
 

لجودة مصادر البيانات ومتانتها أهمية محورية لضمان تقدير تكلفة العنف األسري على نحو دقيق دون  
تقليلها أو المبالغة فيها. ومن شأن التقدير الخاطئ لتكلفة العنف ضد المرأة تقويض الجهود الرامية إلى الحيلولة  

ها، فضالً عن إمكانية تقليص التحديد المناسب  دون هذه الممارسات وتقويض سياسات المساواة بين الجنسين وبرامج
لألولويات والتخصيص الصحيح للموارد. ومن الضروري اعتماد تعريف ُمْقَتضب ومعتَرف به للعنف األسري  
لعملية تقدير التكلفة المقترحة، وذلك، أوالً، إليضاح المسائل المدرجة في الدراسة وتلك المستبعدة منها، وثانياً، 

 ة البيانات الضرورية إلنجاز التقديرات.  لتحديد مجموع

ويعتمد اختيار العناصر التي سيشملها تقدير تكلفة العنف على توفر بيانات متينة عن مدى العنف وأثره  
المباشر على النساء فرادى. لذا، ُيعّد تجميع قائمة مرجعية بالبيانات اإلدارية التي يمكن استخدامها )من قبيل العمر  

ة. وفي غياب البيانات المتينة  مالوطني للمرضى وعدد األيام في السجن( من الخطوات األولى الها  والجنس والسجل 
العالية الجودة، يمكن اتباع َنهٍج بديل يقوم على االستفادة من دراسات تقدير للكلفة ذات سمعة جيدة، لكن اتباع هذا  

على سبيل المثال، في وضع تعتمد فيه دول ُنُظماً   الَنهج يقتضي اعتماد تقديرات تكلفة منجزة في سياقات مشابهة. 
مشابهة للرعاية الصحية )تقديم الخدمات والتمويل وإمكانية الحصول(: تتوفّر في الدولة "ألف" بيانات عالية الجودة  
تسمح بإجراء تقدير معقول لتكلفة الوحدة، لكن دوالً أخرى في المنطقة ذات سياقات مشابهة قد تفتقر إلى هذه  

لف" عن تكلفة الوحدة مبرراً. وإذا لم يتوفّر في الدول ذات  أقد يكون استخدام هذه الدول بيانات الدولة "و مكانية.  اإل
السياق المشابه ما يكفي من البيانات العالية الجودة لتقدير تكلفة الوحدة، تكون الخطوة التالية االستعانة بتقديرات  

من المعقول تحديد أوجه التشابه واالختالف السياقية. وإذا تعذر ذلك،  أُجريت في مناطق أخرى وتقييم ما إذا كان 
ُينصح، بدالً من إصدار تقديرات يعتريها الكثير من األخطاء، استبعاد الوحدة المعنية، مع االشارة بوضوح إلى  

 غياب هذه الوحدة من تقديرات التكلفة اإلجمالية. 

ة دول في منطقة معّينة، مثل المنطقة  عبر عدالعنف األسري  ومن التحّديات التي تواجه عملية تقدير تكلفة  
العربية، تحدي قابلية المقارنة. فإذا لم تكن مصادر البيانات متكافئة أو قابلة للمقارنة، ال يصّح مقارنة تقديرات  

طقة أن تعكس  التكلفة. وللتوّصل إلى تكاليف قابلة للمقارنة عبر منطقة معينة، ينبغي لالختالفات بين دول هذه المن 
شيئاً قابالً للقياس حول مدى العنف و/أو اآلثار الناجمة عنه بدالً من االختالف في دقة أو نوعية مصادر البيانات 

الُمستخَدم في   التي تقوم عليها التقديرات. وتمثل بيانات نظام إدارة المعلومات عن العنف القائم على نوع الجنس 
ة الكافية، نقطة انطالق جيدة وأداًة يمكن استخدامها في البلدان التي تفتقر إلى  بعض البلدان، وإن افتقرت إلى الدقّ 

 إحصاءات بشأن هذا النوع من العنف. 
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