أولغا كالشنيك •

 هرة، مصر.مي جاد اهلل، جامعة القا •

 جامعة أيرلندا الوطنية، جالواي. ، Caroline Fordeكارولين فوردي •

 المملكة المتحدة.، David Walker، ITADديفيد ووكر  •

 بسام دار أبو ربيع، وزارة شؤون المرأة، فلسطين. •

 نجالء العادلي، المجلس القومي للمرأة، مصر. •

 ودية.النا سعيد، مجلس شؤون األسرة، المملكة العربية السع •

 انشراح أحمد، المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، مصر. •

 جرمين حداد، المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، مصر. •

 منال بنكيران، المكتب اإلقليمي للمرأة التابع لألمم المتحدة، مصر. •

 مهرناز العوضي، اإلسكوا. •

 ندى دروزة، اإلسكوا. •

 سكوا.إلسكينة النصراوي، ا •

 هالة عطية، اإلسكوا. •
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 التاسعالمرفق 

 أسئلة حول تكلفة العنف األسري

ذكرت أنه قد سبق أن تعرضت للعنف من زوجك. هل أدى ذلك العنف إلى معاناتك مشاكل نفسية خالل األشهر االثني عشر 
 في القسم ب. WAعلى السؤال  4-1الماضية؟ لمن أجبن 

 دك إلى مشاكل نفسية؟                               هل أد ى العنف الذي مارسه زوجك ض

WY0 

 . ال2. نعم                         1

WY ذكرت أنه قد سبق أن تعرضت للعنف من زوجك. هل أدى ذلك العنف إلى إصابة جسدية خالل األشهر االثني عشر الماضية؟ :
 في القسم ب. WAعلى السؤال  4-1بالنسبة لمن أجبن 

 ابة جسدية؟هل أدى العنف الذي مارسه زوجك ضدك إلى إص

WY 

 (LB01. ال )الرجاء الذهاب إلى 2. نعم                        1

LA.يرجى تحديد نوع اإلصابات التي لحقت بك نتيجة للعنف الذي مارسه زوجك ضدك خالل األشهر االثني عشر الماضية : 

 ب نوع اإلصابة VIالرقم 

 خالل األشهر االثني عشر الماضية

 ال .2 نعم .1
LA01 أو كشط أو كدمات خدش  
LA02 التواء أو انخالع  
LA03 عالمات حروق أو عض  
LA04 قطع أو جرح عميق  
LA05 انفجار طبلة األذن  
LA06 إصابة العين  
LA07  كسور في العظامتحطم أو  
LA08  كسر أسنان  
LA09 )إصابات داخلية )كسور أو نزيف  
LA10 )إصابات أخرى )يرجى التحديد  

LB01 األشهر االثني عشر الماضية.: الحاجة إلى عناية طبية أو رعاية صحية نتيجة للعنف الذي مارسه  وجك ضدك خالل 

 على مدى األشهر االثني عشر الماضية        المؤش ر VIIالرقم 

. نعم، 1
تلقيت 
رعاية 

 طبية

. نعم، لم 2
أتلق رعاية 

 طبية
LD1 

. ال، 3
الرجاء 

الذهاب إلى 
 LD1القسم 

LB01. VIII 

 
على مدى األشهر االثني عشر الماضية، هل كنت بحاجة إلى رعاية 

 ت صحية؟طبية أو خدما
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LC.نوع الرعاية الصحية التي تلقيتها نتيجة للعنف الذي مارسه  وجك ضدك : 

 على مدى األشهر االثني عشر الماضية الخدمات الرقم

أ:  ل دفعت مقابل 
 الخدمات؟

ج: كم دفعت؟ )آخر 
أعمال العنف( 
 بعملتك المحلية

د. كم دفعت؟ 
)مجموع 

 أعمال العنف(
 بعملتك المحلية 

 . نعم1
. ال )الرجاء االنتقال إلى 2

 البند التالي(
. لم تكن  ناك حاجة إلى 3

خدمات طبية )الرجاء 
 االنتقال إلى البند التالي(

LC01 
طبيب أو ممرضة أو 
 صيدلي أو خبير تقني

 
  

LC02 
رسوم المستشفى، العيادة، 
المركز الصحي )باستثناء 

 المبيت ليلة واحدة(
 

  

LC03 
رسوم المستشفى للمبيت ليلة 

 واحدة
 

  

LC04 
عدد األيام التي قضيتها في 

 المستشفى
 عدد األيام 

 عدد األيام
 

LC05 
تكاليف المواصالت، بما في 

             ذلك الم رافق
  

 
 

LC06 
االختبارات )صور األشعة، 

   المختبر، الخ(.
 
 

 
LC07 األدوية والعالج    

LC08 
العالج الطبي البديل )الطب 

العربي، طب األعشاب، 
 إلخ(.

  
 

LC09 

مصاريف أخرى متعلقة 
صحية )الطعام، بالرعاية ال

الشراب، إلخ(، بما في ذلك 
 المرافقين

  

 

LC10 
استشارة طبية )أطباء 

نفسيون، مستشار، 
 استشارات أخرى(.

  
 

LC11 
تقارير طبية أو صحية 

 أخرى
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LD1الحاجة إلى خدمات واستشارات قانونية نتيجة للعنف الذي مارسه  وجك ضدك : 

 على مدى األشهر االثني عشر الماضية        المؤش ر XXرقم 

، . نعم1
تلقيت 

مساعدة 
 قانونية

. نعم، لم 2
أتلق 

مساعدة 
قانونية 

)الرجاء 
االنتقال إلى 

القسم 
LD3) 

. ال، لم 3
أتلق 

مساعدة 
 قانونية

LD1. XXI  ،على مدى األشهر االثني عشر الماضية
 هل احتجت خدمات/استشارات قانونية؟

 

LD2لعنف الذي مارسه  وجك ضدك.: الخدمات القانونية واالستشارات نتيجة ل 

LD2. XXII أ.  ل دفعت مقابل  خدمات قانونية
 الخدمة؟

كم دفعت؟ )آخر  ج.
 أعمال العنف(
 بعملتك المحلية

د. كم دفعت؟ )مجموع 
 أعمال العنف(
 . نعم1 بعملتك المحلية

. ال )الرجاء االنتقال 2
 إلى البند التالي(

. لم أكن بحاجة إلى 3
خدمات قانونية 

جاء االنتقال إلى )الر
 البند التالي(

LD2-1 أتعاب المحامي    

LD2-2 
رسوم المحكمة 

 والدعوى
 

  

LD2-3 
االستشارات )زيارة 

مركز استشارات 
 قانونية(

 
  

LD2-4 
تقارير أو رسوم أخرى 

)الشرطة، المحامي، 
 وما إلى ذلك(

   

LD2-5 

تكاليف أخرى 
)المواصالت، 

االتصاالت، الطعام، 
 إلخ(

 

  

LD2-6 
استشارات قانونية عبر 

 اإلنترنت
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LD3كاليف مالية أخر  على مد  األشهر االثني عشر الماضية: ت 

LD3 

أ:  ل دفعت أي  التكاليف
 تكاليف أخر ؟

ج: كم دفعت؟ )آخر 
 أعمال العنف(
 بعملتك المحلية

د: كم دفعت؟ )جميع 
أعمال العنف( بعملتك 

 . نعم1 المحلية
. ال )الرجاء االنتقال 2

 إلى البند التالي(
. ال ينطبق )الرجاء 3
نتقال إلى البند اال

 التالي(

LD3-1 

المواصالت إلى منزل 
الوالدين أو إلى 

وجهات أجر  ألنك 
غادرت منزلك أو 

المكا  الذي حدث فيه 
 العنف

   

LD3-2 
فواتير الهاتف 

 والمحمول 
   

LD3-3 
، تكاليف أخر  )الطعام
المشروبات، اإليجار، 
 فواتير الفنادق، إلخ(

   

LNالطبية والقانونية، من بين أمور أخر .  ل دفعت  ذه التكاليف بمفردك أو  : أشرت إلى التكاليف التي دفعتها مقابل الخدمات
، LC ،LD1 ،LD2ساعدك شخص ما على مد  األشهر االثني عشر الماضية؟ إ ا كانت إجابتك "نعم" على أي من األقسام أعاله )

LD3.فيرجى إكمال  ذا القسم ،) 

.  ل تحملت  ذه التكاليف بمفردك أم 4 الرقم
ص ما على مد  األشهر ساعدك شخ

 االثني عشر الماضية؟

 نعم .1
 ال .2

LN01 5 تحملتها وحدي .  
LN02 6تحملتها مع  وجي .  
LN03 7تحملتها مع أ ل  وجي .  
LN04 8تحملتها مع  وجي وأ له .  
LN05 9 وأ لي. تحملتها مع  وجي  
LN06 10تحملتها مع أ لي .  
LN07 11تحملها  وجي .  
LN08 12تحملها أ ل  وجي .  
LN09 13تحملها  وجي وأ له .  
LN10 14تحم لها  وجي وأ لي .                      
LN11 15تحم لها أ لي .                
LN12 16الت أمين .            
LN13 17)مساعدة أخر  )ي رجى التحديد .                               
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LKعلى مد  األشهر االثني عشر الماضية، ربما تعرض منزلك لبعض األضرار نتيجة للعنف.  ل حدث  لك؟ : 

 ب البنود الرقم

 ألشهر االثني عشر الماضيةعلى مد  ا

أ.  ل تضررت 
 ممتلكاتك؟

ب.  ل قمت 
باستبدال أو إصالح 

 التالف؟

ما تكلفة استبدال  ج.
أو إصالح التالف، 
أو التكلفة التقديرية 

للضرر؟ بعملتك 
 المحلية

 . نعم1
. ال )الرجاء 2

االنتقال إلى البند 
 التالي(

. ال ينطبق 3
)الرجاء االنتقال إلى 

 التالي(البند 

 نعم .1
 ال .2

01LK األطباق واألواني وأدوات المائدة    

02LK 
األجهزة اإللكترونية )محمول، جهاز 

، كمبيوتر لوحة              تحكم عن ب عد، 
 محمول(

   

03LK األدوات الكهربائية    

04LK السيارة    

05LK الدراجة /ألعاب األطفال    

06LK الزخارف /الساعات    

07LK السجاد    

08LK المالبس    

09LK  األثاث    

10LK )بنود أخرى )يرجى التحديد    

LH.غياب أطفالك عن المدرسة بسبب العنف : 

نتيجة للعنف الذي مارسه  وجك ضدك،  الرقم
ب عن                                 ل كا  على أبنائك وبناتك التغي 

المدرسة أو الجامعة على مد  األشهر 
 االثني عشر الماضية؟

 ب

 على مد  األشهر االثني عشر الماضية

 ب ج ب ب ب أ

 . نعم1
 . ال2
.ال ينطبق )إ ا 3

أو  2كانت اإلجابة 
، الرجاء االنتقال 3

 إلى البند التالي(

 عدد أيام الغياب عدد األبناء/البنات 

1LH0 غاب األبناء /البنات عن المدرسة    

02LH غاب األبناء /البنات عن الجامعة    
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LFF.الذ اب إلى العمل على مد  األشهر االثني عشر الماضية : 

ال،  .2 نعم .1  الرقم
اء الرج

االنتقال 
إلى 

LF09 
LFF ل عملت خالل األشهر االثني عشر الماضية؟   

LF.نتيجة للعنف الذي ارتكبه  وجك أو تعرضت له في مكا  عملك أو دراستك، على مد  األشهر االثني عشر الماضية : 

 ب                                   متى أث ر العنف على عملك أو دراستك؟ الرقم

 ي عشر الماضيةعلى مد  األشهر االثن

 ب ب ب أ

 نعم .1
 . ال2
. ال ينطبق )إ ا 3

أو  2كانت اإلجابة 
، الرجاء االنتقال 3

 إلى البند التالي(

 عدد األيام

01 LF 
هل تأثر عملك، ما أدى إلى انخفاض 

 في اإلنتاجية أو الجودة؟
  

02 LF 
قام زوجك بمقاطعة عملك )مكالمات 
مستمرة، تهديدات، مجيء إلى مكان 

 عملك، إلخ.(
  

03 LF عدم القدرة على التركيز   

04 LF فقدان الثقة بالنفس   

05 LF 
ملزمة بتغيير طريقك أو وسيلة النقل 

                          خوفا  من الذهاب إلى العمل
  

06 LF 
غياب مدفوع األجر عن عمل مدفوع 

 األجر
  

07 LF 
غياب غير مدفوع األجر عن عمل 

 مدفوع األجر
  

08 LF 
فوع األجر غياب عن عمل غير مد

 )رعاية األسرة، إلخ(
  

09 LF غياب عن المدرسة أو الجامعة   
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LFW الذي ارتكبه ضد  وجته: التأثيرات على عمل الزوج بسبب العنف 

في أي من الحاالت التالية تأثر عمل  وجك بالعنف  الرقم
 ضدك؟

 ب

 على مد  األشهر االثني عشر الماضية

 ب ب ب أ

 نعم .1
 . ال2
. ال ينطبق )إ ا 3

أو  2 اإلجابة كانت
الرجاء االنتقال ، 3

 إلى البند التالي( 

 عدد األيام

LFW1 
على مدى األشهر االثني                        هل تأثر عمل زوجك سلبا 

 عشر الماضية؟
  

LFW2  غياب عن عمل مدفوع األجر   

LFW3 ألجرغياب غير مدفوع األجر عن عمل مدفوع ا   

LFW4 )غياب عن عمل غير مدفوع األجر )العمل األسري   

LQا يتعلق بالقيام باألعمال المنزلية على مد  األشهر االثني عشر : أثر العنف الذي ارتكبه  وجك ضدك عليك وعلى  وجك فيم
 الماضية

 ل يؤثر العنف الذي يمارسه  وجك ضدك على  الرقم
 قدرتك أو قدرته على القيام باألعمال المنزلية؟

 ب

 على مد  األشهر االثني عشر الماضية

. ال )إذا أجبت "ال" على 2 . نعم1
LQ1+LQ2 الرجاء ،

 (WDإلى  االنتقال
LQ01 الزوجة  

2 LQ0 الزوج  

LR ل العنف الذي يرتكبه  وجك ضدك يؤثر على قدرتك أو قدرته على القيام باألعمال المنزلية على مد  األشهر االثني عشر  :
 الماضية؟

                                ل أث ر العنف الذي يرتكبه  وجك  الرقم
على القيام ضدك على قدرتك أو قدرته 

باألعمال المنزلية على مد  األشهر 
 االثني عشر الماضية؟

 على مد  األشهر االثني عشر الماضية

 الزوج الزوجة

 ب أ ج أ ب ب ج ب

 نعم .1
 . ال2
. ال ينطبق )إ ا 3

أو  2كانت اإلجابة 
، الرجاء االنتقال 3

 ج أ(إلى 

عدد 
 األيام

 نعم .1
 . ال2
. ال ينطبق 3

ت )إ ا كان
اإلجابة ال 
الرجاء 

االنتقال إلى 
 البند التالي( 

عدد 
 األيام

LR01  ،رعاية األبناء /البنات )الحمل
التغذية/الرضاعة الطبيعية، االستحمام، 

تغيير المالبس، اإلعداد للمدرسة، 
الرعاية الصحية /الطبية، النقل إلى 

 المدرسة أو الجامعة(
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LR02  ،رعاية كبار السن )العناية الشخصية
الرعاية الطبية، المرافقة إلى الخدمات 

 الطبية /الصحية، إعداد الطعام(
 

 
 

 

LR03  تعليم األبناء /البنات )القراءة، المساعدة
 في العمل المدرسي(

 
 

 
 

LR04  ،األعمال المنزلية )إعداد وجبات الطعام
التنظيف، الكنس، الغسيل، الترتيب، 
مسح الغبار، تنظيف النوافذ، غسل 

 األرضيات، إخراج القمامة(

 
 

 
 

LR05  التسوق لألسرة المعيشية )شراء المواد
الغذائية والمستلزمات الطبية واللوازم 

المدرسية والوقود والمالبس واألجهزة 
 المنزلية واألثاث(

 
 

 
 

LR06  مهام منزلية أخرى )تنظيف المرآب أو
 الفناء، إزالة أوراق الشجر(

 
 

 
 

LR07  األنشطة االجتماعية )الترحيب
بالضيوف، زيارة األصدقاء والعائلة، 

 الذهاب إلى حفالت الزفاف والجنازات(
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