
العنف ضد المرأة: الجلسة الثانيه 

مصر :اسم البلد

ي البلدان االجتماع الخامس المشترك بين فريق الخبراء والوكاالت المعنية بإحصاءات النوع االجتماعي ف

2018أكتوبر16-15العربية 

رةالمعاشلهنسبقاللواتيفوقوماعشرةالخامسةفيوالفتياتالنساءنسبة:1-2-5:رالمؤش

السابقة،شهرا  عشراالثنيخاللسابق،أوحاليشريكمننفسيأوجنسيأوجسديلعنفوتعّرضن

والعمرالعنفشكلبحسبمصنفة



التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوعمسح وصف
2015اإلجتماعي مصر 

 2015مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر:المسحاسم

2015:السنة

 89,000,000: 2015السكان عدد

 21448:العينةحجم



المسح  االعتبارات االخالقية واعتبارات السالمة التي طبقت في

( .WHO 2001) المرأة  في بحوث  العنف المنزلي ضد وسالمة باألخالقيات منظمة الصحة العالمية الخاصة طبقت توصيات 

 أحععوال المععرأة »أي تغييععر أسععم المسععح ولععى  مسععح دراسععة « ألحععوال المععرأة المصععرية» وضعععت الدراسععة فععي وطععار اونهععا دراسععة

.« المصرية

واحدة عشعوائيا  بسسعتخدا  تم أختيار أمرأة واحدة مؤهلة من ال أسرة وفي حالة األسر التي تضم أاثر من أمرأة مؤهلة أختيرت أمرأة

.وودمجت في وستمارة األسرة”Kish Gird “طريقة اش 

ة عبعارات حصلت الباحثات على موافقة المشاراات على وجراء المقابلة بعد وطالعهن علعى طبيعتهعا، امعا اانعت الباحثعة تقعرأ للمشعارا

.وضافية مع بداية ال فصل متعلق بالعنف ضد المراة لطمانتها بشان سرية وجابتها

 وعد  حضور اي فرد المقابلة حتى االطفال االابر من سنة وجراء المقابلة في مكان آمن ،.

 لحالعة ععن لتسعلل المشعاراة فعي هع   ا. تدربت الباحثات على تغيير موضوع المناقشة وذا قاطع المقابلة أي فرد ، بما في ذلعك األطفعال

.موضوع وقل حساسية ، وتخبر الباحثة المشاراة مسبقا  بلنها ستناقش معها ه ا الموضوع وذا قاطع وي فرد المقابلة



2015(ECGBVS)مسحاألسئلة التي تم تحديدها من

العنف النفسي



2015(ECGBVS)مسحاألسئلة التي تم تحديدها من

العنف الجسدي



2015(ECGBVS)مسحاألسئلة التي تم تحديدها من

العنف الجنسي



1-2-5تعريف المؤشر 

وماعشرةالخامسةفيوالفتياتالمعاشراتللنساءالمئويةالنسبةهو

شيرعمننفسيأوجنسيأوجسديلعنفتعّرضنالالتيفوق،

السابقةشهرا ًعشراالثنيخاللسابق،أوحالي



(عنف نفسي) 1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

البسط
لهنسبقاللواتي(سنة64-18)العمريةالفئةفيالنساءعدد•

خالل،سابقأوحاليشريكمننفسيلعنفوتعّرضنالزواج
المسحعلىالسابقةشهرا ًعشراالثني

64-18(العمريةالفئةفيالنساءمنالكليعددال•المقام 
(سنة

*100



(عنف نفسي)1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

4044•البسط

18100•المقام 

*100

%22.3= 1-2-5قيمة المؤشر بلغت على المستوى الوطني 



(عنف جسدي)1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

البسط
سبقاللواتي(سنة64-18)العمريةالفئةفيالنساءعدد•

أوحاليشريكمنجسديلعنفوتعّرضنالزواجالهن
المسحعلىالسابقةشهرا ًعشراالثنيخاللسابق،

64-18(العمريةالفئةفيالنساءمنالكليعددال•المقام 
(سنة

*100



(عنف جسدي) 1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

2144•البسط

18100•المقام 

*100

%11.8= 1-2-5قيمة المؤشر بلغت على المستوى الوطني 



(عنف جنسي) 1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

البسط
سبقاللواتي(سنة64-18)العمريةالفئةفيالنساءعدد•

أوحاليشريكمنجنسيلعنفوتعّرضنالزواجلهن
.المسحعلىالسابقةشهرا ًعشراالثنيخاللسابق،

64-18)العمريةالفئةفيالنساءمنالكليعددال•المقام 
(سنة

*100



1-2-5اآللية الوطنية في احتساب المؤشر 

1170•البسط

18100•المقام 

*100

%6.5= 1-2-5قيمة المؤشر بلغت على المستوى الوطني 



: مستوى تطبيق المؤشر 

: علىهذا المؤشر حسابيمكن

ريف/ حضر : اإلقامة 

وجه قبلي/ وجة بحري/ محافظات حضرية : مناطق 

.الفئات العمرية 

.الحالة االجتماعية

.الحالة العملية 

.الحالة التعليمية

.مستوى الثروة

اشكال العنف




