
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                  

                                                  

                                                               

 

 منهجية عمل اإلستراتيجية

وضععا اسععتراتيجية ةوميععة متللمصععة ظصترعع   ظ ععل ر  

اظزواج اظمبلر في مرر  ته ف  إظى بنلء ثقلفة تشجا 

اإلرتقعععلء باعععا اظمعععوامت فعععي اظتمتعععا بععع عصى مسعععتو  

عصععى نهععا تشععلرلي يضععمت  مملععت مععت اظرععاة ت تمعع 

في إملر اظتنميعة اظشعلمصة  ،ت لوت لل األمراف اظفلعصة

 .وخصا منلخ يؤمت بلظقضية اظسللنية

 

اظتاعع يل   إاعع   تمثععل  ععل ر  اظععزواج اظمبلععر 

اظرئيسية ظإلرتقلء بلظخرلئص اظسللنية وضعبم 

 ،برعفة سسلسعية ،اظزيل   اظسعللنية واظتعي تنتشعر

بععيت اظفقععراء وتععورر اظفقععر، بععلظر   مععت لععل 

اظمجهععو ا  اظتععي تمعع  فععي اظ قعع يت اظملضععييت 

في مجلل اظسللت وتن ي  األسر   ص  اظمشعلصة 

اظسععللنية تمثععل تاعع يلا لبيععراا سمععل  جهععو  اظتنميععة 

فعععي  عععل اظتاععع يل  ا ةترعععل ية . فعععي مرعععر

وا جتملعيععة واظسيلسععية اظتععي تمععر بهععل مرععر 

اظسعللنية معت ععيء يصعته  لعل تمثصه اظزيل    ومل

جهو  اظتنمية والجعة مرعر ظإلرتقعلء  بثروتهعل 

اظبشععععرية خلرععععة مععععت اظنسععععلء ظعععع ع  اظجهععععو  

فقعععع  ةعععععل   ،اظمؤسسععععية واظشععععرالة اظمجتم يعععععة

اظمجصعععل اظقعععومي ظصسعععللت بوضعععا إسعععتراتيجية 

ةومية متللمصعة ظصترع   ظقضعية اظعزواج اظمبلعر 

فعي  عصى نوعية وت  ا  اظسللت سصبلا واظتي تؤثر 

 ولخمو  سسلسععية فععي تاقيععا األ عع اف،مرععر

 .اإلنملئية واظتر   ظصمشلصة اظسللنية

 

 المبكر للحد من الزواج  المصريةاالستراتيجية

 للمرة الثانية

 
 

 "النوع االجتماعي في أرقام" نشرة االسكوا

 

 

 المحتويات
 
 

 اإلصدار  اإلسكوا تطلق

النوع "الثالث من 

 "االجتماعي في أرقام
 

  مصر تطلق

االستراتيجية الوطنية 

 للحد من الزواج المبكر

 

  إطالق االستراتيجية

الوطنية لمناهضة العنف 

 ضد المرأة في مصر

 

 اإلعالم في  وسائل

 خدمة اإلحصاء 
 

o بيان صحفي للبنان 
 
o بيان صحفي لقطر 

 
 6العدد 

 4102ديسمبر / كانون الثاني

 لمناهضة العنف ضد المرأة مصرية االستراتيجية ال

مبقلا ظصاقوا اظتي لفصهعل اظ سعتور اظمرعر  ظصمعرس  اظمرعرية فعي اظاعا بعلظتمتا بايعل  

خلظيععة مععت اظ نععف واظتععزا  اظ وظععة بامليععة اظمععرس  مععت للفععة سشععللل اظ نععف، ون ععراا ظمععل 

األخيعر  واظتعي تمثعل خعروج ععت  اآلونعة يشه ه اظمجتما معت تفعلة  ظهعاه اظ عل ر  فعي 

اظومنيعة اظتعي تقعا عصعى  بلظمسعؤوظية وإيملنلا . رر عل ا  وتقلظي  وسخالا اظش ي اظم

 عاه اظ عل ر ، وفعي  عاا اإلمعلر ةعل  اظمجصعل اظقعومي  ظمواجهعة للفة اظجهل  اظم نيعة 

ظصمرس   بلظت لوت ما  يئة األم  اظمتا   ظصمعرس  بعالمالا اإلسعتراتيجية اظومنيعة ظصقضعلء 

 .عصى للفة سشللل اظ نف ض  اظمرس 

 :مالور سسلسية ثالثة ترتلز ا ستراتيجية عصى  

 :الوقاية - س
 تنمية الوعى المصري العام والثقافة الشعبية من خالل برامج التوعية والتعليم -1

وجذور  تحليل الظاهرة من الجانب االجتماعي واالقتصادي لوضع برامج وخطط للتعامل مع أصل  -2

 ؛المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف

  :الحماية - ب
 ؛تفعيل التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور -1
 ؛تطوير آليات التنسيق ونظم اإلحالة -2

 .التوعية بالقوانين وتبسيط اإلجراءات وتيسير الوصول الى الخدمات القانونية وسرعة اإلنجاز -3

 :التدخالت - ج
 ؛توفيرخدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات -1

  ؛تطوير برامج العالج والتأهيل لمرتكبى العنف -2
 .توفير مراكز إيواء واستضافة كافية للمعنفات -3

 

 

 

 

في ب اية عل  سمصق  ش بة اإلارلء في اإلسلوا 

اإلر ار اظثلظر مت نشر  اظنوع اإلاتملعي  5112

إضلفة اظرسو  اظبيلنية إظى   في سرةل  اير عم  

 اظنوع ةضليلاظى  لورعمصية اظتظتسهيل  اظتاصيصية 

. 5112 عل ظبيلنل   اظ ربية اظمنمقة في ا جتملعي

 اظ ربية اظقضليل سيلا اإلارلء ش بةعرض   لمل

مؤشرا  اظنوع  نشر خالل متواظرجل  ظصمرس 

 ما إةرانهل خالل مت سملت وايثمل ،ا جتملعي

 واظتي اظرصة اا  اظومنية واظمملرسل  اظسيلسل 

 ةلبصة و وظية ومنية مرل ر مت تجمي هل ت 

 .ظصمقلرنة

اقوا : عشر  فرول  يمت تتلوت  اه اظنشر  

 اإلنسلت، اظخرلئص اظ يمو رافية ظصسللت، اظفقر 

، اظت صي  واظت ص ، اظنفوا واظسصمة ورنا واظالمسلوا 

اظقرار، بلإلضلفة إظى  اظ نف ض  اظمرس ، اظراة، 

اظالجئوت، اظ مل ب جر وبال سجر واظبار 

  . واظتموير

 

 

 

 :متوفر  عصى اظموةا ا ظلتروني اظتلظياظنشر  
 http://www.escwa.un.org/divisions/scu/genderinfigures/index.asp 
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 :اظ راسة متوفر  عصى اظموةا ا ظلتروني اظتلظي
http://www.women.jo/ar/documents.php 

يتكون  النموذج الوطني من أربعة محاور رئيسية هي 

 

واإلارلء ، سر ر  وزار  اظتخميم اظتنمو  مليو مت لل عل /سيلرمت شهر  21 واظا  يرل فبمنلسبة اظيو  اظ لظمي ظوةف اظت خيت 
عصى بلظت لوت ما اظمجصل األ 5112ي تم  عصى نتلئا اظمسح اظ لظمي  ستهالك اظتبغ بيت اظبلظغيت اظا  ت  تنفياه عل   رافيلا  بيلنلا 

ومتلب ة ( اظتبغ اظم خت و ير اظم خت)ينفا بمنهجية ةيلسية ظرر  ت لمي اظتبغ بيت اظبلظغيت  لا علظمي اا  اا اظمسح م يلري تبر و .ظصراة
  .ة ر  اظبص ات عصى ترمي  وتنفيا وتقيي  براما مللفاة اظتبغ ونتلئا اظمسح ت ززسلسية ظمللفاة استهالله، اظمؤشرا  األ

 :ونست رض  نل س   اظنتلئا اا  اظ الةة برس  اظسيلسل 
 
 التبغ الستهالك االقتصادياألثر  

س لر سمل س. سيجلر  51لاير ةمر  ظص صبة اظتي تاو  عصى ( 1105)نفلا اظم خنيت اظالظييت عصى اظسجلئر اظمرن ة  و إللت متوسم 
 .فقم مت م  ل  خل اظفر  اظقومي% 102عصبة مت اظسجلئر اظمرن ة ت ل ل  111اير إت تلصفة  اظتبغ في ةمر ت   رخيرة ج اا 

 ير  مت% 9.08مت اظقمرييت و % 9808)زيل   اظضرائي عصى منتجل  اظتبغ % 9208بنسبة ويؤي   لظبية اظمشلرليت في اظمسح  
 (.اظقمرييت

 

 نتائج المسح العالمي الستهالك التبغ بين البالغين عنقطرالبيان الصحفي ل

مجتما اير اظسصمة اظالورية  ي اظمسيمر ، واير اظرجل  و رسل األسر  اتى وظو للت في 
علجزاا سو علمالا مت اظ مل، نج  اظمرس  ضمت  رمية األسر ، اتى وظو للن  امرس  منتجة، في 

 .اظمرتبة اظثلنية ب   وجو  س  رجل سو سايلنلا مفل الر  اخل األسر 
مت مجموع % 802ت سربلي األسر    مت اظنسلء، مل يشلل م% 12تشير اظنتلئا إظى ست اواظي 

 .يقمت ما  شخص سخر% .5منهت يقمت بمفر  ّت و% 21: اظنسلء في ظبنلت 
 
 

 في خدمة اإلحصاء وسائل اإلعالم                    

ي تبر وسيصة إخبلرية وسلئل اإلعال  إستخ ا   إت 

اظتصفزيوت إستراتيجية مت خالل ع   وسلئم مثل 

واإلااعة واظراف واظك ظصتوعية وتشجيا اظنقلش اظ ل  

وتوظي   ع  اظمجتما اظماصي إلجراء تغييرا  في 

اظ عو  اظى ةضليل اظمسلوا   اظم ليير واظسيلسل  ومنهل

تبل ل نتلئا  فالت .  بيت اظجنسيت وتمليت اظمرس  

إلخبلر  اإلعال  اظباور اظومنية مت خالل وسلئل 

وعلمة اظجمهور ظصمشلرلة  اظسيلسل  جميا رلن ي 

 .اظتغييرا  وضا بشلل للمل في 

تاسيت اظ لظ  اظا  ن يش  إظى اظمنهجية اظتي تؤ   
وسلئل اإلعال  في  وتستخ   ب ض اظبص ات .فيه

 ظمس ظة ورف بسيم  واظك ب رض خ مة اإلارلء
ومبلشر مت خالل ةضية م ينة بشلل سصل سو 

اظبيلنية وسلئل توضياية للظرسو  واإلارلءا  
 .به ف توعية اظنلل عصى اظقضليل اظرا نة

 

  البيان الصحفي للبنان

 طوعاً أم قسراً؟! رّبات أسر

 

 

74% 

11% 

9% 
6% 

 نسبة ربات األسر بحسب الحالة الزواجية

 سرمصة

 ظ  يسبا ظهل اظزواج

 متزوجة 

 ممصقة

 إنهن مسّنات
يب و ست اظتق   في اظ مر  و عنرر 
سسلسي يسه  في توظّي اظمرس  مسؤوظية 

مت اظنسلء ربل   .2%ةهنلك األسر ، 
 .اظستيتاألسر ة  تخميت عمر 

 
 ربات أسر أرامل

مت ربل  األسر  ت مت اظصواتي % .8
فق ت سزواجهت، و اا سبي اجتملعي 
فرضه اظواةا إا ج صهل ربة سسر  في 

 . يلي اظزوج، س  ري األسر  اظتقصي  
 

 غير ناشطات اقتصادياً 
مت ربل  األسر  ت  ير % 88

نلشمل  اةترل يل ألسبلي مت     منهل 
لتفلء اظمل   سو اظتفرغ ظصمنزل سو ا 

اظمرض سو ة  سنهيت نشلمهت ا ةترل   
 .موعلا 

 
 مستواهن التعليمي متدن  

اظت صي   تصقيت مت ربل  األسر% .5

لونهل . منهت سميل % 25وا بت ائي، 

ربة سسر ، إنّمل  و سمٌر ة  تلوت 

اظ روف ا جتملعية ة  فرضته ر   

فما مراج ة . إرا تهل سو إرا   اظمجتما

ا جتملعية ظرّبل  األسر ظت  اظخرلئص

نج  بلإلجملل اظمرس  اظمنتجة اظقل ر  عصى 

إعلظة سسرتهل بل امرس  تاتلج إظى مت 

 .يرعل ل وي يصهل
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مستهلكوا التبغ غير املدخن  مدخنوا الشيشة حاليا مدخنو السجائر حاليا مستهلكوا التبغ حاليا

 حاليا

الذين اشتروا سجارة 

الكترونية أو شاهدوا أحد 
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