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 قیاس  مجموعة أدوات
  المرأة  ضد  العنف

حول  الوطني البحث
النساء    العنف ضد

 في المغرب  والرجال

التقریر الفلسطیني عن  
  2020المراة والرجل  

  تدریبیةال عملالرشة  و
لتحسین   الرابعة وطنیةال

استخدام إحصاءات  
في   االجتماعيالنوع  
 مصر

مسح حول ظاھرة ختان 
 في مصر االناث

العنف ضد المرأة  مسح  
 في مصر اإلعاقةذات  

 

 

في المغرب  فتیاتالنساء وال  حول العنف ضدمذكرة   

ھو الخامس من نوعھ  و.  2020قضایا وإحصاءات، تقریر المرأة والرجل في فلسطین، الفلسطیني    لإلحصاءالنوع االجتماعي بالجھاز المركزي    اتدائرة احصاء  صدرتأ
الخاصة بواقع المرأة والرجل،   األساسیةیعرض التقریر مجموعة مختارة من المؤشرات    .التي یصدرھا الجھاز االجتماعيالنوع  قضایا  لضمن سلسلة التقاریر المخصصة  

،  والحیاة العامة والعنف ضد المرأةالعاملة،    والقوى، واإلعاقةتناول المؤشرات السكانیة للمرأة والرجل، ومؤشرات حول الواقع التعلیمي،  یویحمل بین طیاتھ عدة قضایا إذ  
معھ من  یوما   االجتماعيالوطني للنوع    اإلطار المؤشرات التي وردت في أیضاً  االعتباربعین  ذینالدولیة آخ  واالتفاقیاتتشریعات المحلیة والمرأة في القوانین وال تسق 

 .والدولیة ومؤشرات التنمیة المستدامة  اإلقلیمیة  طراأل

التقریر في    9.8الذي بلغ    االنخفاضحیث أن ھذا ، 2019في عام  في المائة  27.2الى   2011في عام في المائة   37نسبة العنف التي انخفضت من  ھي    ومن أبرز نتائج 
الذي  أة في المجتمع الفلسطیني ھو العنف النفسي رضد المتشاراً  انأكثر أنواع العنف  . باإلضافة الى ذلك، ان نحو القضاء على العنف ضد المرأة  ایجابیاً   مؤشراً یعد   المائة

  واخیراُ العنف الجنسي ؛ في المائة  17.4ومن ثم العنف الجسدي  ؛ في المائة  27.6 االجتماعيومن ثم العنف   في المائة؛   36.2  االقتصادي  یلیھ العنف ؛ في المائة  52.2 بلغ
للمزید من المعلومات    .التي تتمثل بحریة العمل والتحكم في الدخل واالجتماعیة االقتصادیةأة في القضایا  تشیر الى أن ھناك تمییز ضد المر  االرقاموھذه .  في المائة  6.9

 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf:  يكترونلالرابط اإلمن خالل تقریر  الیرجى الرجوع الى 

 

  2020المراة والرجل    الفلسطیني عن  تقریرال

أصدرت المندوبیة السـامیة للتخطیـط في المغرب البحــث الوطنــي  
، من أجل إنتاج 2019  حــول العنــف ضــد النســاء والرجـال لسـنة

النوع االجتماعي ونشرھا واستخدامھا لدعم السیاسات إحصاءات  
خاصة و  2030العامة ورصد أھداف التنمیة المستدامة لخطة عام  

 .16و  11، 5األھداف  

سنة. وقد   74و 15فتى ورجل تتراوح اعمارھن بین  3000فتاة وامرأة و 12000تألفت العینة من 
الســابق، مــن أجــل فھــم مختلــف أشــكال   ھـذا البحـث ضمـن منظـور أوسـع مـن البحـث دَّعِ أُ 

  مجاالتمختلـف   ، فيـن الضحایـا ومرتكبیـھی، والعنـف باإللكترونيالعنـف   ماسـی  الالعنــف، و
   .لھــذه الظاھــرةاالجتماعي تحلیــل التكاثــر  وحســب دورة العنــف بھــدف   الحیـاة

التقریرو قد انخفض بنسبة    األقلھو ان نسبة عدد الضحایا من نوع عنف واحد على   من أبرز نتائج 
الى   باإلضافة.  2019في عام   في المائة 57الى   2009في عام  في المائة  63من  ، نقاط مئویة 6

نقاط  2و 9بنسبة   2019و  2009ذلك، انخفض معدل انتشار العنف النفسي والجسدي بین عامي 
نقاط مئویة  7و  5بینما ارتفع معدل انتشار العنف الجنسي واالقتصادي بنحو  ، مئویة على التوالي

  :يكترونلالرابط االمن خالل   تقریرالمن المعلومات یرجى الرجوع الى    للمزیدعلى التوالي.  
https://www.hcp.ma/file/219352 

 

  المرأة  ضد  العنف قیاس  مجموعة أدوات

 

اإلحصائیة   السیاساتوحدة أعدت  في ضوء المتطلبات الجدیدة ألجندة التنمیة المستدامة،  
قیاس العنف ضد المرأة وأدوات  لالستبیان العربي افي اإلسكوا  والتنسیق في شعبة اإلحصاء  

 شعبةومنظمة الصحة العالمیة    ، بالتعاون مع ھیئة األمم المتحدة للمرأةمستقل مسح  ك تنفیذه
 في األمم المتحدة.  اتاإلحصاء

  16-15األردن،  (الوكاالت والخبراء المعني بإحصاءات النوع االجتماعي في البلدان العربیة 
حول دعم تنفیذ مسح انتشار العنف ضد المرأة في    االجتماع) و2018  تشرین األول/أكتوبر

 ).2019ر  تشرین األول/أكتوب  17-15  مصر، (المنطقة العربیة 

قیاس العنف ضد المرأةالدلیل   نضمیت سئلة، األتعلیمات استیفاء  دلیل  و ، وأدوات تنفیذه  استبیان 
ات المیدانیات، حلقة عمل لتدریب الباحث  -ودلیل الباحثة إلجراء المقابالت، ودلیل المنسقة 

 خطة التحلیل الستخراج مجموعة مؤشرات األمم المتحدة حول العنف ضد المرأة.و

 

 

نتیجة  ھي  العنف ضد المرأة  قیاس مجموعة أدوات  اّن 
ورشة العمل  اجتماعات:   ةثالث للمباحثات التي جرت خالل

اإلقلیمیة حول قیاس مؤشرات التنمیة المستدامة عن العنف  
 أیار/مایو  9-7، المغرب(  ضد المرأة واستخدام الوقت

 الخامس لفریق العمل المشترك بین  االجتماع  )،  2018

 

https://elearning.unescwa.org/
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf
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تحسین استخدام إحصاءات  ل الرابعة  وطنیة ال  تدریبیة ال عملالرشة  و
 في مصر  النوع االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 
ورشة للسكان  وصندوق األمم المتحدة  وزارة التربیة والتعلیم  وسكوا  عقد المجلس القومي للمرأة بالتنسیق مع اإل

مصر خالل الفترة من   ، القاھرةفي  االجتماعيلتحسین استخدام إحصاءات النوع   الرابعة وطنیةال التدریبیة  عملال
 القاھرة.   ، مدینة نصر   -بمقر المجلس    2020تشرین الثاني/نوفمبر   15-18

وقد قامت الخبیرة الوطنیة   یم.وزارة التربیة والتعل فيوحدات تكافؤ الفرص  من    مشاركاً   15  ورشة العملحضر  
الذي طورتھ  حول إحصاءات النوع االجتماعي  العمليمنھاج الدلیل    باعتمادوفاء ماجد   االستاذةواإلقلیمیة لإلسكوا  

ھي: قضایا النوع االجتماعي؛ إحصاءات النوع االجتماعي؛ اإلطار  ووالذي یتألّف من خمس وحدات سكوا  اإل
النوع االجتماعي والمفاھیمي لتحلیل إحصاءات النوع االجتماعي؛ قیاس قضایا النوع االجتماعي؛  عرض بیانات 

 .بالوسائل المرئیة

مستندة إلى تعزیز القدرات الوطنیة في فھم قضایا النوع االجتماعي وتحلیلھا   ورشة العمل  تھدف  لوضع سیاسات 
باعتماد الطرق الدولیة في   على أدلة، وإنتاج وإدماج إحصاءات النوع االجتماعي وتعزیز الرصد واإلبالغ عنھا، 

الرابط  .  للمعاییر الدولیة الموصي بھا واعتماد الطرق الدولیة لقیاسھا قیاس المؤشرات وذلك لزیادة توافرھا وفقاً 
improve-workshop-training-national-4th-https://www.unescwa.org/events/egypt-لكتروني:  اإل

statistics-gender-use 

  

 

 

 

اإلعاقة بالتعاون مع    المرأة ذاتضخماً حول ظاھرة العنف ضد    قومي مسحٍ بأجراء   2020واإلحصاء عام  العامة  الجھاز المركزي للتعبئة  قام  
ودراسة مدى انتشار ظاھرة ، والذي یھدف إلى إظھار طبیعة وأشكال العنف ضد النساء والفتیات ذوات اإلعاقة سكواواإل  المجلس القومي للمرأة

 العنف ضدھم.  

  قاعدة  تم سحبھا من  مرأة ذات اإلعاقةإ  6000بعینة بلغ حجمھا  عاماً فأكثر،   18 اإلعاقة اللواتي تبلغ اعمارھنذوات   الدراسة النساء  توشمل
إعداد التقریر النھائي لنتائج المسح حیث من المقرر  "تكافل وكرامة". ویتم   التضامن االجتماعي للمرأة ذات اإلعاقة في برنامجوزارة    بیانات

 .2020عام   ھا في نھایةاإلعالن عن

 

 في مصر اإلعاقة العنف ضد المرأة ذات  مسح 

 

 

 

 

 في مصر مسح حول ظاھرة ختان االناث

 ألعضاءل  تشویھ ھوختان اإلناث  إن 
اآلالف  والذي تتعرض لھ االنثویة   التناسلیة

س  مارَ في مصر حیث ال یزال یُمن الفتیات 
ضمن التقالید الضارة في مصر على الرغم  

من الجھود التي تبذلھا الدولة والجمعیات  
 ھومنعِ  ھیماألھلیة منذ سنوات عدیدة لتجرِ 

 .صحة المرأةثار سلبیة على من آ لھ   مال

 

حصاء مسحاً میدانیاً ضخماً  واإلالعامة  الجھاز المركزي للتعبئة   أجرىمن ھذا المنطلق  
یھدف الى توفیر .  ناث في مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأةحول ظاھرة ختان اإل

لصیاغة  ومعبرة عن ظاھرة ختان اإلناث على الصعید الوطني  ةبیانات وإحصاءات دقیق
مبنیة على األدلة المستمَ  دة من الواقع بھدف القضاء نھائیاً  استراتیجیات وخطط تنفیذیة 

 .على تلك الظاھرة

مت عینة المسح لكي تعطي معلومات على  مِ أسرة وصُ  1800وقد بلغ حجم العینة  
(حضر/ریف) وعلى مستوى المحافظات، ویستھدف جمیع قلیمي  المستوى الوطني واإل

مراحل المسح  العمل بسنة). وجاري   49-15سرة في فئة العمر (السیدات والفتیات في األ
 .2021عام   المسح خاللالمقرر اإلعالن عن نتائج   ومنالمختلفة  

 

 

https://www.unescwa.org/our-work/gender-statistics-0
https://www.unescwa.org/events/egypt-4th-national-training-workshop-improve-use-gender-statistics
https://www.unescwa.org/events/egypt-4th-national-training-workshop-improve-use-gender-statistics

