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مؤشرات الهدف الخامسحساب
المساواة بين الجنسين





الهدف الخامس

ياتتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفت

هوبلحسب،فاإلنسانحقوقمنأساسياحقايمثلالوالفتياتالنساءضدالتمييزأشكالكافةعلىالقضاء

.المستدامةالتنميةبتحقيقالتعجيلفيحاسمعاملأيضا

لكفيوالفتياتالنساءضدللتمييزحدوضعإلىالهدفهذاخاللمنالمستدامةالتنميةأهدافوتهدف

رةبصوالمرأةحرمانمعالمناطق،بعضفيالعملسوقفيمساواةعدممنكبيرةأوجههناكتزالالإذ.مكان

.الوظائفعلىالحصولفيالمساواةمنمنتظمة



: الهدف الخامسشركاء العمل االحصائي في إنتاج مؤشرات 
المساواة بين الجنسين

اتتمويل إنتاج البيان

.الحكومات•

.المنظمات الدولية•

مستخدمي البيانات

الوزارات والهيئات •
.والمجلس القومي للمرأة

.األكاديميين•

.المنظمات غير الحكومية•

.المنظمات الدولية•

.مراكز األبحاث•

.القطاع الخاص•

.وسائل االعالم•

منتجي البيانات

أجهزة اإلحصاء •
.الوطنية

.البنك المركزي•

الوزارات والهيئات •
–م التربية والتعلي)

....(.-الصحة 

.القطاع الخاص•

.مراكز األبحاث•



المساواة بين الجنسين: مؤشرات الهدف الخامسمصادر البيانات ل

مصادر البيانات

.التعداد العام للسكان واإلسكان والمنشأت•

.التعداد االقتصادي•

.التعداد الزراعي•

.مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي•

.مسح استخدام الوقت•

.مسح الدخل واالنفاق واالستهالك•

.مسح القوى العاملة•

.المسح السكاني الصحي•

.السجالت االدارية•



الهدف الخامسمؤشرات 
المساواة بين الجنسين



المساواة بين الجنسين: غايات ومؤشرات الهدف الخامس

الهدف الخامس غايات9 مؤشر14



ألهداف التنمية المستدامةمؤشرات النوع االجتماعي وفقا  
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.القضاء على الفقر: الهدف األول

.القضاء على الجوع: الهدف الثاني

.الصحة الجيدة والرفاه: الهدف الثالث

.التعليم الجيد: الهدف الرابع

.المساواة بين الجنسين: الهدف الخامس

.العمل الالئق ونمو اإلقتصاد: الهدف الثامن

.الحد من أوجه عدم المساواة: الهدف العاشر

.مدن ومجتمعات محلية مستدامة: الهدف الحادي عشر

.العمل الُمناخي: الهدف الثالث عشر

.السالم والعدل والمؤسسات القوية: الهدف السادس عشر

.عقد الشراكات لتحقيق األهداف: الهدف السابع عشر



الخامس في جمهورية مصر العربيةالهدف موقف مؤشرات 

الهدف
عدد 

المؤشرات

عدد المؤشرات 

المتاحة

نسبة 

اإلتاحة

78.6%1411.المساواة بين الجنسين: الهدف الخامس



.بيان تفصيلى( 16)مؤشر بعدد ( 14)يبلغ عدد مؤشرات الهدف الخامس 

مؤشر له منهجية )مؤشرات في التصنيف األول 4تنقسم المؤشرات إلى تصنيفات مختلفة ، هناك عدد 

(.مؤشرات لها منهجية ولكن دون بيانات)مؤشرات في التصنيف الثاني 10، وهناك (وله بيانات

في كل تصنيفعدد المؤشراتالتصنيف

Tier I4التصنيف األول 

Tier II10التصنيف الثاني 

14اإلجمالي

تصنيف مؤشرات الهدف الخامس وفقا  لألمم المتحدة



Tierالجهات الراعية الدوليةاسم المؤشرالرمز

الجنسأساسعلىالتمييزوعدمالمساواةورصدوإنفاذتعزيزأجلمنال،أمقائمة،قانونيةأطرثمةكانإذاما5-1-1

UN Women, 

World Bank, 

OECD

Tier II

5-2-1
عشيرمنينفسأوجنسيأوبدنيلعنفتعرضنالالتيفوق،وماعشرةالخامسةفيوالفتياتالمعاشراتالنساءنسبة

والعمرالعنفشكلبحسبمصنفةالسابقة،شهرا  عشراإلثنىخاللسابق،أوحالي

UNICEF, UN 

Women, UNFPA, 

WHO, UNODC

Tier II

5-2-2
اإلثنىخاللالزوج،غيرأشخاصمنجنسيلعنفتعرضنالالتيفوقوماعشرةالخامسةفيوالفتياتالنساءنسبة

العنفحدوثومكانالعمربحسبالسابقة،شهرا  عشر

UNICEF, UN 

Women, UNFPA, 

WHO, UNODC

Tier II

5-3-1
الخامسةسنبلوغقبلبقرينارتبطنأوتزوجنوالالتيسنة،24و20بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة

عشرةالثامنةسنبلوغوقبلعشرة
UNICEF

Tier I

5-3-2
األعضاءبتر/تشويهلعمليةخضعنوالالتيعاما ،49و15بينأعمارهنتتراوحالالتيوالنساءالفتياتنسبة

العمربحسبالتناسلية،
UNICEF

Tier I

والمكانوالعمرالجنسبحسباألجر،المدفوعةغيرالرعايةوأعمالالمنزليةلألعمالالمخصصالوقتنسبة5-4-1
UNSD, UN 

Women

Tier II

المحليةالحكومات(ب)والوطنية،البرلمانات(أ)فيالنساءتشغلهاالتيالمقاعدنسبة5-5-1

IPU, UN WomenTier I الوطنية،البرلماناتفيالنساءتشغلهاالتيالمقاعدنسبةأ5-5-1

المحليةالحكوماتفيالنساءتشغلهاالتيالمقاعدنسبةب5-5-1



اسم المؤشرالرمز
الجهات الراعية 

الدولية

Tier

ILOTier Iاإلداريةالمناصبفيالنساءنسبة5-5-2

5-6-1
بشأنمستنيرةقراراتبأنفسهنيتخذنوالالتيسنة49وسنة15بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة

اإلنـجابيةبالصحةالمتعلقةوالرعايةالحمل،منعوسائلواستخدامالجنسية،العالقات
UNFPATier II

5-6-2
الرعايةخدماتعلىفأكثرسنة15سنفيالذينوالرجالالنساءحصولتكفلوأنظمةقوانينلديهاالتيالبلدانعدد

المساواةقدموعلىكاملنحوعلىواإلنـجـابيةالجنسيةالصحةمجالفيوالتثقيفوالمعلومات
UNFPATier II

1-أ-5
ببحسالزراعية،األراضيفيمضمونةحقوقلديهمأوزراعيةأراضيمتلكونالذينالمزارعينمجموعنسبة(أ)

الحيازةنوعبحسبالزراعية،األراضيفيالحقوقأصحابأوالمالّكبينالمرأةحصة(ب)والجنس،

FAOTier II
أ1-أ-5

بحسبالزراعية،األراضيفيمضمونةحقوقلديهمأوزراعيةأراضيمتلكونالذينالمزارعينمجموعنسبة

الجنس

الحيازةنوعبحسبالزراعية،األراضيفيالحقوقأصحابأوالمالّكبينالمرأةحصةب1-أ-5

2-أ-5
ملكيةفيالحقوقفيالمساواةللمرأة(العرفيالقانونذلكفيبما)القانونياإلطارفيهايكفلالتيالبلداننسبة

عليهاالسيطرةأو/واألراضي
FAOTier II

ITUTier IIالنوعحسبالمحمول،الهاتفيملكونالذيناألفرادنسبة1-ب-5

المرأةمكينوتالجنسينبينللمساواةالمرصودةالعامةالمخصصاتوتتبعلتخصيصنظملديهاالتيالبلداننسبة1-ج-5
UN Women, 

OECD, UNDP
Tier II



حساب مؤشرات الهدف الخامسمنهجية 
المساواة بين الجنسين



انمككلفيوالفتياتالنساءضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاء:1-5الغاية

ورصدوإنفاذتعزيزأجلمنال،أمقائمة،قانونيةأطرثمةكانإذاما:1-1-5المؤشـر

.الجنسأساسعلىالتمييزوعدمالمساواة

طريقة الحسابتعريف المؤشر

الراميةالحكومةجهودالمؤشرهذايقيس

فاذوإنتعزيزألجلمنالقانونيةاألطرلوضع

.الجنسينبينالمساواةورصد

وإنفاذزتعزيشأنهامنالتيالقانونيةاألطرتقييمعلىالمؤشريعتمد

نيون،الوطالنظراءالتقييمبهذاويقوم.الجنسينبينالمساواةورصد

للمرأة،الوطنيةاآلليةأو/والوطنيةاإلحصاءاتمكاتبفيهمبما

وذلكن،الجنسيبينالمساواةبشأنالباحثون/القانونيونوالممارسون

منمجاالتأربعةفيالأمبنعمسؤال45يضماستبيانباستخدام

العامة؛والحياةالجوهريةالقانونيةاألطر)1):القانونمجاالت

واالقتصادية؛واالستحقاقاتالعمالة(3)المرأة؛ضدالعنف(2)

.والعائلةالزواج(4)

نسبة"2-أ-5المؤشر:الصلةذاتالمؤشرات
فيابم)القانونياإلطارفيهايكفلالتيالبلدان

وقالحقفيالمساواةللمرأة(العرفيالقانونذلك
؛"عليهاالسيطرةأو/واألراضيملكيةفي



:يليماهياالستبيانعليهايحتويالتي45الاألسئلة

العامةوالحياةالجوهريةالقانونيةاألطر:1المجال

:تعزيز

لدستوريةااألحكامينتهككانإذاباطلهوفهلالدستور،بموجبصحيحا  قانونيا  مصدراالعرفيالقانونكانإذا.1

التمييز؟عدمأوبالمساواةالمتعلقة

األحكامكينتهكانإذاباطلهوفهلالدستور،بموجبصحيحا  قانونيا  مصدرا  الشخصيةاألحوالقانونكانإذا.2

التمييز؟عدمأوبالمساواةالمتعلقةالدستورية

المرأة؟ضدالمباشروغيرالمباشرالتمييزيحظرللتمييزقانونيوجدهل.3

تنفيذيةوتشريعية)وسياسيةعامةمناصبإلىالوصولوإمكانيةمتساويةبحقوقوالرجالالنساءتتمتعهل.4

؟(وقضائية

الوطني؟البرلمانفينسائيةكوتاهناكهل.5

الوطني؟للبرلمانالمرشحينلوائحفينسائيةكوتاهناكهل.6

وأطفالهم؟ألزواجهمالجنسيةمنحفيمتساويةبحقوقوالرجالالنساءتتمتعهل.7



ورصدانفاذ

على)جتماعياالالنوعأساسعلىالتمييزشكاوىبتلقيمكلفةمتخصصةمستقلةهيئةالقانونينشئهل.1

؟(مظالمأمينالمرأة،لحقوقلجنةاإلنسان،لحقوقوطنيةمؤسسةالمثال،سبيل

الجنائية؟المسائلفيمطلوبةالقانونيةالمساعدةهل.2

العائلية؟/المدنيةالشؤونفيمطلوبةالقانونيةالمساعدةهل.3

المحكمة؟فيالرجلبشهادةيؤخذمثلماالمرأةبشهادةيؤخذهل.4

االجتماعي؟بالنوعخاصةإحصاءاتنشرأو/وإنتاجصريحبشكلتتطلبقوانينهناكهل.5

ينالمرشحلوائحفيالنساءإلدراجحوافزأوللنساءالمقررةللكوتااالمتثاللعدمعقوباتهناكهل.6

الوطنية؟البرلمانيةلالنتخابات

تابعالعامةوالحياةالجوهريةالقانونيةاألطر:1المجال



المرأةضدالعنف:2المجال

تعزيز

الجسدي؟العنفيشملالمنزليالعنفبشأنتشريعهناكهل.1

الجنسي؟العنفيشملالمنزليالعنفبشأنتشريعهناكهل.2

العاطفي؟/النفسيالعنفيشملالمنزليالعنفبشأنتشريعهناكهل.3

االقتصادي؟/الماليالعنفيشملالمنزليالعنفبشأنتشريعهناكهل.4

تكنلمأبداأوالتهمإسقاطبعدالضحيةالجانيتزوجإذااالغتصابتهممواجهةمنالجناةتعفيأحكامهناكهل.5

التشريع؟فيموجودة

فيبداألمأنهاأمالشرف،بجرائميسمىماقضايافيالعقوباتبتخفيفتقضيالتياألحكامإزالةتمتهل.6

موجودةتكن  التشريع؟

االختراق؟أوالبدنيةالقوةإثباتإلىالحاجةدونمنالموافقة،عدمعلىاالغتصابقوانينتعتمدهل.7

الزوجي؟االغتصاببوضوحالتشريعاتتجرمهل.8

الجنسي؟التحرشخاصبشكليعالجتشريعهناكهل.9



إنفاذ ورصد

ف ضد المرأة من هل هناك التزامات في الميزانية تنص عليها الكيانات الحكومية لتنفيذ التشريعات التي تتناول العن.1

لة؟خالل إنشاء التزام على الحكومة بتوفير ميزانية أو تخصيص تمويل لتنفيذ البرامج أو األنشطة ذات الص

ف ضد المرأة عن هل هناك التزامات في الميزانية تنص عليها الكيانات الحكومية لتنفيذ التشريعات التي تتناول العن.2

لى أو حوافز لدعم المنظمات غير الحكومية في أنشطتها الرامية إ/ أو تمويل و / طريق تخصيص ميزانية محددة و 

التصدي للعنف ضد المرأة؟

مراجعة هل هناك خطة عمل أو سياسة وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة تشرف عليها آلية وطنية مكلفة بمراقبة و.3

التنفيذ؟ 

هل هناك خطة عمل أو سياسة وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة تتضمن أهدافا  ومقاييس محددة؟ .4

تابعالمرأةضدالعنف:2المجال



العمالة واالستحقاقات االقتصادية :3المجال 

تعزيز

هل ينص القانون على عدم التمييز على أساس الجنس في العمل؟.1

هل ينص القانون على المساواة في األجر عن العمل ذي القيمة المتساوية؟.2

هل يسمح القانون للمرأة بالقيام بنفس وظائف الرجل؟ .3

هل يسمح القانون للمرأة بالعمل في نفس ساعات الليل مع الرجال؟ .4

هل ينص القانون على إجازة أمومة أو إجازة أبوية متاحة لألمهات وفقا  لمعايير منظمة العمل الدولية؟.5

هل ينص القانون على إجازة أبوة أو إجازة أبوية مدفوعة األجر متاحة لآلباء أو الشركاء؟.6

إنفاذ ورصد 

هل هناك كيان عام يمكنه تلقي شكاوى بشأن التمييز بين الجنسين في العمل؟.1

هل رعاية األطفال متوفّرة أو مدعومة بشكل عالني؟ .2



الزواج والعائلة:4المجال 

تعزيز

سنة هو الحد األدنى لسن الزواج، دون استثناءات قانونية لكل من الرجال والنساء؟ 18هل .1

وطلب الطالق؟( أي الموافقة)هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في الزواج .2

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في الوصاية القانونية على أطفالهم أثناء الزواج وبعده؟.3

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في األهلية القانونية، بما في ذلك االعتراف برب األسرة أو رب العائلة؟.4

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في األهلية القانونية، بما في ذلك اختيار مكان العيش؟.5

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في األهلية القانونية، بما في ذلك اختيار المهنة؟.6

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في األهلية القانونية، بما في ذلك الحصول على بطاقة هوية؟.7

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في األهلية القانونية، بما في ذلك التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر؟.8

د الطالق؟هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في امتالك الممتلكات الزوجية والوصول إليها والسيطرة عليها، بما في ذلك عن.9

إنفاذ ورصد

هل الزواج تحت السن القانوني باطل أم قابل لإلبطال؟.1

هل هناك محاكم مخصصة للعائالت؟ .2



الجنسينبينالمساواةورصدوإنفاذتعزيزعلىتعملالتيالقانونيةاألطرتقييمإلىالمؤشرويستند

فيالأمنعمعلىمقتصرةبإجابات45يضماستبيانمنالمستمدةالقانونمجاالتمنسؤاال  باستخدام

علىاباتاإلجترميزيتم،الجنسينبينالمساواةبشأنالدوليةوالسياساتالقانونياإلطارمجاالتأربعة

غيرالمتوسطهيالتسجيلمنهجية.الوصفرنعم1بالنقاطفتُحتَسبال،أمبنعمببساطةباإلجابةاألسئلة

:بواسطةمحسوبةالقانونمجاالتمنمجالكلفيلألسئلةالمرجح

1-1-5منهجية حساب المؤشر 



1-1-5تطبيق عملي على حساب المؤشر 

العمالة واالستحقاقات االقتصادية :3المجال 

:أسئلة، وبالتالي يتم حساب المؤشر وفقا  للمجال الثالث كالتالي8المجال الثالث مكون من عدد 

𝑨𝟑 =
𝒒𝟏 + 𝒒𝟐 + 𝒒𝟑 + 𝒒𝟒 + 𝒒𝟓 + 𝒒𝟔 + 𝒒𝟕 + 𝒒𝟖

𝒎𝒊

:عند استيفاء اجابات األسئلة الثمانية كانت االجابات كالتالي: مثال

𝑨𝟑=
𝟏+𝟏+𝟏+𝟎+𝟎+𝟏+𝟏+𝟏

𝟖
= 0.75                        75%

.وبالمثل في باقي المجاالت



نظرة عامة حول مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي

الضغوطلزيادةنتيجةيومبعديومابالعالمالعنفموجاتتتزايد

الشأنهذافيوللمرأةواالجتماعية،والسياسةاالقتصادية

ظاهرةعدوتله،كضحيةولكنللعنفكمرتكبةليساألكبرالنصيب

رهالظاههذهوتنتشراإلنسانلحقوقإنتهاكا  المرأةضدالعنف

أوالمنخفضالدخلذاتسواءالبلدانجميعفىواسعنطاقعلى

المىالعالصعيدعلىالمؤشراتآخروتشيرالمرتفعأوالمتوسط

تتعرضالعالمأنحاءجميعفىنساءثالثكلبينمنأنهإلى

زوجاليدعلىمعا  كليهماأوالجنسىأوالبدنىللعنفإماواحدة

.(2016العالميةالصحةمنظمة)آخرشخصيدعلىأو



تابعنظرة عامة حول مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي 

عاماءواالحصللتعبئةالمركزيالجهازأجراهاالجتماعىالنوععلىالقائمللعنفاإلقتصاديةالتكلفةمسح

.UNFPAللسكانالمتحدةاالمموصندوقللمرأة،القوميالمجلسمعبالتعاون2015

منمكونةعينةعلىأجرىوالذي2015االجتماعيالنوععلىالقائمللعنفاالقتصاديةالتكلفةمسح

اتتقديرذلكفيبماالوطنيالمستوىعنتعبرتقديراتلتعطيالمسحعينةوصممتأسرة،21448

فريالبحري،الوجهحضرالحضرية،المحافظات:أقاليمخمسةعلىموزعةحده،علىكلوالريفللحضر

عيشيإذالعينةمنالحدودمحافظاتواستبعدتالقبلي،الوجهوريفالقبلي،الوجهحضرالبحري،الوجه

صممتوقدالوطنية،التقديراتعلىاليؤثراستبعادهافإنثمومنالسكان،إجماليمن٪1منأقلفيها

فياءالنسهنالمسحعينةتشملهنالآلتيالمؤهالتوالنساءالمحافظات،مستوىعلىممثلةلتكونالعينة

.معهاالمقابلهإلجراءأسرةكلمنفقطواحدةمؤهلةأمرأةإختياروتم،(سنة64–18)العمريةالفئة



تابعنظرة عامة حول مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي 

تكلفة مباشرة 

مادية
تكلفةلمثنقديا املدفوعةالفعليةالنفقات
كلفةتواملواصالت،والعالجالصحيةاخلدمات

دورةتكلفوالقضائية،القانونيةاإلجراءات
إليهاجأتلالىتالبديلةواملنازلاالستضافة

.املعنفة

معنوية

قيمةهلاليسولكنللعنفمباشرةنتيجة
واملعاانةاألملمثلنقدية

تكلفة غري مباشرة

مادية
سوبةحمولكنهااالقتصاديفنقديةقيمةهلا

البديلةالفرصتكلفةاهناعلى

معنوية
هلايسولللعنفمباشرةغرينتيجة
لنفسيااألثرمثلنقدية؛قيمةأيضاا 

األطفالعلىالسليب

تكلفة العنف ضد املرأة



امالعالمجالينفيوالفتياتالنساءجميعضدالعنفأشكالجميععلىالقضاء:2-5الغاية

.االستغاللأنواعمنذلكوغيرالجنسيواالستغاللبهناالتجارذلكفيبماوالخاص،

تعرضنالالتيفوق،وماعشرةالخامسةيفوالفتياتاملتزوجاتالنساءنسبة:1-2-5املؤشـر
فةمصنالسابقة،شهرًاعشراإلثنىخاللسابق،أوحاليزوجمننفسيأوجنسيأوبدنيلعنف

.والعمرالعنفشكلبحسب

طريقة الحسابتعريف المؤشر

زوجاتالمتللنساءالمئويةالنسبةالمؤشرهذايقيس

الالتيفوق،وماعشرةالخامسةفيوالفتيات

جزومننفسيأوجنسيأوجسديلعنفتعّرضن

.السابقةشهرا  عشراإلثنىخاللسابق،أوحالي

سنيفالزواجلهنالسابقالنساءعددبقسمةحسابهويتم

جزئتهتيتملعنفتعّرضنوالالتيفوقوماعشرةالخامسة

ق،سابأوحاليزوجقبلمن(نفسيجنسي،جسدي،)إلى

عددإجماليعلىمقسوما  السابقةشهرا  عشراإلثنىخالل

.100فيمضروبا  الزواجلهنالسابقالنساء



مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

لعنفتعّرضنوالالتيفوقوماعشرةالخامسةسنفيالزواجلهنالسابقوالفتياتالنساءعدد
ةالسابقشهرا  عشراإلثنىخاللسابق،أوحاليزوجقبلمننفسيجنسي،،جسديإلىيقسم

∙
∙

الزواجلهنالسابقوالفتياتالنساءعدد
*100

طريقة الحساب

:يتم تقسيم العنف إلى

عنف جسدي-

عنف جنسي-

عنف نفسي-

أو جنسي/ عنف جسدي و-

أو نفسي/ عنف جسدي،جنسي و-



مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

لعنفتعّرضنوالالتيفوقوماعشرةالخامسةسنفيالزواجلهنالسابقوالفتياتالنساءعدد
ةالسابقشهرا  عشراإلثنىخاللسابق،أوحاليزوجقبلمنجسدي

∙
∙

الزواجلهنالسابقفوقفماسنة15والفتياتالنساءعدد
*100

مثال عملي

سيدة ، وكان 18000سنة فما فوق السابق لهن الزواج 15إذا كان عدد النساء : مثال

ي عدد النساء والفتياات الساابق لهان الازواج فاي سان الخامساة عشارة وماا فاوق والالتا

بقة تعرضان لعناف جسادي ماان قبال زوج حاالي أو ساابق خااالل االثناى عشار شاهرا  السااا

ساوف سيدة، فاإن نسابة النسااء والفتياات الالتاي تعرضان لعناف جسادي5570للمسح

:تكون كالتالي

𝟓𝟓𝟕𝟎

𝟏𝟖𝟎𝟎𝟎
Excelتطبيق على برنامج %                        30.9= 100* 



والالتي تعرضن للعنف من قِبل 64-18نسبة النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية 

في مصر2015الزوج خالل األثنى عشر شهرا  السابقة للمسح وفقا  لنوع العنف و العمر عام 
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والالتي تعرضن للعنف من قِبل 64-18نسبة النساء السابق لهن الزواج في الفئة العمرية 

في مصر2015الزوج خالل األثنى عشر شهرا  السابقة للمسح وفقا  لنوع العنف و العمر عام 
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عنف بدني وجنسي عنف بدني وجنسي ونفسي عنف بدني أو جنسي عنف بدني أو جنسي أو نفسي

.2015االجتماعيالنوععلىالقائمللعنفاالقتصاديةالتكلفةمسح-واإلحصاءالعامةللتعبئةالمركزيالجهاز:المصدر



امالعالمجالينفيوالفتياتالنساءجميعضدالعنفأشكالجميععلىالقضاء:2-5الغاية

.االستغاللأنواعمنذلكوغيرالجنسيواالستغاللبهناالتجارذلكفيبماوالخاص،

غيراصأشخمنجنسيلعنفتعرضنالالتيفوقفماعشرالخامسةفيوالفتياتالنساءنسبة:2-2-5املؤشـر

.العنفحدوثومكانالعمربحسبمصنفةالسابقة،شهرا  عشرثنىالاخالل،الزوج

طريقة الحسابتعريف المؤشر

وماةعشرالخامسةفيوالفتياتالنساءنسبةهو

صأشخامنجنسيلعنفتعّرضنالالتيفوق

،السابقةشهرا  عشراإلثنىخاللالزوج،غير

.العنفحدوثومكانالعمربحسب

قفوفماعشرةالخامسةفيوالفتياتالنساءعدد

غيرأشخاصمنجنسيلعنفتعّرضنوالالتي

علىمقسومالسابقةشهرا  عشراإلثنيخاللالزوج،

ا  مضروبالسكانمنوالفتياتالنساءعددإجمالي

.100في



مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

لعنفتعّرضنوالالتيفوقوماعشرةالخامسةسنفيوالفتياتالنساءعدد
ةالسابقشهرا  عشراإلثنىخالل،الزوجغيرأشخاصمنجنسي

∙
∙

فوقوماعشرةالخامسةسنفيوالفتياتالنساءعدد
*100

طريقة الحساب

Excelتطبيق على برنامج



الالتي تعرضن لعنف جنسي من ( سنة64-18)بلغت نسبة النساء و الفتيات في الفئة العمرية من 

.في مصر2015عام % 1.1أشخاص غير الزوج خالل اإلثنى عشر شهرا  السابقة 

لعنفتعرضنالالتيفوقفماعشرالخامسةفيوالفتياتالنساءنسبة:2-2-5المؤشـرتابع

ومكانالعمربحسبمصنفةالسابقة،شهرا  عشراثنىخاللالزوج،غيرأشخاصمنجنسي

.العنفحدوث

. تماعييتم حساب هذا المؤشر من بيانات مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع االج



تزوجنوالالتيسنة،24و20بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة:1-3-5المؤشر

.عشرالثامنةسنبلوغوقبلعشرالخامسةسنبلوغقبلبزوجارتبطنأو

كرالمبوالزواجاألطفالزواجقبيلمنالضارة،الممارساتجميععلىالقضاء:3-5الغاية

.لإلناثالتناسليةاالعضاءوتشويهالقسرىوالزواج

طريقة الحسابتعريف المؤشر

ينبأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبةهو

سنقبلتزوجنوالالتيسنة24و20

.عشرالثامنةبلوغهنوقبلعشرةالخامسة

20بينأعمارهنتبلغالالتيالنساءعدد

الخامسةقبلتزوجنوالالتيسنة24و

منعشرةالثامنةقبلأو)السنمنعشرة

لغتبالالتيالنساءعددعلىمقسوم(السن

السكانمنسنة24و20بينأعمارهن

.100بمضروب



مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي يتم حساب هذا المؤشر من بيانات 

طريقة الحساب

Excelتطبيق على برنامج 

قبلتزوجنوالالتيسنة 24و 20بينأعمارهنتبلغالالتيالنساءعدد

السنمنعشرةالثامنةقبلأوالسنمنعشرةالخامسة

سنة 24و 20بينأعمارهنتبلغالالتيالنساءعدد

X 100

تزوجنوالالتيسنة،24و20بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة:1-3-5المؤشر

.عشرالثامنةسنبلوغوقبلعشرالخامسةسنبلوغقبلبزوجارتبطنأو



قبلمرةألولتزوجنوالالتيسنة24و20بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة

.%20.6عشرالثامنةبلوغ

سنة،24و20بينأعمارهنتتراوحالالتيالنساءنسبة:1-3-5المؤشرتابع

لثامنةاسنبلوغوقبلعشرالخامسةسنبلوغقبلبقرينارتبطنأوتزوجنوالالتي

.مصرفيعشر

. تماعييتم حساب هذا المؤشر من بيانات مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع االج



كراً 
ش 


