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  البیانات الوصفیة لمؤشر أھداف التنمیة المستدامة
(Harmonized metadata template - format version 1.0) 

 

 معلومات المؤشر .0
0 .a الھدف . 

 : تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین كل النساء والفتیات  ٥الھدف 

0.b الغایة . 
أشكال العنف ضد جمیع النساء والفتیات في المجالین العام والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل  : القضاء على جمیع ۲-٥الغایة 

 الجنسي وغیر ذلك من أنواع االستغالل 

0.cالمؤشر . 
شریك    : نسبة النساء المعاشرات والفتیات في الخامسة عشرة فأكثر، الالتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من۱-۲-٥المؤشر  

 حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة، حسب شكل العنف والعمر 

0.d.  السلسلة 
، جسب  والفتیات الالتي تعرضن لعنف جسدي و/أو جنسي من شریك حالي أو سابق خالل االثني عشر شھراً السابقة نسبة النساء المعاشرات

 VC_VAW_MARRمر،  الع

0.eتحدیث البیانات الوصفیة . 
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0.f المؤشرات ذات الصلة . 
نسبة النساء والفتیات في الخامسة عشرة فأكثر الالتي تعرضن لعنف جنسي من أشخاص غیر الشریك، خالل االثني عشر شھراً   :۲-۲-٥

 السابقة، حسب العمر ومكان حدوث العنف
ت الجنسیة،  سنة والالتي یتخذن بأنفسھن قرارات مستنیرة بشأن العالقا 49سنة و   15: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین ۱-٦-٥

 واستخدام وسائل منع الحمل، والرعایة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة
نسبة ضحایا التحرش الجسدي أو الجنسي حسب العمر، والجنس، ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة، ومكان حدوثھ خالل االثني   :۱۱-۷-۲

 عشر شھرا السابقة
 النفسي و(ج) الجنسي خالل االثني عشر شھرا السابقة نسبة السكان الذین تعرضوا (أ) للعنف الجسدي و (ب) :۱-۳-۱٦
 سنة الذین تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن الثامنة عشرة  29سنة و   18نسبة الشابات والشبان الذین تتراوح أعمارھم بین  :۲-۳-۱٦

0.g. المنظمات الدولیة المسؤولة عن الرصد العالمي 
 ) WHOمنظمة الصحة العالمیة ( 

 منظمة األمم المتحدة للطفولة (یونیسف)
 (UNWomen) نَسین وتمكین المرأةھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الج

 (UNDOC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة
 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان

 (UNSD) شعبة االحصاءات في األمم المتحدة

 اإلبالغ عن البیانات .1
1.A . المنظمة 

 (WHO) منظمة الصحة العالمیة
 (یونیسف)منظمة األمم المتحدة للطفولة 

 (UNWomen) ھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنَسین وتمكین المرأة
 (UNDOC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

 (UNFPA) صندوق األمم المتحدة للسكان
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 (UNSD) شعبة االحصاءات في األمم المتحدة
 

 . التعریف والمفاھیم والتصنیفات2
2.A . والمفاھیم التعریف 

 التعریف:

والفتیات في الخامسة عشرة فأكثر، اللواتي تعّرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي من    یقیس ھذا المؤشر النسبة المئویة للنساء المعاشرات
 عشیر حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً السابقة.

 ویتم في ما یلي (فقرة المفاھیم) تعریف العنف ضد النساء والفتیات وتعریف أشكال العنف المحددة ضمن ھذا المؤشر. 

ً ف"العنف ضد المرأة" ،   الىخالل البیان الوصفي عند اإلشارة  مالحظة:   ).سنة  19-15المراھقات ( ھذا یشمل أیضا

           
 المفاھیم:

، إّن العنف ضد النساء ھو "أي عمل من أعمال العنف القائمة على  1993وفقاً إلعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة للعام  
النوع االجتماعي الذي على األرجح یؤدي إلى، أو أدى إلى األذى الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو تعذیب النساء بما في ذلك من تھدید أو  

ن  إكراه أو حرمان تعّسفي من الحریة، سواء أكان في العموم أو في الحیاة الخاصة. ویجب فھم العنف ضد النساء من أجل احتواء ما یلي من دو
التالي:التق الرابط  راجع  التفاصیل  من  للمزید  العائلة..."  نطاق  في  الحاصل  والنفسي  والجنسي  الجسدي  العنف  بھ:   ّید 

https://undocs.org/ar/A/RES/48/104 

شیر حالي أو سابق ضمن إطار الزواج، أو المساكنة أو أي  ویشمل العنف ضد النساء الصادر عن الشریك أي نوع من االستغالل من قبل ع
 نوع من أنواع االرتباط الرسمي أو غیر الرسمي. 

 یتم تعریف مختلف أشكال العنف التي یشملھا المؤّشر على النحو التالي: 

دفع، االمساك بقوة، فتل  یتمثّل العنف الجسدي باألعمال التي تھدف إلى إیذاء الضحیّة جسدیاً وھو یشمل، إنما ال ینحصر في، ال .1
الذراع، شد الشعر، الّصفع، الّركل، العّض، الضرب بقبضة الید أو بأي غرض، محاولة الخنق أو الحرق عمداً أو التھدید أو الھجوم  

 بأي نوع من أنواع األسلحة كالمسدّس أو السّكین. 
و غیر المرغوب فیھ والذي یُفرض على شخص ما،  یتم تعریف العنف الجنسي على أنھ أي نوع من أنواع الفعل الجنسي المؤذي أ .2

والقیام   باالكراه،  الجنسي  الفعل  وفرض  االستغاللي،  الجنسي  االتصال  یشمل  كما  االكراه.  أو  الترھیب  أو  القوة  باستخدام  سواء 
میمة مع الشریك،  بالمعاشرة الجنسیة من دون موافقة الشریك، وسفاح المحارم، والتحّرش الجنسي إلخ... وفي سیاق العالقات الح 

یتم تعریف العنف الجنسي على أنھ االكراه على الجماع أو الجماع من باب الخوف مما قد یفعلھ الشریك و/أو االكراه على فعل أي  
 أمر جنسي تعتبره المرأة مذالً أو مھیناً.

وكیات التي تشمل أفعال اإلساءة  . وھي تتضمن مجموعة من السلیتكون العنف النفسي من أي فعل یثیر الخوف أو الضیق العاطفي. .3
ھذه  تجتمع  العاطفیة مثل اإلذالل المتكرر في األماكن العامة أو التخویف أو تدمیر األشیاء التي تھتم بھا ، وما إلى ذلك. وغالباً ما  

  \  ت السیطرة السلوكیات مع أعمال العنف الجسدي والجنسي من قبل الشریك. باإلضافة إلى ذلك، غالباً ما تقیس المسوح سلوكیا
شكل  (على سبیل المثال، الحرمان من رؤیة العائلة أو األصدقاء، أو من طلب الرعایة الصحیة دون إذن). تعتبر ھذه أیضاً   الھیمنة

 بشكل منفصل.  ما یتم قیاسھا عادةاّن ، على الرغم من العنف النفسيمن أشكال 

االحصاءات المعنیة    ج  المبادئ التوجیھیة إلنتاإطلع على  للمزید من التعاریف المفّصلة عن العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضد النساء  
)،  UNODC  ،2015(   ICCS) والتصنیف الدولي للجریمة لألغراض اإلحصائیة  2014المسح االحصائي (األمم المتحدة    -بالعنف ضد المرأة

المرأة،   العنف ضد  انتشار  االنت 2018وتقدیرات  وتقدیرات  المرأة  الشریك ضد  لعنف  والوطنیة  العالمیة واإلقلیمیة  االنتشار  تقدیرات  شار  . 
 ).  2021العالمیة واإلقلیمیة للعنف الجنسي غیر الشریك ضد المرأة (منظمة الصحة العالمیة، 

2.B. وحدة القیاس 
 نسبة
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2.C. التصنیفات 
في تقدیرات انتشار العنف ضد المرأة، العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة لعنف الشریك ضد المرأة  المعمول بھا  والتعاریف  المعیار الذھبي المطبق

إلى المبادئ  باإلشارة  )2021تقدیرات االنتشار العالمیة واإلقلیمیة للعنف الجنسي غیر الشریك ضد المرأة (منظمة الصحة العالمیة،  و 2018
) والتصنیف الدولي للجریمة لألغراض  2014المسوح اإلحصائیة (األمم المتحدة،  - التوجیھیة إلنتاج إحصاءات عن العنف ضد المرأة

 تشمل ھذه المعاییر الدولیة للقیاس واإلبالغ:   ).2015(مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،  ICCSاإلحصائیة 
 ؛المرأةتعریفات شاملة وموحدة لعنف الشریك الجسدي والجنسي والنفسي ضد  .1
   ؛قیاس ھذه األشكال من العنف باستخدام األسئلة القائمة على األفعال .2
 ؛ حجم العینة .3
 حسب الفئات العمریة  التفصیل .4
 ؛المناسب/المجموعة المستھدفة (النساء الالئي تربطھن شراكة دائمة)المقام تطبیق  .5
 اإلبالغ حسب نوع الجاني،   .6
ً التدریب الشامل للمحاورین إلدارة مسائل  .7 ، بما في ذلك  العنف ضد المرأة، واتباع إرشادات األخالق والسالمة المتفق علیھا دولیا

   المعلومات المتعلقة بالخصوصیة والسریة ومعلومات خدمة الدعم.
تقییم شامل لجودة  كما یجب أن یسترشد قیاس المسح بھذه المعاییر الدولیة ویجب أن تقدم الوثائق تقریراً عن كل ما سبق للسماح بإجراء 

 البیانات. 
، مما یجعل من الصعب مقارنة انتشار  معاییر اإلبالغو والمسوح الفردیة مقاییس ومنھجیات مختلفةالمسوح  تستخدم  حتى اآلن،  ومع ذلك 

 ).  ب4ویتطلب استخدام تقدیرات معدلة لقابلیة المقارنة الدولیة (انظر القسم المسوح عنف الشریك عبر 

 
 مصدر البیانات وطریقة جمع البیانات. نوع 3
3.A.  مصادر البیانات 

بیانات مؤشر  تضم   المستدامة  اھدأقاعدة  التنمیة  المستوى الوطني و/أو دون    بیانات من مسوح األسر  ۱-۲-٥ف  القائمة على السكان على 
 . 2018حتى عام   2000منھجیة تستخدم األسئلة القائمة على الفعل. تعود جمیع المصادر من عام  التي تتبع الوطني و

یتم الحصول على نسبة كبیرة من البیانات، وخاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من المسوح الدیموغرافیة والصحیة لوحدة  
منھجیة منظمة الصحة   ح  المخصصة حول العنف ضد المرأة في البلدان التي طبقت). تأتي بعض البیانات من المسو DHSالعنف المنزلي (

  العالمیة لمسح العنف ضد المرأة أو غیرھا من المنھجیات المتوافقة مع اإلرشادات الدولیة وأفضل الممارسات. في حالة البلدان ذات الدخل
 أو المسوح المخصصة.  )CVSضحایا الجریمة ( مسوحالحصول على البیانات من  المرتفع، تمّ 

      

 طریقة جمع البیانات .ب.3
  وحتقوم منظمة الصحة العالمیة بجمع البیانات نیابة عن مجموعة العمل المشتركة بین الوكاالت المعنیة بالعنف ضد المرأة من بیانات المسح

ة،  اإلحصاء الوطنیة أو الكیانات الوطنیة األخرى ذات الصلة من خالل عملیة التشاور مع البلدان. لتحقیق الكفاء أجھزةأو البیانات المقدمة من 
ومستكشف بیانات وكالة   DHS StatCompilerالموجودة على اإلنترنت (مثل  تجمیع البیانات یتم تجمیع بعض البیانات باستخدام منصات 

 الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي). 
 

3.Cالجدول الزمني لجمع البیانات . 
سنوات والتي   5إلى   3ھي   حسب الموارد المتاحة  ، فترات منتظمة. الفترة الزمنیة الموصى بھضمن یتم تشجیع البلدان على إجراء مسوح  

 على أساس سنوي.  العنف ضد المرأة ستسمح للبلدان بقیاس التقدم بفعالیة. سیتم تحدیث قاعدة بیانات االنتشار
 

3.Dالجدول الزمني لنشر البیانات . 
لمراجعتھا. من المتوقع أن یتم تحدیث  إلى البلدان  الوطنیةمع التقدیرات وإرسالھا  وتجمیعھا  ۱- ۲-٥تم جمع البیانات المتعلقة بمؤشر 

 التقدیرات النمذجة كل سنتین.
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3.E للبیانات  المزودة. الجھات 
الوطني بشأن العنف ضد المرأة أجرتھا أجھزة اإلحصاء الوطنیة  على المستوى الوطني أو دون  نموذجیة یتم توفیر البیانات من خالل مسوح 

                (في معظم الحاالت) أو الوزارات التنفیذیة/المؤسسات الوطنیة األخرى أو الكیانات األخرى

3.F.  الجھات المّجمعة للبیانات 
،  UNWomen ، UNICEFالوكاالت المعنیة ببیانات العنف ضد المرأة ( الفریق العمل المشترك بین   یتم جمع والتحقق من البیانات من قبل 

UNSD، WHO  ،UNFPA ،UNDOC ( 

3.G. التفویض المؤسسي 

بھا على الصعید الدولي ضمن منظومة األمم المتحدة. وتدعم المنظمة  المناطة منظمة الصحة العالمیة ھي الھیئة التي تتولى توجیھ األعمال 
و  البلدان في تنسیق جھود قطاعات متعدّدة من الحكومة والشركاء لتحقیق أھدافھا الصحیة، ودعم سیاساتھا واستراتیجیاتھا الصحیة الوطنیة، 

واستخدامھا. وتصدر منظمة الصحة العالمیة تقدیرات وإحصاءات  وضع القواعد والمعاییر، وتعزیز جمع البیانات، واإلبالغ عنھا،  ذلك عبر
واسعة من األمراض والظروف الصحیة، بما في ذلك في تقریرھا السنوي عن إحصاءات الصحة العالمیة. وقد اضطلعت  مجموعة عن 

یدة لقیاس ھذا العنف واختبرتھا في  . وقد وضعت أدوات جد1998منظمة الصحة العالمیة بإدارة العمل على قیاس العنف ضد المرأة منذ عام 
، أّیدت الدول  2016مختلف الثقافات. كما حدّدت المعاییر األخالقیة ومعاییر السالمة للبحوث المتعلّقة بمكافحة العنف ضد المرأة. وفي عام 

ي للعنف، وال سیّما العنف ضد  األعضاء في منظمة الصحة العالمیة خطة العمل العالمیة الرامیة إلى تعزیز دور النظام الصحي في التصد
). وتتمثل إحدى االتجاھات االستراتیجیة األربعة لخطة العمل في تحسین 69.5النساء والفتیات، واألطفال (قرار الجمعیة العالمیة للصحة 

الدول األعضاء في   عملیة جمع البیانات واستخدامھا. وتشمل ھذه االتجاھات ما یلي: (أ) وضع ونشر مؤّشرات وأدوات قیاس منّسقة لدعم
 جمع معلومات موّحدة بشأن العنف ضد المرأة؛  

؛  (ب) دعم الدول األعضاء في تنفیذ المسوح السكانیة المعنیة بالعنف ضد المرأة؛ (ج) بناء القدرات في جمع البیانات وتحلیلھا واستخدامھا
 (د) التحدیث المنتظم لتقدیرات انتشار العنف ضد المرأة. 

الیونیسف بمسؤولیة الرصد واإلبالغ العالمیین عن رفاه األطفال. وتوفّر الیونیسف المساعدة الفنیة والمالیة للدول األعضاء لدعم  تضطلع 
جھودھا الرامیة إلى جمع بیانات جیدة عن العنف ضد األطفال، بما في ذلك من خالل برنامج المسح العنقودي المتعدد المؤّشرات لألسر  

دعمھ الیونیسف. وتضع الیونیسف معاییر وأدوات ومبادئ توجیھیة لجمع البیانات. كما تتولّى جمع اإلحصاءات عن العنف  المعیشیة الذي ت 
ي  إلتاحة مجموعات من البیانات القابلة للمقارنة دولیاً، وتعمل على تحلیل ھذه البیانات التي تدرج في المنشورات المعنیة، بما في ذلك ف 

 األطفال في العالم. منشورھا الرئیسي، حالة 

المتمثّلة في الدعم المعیاري والتنسیق واألنشطة التنفیذیة، تلتزم ھیئة األمم المتحدة للمرأة بالعمل على المستوى  تفویضاتھا الثالث من خالل 
نات واإلحصاءات  معالجة أوجھ القصور التي تشوب أنشطة انتاج واستخدام البیافي  لدعم الدول األعضاء  و الوطني العالمي واإلقلیمي 

  واألدلة والتحلیالت المتعلّقة بالمساواة بین الجنسین في المجاالت األساسیة. وتدعم ھیئة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء في وضع
ادة، إلثراء  تشمل المعاییر العالمیة. كما تُجري بحوثاً، وتجمع األدلّة، وتقدّمھا، بما في ذلك الممارسات الجیدة والدروس المستفاعراف 

یة المناقشات والقرارات الحكومیة الدولیة، ما من شأنھ المساعدة في صیاغة سیاسات معّینة، وخطط التنمیة على المستویات اإلقلیمیة والوطن 
لقُطریة. وتقوم  والمحلیة كجزء من أنشطتھا التنفیذیة. كما تساعد ھیئة األمم المتحدة للمرأة في تنفیذ القواعد والمعاییر من خالل برامجھا ا

 أیضاً بقیادة وتنسیق عمل منظومة األمم المتحدة في دعم المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة. 

ھذه  وتساعد الشعبة اإلحصائیة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة الدول األعضاء على بناء نُُظم إحصائیة وطنیة سلیمة. وتقوم 
ؤسسیة متینة، وأنشطة منھجیة لجمع البیانات وإحصاءات االقتصاد الكلي واإلحصاءات االجتماعیة والبیئیة، وفقاً  م بنى تحتیة النُُظم على 

صائیة  للمعاییر والقواعد العالمیة، ونظام متعدد القنوات لنشر البیانات.  وفي مجال العمل المنھجي، تضع الشعبة اإلحصائیة معاییر ونُُھج إح
صاءات موثوقة وقابلة للمقارنة، ومبادئ توجیھیة منھجیة لجمع البیانات، ومعالجتھا، وتحلیلھا، ونشرھا. وتحظى  دولیة ضروریة لتجمیع إح

  4شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة بتأیید ال مثیل لھ في مجال اإلحصاءات الخاصة بالمساواة بین الجنسین. وعلى مدى العقود الـ 
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ان في جھودھا إلنتاج واستخدام بیانات عالیة الجودة وحسنة التوقیت بشأن قضایا الجنسین لتعزیز  الماضیة، دعمت شعبة اإلحصاءات البلد
عملیة وضع السیاسات القائمة على األدلة. كما ساھمت في وضع وتعزیز المعاییر والمبادئ التوجیھیة المنھجیة الالزمة لمعالجة القضایا 

سنوات، وجمع اإلحصاءات المتعلّقة بشؤون المساواة    5ن، وإصدار تقریر المرأة في العالم كل الناشئة المتعلّقة بشؤون المساواة بین الجنسی 
 .(/https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/gender)بین الجنسین، وتیسیر الوصول إلى البیانات. 

دة وقواعدھا في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، الدول  یساعد المكتب المعني بالمخدرات والجریمة، بصفتھ الراعي لمعاییر األمم المتح
فتیات.  األعضاء في إصالح نُُظم العدالة الجنائیة لدیھا، لتعزیز فعالیتھا وإنصافھا وتعاملھا اإلنساني مع جمیع السكان، بمن فیھم النساء وال

المتحدة وقواعدھا. كما یدعم الدول األعضاء من خالل تقدیم   ویضع المكتب أدوات فنیة لمساعدة الدول األعضاء على تنفیذ معاییر األمم
مھام  المساعدة الفنیة في تنفیذ اإلصالحات في مجال منع الجریمة وتوفیر العدالة الجنائیة. وینفذ المكتب المعني بالمخدرات والجریمة ھذه ال 

 . من خالل العدید من البرامج العالمیة، وباالستعانة بشبكة مكاتبھ المیدانیة

ھو  صندوق األمم المتحدة للسكان ھو ھیئة األمم المتحدة المعنیة بالصحة الجنسیة واإلنجابیة. وتتمثّل مھمتھ في توفیر عالم حیث كل حمل 
محقّقة. ویضطلع الصندوق بجمع أدّق البیانات السكانیة المتاحة لتمكین البلدان من    ھي  آمنة، وإمكانات كل شاب ھي مطلوب، وكل والدة 

ر  قرارات مستنیرة بشأن القضایا اإلنمائیة الحاسمة واالستجابة اإلنسانیة. كما تعالج استراتیجیة الصندوق للبیانات السكانیة أوجھ القصواتخاذ 
ت  الطویلة األمد التي تشوب البیانات السكانیة والقدرات البشریة ذات الصلة. وتسعى االستراتیجیة إلى توسیع نطاق بیانات التعداد والسجال 

التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وبلوغ  بما یسّرع لحدیثة وتحسین جودتھا، وزیادة استخدام البیانات السكانیة الجغرافیة المرجعیة ا
بلداً في مجال التعدادات، من خالل عقد شراكات قویة مع   125الصندوق. یقدم الصندوق الدعم الفني ألكثر من لتفویض األھداف الُمحدّدة 

لألمم المتحدة، ومكتب اإلحصاء األمریكي، وقطاعي السكان والبیانات في جمیع أنحاء العالم. وتوفّر بیانات الوطنیة  الحكومات، والفرق 
ساب العدید من أھداف التنمیة المستدامة، وأساساً لتحدید األوزان الترجیحیة عند حساب المجامیع اإلقلیمیة  ت حاألساسیة إل التعداد المقامات 

       العالمیة لمختلف المؤشّرات، بما في ذلك أھداف التنمیة المستدامة.و

 اعتبارات منھجیة أخرى . 4
4.A. األساس المنطقي 

یمنة  عنف الشریك ھو أكثر أشكال العنف شیوعاً التي تواجھھا النساء على مستوى العالم. بالنظر إلى األعراف االجتماعیة السائدة التي تجیز ھ
اد  الجنَسین، خاصةً في إطار الزواج أو أي اتح=كأمر طبیعي في العالقة بین  الذكور على النساء، غالباً ما یُنظر إلى العنف بین الشریَكین  

 رسمي آخر. العنف ضد النساء ھو مظھر متطرف من مظاھر عدم المساواة بین الجنسین.

األكثر عرضةً؛   المجموعات  وتحدید  ونتائجھ؛  العنف  أشكال  وفھم مختلف  االنتشار؛  معدالت  توفیر  األمر  ھذا  یتطلّب  المشكلة  لقیاس حجم 
الردود المناسبة. وتشكل ھذه البیانات نقطة االنطالق للقیام بوضع القوانین    واستكشاف القیود أمام طلب المساعدة من أجل اإلبالغ عن توفیر 

  والسیاسات وبرامج استجابة فعالة. كما أنھا تسمح للبلدان برصد التغیرات الحاصلة مع الوقت واستھداف الموارد على النحو األمثل لتعظیم 
 دة). وتقییم كفاءة تدّخالتھا (خاصة في األماكن ذات الموارد المحدو 

4.B.  التعلیقات والقیود 

 إمكانیة المقارنة 

 ً   وأ. فقد اعتمدت األنشطة المتعدّدة لجمع البیانات منھجیات مسح مختلفة، في ھذا المجال إن توفّر البیانات القابلة للمقارنة ما زال تحدیا
تفتقر العدید من مسوح  ؛ )مختلفة لـ "العمر"تعاریف ( فترات االستدعاء استخدمت تعاریف مختلفة لعنف الشریك والعنف الزوجي و 

حسب األشكال المختلفة لعنف الشریك الحمیم (الجسدي والجنسي والنفسي)، واألشكال المختلفة للعنف وصیاغات مختلفة    التفصیلإلى االسر
ف الفئات العمریة]، أو فقط النساء  ألسئلة المسح، أو استخدام فئات عمریة متنوعة، أو استخدام مقامات مختلفة (مثالً جمیع النساء [مختل

المتزوجات/الشریكات دائما أو المتزوجات/الشریكات حالیاً). ومن المرّجح أیضاً أن تختلف جودة التدریب على إجراء المقابالت، رغم  
الصلة، قد تختلف باختالف  صعوبة التوّصل إلى تحدید كّمي في ھذا المجال. كما أن االستعداد إلى مناقشة تجارب العنف وفھم المفاھیم ذات 

      النھج المتّبع في تنفیذ المسح والسیاق الثقافي. وقد یؤثر ذلك على مستویات انتشار العنف المبلّغ عنھا. 
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ونظراً إلى التباینات الواسعة في المنھجیات والمقاییس والجودة بین مختلف الدراسات ومختلف البلدان، تبرز الحاجة إلى تقدیرات معدلة  
 إحصائیاً، لضمان إمكانیة المقارنة بین البلدان والمناطق. بید أن وضع التقدیرات ھو حل مؤقت، ال بد من أن تجمع فرادى البلدان بیانات

امل  والعودقیقة وعالیة الجودة وقابلة للمقارنة دولیاً. وتعكس ھذه البیانات المخاطر االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة ذات الصلة، 
ومع    الوقائیة المرتبطة بانتشار العنف ضد المرأة، بما یفید في توجیھ االستجابات المناسبة في مجال السیاسات واتخاذ القرارات البرنامجیة.

إدخال  اعتماد المزید من البلدان لتوصیات ومبادئ توجیھیة دولیة، بما فیھا العناصر الرئیسیة الواردة في ھذه الوثیقة، تنخفض الحاجة إلى 
 تعدیالت على تقدیرات الرصد العالمي.

 انتظام إنتاج البیانات

بلداً تقریباً. فالحصول على بیانات عن   78على   2000یقتصرعدد البلدان التي أجرت أكثر من مسح واحد عن العنف ضد المرأة منذ عام 
العنف ضد المرأة ھو عملیة مكلفة وقد تستغرق وقتاً طویالً، سواء استخلصت ھذه البیانات من مسوح مستقلّة مخّصصة لھذا الغرض، أو من  

رئیسي للبیانات في البلدان  سنوات تقریباً، وھي المصدر ال  5خالل وحدات ُمدرجة في مسوح أخرى. وتُنفَذ مسوح دیمغرافیة وصحیة، كل 
 من  المتوسطة الدخل من الشریحة الدنیا للبلدان المتوسطة الدخل. أما المسوح المخّصصة للعنف ضد المرأة، إذا تكررت، فبوتیرة أقّل انتظاماً 

، ولم تتوفّر الموارد المالیة  المسوح األخرى. وقد یشّكل الرصد الدوري لھذا المؤّشر تحدیاً، ما لم یترافق مع أنشطة لبناء قدرات مستدامة
الكافیة إلجراء مسوح منتظمة. وفي الوقت نفسھ، من غیر المرّجح أن یتغیّر معدّل انتشار العنف ضد المرأة من سنة إلى أخرى، ولذلك  

 سنوات.   5إلى  3بجمع البیانات كل در، ا، حسب المص یوصى

 الجدوى 

واع من عنف الشریك: الجسدي والجنسي والنفسي. لقد تّم التوّصل إلى توافق عالمي بشأن  یدعو ھذا المؤّشر إلى اإلبالغ العالمي عن ثالثة أن 
كیفیة تعریف العنف الجسدي والجنسي الذي یمارسھ الشریك الحمیم وكیفیة قیاسھ عموماً. غیر أن العنف النفسي الذي یمارسھ الشریك فقد  

التقاریر الحالیة للمؤّشر على العنف البدني و/أو الجنسي الذي یمارسھ الشریك   یختلف تعریفھ باختالف الثقافات والسیاقات. ولذلك، تقتصر
  الحمیم. وتبذل الوكاالت الراعیة جھوداً لوضع معیار عالمي محدّد لقیاس العنف النفسي الذي یمارسھ الشریك الحمیم واإلبالغ عنھ، ما قد

 یتیح اإلبالغ عن أنواع العنف الثالثة المذكورة أعاله.   

.  ترد غالبیة البیانات من فأكثر 15سن وبالمثل، یدعو ھذا المؤّشر إلى اإلبالغ العالمي عن العنف الذي تتعّرض لھ النساء المعاشرات في  
. وتفتقر جمیع المسوح القُطریة  سنة  49و  15المسوح الدیمغرافیة والصحیة، التي تركز عادة على النساء الالتي تتراوح أعمارھن بین 

ى االتساق في الفئات العمریة المختارة لعینات السكان. وبالنسبة إلى المسوح التي تجري مقابالت مع عینة من النساء من فئات  األخرى إل 
 عمریة مختلفة، غالباً 

یقدم تقاریر   ؛ أو یمكن حسابھ من البیانات المتاحة. ولذلك، فإن المؤّشر العالميسنة  49و 15ما یُنشر معدل انتشار العنف للفئة العمریة بین 
. تتوفّر بیانات  فأكثر 15سن سنة والنساء في   49و 15عن كل من العنف الذي تتعرض لھ النساء المعاشرات الالتي تتراوح أعمارھن بین 

المتاحة.   . لذلك، تبذل الوكاالت الراعیة جھوداً لتحسین القیاس وتشجیع زیادة البیاناتفأكثرسنة   50محدودة جداً عن العنف ضد النساء في الـ 
  ویتیح ذلك تقدیراً أفضل لحجم المشكلة وفھماً أعمق لتجارب عنف الشریك بالنسبة إلى ھذه الفئة العمریة األكبر سناً.

 

4.C. طریقة االحتساب 
أشكال العنف  یدعو ھذا المؤشر إلى التقسیم حسب شكل العنف والفئة العمریة. یتم تشجیع البلدان على حساب بیانات االنتشار لكل شكل من 

 على النحو المفصل أدناه للمساعدة في إمكانیة المقارنة على المستویین اإلقلیمي والعالمي: 

 عنف الشریك الحمیم الجسدي:  .1

عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة وتعّرضن لعنف جسدي من شریك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً  
 . 100وٌم على عدد النساء والفتیات من السكان (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة مضروب ب السابقة مقس

 عنف الشریك الحمیم الجنسي: .2
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عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة وتعّرضن لعنف جنسي من شریك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً  
 . 100مقسوٌم على عدد النساء من السكان (في الخامسة عشرة فأكثر) الالتي سبق لھن المعاشرة مضروب ب السابقة 

 عنف الشریك الحمیم النفسي:  .3

عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة وتعّرضن لعنف نفسي من شریك حالي أو سابق، خالل االثني عشر شھراً  
 . 100على عدد النساء من السكان (في الخامسة عشرة فأكثر) الالتي سبق لھن المعاشرة مضروب ب السابقة مقسوٌم 

 أي شكل من أشكال عنف الشریك الحمیم الجسدي و/أو الجنسي: .4

الثني  عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة وتعّرضن لعنف جسدي و/أو جنسي من شریك حالي أو سابق، خالل ا
 . 100عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) من السكان اللواتي سبق لھن المعاشرة مضروب ب 

 أي شكل من أشكال عنف الشریك الحمیم الجسدي، الجنسي و/أو النفسي:  .5

، جنسي و/أو نفسي من عشیر حالي أو سابق، خالل  عدد النساء (في الخامسة عشرة فأكثر) اللواتي سبق لھن المعاشرة وتعّرضن لعنف جسدي
 . 100االثني عشر شھراً السابقة مقسوم على عدد (في الخامسة عشرة فأكثر) من السكان اللواتي سبق لھن المعاشرة مضروب ب 

قابلیة أكثر  بیانات  لوجود  ونظراً  والعالمي،  اإلقلیمي  المستویین  المقارنة على  إمكانیة  في  للمساعدة  البلدان على    مالحظة:  تُشجع  للمقارنة، 
ال یشمل اإلبالغ اإلقلیمي والعالمي  الالئي تربطھن شراكة دائمة.  سنة    49إلى    15في الفئة العمریة  ساب األرقام المذكورة أعاله لنسبة للنساء  ت حإ

أعاله (أي، أي شكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي من    4بالنسبة للرقم    عن ھذا المؤشر حالیًا سوى البیانات المحسوبة من قبل البلدان
 أعاله.  الجدوى قسم إطلع على  سنة فأكثر). لمزید من التفاصیل،  15و  49-15قبل الشریك، ولكل من الفئة العمریة 

4.D . التحقق 

. وتلقّت جمیع البلدان بیاناتھا القُطریة التي تضمنت مصادر  2020أُجِرَیت مشاورة وطنیة بشأن تقدیرات عنف الشریك الحمیم في أوائل عام 
' تمكین البلدان من  1بیاناتھا، ومذكرة فنیة تُفّسر المنھجیة الواجب اتباعھا، وھي متاحة بست لغات رسمیة. وقد أّكدت المشاورات على: ' 

جعة تقدیراتھا الوطنیة بشأن العنف الذي یمارسھ الشریك الحمیم، من قبیل مصادر البیانات (المسوح/الدراسات) المستخدمة في وضع  مرا
، واستخدمت  2018و 2000' تحدید المسوح والدراسات اإلضافیة التي تفي بمعاییر االختیار (أي أنھا نشرت بین عامي 2ھذه التقدیرات، ' 

' تعریف البلدان  3على األفعال لعنف الشریك الحمیم، ممثل على الصعید الوطني أو دون الوطني) والتي لم تُحدّد من قبل؛ و'تدابیر قائمة 
 بنھج النمذجة اإلحصائیة المتّبع في استخالص التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة. 

 

4.E.  التعدیالت 
ات المسوح السكانیة الخاصة بعنف الشریك على الصعید العالمي. ومع ذلك، ما زالت أوجھ  لقد أُجریت تحسینات كبیرة على نُُھج قیاس بیان 

ولیة، تباین كبیرة تشوب النُُھج التي تتّبعھا المسوح والدراسات الوطنیة لقیاس ھذه األشكال من العنف ضد المرأة وبالنسبة إلى المقارنة الد 
  15سنوات والمجموع  5ا یتعلّق بالتعاریف (مثل حدّة العنف)؛ والفئات العمریة (الفئة العمریة تُعدَّل البیانات إحصائیاً لضمان المواءمة في م

)، نوع عنف الشریك الحمیم (العنف الجسدي فقط أو العنف الجنسي فقط)، مرتكب عنف الشریك (الزوج فقط أو  أكثرسنة ف 15أو  49إلى 
فقط أو أي زوج/شریك حالي أو سابق)، مواصفات العّینة المدروسة (نساء  الزوج/الشریك؛ الزوج/الشریك الحالي أو األحدث عھداً 

معاشرات/متزوجات، أو نساء متزوجات/شریكات حالیاً أو جمیع النساء) والنطاق الجغرافي (الوطني أو دون الوطني أو الریفي أو  
 الحضري). 

 

4.F) على المستوى اإلقلیمي2و ( البلد ) على مستوى 1. معالجة القیم الناقصة ( 
 على مستوى البلد •

 عندما تكون بیانات بلد ما ناقصة بالكامل، ال یتم نشر أي تقدیر على مستوى البلد
 

 على المستوَیین االقلیمي والعالمي  •
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عدد   یتم توضیحة.  اإلقلیمیة والعالمی إحتساب القیم  ألغراض  وطنیة  في الحاالت التي ال تتوافر فیھا بیانات    التقدیراتیتم إجراء  
 البیانات المتاحة من قبل منطقة أھداف التنمیة المستدامة . إحتساب القیم الوسطیة البلدان المدرجة في

4.Gالمجامیع اإلقلیمیة . 
ُمقاسة حسب كافة  المجامیع العالمیة ھي معدالت موزونة ُمقاسة حسب كل الدول التي تشكل العالم. والمجامیع االقلیمیة ھي معدالت موزونة  

سنة من أحدث مراجعة للتوقعات السكانیة في    49و  15البلدان في األقالیم. واألوزان المستخدمة ھي عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین 
المجامیع االقلیمیة. وتتم اال2019العالم لعام   قیاس  الممكن  یبقى من  المنطقة،  بلدان  البیانات لكافة  تتوفر  البلدان  . وعندما ال  شارة إلى عدد 

 المشمولة في المعدّل. 

ا بالنسبة  وتجدر اإلشارة إلى أنھ ینبغي تفسیر األرقام اإلقلیمیة والعالمیة بحذر، ألنھا ال تمثل بالضرورة المنطقة أو العالم ككل بدقة، ال سیم
 في المائة.  50للمناطق التي تقل فیھا نسبة السكان عن 

 ً في اإلبالغ  ، بالتشاور مع الدول األعضاء، بإعداد تقدیرات عالمیة وإقلیمیة ووطنیة حدیثة، مما یعزز جودة ودقة  تقوم المنظمات الراعیة حالیا
) متاحة في ھذه  2018( ومعالجة تحدیات المقارنة الموضحة أعالھ. من المتوقع أن تصبح التقدیرات اإلقلیمیة والعالمیة الجدیدة ۱-۲-٥ عن 

عبء المرض العالمي، وفرادى  لمناطق لبنك الدولي، وتلك التقدیرات ھي ایضاً متاحة لمناطق ا التقدم.الجولة وتشكل خط أساس لرصد 
 مناطق الوكاالت. 

 

4.H  المناھج والتوجیھات المتاحة للبلدان بشأن تجمیع البیانات على الصعید .
 الوطني

) وحدات العنف ضد المرأة التي  2) مسوح وطنیة مخصصة لقیاس العنف ضد المرأة، (1تجمع البلدان بیانات عن عنف الشریك من خالل (
 ) مسح الضحیة  3تضاف إلى المسوح الدولیة/الوطنیة لألسر المعیشیة، مثل المسح الدیموغرافي والصحي؛ و (

لصحیة والشرطة والمحاكم والعدل والخدمات االجتماعیة من بین خدمات أخرى، یمكنھا أن  بالرغم من أن البیانات االداریة من الخدمات ا
  تؤمن المعلومات المعنیة بالعنف ضد النساء، إال أنھا ال تنتج بیانات انتشار، إنما بیانات حوادث أو عدد من الحاالت المبلغ عنھا لھذه

یبلّغن عن العنف، ومن تبلّغ منھّن تكون قضیتھا من القضایا األكثر جدّیة. لذا ال یجب   الخدمات. فنحن نعلم أن العدید من النساء المعنّفات ال 
 استخدام البیانات االداریة كمصدر بیانات لھذا المؤشر 

 

لمزید من المعلومات حول الممارسات الموصى بھا في إنتاج إحصاءات العنف ضد المرأة، انظر: مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة إلنتاج  
الوكاالت الشریكة األخرى  ). تعمل منظمة الصحة العالمیة مع 2014المسوح اإلحصائیة (األمم المتحدة،  -حصاءات عن العنف ضد المرأة إ

على وضع اللمسات األخیرة على "قائمة مراجعة الجودة للمسوح حول عنف الشریك الحمیم ضد المرأة" كأداة لتعزیز قدرة البلد على جمع  
 البیانات عالیة الجودة واإلبالغ عنھا بشأن العنف ضد المرأة. 

 

4.Iإدارة الجودة . 
أشخاص وتم إجراء فحوصات التناسق من قبل   3أو  2تم التحقق من تحدید المسوح وإدخال البیانات في قاعدة البیانات بشكل مستقل من قبل  

) وتمت مراجعتھا من قبل  GATHERعن التقدیرات الصحیة الدقیقة والشفافة ( من المحللین. اتبعت التقدیرات المبادئ التوجیھیة لإلبالغ 2
 . إدارة البیانات في منظمة الصحة العالمیة ومراجعتھا من قبل األوصیاء المشاركین اآلخرین

 

4.J ضمان الجودة . 
لوكاالت الراعیة لمؤشر أھداف التنمیة  یقوم فریق العمل المشترك بین الوكاالت المعنیة ببیانات العنف ضد المرأة، والتي تضم جمیع ا

ًء على  المستدامة ھذا، بمراجعة شاملة لجمیع بیانات الدولة، بما في ذلك مصدرھا األساسي عند الضرورة، لتقییم الجودة والقابلیة للمقارنة بنا
المعمول  غطیة السكان في المسح، والتعاریف معاییر االستبعاد/التضمین المتفق علیھا مسبقاً. تشیر ھذه المعاییر، من بین أمور أخرى، إلى ت 

ات ، والمنھجیة، والفترة الزمنیة. تمت مناقشة جمیع نقاط البیانات وتم اتخاذ قرار توافقي لكل نقطة بیانات مدرجة/مستبعدة من قاعدة بیان بھا
 مؤشرات أھداف التنمیة المستدامة الحالیة.
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وعملیة التحقق من صحة البیانات التي جمعتھا الوكاالت الراعیة لھذا المؤشر، بما في ذلك مع  ، تم إجراء مشاورات وطنیة 2020في عام 
 نقاط االتصال المحددة لمؤشرات أھداف التنمیة المستدامة والوزارات األخرى ذات الصلة.

 

4.Kتقییم الجودة . 
قاعدة البیانات العالمیة حول انتشار العنف ضد المرأة (الموجودة   علىالتقدیرات المتعلقة بالعنف الجسدي و/أو الجنسي ضد المرأة  تستند

في قاعدة البیانات ھذه من خالل مراجعة منھجیة شاملة لبیانات االنتشار العالمیة    المتوفّرةتحدید الدراسات  تمّ وفي منظمة الصحة العالمیة). 
 .كما ھو موضح أدناه الوطنیة اإلحصاء الوطنیة ومن خالل عملیة التشاور ةز جھألالمنشورة، ومستودعات البیانات الوصفیة 

عنف ضد المرأة، بما في ذلك المبادئ التوجیھیة إلنتاج إحصاءات عن العنف ال مسح المبادئ التوجیھیة الدولیة بشأن قیاس الى  باالستناد
ى الوطني أو دون ) فقط الدراسات القائمة على السكان، والممثلة على المستو2014المسوح اإلحصائیة (األمم المتحدة،  -ضد المرأة 

یھدف ھذا المعیار إلى التقلیل إلى أدنى مؤھلة لتُشمل. عنف الشریك  الوطني التي استخدمت "المعیار الذھبي" كانت مقاییس فعل محددة من
إجراء استخراج البیانات من قبل  حد من التقلیل من تقدیر انتشار عنف الشریك المرتبط باستخدام تدابیر أوسع غیر قائمة على األفعال. تمّ 

 اثنین من محللي البیانات بشكل مستقل وخضعوا لمراقبة جودة إضافیة وفحوصات تناسق صارمة من قبل مراجع ثالث. 

 (VAW-IAWGED) وجھت مجموعة العمل المشتركة بین الوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمعنیة بتقدیر العنف ضد المرأة والبیانات
ق االستشاري التقني الفری قدم ووتقریر التقدیرات المنشورة.  الوطنیةعملیة تطویر التقدیرات واستعرضت المذكرة الفنیة لالستشارة 

 .مشورة الخبراء ومدخالت طوال عملیة تطویر المنھجیة والتقدیرات VAW-IAWGED إلى (TAG) الخارجي المستقل

 ً   وطنیةمع معاییر الجودة لمنظمة الصحة العالمیة إلنتاج البیانات ونشرھا، تم إجراء عملیة تشاور  باإلضافة إلى ما ورد أعاله، وتماشیا
) ضمان أن تتاح 1ور ھذه ھو (كان الغرض من عملیة التشاودولة عضو وأرض واحدة (األراضي الفلسطینیة المحتلة).  194رسمیة مع 

للبلدان الفرصة لمراجعة تقدیراتھا الوطنیة المصممة لعنف الشریك الحمیم ومصادر البیانات (المسوح/الدراسات) المستخدمة في إنتاج ھذه  
ً /مسوح) لضمان إدراج أي 2التقدیرات؛ ( ) تعریف البلدان بنھج  3؛ و (دراسات إضافیة تفي بمعاییر اإلدراج ھذه ولكن لم یتم تحدیدھا مسبقا

 .النمذجة اإلحصائیة المستخدم الشتقاق التقدیرات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة

 

 . توافّر البیانات والتفصیل5
 توافر البیانات:

بمسوح وطنیة خاصة بالعنف ضد المرأة أو بإدماج نموذج خاص بالعنف ضد المرأة في المسوح الوطنیة   2000منذ عام   بلد  161قام حوالي  
 م. الخاصة بمواضیع أخرى والمسح الدیمغرافي والصحي. إال أن، لیست كل البیانات قابلة للمقارنة وفي معظم الحاالت ال یتم جمعھا بشكل منتظ

 الزمني:التسلسل 

إنما مازالت السالسل الزمنیة    ) بیانات عن العنف الجسدي و/أو الجنسي الممارس على الشریك لمدة سنتین أو أكثر.77لدى بعض البلدان (
 العالمیة ذات البیانات القابلة للمقارنة غیر متوفرة. 

 التفصیل:

الدخل/الثروة، التعلیم، العرقیة، وضع األشخاص ذوي االعاقة، الحالة الزوجیة/الشراكة،  باإلضافة إلى أشكال العنف والسّن یتم اقتراح 
على   العالقة مع الجاني (أي الشریك الحالي/ السابق)، الموقع الجغرافي وتكرار العنف كمتغیرات مرجّوة من أجل تفصیل ھذا المؤشر.

یة حتى اآلن لإلبالغ عنھا على المستویین اإلقلیمي والعالمي، یتم تشجیع  الرغم من أن البیانات المفصلة حسب ھذه المتغیرات لیست مجد
ن ھذه البیانات للفئة العمریة من  -كلما أمكن -البلدان على اإلبالغ عن مستویات التفصیل ھذه في تقاریرھا الوطنیة؛ و  سنة.   49إلى  15ضِمّ

 المقارنة/االنحراف عن المعاییر الدولیة . 6
 التباین:مصادر 

لوضع تقدیرات عن انتشار العنف ضد النساء، تُستخدَم جمیع مصادر البیانات المتاحة والمستمدة من المسوح التمثیلیة على الصعیدین 
  لمالوطني ودون الوطني. وتُستخلص البیانات من التقاریر المسوح المنشورة و/أو مجموعات البیانات الواردة من البلدان. وفي الحاالت التي 
م فیھا التقریر سوى بیانات مفصلة حسب نوع العنف، استخدمت البیانات الجزئیة لحساب المقیاس الكلّي للعنف الجسدي و/أو الجنسي   یقدِّ
 الذي یمارسھ الشریك الحمیم. ولمعالجة أوجھ التباین بین المسوح والبلدان في المقاییس المعتمدة، أجریت تعدیالت مشتركة لتعزیز قابلیة
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نة. وتشمل ھذه التعدیالت تعاریف الحاالت (مثل حدّة العنف)، ونوع العنف (أي العنف الجسدي الذي یمارسھ الشریك الحمیم فقط أو  المقار
العنف الجنسي الذي یمارسھ الشریك الحمیم فقط)، والسكان المشمولین في المسح (مثل النساء المتزوجات حالیا فقط أو جمیع النساء)،  

ن (مثل الشركاء الحالیین/األحدث عھداً)، والشرائح الجغرافیة (الریفیة أو الحضریة)، والمجامیع المحتسبة بشأن العنف  والشركاء المرجعیی 
 الجسدي و/أو الجنسي الذي یمارسھ الشریك الحمیم حیث ال یتوفّر سوى شكل واحد من الشكلین.

 
 

 . المراجع والوثائق 7
 الروابط:

 data-ttps://srhr.org/vawh 

http://evaw-global-database.unwomen.org/en 

data.unicef.org  

 http://unstats.un.org/unsd/gender/default.html 
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