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اإلجتماعي مصر 2015



ب

المحتوى
اإلعداد ................................................... د

فريق عمل الدراسة ................................... ه

شكر ..................................................... و

تمهيد .................................................... ز

1-  مقدمة .............................................. 5

1-1 نظرة عامة على العنف القائم على النوع 
االجتماعي .............................................. 5

1-2 المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالعنف 
القائم على النوع االجتماعي وحساب التكلفة 

والمستخدمة في هذه الدراسة ..................... 6

1-2-1 العنف القائم على النوع االجتماعي ....... 6

1-2-2 تكاليف العنف ضد المرأة .................... 7

1-3 أهداف المسح .................................... 7

2-  إجراءات تنفيذ الدراسة .......................... 11

2-1 األنشطة التحضيرية ............................ 11

2-2 شرح تفصيلي إلجراءات تنفيذ الدراسة ..... 12

2-2-1 تصميم العينة واختيار أفرادها ............. 12

2-2-2 تصميم االستبيانات ........................ 12

2-2-3 التجربة القبلية ................................ 13

2-2-4 أنشطة جمع البيانات ........................ 13

2-2-5 االعتبارات األخالقية واعتبارات السالمة . 14

2-2-6 أنشطة معالجة البيانات ..................... 14

2-2-7 معدالت االستجابة .......................... 15

2-2-8 توثيق وقائع العنف ......................... 15

3-  خصائص النساء المشاركات في الدراسة ... 19

3 - 1 الخصائص األساسية للمشاركات .......... 20

3 - 2 العالقة بين المستوى التعليمي والخصائص 
األساسية ............................................. 24

3 - 3 العمل .......................................... 26

3 - 3 - 1 حالة العمل ................................ 26

3 - 3 - 2 نوع العمل ................................. 29

3 - 3 - 3 خصائص العمل .......................... 31

3 - 3 - 4 دخل المرأة وملكية األصول 
والممتلكات  .......................................... 32

4- حالة الصحة اإلنجابية والصحة 

العامة للنساء ........................................ 37

4-1 الصحة العامة ................................... 37

4-1-1 مدى انتشار المشاكل الصحية ............. 38

4-1-2 مدى انتشار األمراض المزمنة تبعًا 
للخصائص األساسية ............................... 38

4-1-3 الضغوط النفسية ........................... 40

4-1-4 تغطية التأمين الصحي ..................... 41

4-2 الصحة اإلنجابية ................................. 43

4-2-1 حاالت اإلجهاض والمواليد الموتى ...... 43

4-2-2 استخدام وسائل تنظيم األسرة ........... 44

5-0 الممارسات التقليدية الضارة 
بالنساء والفتيات .................................... 51

5-1 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان 
اإلناث( ................................................ 51

5–2 الزواج الجبري .................................... 53

5-3 الزواج المبكر ..................................... 57

6-0 العنف على يد الزوج والخطيب ............... 65

6-1 العوامل المرتبطة بالعنف المقترف على يد 
الزوج  .................................................. 66

رات النساء عن مشروعية السيطرة  6-1-1 تصوُّ
الذكورية ............................................... 66

هات النساء إزاء ضرب الزوجات ........ 68 6-1-2 توجُّ

6-1-3 السلوكيات التحكمية من جانب الزوج ..... 72

6-1-4 التحكم المالي ................................ 75

6-2 انتشار العنف على يد الزوج والخطيب ...... 78

6-2-1 مستوى انتشار العنف على يد الزوج ..... 79

6-2-2 مستوى انتشار العنف على يد الخطيب .. 82

6-3 العنف الزوجي بحسب الخصائص األساسية 
للنساء ................................................. 83

6-4 العنف على يد الزوج ومؤشرات 

تمكين المرأة ......................................... 89

6-5 اإلصابات الناجمة عن العنف الزوجي ....... 91

6-6 آليات التكيف مع العنف الزوجي واالستجابة 
له/ اتجاهات التماس المساعدة ................... 94



ج

7- العنف على يد أفراد العائلة                      
والبيئة المحيطة ...................................... 99

7-1 انتشار العنف البدني والجنسي على يد أفراد 
العائلة و البيئة المحيطة ........................... 100

7-2 مرتكبو العنف ................................. 101

7-3 العنف البدني والجنسي على يد أفراد 
العائلة و البيئة المحيطة بحسب بعض الخصائص 

األساسية ........................................... 103

7-4 اإلصابات الناجمة عن العنف على يد أفراد 
العائلة و البيئة المحيطة ........................... 106

7-5 آليات تكيف النساء مع العنف 

واالستجابة له ....................................... 108

8-  العنف ضد المرأة في األماكن العامة ...... 113

8-1 العنف في مكان العمل  .................... 114

8-1-1 التمييز ضد المرأة في مكان العمل ..... 114

8-1-2 مدى انتشار العنف في مكان العمل ... 114

8 – 2 العنف في المؤسسات التعليمية ...... 115

8 – 3 العنف في المواصالت العامة ........... 116

8 - 4 العنف في الشارع .......................... 118

9 -  العنف المتعدد ضد المرأة .................. 125

9-1 مدى انتشار العنف المتعدد ................. 125

9-2 االختالفات في مدى انتشار 
العنف المتعدد ..................................... 125

10-0 عواقب العنف القائم على النوع اإلجتماعي 
وتكلفته .............................................. 135

10-2 أنواع تكاليف العنف ........................ 135 

10—2-1 منهجية حساب التكلفة ................ 138

10-2-2 منهجية المحاسبة المباشرة ............ 138 

10-3 تكلفة العنف على يد الزوج  أو الخطيب في 
12 شهرا  السابقين ............................... 142

10-4 تكلفة عنف أفراد العائلة  
والبيئة المحيطة .................................... 145

10-5 تكلفة العنف في األماكن العامة ......... 146

10-5-1 مكان العمل ............................... 147

10-5-2 المؤسسات التعليمية .................. 148

10-5-3 المواصالت العامة ....................... 148

10-5-4 الشارع ...................................... 149

10-6 عواقب العنف ................................150

10-6-1 األثار على المرأة ..........................150

10-6-2 األثار على األطفال .......................153

10-7 النتائج الرئيسية وحدود نقييم التكلفة ... 156

المراجع ............................................... 161

الجداول واألشكال ................................. 167

ملحق أ: أوزان الترجيح للعينة ...................... 177

ملحق ب : األخطاء المعيارية ..................... 179

ملحق ج: منهجية حساب مؤشر الثروة .......... 181

ملحق د: تقدير التكلفة ............................ 182



د

 اإلعداد
الدكتورة/ ناتا دوفوري، محاضر أقدم في 

جامعة آيرلندا الوطنية بجالوي، ومديرة 
مشاركة لمركز دراسات المرأة على الصعيد 

العالمي وقائدة مجموعة العمل المعنية 
بالنوع االجتماعي والسياسات العامة في 

معهد ويتكر بنفس الجامعة

السيدة/ مارجريتا أوزوناس ماركوس، خبيرة 
وباحثة في مجال االقتصاد حاصلة على 

درجة الماجستير

الدكتورة/ مي جاد الله، مدرس بكلية 
اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 

القاهرة

السيدة/ شادية عطية، مستشارة البحوث 
والمتابعة والتقييم 

الدكتورة/ نجالء العادلي، مدير العالقات 
الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس 

القومي للمرأة

السيدة/ وفاء ماجد، المدير الفني المعني 
بالمسح المصري بشأن التكلفة االقتصادية 
للعنف القائم على النوع االجتماعي، مدير 

عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

جيرمين حداد، مديرة البرامج المعنية بقضايا 
النوع االجتماعي بصندوق األمم المتحدة 

للسكان، حاصلة عل درجة الماجستير



ه

 فريق عمل الدراسة
اللجنة االستشارية للمسح 

اللواء أبو بكر الجندي
المشرف العام، الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء 

آمال على نور الديــن
رئيس قطاع اإلحصاءات السكانية والتعدادات، 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

وفاء ماجد أحمد ماجد 
المدير الفني للمسح، مدير عام بالجهاز المركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء

نجالء العادلي 
مدير العالقات الخارجية وإدارة التعاون الدولي، 

والمجلس القومي للمرأة

جيرمين حداد
مسئول النوع االجتماعي، صندوق األمم المتحدة 

للسكان 

فريق عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء 

اللجنة الفنية واإلدارية:

أميرة جمال الدين 
رئيس قطاع اإلحصاءات االقتصادية والتعبوية

هدى محمد فوزي
أزهار عبد العال مختار 

نهلة كمال مظلوم 
محمد أحمد عبد الوهاب

سلوى إبراهيم كامل
منال فؤاد يوسف

فاتن فرج
ترجمة التقرير للعربية

آمال فؤاد محمد
رئيس اإلدارة المركزية للدراسات والبحوث السكانية 

واالجتماعية

تصميم العينة
د.  شاكر أحمد لطفى النجار 

مساعدي تصميم العينة
محمد مصطفى محمد حلمي 

منسق العمل الميداني
محمد عبد القادر عالم

مساعدي منسق العمل الميداني
عبد العزيز امين عبد العزيز  
عز الدين محمد عبد الحميد

إعداد برنامج الكومبيوتر
عزة حسني محمد عبد الفتاح 

وفاء حمدي محمد البكري

معالجة البيانات وإعداد الجداول
عبد الفتاح محمد على
عصام فتح الله محمد

باحثون مساعدون لحساب التكلفة االقتصادية
سهير متولي احمد 
أحالم محمد سعد 

غادة محمد عبد السالم
والء إبراهيم الشرقاوي

فريق عمل صندوق األمم المتحدة للسكان 
مساعدي البحث واللوجستيات 

فيرونيكا أوفرليد
إيمان عوض

نهى المراغي
جينا شكري
رشا حافظ

فريق اإلعالم 
ميرهان غالى 

ندى صالح 

المراجعة اللغوية
Pangloss Solutions

سامية حافظ
رشا حافظ

تصميم التقرير 
محمد جابر 



و

شكــر وعرفــان
يعــرب الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واالحصــاء 

الذيــن  شــركائه  جميــع  إلــى  شــكره  خالــص  عــن 

ســاهموا فــي إعــداد ومراجعــة هــذا التقريــر. فلــم 

بــدون  النــور  يــرى  أن  القيــم  المســح  لهــذا  يكــن 

الباحثيــن،  المختلفــة مــن  المجموعــات  مســاعدة 

والتقديــر  والعرفــان  والمنظمــات.  والخبــراء، 

موصــوالن بشــكٍل خــاص الــى صنــدوق األمــم 

المتحــدة للســكان، تحــت رئاســة الدكتــور مجــدي 

تحــت  للمـــرأة  القومــي  المجلــس  وإلــى  خالــد، 

لمســاهماتهما  مرســي،  مايــا  الدكتــورة  رئاســة 

القيمــة فــي إجــراء هــذا المســح. باإلضافــة إلــى 

معالــى الســفيرة ميرفــت تــالوى، رئيــس المجلس 

القومــي للمــرأة الســابق والســيد خايمــي ناضــال 

ممثــل صنــدوق األمــم المتحــدة الســابق، واللتيــن 

بــدأت هــذه المبــادرة تحــت إشــرافهما.

المركــزي  الجهــاز  يعــرب  الســياق،  هــذا  وفــى 

امتنانــه  خالــص  عــن  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة 

الجهــد  بــذل  فــي  تفانــى  الــذي  العمــل  لفريــق 

علــى مــدى ســنتين أو يزيــد إلتمــام هــذه المســح 

المســحية ولــم يتــوان فــي تقديــم الدعــم التقنــي 

المتواصــل، والســيما أعضــاء اللجنــة االستشــارية 

وهــم، الدكتــورة / نجــالء العدلــي، مديــر العالقــات 

الخارجيــة والتعــاون الدولــي بالمجلــس القومــي 

للمــرأة؛ والســيدة / جيرميــن حــداد، مديــرة البرامــج 

بصنــدوق  االجتماعــي  النــوع  بقضايــا  المعنيــة 

األمــم المتحــدة للســكان؛ والســيدة / وفــاء ماجــد، 

المديــر الفنــى المعنــي بالمســح المصــري بشــأن 

ــوع  ــم علــى الن ــة للعنــف القائ التكلفــة االقتصادي

االجتماعــي؛ والســيدة / آمــال نــور الديــن، رئيــس 

قطــاع اإلحصــاء الســكاني والتعــداد.

العامــة  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  يعــرب  كمــا 

ناتــا   / للدكتــورة  الخــاص  تقديــره  عــن  واإلحصــاء 

دوفــوري، المستشــارة الدوليــة والدكتــورة / مــي 

جــاد، المستشــارة الوطنيــة لمــا قدمتــاه مــن خبــرة 

ومشــورة تقنيــة متواصلــة طــوال مــدة المســح.

كمــا نــود التقــدم بالشــكر إلــى الســيدة / شــادية 

ــر فضــاًل  ــي للتقري ــب التحليل ــة إلدارتهــا الجان عطي

ــه. ــة ل عــن وضــع الصياغــة النهائي

والشــكر والتقديــر موصــوالن أيضًا للســيدة / ندى 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اللجنــة  عضــو  جعفــر، 

تقنــي  دعــم  مــن  قدمتــه  لمــا  آســيا،  لغربــي 

ــرة التدريــب وكذلــك فــي مواقــع العمــل  ــاء فت أثن

الميدانــي.

ويطيــب لنــا تثميــن الجهــود المضنيــة المبذولــة 

مــن قبــل فريــق العمــل، وال ســيما فريــق الباحثيــن 

إلــى  باإلضافــة  المســح،  بإجــراء  قامــوا  الذيــن 

ــإدارات الجهــاز المركــزي للتعبئــة  جميــع العامليــن ب

العامــة واإلحصــاء المشــاركين فــي هــذا البرنامــج، 

كان  فمــا  الــدؤوب.  بالعمــل  اللتزامهــم  تقديــرًا 

لهــذا العمــل أن يخــرج للنــور لوالهــم.

األســر  لجميــع  تقديرنــا  عــن  نعــرب  واخيــرًا، 

والمشــاركات الالئــي أجريــت معهــم المقابــالت 

ــات، إدراكًا  ــة جمــع البيان ــاح عملي ــى نج ممــا أدى إل

كان  مــا  وتعاونهــم  مشــاركتهم  بــدون  أنــه  منــا 

المســح. هــذه  تنفيــذ  باإلمــكان 
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تمهيد
نســاء  كل ثــالث  من بيــن  ُيقدر أنَّ امرأة واحــدة 

علــى مســتوى العالــم ســبق أن تعرضــت للعنــف 

ممــا  معــًا،  لكليهمــا  أو  الجنســي  أو  الجســدي 

النســاء  ضــد  العنــف  مــن  النمــط  هــذا  يجعــل 

لحقــوق  انتهــاكًا  األنمــاط  أكثــر  مــن  والفتيــات 

االنســان فــي جميــع انحــاء العالــم. ويتــراوح تأثيــر 

ــى المــدى  ــف مــن المــدى المتوســط إل هــذا العن

متعــددة  تبعــاٍت  مــن  عليــه  يترتــب  بمــا  البعيــد، 

ــة  ــة البدني ــات مــن الناحي ــب الســيدات والفتي تصي

الوفــاة.  ذلــك  فــي  بمــا  والعقليــة،  والجنســية 

كذلــك، يؤثــر العنــف ســلبًا علــى رفاهــة المــرأة 

الكاملــة  مشــاركتها  دون  ويحــول  عامــة،  بصفــٍة 

العواقــب  تأثيــر  يقتصــر  وال  المجتمــع.  فــي 

الســلبية للعنــف علــى النســاء فحســب، بــل يمتــد 

ليشــمل عائالتهــن، والمجتمــع، والدولــة بأســرها. 

فواقــع األمــر أنَّ للعنــف تكلفــة باهظــة تتمثــل 

فــي زيــادة النفقــات الموجهــة للرعايــة الصحيــة، 

ــة، والخســائر التــي  فضــاًل عــن التكاليــف القانوني

ــر ســلبًا  ــذي يؤث ــة، األمــر ال تصيــب القــوة اإلنتاجي

الشــاملة. والتنميــة  الوطنيــة  الموازنــة  علــى 

المســح  مــن  المســتمدة  النتائــج  آلخــر  ووفقــًا 

الســكاني الصحــي لعــام 2014 وغيــره من األبحاث 

الســنوات  فــي  مصــر  شــهدت  فقــد  األخــرى، 

ــدًا ملحوظــًا فــي العنــف ضــد المــرأة  ــرة تزاي األخي

بصفــٍة عامــة، مــع تزايــد حــاالت العنــف المنزلــي 

والتحــرش الجنســي وتشــويه األعضــاء التناســلية 

أنمــاط  أكثــر  مــن  باعتبارهــا  )الختــان(،  األنثويــة 

العنــف شــيوعًا، وإنمــا ال تــزال مســتويات اإلبــالغ 

عنهــا أقــل كثيــرًا مــن الواقــع.

تعانــي مــن  القائمــة  األبحــاث  أن  وواقــع األمــر 

تنــاول قضيــة العنــف القائــم علــى  فجــوة عنــد 

أســاس النــوع االجتماعــي المقتــرف ضــد النســاء 

القــدر  ُيجــر  لــم   حيــث  مصــر،  فــي  والفتيــات 

التــي ترصــد  الدراســات والبحــوث  الكافــي مــن 

معــدل انتشــار هــذه الظاهــرة ومــا ينجــم عنهــا مــن 

آثــار تمــس المجتمــع واالقتصــاد المصــري. وفــى 

ــزي  هــذا الســياق، استشــعر كٌل مــن الجهــاز المرك

للتعبئــة العامــة واإلحصــاء والمجلــس القومــي 

للمــرأة، بدافــٍع مــن اهتمامهمــا المشــترك بهــذا 

اإلحصــاءات  توفيــر  إلــى  الملحــة  الحاجــة  األمــر، 

الكافيــة أمــام صانعــي السياســات الراميــة إلــى 

مكافحــة العنــف المتزايــد فــي مصــر ضــد النســاء 

والفتيــات.

وإيمانــًا مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بمــا 

ســبق، ونظــرًا لآلثــار الصحيــة الخطيــرة واآلثــار غيــر 

التمكينيــة التــي تفرضهــا ظاهــرة العنــف القائــم 

علــى النــوع االجتماعــي علــى المــرأة، فقــد انصــب 

اهتمــام الصنــدوق علــى مكافحــة تلــك الظاهــرة 

فــي جميــع برامجــه. ومــن هــذا المنطلــق، اضطلــع 

دعــم  فــي  الرئيســي  الشــريك  بــدور  الصنــدوق 

»المســح  عنــوان  تحــت  مســحية  دراســة  إجــراء 

القائــم  للعنــف  االقتصاديــة  للتكلفــة  المســحية 

علــى النــوع االجتماعــي فــي مصــر«، فــي جميــع 

مراحلهــا.

أشــكال  مختلــف  تقييــم  إلــى  المســح  ويهــدف 

العنــف المقتــرف ضــد الســيدات والفتيــات، بمــا 

فــي ذلــك الممارســات التقليديــة الضــارة. كذلــك، 

ــر عرضــة  يحــدد المســح خصائــص الســيدات األكث

تأثيــر العنــف علــى  وتأثــرًا بالعنــف، فضــاًل عــن 

مــن  ذلــك  علــى  يترتــب  ومــا  وأســرتها،  المــرأة 

اقتصاديــة. تكاليــف 

يقــدم المســح األدلــة الموثوقــة التــي تؤكــد علــى 
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أنَّ مكافحــة العنــف القائــم علــى أســاس النــوع 

أولويــة  مســألة  باتــت  مصــر  فــي  االجتماعــي 

ــب الحكومــة  ــى التدخــل الســريع مــن جان ــاج إل تحت

أجــل القضــاء علــى الفقــر فــي مصــر. فتوافر هذه 

البيانــات ســيحفز صانعــي السياســة علــى دمــج 

خدمــات الحمايــة واالســتجابة المقدمــة لضحايــا 

العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي جميــع 

القطاعــات ذات الصلــة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع 

تكاليــف تلــك التدابيــر، إال أن قيمــة عائدهــا أعلــى 

ــر ويتمثــل فــي انخفــاض التكاليــف المتكبــدة  بكثي

القــوة  البعيــد والحــد مــن خســارة  المــدى  علــى 

ــف ضــد المــرأة. ــة نتيجــة لظاهــرة العن اإلنتاجي

ويأتــي هــذه المســح فــي توقيــٍت مناســب، حيــث 

تتواكــب مــع الخطــوات الملموســة التــي تتخذهــا 

مصــر للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد 

النســاء والفتيــات، فــي ضــوء دســتورها والتزامها 

بتوفيــر حيــاة خاليــة مــن العنــف للنســاء.

وفــي ضــوء التــزام الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 

واالحصــاء، والمجلــس القومــي للمــرأة بمكافحــة 

هــذه الظاهــرة، يشــرفني أن أقــدم إليكــم الوقائــع 

ــي أجريــت  ــج المســتخلصة مــن المســح الت والنتائ

عــام 2015 لدراســة التكلفــة االقتصاديــة للعنــف 

القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مصــر.

ويحدونــا األمــل فــي أن يســهم هــذا التقريــر فــي 

النــوع  علــى  القائــم  العنــف  جوانــب  أهــم  إبــراز 

االجتماعــي المقتــرف ضــد النســاء والفتيــات فــي 

مصــر، ناهيــك عــن اســتعراض الدالئــل الموثوقــة 

والجهــات  السياســات  صانعــي  تســاعد  التــي 

والحلــول  السياســات  اختيــار  فــي  المعنيــة 

األنســب بهــدف مكافحــة هــذه الظاهــرة وصــواًل 

إلــى مجتمــع مصــري آمــن ويدفــع إلــى األمــام 

للمــرأة. الكاملــة  بالمشــاركة 

وأسأل الله التوفيق.

اللواء / أبو بكر الجندي

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء

دكتورة / مايا مرسي 

رئيس المجلس القومي للمرأة
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المقدمة  |  ٥

مقدمة
1-1 نظرة عامة على العنف 

القائم على النوع االجتماعي

تعــدُّ ظاهــرة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي انهتــاكًا خطــرًا 

حلقــوق االنــان، تعــاين منــه يف المقــام األول النــاء والفتيــات. 

ولهــذا النــوع مــن العنــف عواقــب بدنيــة وجنســية ونفســية عديــدة، 

مهنــا مــا يصيــب الضحيــة عــى الفــور ومهنــا مــا يــدوم أثــره عــى األمــد 

ض العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي رفــاه النــاء  الطويــل. ويقــوِّ

يف  والفعالــة  الكاملــة  ماشركهتــن  دون  حائــًا  ويقــف  عــام،  بوجــه 

فهــا ذلــك العنــف عــى  المجتمــع. وال تقتــر اآلثــار الســلبية الــي خيلِّ

ضحايــاه مــن النــاء، وإمنــا متتــد لــأرسة والمجتمــع والدولــة ككل، 

مبــا يف ذلــك تكلفــة ماديــة باهظــة، بــدءًا مــن اإلنفــاق عــى الرعايــة 

الصحيــة ومــرورًا بالنفقــات القانونيــة وانهتــاًء خبائــر اإلنتاجيــة، األمــر 

الــذي يــأيت عــى حــاب الموازنــة العامــة للدولــة والتنميــة عمومــًا1. 

حقــوق  انهتــاكات  أكــر  هــو  النــاء  ضــد  العنــف  »لعــلَّ 

كــر  اإلنــان إثــارة للخــزي. وفــوق ذلــك، هــو االنهتــاك األ

انتاشرًا حيث ال يعرف حدودًا جغرافية أو ثقافية أو مادية. 

ومــا دام العنــف ضــد النــاء مســتمرًا، لــن يكــون بوســعنا 

مــًا حقيقيــًا حنــو المــاواة والتنميــة  ــق تقدُّ نــا حنقِّ أن ندعــي أنَّ

والســام« )كــويف عنــان، أمــن عــام األمــم المتحــدة الابــق(.

وينتــر العنــف ضــد المــرأة عــى نطــاق واســع يف مجيــع البلــدان، 

سواًء ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو المرتفع. وتشر آخر 

ــه مــن بــن كل ثــاث  الت االنتــاشر عــى الصعيــد العالمــي إىل أنَّ معــدَّ

نــاء يف مجيــع أحنــاء العالــم تعرضــت واحــدة )بنســبة 35 يف المائــة( 

إمــا للعنــف البــدين أو اجلنــي أو لكلهيمــا معــًا عــى يــد رشيــك محيــم2 

أو عــى يــد شــخص آخــر )منظمــة الصحــة العالميــة، 2016(.

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/end-  1

ing-violence-against-women#sthash.I5mDjutR.dpuf

2 تعرِّف مبادئ األمم المتحدة التوجهيية إلنتاج إحصاءات العنف ضد   2

المرأة )األمم المتحدة، 2013( الريك احلميم عى أنه شخص تربطه 

بالمرأة عاقة محيمة، سواء كان ذلك بصفة رسمية )من خال الزواج( أو 

ف كل بلد تعريف  يف إطار عاقة معارشة أو عاقة غرامية منتظمة. ويكيِّ

الريك احلميم حبسب خلفيته الثقافية.

وقد أقرَّ المجتمع الدويل بأنَّ العنف ضد المرأة ميثل انهتاكًا خطرًا 

حلقــوق المــرأة مــن خــال إعــان األمــم المتحــدة بــأن القضــاء عــى 

العنف ضد المرأة الصادر عام 1993، بناًء عى الموضوعات الي 

أراسهــا المؤمتــر العالمــي للمــرأة يف نــرويب، والــذي أقــرَّ بــأنَّ العنــف 

ضد المرأة ميثل عقبة يف سبيل حتقيق الماواة بن اجلنسن، وأنه 

يؤثــر عــى مجيــع النــاء يف العالــم بــأرسه. 

ومــن هــذا المنطلــق، لــم يكتــف مؤمتــر بكــن عــام 1995 بالمنــاداة 

بــرورة القضــاء عــى مجيــع أشــكال العنــف ضــد المــرأةـ، بــل أوىص 

عــى وجــه التحديــد باالهتمــام بالبحــوث والبيانــات واإلحصــاءات، 

مــن  المختلفــة  األشــكال  انتــاشر  مبــدى  يتعلــق  فيمــا  ســيما  وال 

هــذه  أســباب  جمــال  يف  البحــوث  وتشــجيع  المــرأة،  ضــد  العنــف 

الظاهــرة وطبيعهتــا وخطورهتــا وعواقهبــا ومــدى فعاليــة اإلجــراءات 

والتدابــر المتخــذة للحــد مهنــا ومنعهــا )األمــم المتحــدة، 2005(.

 كمــا تقــدم اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة 

إطــار عمــل قانــوين دويل وجمموعــة متكاملــة مــن التدابــر للقضــاء 

عــى كل أشــكال التميــز والعنــف ضــد النــاء والفتيــات، كقضيــة 

اشملــة ينبغــي تناولهــا يف خمتلــف المواثيــق الدوليــة.

وقــد شــددت جلنــة وضــع المــرأة يف دورهتــا الابعــة واخلمســن يف 

عــام 2013 عــى أهميــة مجــع بيانــات عــن منــع العنــف ضــد النــاء 

والفتيــات والقضــاء عليــه، وربطــت بــن التحســن يف مجــع البيانــات 

المقدمــة ومحايــة ســامة ضحايــا  والــراجم  اخلدمــات  فعاليــة  وبــن 

العنــف وأمهنــم. وأوصــت اللجنــة أيضــًا بإجــراء حبــوث مســتمرة عــن 

تكلفــة العنــف، هبــدف توفــر المعلومــات الازمــة لوضــع القوانــن 

والســيااست واالســراتيجيات وتنقيحهــا وتنفيذهــا3. 

وقــد اعتمــدت اجلمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة األهــداف العالميــة 

للتنمية المستدامة يف سبتمر 2015، جمموعة من األهداف والغايات 

الــي تلــزم هبــا البلــدان بالســعي لتحقيقهــا حبلــول عــام 2030، والــي 

ُينظر إلهيا عى أهنا قرار تارخيي بعيد المدى. وتعتر أهداف التنمية 

لألفيــة  اإلمنائيــة  األهــداف  مــع  بالمقارنــة  تركــزًا  أكــر  المســتدامة 

مــن حيــث تناولهــا لقضيــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي، 

إذ اعتمــدت غايتــن يف هــذا الصــدد؛ الغايــة )5-2(: القضــاء عــى 

http://www2.unwomen.org/~/media/headquarters/  3

attachments/sections/csw/57/csw57-agreedconclu-

sions-a4-en.pdf?v=1&d=20140917T100700
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مجيــع أشــكال العنــف ضــد مجيــع النــاء والفتيــات يف المجالــن العــام 

واخلــاص، مبــا يف ذلــك االجتــار بالبــر واالســتغال اجلنــي وغــر ذلــك 

من أنواع االستغال، والغاية )5-3(: القضاء عى مجيع المماراست 

الضــارة، مــن قبيــل زواج األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القــري، 

وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث(.

وعــى الرغــم مــن التقــدم الكبــر الــذي حتقــق يف جمــال التريعــات 

ه ال يزال هناك العديد من الثغرات فيما يتعلق  والسيااست، إال أنَّ

بتوفــر احلمايــة الكافيــة والكاملــة للضحايــا وتقديــم اجلنــاة إىل العدالــة، 

حيــث يطغــى يف بعــض األحــوال جانــب التمويــل والمزانيــة عــى واقــع 

معــدالت انتــاشر العنــف ضــد المــرأة مبختلــف أشــكاله والــي ال تــزال 

مرتفعــة عــى حنــو يبعــث عــى القلــق. وىف الوقــت نفســه تظــل إدانــة 

تلك المماراست دون المستوى؛ وكثرًا ما تكون استجابة المجتمع 

لهــذه المشــكلة غــر كافيــة )جملــس أوروبــا، 2014(.

وتظهــر قضيــة »التكلفــة« عنــد وضــع ســيااست أو خطــط عمــل 

لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة والعنــف المــزيل. وياعــد الوعــي 

بالتكاليف المادية النامجة عن تلك المماراست عى حتديد حجم 

المرجــع  )نفــس  بــأرسه  المجتمــع  عــى  وأثرهــا  احلقيقــي  المشــكلة 

بعــدًا  م  يقــدِّ للمشــكلة  االقتصــادي  المنظــور  فإضافــة  الابــق(. 

جديدًا قويًا لفهم اآلثار القانونية والصحية والتبعات األخرى الي 

ترتــب عــى العنــف ضــد المــرأة ويهســم يف الدعــوة الختــاذ التدابــر 

الازمة. وكما ُذكر يف تقرير صندوق األمم المتحدة اإلمنايئ للمرأة 

المعنون »حان الوقت دون أدىن تأخر: إهناء العنف ضد المرأة« 

)صندوق األمم المتحدة اإلمنايئ للمرأة، 2003(: »ال شــك يف أن 

العنــف ضــد المــرأة جيــب أن ُينظــر إليــه يف المقــام األول عــى أنــه 

انهتــاك حلقــوق اإلنــان، إال أن قيــاس تكلفتــه الماديــة يعــدُّ تفنيــدًا 

قويــًا الدعــاء احلكومــات بــأنَّ إهنــاء العنــف ليــس قضيــة ملحــة«.

ورغم أنَّ العنف ضد المرأة ترتب عليه تداعيات وأعباء اقتصادية كبرة، 

إال أنَّ تكلفته االقتصادية لم حتظ باالهتمام المهنجي الكايف يف األدبيات 

البحثية المعنية هبذه التكاليف. فغالبية درااست التكلفة الي سبق 

إجراؤها كانت إىل حد كبر قارصة عى الدول الصناعية ذات الدخل 

المرتفــع حيــث تتوافــر بيانــات تفصيليــة عــن تصنيفــات التكاليــف. أمــا 

يف البلدان النامية، فإن تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة 

 يعتــر مــن المجــاالت البحثيــة اجلديــدة الــي بــدأت يف جــذب االهتمــام

.)2013 ,.Duvvury et al(

ويف مــر، تتوفــر أكــر البيانــات شــمواًل عــن العنــف ضــد المــرأة مــن 

خــال مــا جُيمــع يف إطــار درااست المســح الســكاين الصحــي. إال 

أنَّ هــذه الــدرااست عــادة مــا تركــز يف المقــام األول عــى العنــف 

الزوجــي وتكــون الفئــة المســهتدفة مــن النــاء الــايئ ســبق لهــن 

المنفصــات(  أو  والمطلقــات  واألرامــل  )المزوجــات  الــزواج 

أخــرى  درااست  يــت  أجر وقــد   .)49  -  15( اإلجنــاب  ســن  يف 

تتنــاول العنــف ضــد المــرأة عــى نطــاق أصغــر )لاطــاع عــى قامئــة 

 Somach and :باألدبيــات الابقــة، انظــر عــى ســبيل المثــال

AbouZeid, 2009(. ولكن لم يسبق أن ُأجريت دراسة وطنية 

يف مر لتقدير التكاليف المرتبة عى ممارســة العنف ضد المرأة.

ويف هــذا الســياق، صممهــا المســح للتكلفــة االقتصاديــة للعنــف 

أول مســح وطــي متثيــي  ليكــون   - االجتماعــي  النــوع  عــى  القائــم 

هيــدف إىل مجــع معلومــات اشملــة عــن جتــارب النــاء والفتيــات 

يــة 18-64 مــع العنــف مبختلــف أنواعــه وأشــكاله،  يف الفئــة العمر

وتقديــر التكلفــة االقتصاديــة النامجــة عنــه.

1-2 المصطلحات الرئيسية 
المتعلقة بالعنف القائم 

على النوع االجتماعي 
وحساب التكلفة 

والمستخدمة في هذا 
المسح

1-2-1 العنف القائم على النوع 
االجتماعي

العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي هــو مصطلــح اشمــل ُيقصــد بــه 

أي رضر ُيرتكب رغم إرادة الشخص ويكون ناجًتا عن عدم الماواة 

يف عاقات القوة بسبب اختاف األدوار حبسب النوع االجتماعي. 

وعــى الصعيــد العالمــي، دامًئــا مــا يكــون للعنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعــي أثــر ســليب أكــر عــى النــاء والفتيــات؛ ولذلــك غالًبــا مــا 

يســتخدم هــذا المصطلــح بالتبــادل مــع مصطلــح العنــف ضــد المــرأة 

.)2009 ,Somach, Susan D. and Abou Zeid(
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ويستند تعريف »العنف ضد المرأة« المستخدم يف المسح والوارد 

يف هــذا التقريــر إىل إعــان األمــم المتحــدة بــأن القضــاء عــى العنــف 

ضــد المــرأة الــذي اعتمدتــه اجلمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة يف عــام 

1993، والذى يعرف العنف ضد المرأة بأنه: »أي فعل عنيف تدفع 

إليه عصبية اجلنس ]أي: قائم عى النوع االجتماعي[ ويرتب عليه، 

أو يرجــح أن يرتــب عليــه، أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة 

اجلســمانية أو اجلنســية أو النفســية، مبــا يف ذلــك الهتديــد بأفعــال مــن 

هذا القبيل أو القر أو احلرمان التعســفي من احلرية، ســواء حدث 

ذلــك يف احليــاة العامــة أو اخلاصــة«. ويشــمل هــذا التعريــف العنــف 

اجلســدي واجلنــي والنفــي الــذي يقــع يف إطــار األرسة والمجتمــع 

عمومــًا، كمــا يشــمل العنــف الــذي ترتكبــه الدولــة أو تســمح بــه )قــرار 

مــن اجلمعيــة العامــة، 1993(.

أنواعــه  المــرأة مبختلــف  عــى  الواقــع  العنــف  المســح  تنــاول  وقــد 

يــن مــن األرسة  وأشــكاله عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب أو أفــراد آخر

أو العائلــة أو البيئــة المحيطــة. وتنــاول المســح أيضــًا تقييــم العنــف 

ضــد النــاء يف األماكــن العامــة.

1-2-2 تكاليف العنف ضد المرأة

اســتخدم المســح التعاريــف الاشئعــة والمتعــارف علهيــا للتكاليــف 

المتحــدة،  )األمــم  والفتيــات  النــاء  ضــد  للعنــف  المختلفــة 

يــف إىل: التكاليــف المبــارشة  2005(، وميكــن تقســيم تلــك التعار

الملموســة والتكاليــف المبــارشة غــر الملموســة، والتكاليــف غــر 

المبــارشة غــر الملموســة. المبــارشة الملموســة، والتكاليــف غــر 

الفعليــة . 1 النفقــات  وهــي  الملموســة:  المبــارشة  التكلفــة 

المدفوعــة نقديــًا. وميكــن تقديرهــا حبــاب الســلع واخلدمــات 

الــي تســهتلكها الضحيــة بالفعــل، كمــا تتضمــن اإلنفــاق عــى 

مثــل  قطاعــات  مهــا  تقدِّ الــي  واخلدمــات  الظاهــرة  مــن  احلــد 

والتعليــم. العامــة  واخلدمــات  والصحــة  العــدل 

قيمــة . 2 التكلفــة  ولهــذه  الملموســة:  المبــارشة  غــر  التكلفــة 

اقتصاديــة نقديــة، ولكهنــا حُتتســب عــى أاسس تكلفــة الفــرص 

البديلة وليس اإلنفاق الفعي، ومن ذلك عى سبيل المثال 

خائــر العائــدات بســبب اخنفــاض اإلنتاجيــة.

التكلفــة المبــارشة غــر الملموســة: هــذه التكلفــة تنتــج عــن . 3

األلــم  مثــل  نقديــة؛  قيمــة  لهــا  ليــس  ولكــن  مبــارشة  العنــف 

يــق  والمعانــاة. ويف حــن أنَّ هنــاك حمــاوالت لتقديرهــا عــن طر

المهنجيــة  هــذه  مامئــة  فــإنَّ  وقيمهتــا،  احليــاة  جــودة  قيــاس 

يــزال حمــل جــدل. وفعاليهتــا ال 

التكلفــة غــر المبــارشة غــر الملموســة: هــذه التكلفــة تنتــج . 4

قيمــة  أيضــًا  لهــا  وليــس  مبــارشة  غــر  بصــورة  العنــف  عــن 

نقديــة؛ ومــن ذلــك األثــر النفــي الســليب عــى األطفــال الذيــن 

.)2005  .Day et al( العنــف  يهشــدون 

1-3 أهداف المسح

النــوع  عــى  القائــم  للعنــف  االقتصاديــة  للتكلفــة  المســح  صمــم 

ومعــرة  دقيقــة  بيانــات  وينــر  ليتيــح   2015 لعــام  االجتماعــي 

عــى الصعيــد الوطــي عــن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة والتكاليــف 

االقتصاديــة المرتبطــة هبــا. وســوف تاعــد هــذه البيانــات صانعــي 

اســراتيجيات  أجــل صياغــة  مــن  التخطيــط  عــى  والقامئــن  القــرار 

وخطــط تنفيذيــة مبنيــة عــى األدلــة المســتمدة مــن الواقــع هبــدف 

القضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة.

وهيدف هذه المسح إىل قياس ما يي:

• معــدالت انتــاشر العنــف ضــد المــرأة ووقوعــه مبختلــف أنواعــه 

وأشــكاله.

• أثر العنف عى صحة المرأة العامة وصحهتا اإلجنابية.

• عواقــب العنــف ضــد المــرأة والتكاليــف االقتصاديــة المرتبطــة 

هبــا. 
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الفصل الثاني

إجراءات تنفيذ المسح
2-1 األنشطة التحضيرية 

اشــتملت المرحلــة التحضريــة لمســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف 

القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف مــر لعــام 2015 عــى األنشــطة 

اآلتيــة: 

األمــم •  صنــدوق  بــن   2014 عــام  بدايــة  يف  التعــاون  اســهتال 

المتحــدة للســكان والمجلــس القومــي للمــرأة واجلهــاز المركــزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء لتنفيذ مســح عى المســتوى الوطي، 

هبــدف مجــع األدلــة عــن مــدى انتــاشر العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعي وتأثره عى الصحة اإلجنابية والصحة العامة، وكذلك 

الضحايــا  يتحملهــا  الــي  الســنوية  االقتصاديــة  التكلفــة  تقديــر 

اء العنف. وكانت اجلهة الوحيدة الي  والمجتمع والدولة من جرَّ

تولــت تقديــم الدعــم الفــي والمــادي إىل اجلهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامة واإلحصاء والمجلس القومي للمرأة يف هذا الصدد هي 

المكتــب القطــري لصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان يف مــر. 

االســتعانة باخلــرة الدوليــة يف جمــال البحــوث المعنيــة بتكلفــة • 

العنف القائم عى النوع االجتماعي لتصميم مهنجية المســح 

قيــادة  للســكان  المتحــدة  األمــم  صنــدوق  وتــوىل  وأدواهتــا4، 

هــده العمليــة. 

4  ُأسند دور اخلبر االستاشري الرئيي للسيدة ناتا دوفوري، وهي حاصلة 

عى درجة الدكتوراه وتشغل منصب حمارض أقدم يف جامعة آيرلندا الوطنية 

جبالوي، إىل جانب عملها كمديرة ماشركة لمركز درااست المرأة عى الصعيد 

العالمي وقيادهتا لمجموعة العمل المعنية بالنوع االجتماعي والسيااست 

العامة يف معهد ويتكر بنفس اجلامعة. وسبق للسيدة دوفوري أن قادت 

دراسة كبرة عن العنف المزيل يف الهند. وتشمل أعمالها األخرى دراسة عن 

التكلفة االقتصادية للعنف المزيل ضد المرأة يف فيتنام، فضًا عن أوراق حبثية 

هتا مع البنك الدويل عن تكاليف العنف عى يد الريك  أخرى ذات صلة أعدَّ

احلميم وعواقبه عى النمو االقتصادي والتنمية، ولها أعمال حبثية منشورة 

أخرى. واسعدهتا يف هذه المسح اخلبرة االستاشرية الدولية السيدة مارجريتا 

أوزوناس ماركوس، وهي حاصلة عى درجة الماجستر وتعمل خبرة وباحثة يف 

جمال االقتصاد، ولدهيا خرة واسعة يف جماالت التنمية والماواة عى صعيد 

النوع االجتماعي وحقوق اإلنان. وسبق لها أن أجرت أحباثًا عن تكلفة 

العنف القائم عى النوع االجتماعي، كما اشركت يف أعمال وضع المزانيات 

المراعية للنوع االجتماعي يف عدد من البلدان.

عمــل •  متابعــة  الســتئناف  وطــي  اقتصــادي  خببــر  االســتعانة 

يــق اجلهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــى تنفيــذ  فر

االقتصاديــة5. التكلفــة  حــاب  مهنجيــة 

ــت خــراء مــن •  تشــكيل جلنــة اســتاشرية وطنيــة للمســح، ضمَّ

صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان والمجلــس القومــي للمــرأة 

واجلهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء، لتقديــم الدعــم 

الفــي أثنــاء مجيــع مراحــل تنفيــذ المســح.

إجــراء مــاشورات مــع الــوزارات المعنيــة والمؤســات الــي • 

م لضحايــا العنــف خدمــات احلمايــة واالســتجابة.  تقــدِّ

تشــكيل جلنــة مــن ذوي االختصــاص واخلــرة مــن بــن العاملــن • 

عــى  لــإلرشاف  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  اجلهــاز 

للمســح. يــة  الفنيــة واإلدار اإلجــراءات 

تصميم العينة واالستبيانات. • 

عقــد ورشــة عمــل للخــراء الدوليــن عــن تصميــم االســتبيانات • 

المستخدمة يف الدرااست المسحية ومهنجية تقدير التكلفة 

االقتصاديــة للعنف.

تنفيــذ جتربــة قبليــة للمســح المســحية هبــدف اختبــار أدوات • 

المســح ومهنجيهتــا ومجيــع القضايــا األخــرى المرتبطــة هبــا، ثــم 

صياغــة االســتبيانات يف شــكلها الهنــايئ بنــاًء عــى نتــاجئ التجربــة 

القبليــة.

تشــكيل جلنة من اخلراء الوطنين يف جماالت متعددة للتحقق • 

من صحة االســتبيانات.

تدريب فرق العمل الميداين.• 

5  اخلبرة االقتصادية الوطنية السيدة مي جاد الله، وهي حاصلة عى 

درجة الدكتوراه وتشغل منصب أستاذ ماعد يف كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية جبامعة القاهرة.
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2-2 شرح تفصيلي إلجراءات 
تنفيذ المسح

2-2-1 تصميم العينة واختيار أفرادها

مت عينة المسح لتعطي تقديرات تعرِّ عن المستوى الوطي، مبا  ُصمِّ

يف ذلــك تقديــرات للحــر والريــف كل عــى حــدة، موزَّعــة عــى مخســة 

أقاليم: المحافظات احلرية، حر الوجه البحري، ريف الوجه البحري، 

حر الوجه القبي، وريف الوجه القبي. واسُتبعدت حمافظات احلدود 

من العينة، إذ يعيش فهيا أقل من 1 يف المائة من إمجايل الســكان، ومن 

مت العينة  ثمَّ فإن استبعادها ال يؤثر عى التقديرات الوطنية. وقد ُصمِّ

لتكون ممثلة عى مســتوى المحافظات مبســتوى ثقة قدره 95 يف المائة.

ر أن تكــون عينــة المســح للتكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم  وتقــرَّ

عــى النــوع االجتماعــي يف مــر لعــام 2015 عينــة طبقيــة عنقوديــة 

ذات مرحلتــن. وشــملت المرحلــة األوىل مــن اختيــار العينــة اختيــار 

1000 منطقــة عــد مــن بــن مناطــق العــد المشــمولة بإطــار العينــة 

ه اجلهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء يف  الرئيــي الــذي أعــدَّ

ينايــر 2010 بنــاء عــى تعــداد الســكان لعــام 2006، وقــام بتحديثــه 

يف عام 2013. وجاء اختيار مناطق العد حبيث يكون 45 يف المائة 

يــف بإمجــايل 552  مهنــا للحــر بإمجــايل 448 قطعــة و55 يف المائــة للر

يــة )عــدا  قطعــة، مــع مراعــاة توزيعهــا عــى مجيــع حمافظــات اجلمهور

يــف واحلــر  حمافظــات احلــدود(، بالتناســب مــع عــدد األرس يف الر

يف كل حمافظة، وبعد ذلك تم توســيع حجم العينة يف المحافظات 

 – دميــاط   – اإلســماعيلية   – الســويس   – )بورســعيد  الصغــرة 

أســوان – األقــر( للحصــول عــى تقديــرات أكــر دقــة. 

ويف المرحلــة الثانيــة مــن اختيــار العينــة، تــم اختيــار 22 أرسة بطريقــة 

مهنجيــة مــن كل منطقــة عــد يف احلــر و21 أرسة مــن كل منطقــة عــد 

ر أن يكــون حجــم العنقــود يف المناطــق احلريــة )22  يف الريــف. وتقــرَّ

ل  أرسة( أكــر منــه يف المناطــق الريفيــة )21 أرسة( مراعــاة ألنَّ معــدَّ

االســتجابة يف احلــر أقــل منــه يف الريــف كمــا تبــنَّ مــن الــدرااست 

الابقــة، وبذلــك تــم اختيــار 21,448 أرسة إلجــراء المســح.

النــاء المؤهــات ألن تشــملهن عينــة المســح هــن  وتقــرر أنَّ تكــون 

كــن  الــايئ  أو  المقيمــات  ســنة،   64-18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء 

أكــر قبــل إجــراء  متواجــدات مــع األرسة حمــل االختيــار لمــدة هشــر أو 

المسح، وُأجريت المقابلة مع امرأة مؤهلة واحدة فقط من كل أرسة. 

ويف ظل التوزيع غر النسيب للعينة عى المحافظات، بسبب زيادة 

يف  االختافات  عن  فضًا  الصغرة،  المحافظات  يف  العينة  حجم 

معدالت االستجابة باختاف المناطق، تطلب األمر ترجيح العينة 

باستخدام األوزان حرصًا عى أن تكون العينة متثيلية فعا وأن تعر 

نتاجئ المسح عن الواقع عى المستوى الوطي وعى مستوى األقاليم. 

ويرد يف »الملحق ألف« و«الملحق باء«، عى الرتيب، وصف تفصيي 

لتقديرات األوزان المستخدمة يف ترجيح العينة، وكذلك  أخطاء المعينة.

2-2-2 تصميم االستبيانات

اسُتخدم استبيانان يف إجراء المسح6: استبيان لأرسة وآخر فردي 

جمال  يف  دوليتن  خببرتن  االستعانة  ومتت  المؤهات(.  )للناء 

تكلفة العنف القائم عى النوع االجتماعي لتصميم مهنجية المسح 

فريق  واسرشد  االستبيانن7.  لمضمون  مبديئ  تصور  ووضع 

العمل يف تصميم المسح مببادئ األمم المتحدة التوجهيية بأن 

االقتصادية  اللجنة  وأدوات  المرأة  ضد  العنف  إحصاءات  إنتاج 

واالجتماعية لغرب آسيا بعد تعديلها لتناسب البلدان العربية، كما 

أخذ يف االعتبار جتارب البلدان األخرى الي أجرت درااست مماثلة 

عملية تاشور  وُأجريت  المرية.  الثقافية  اخلصوصية  مراعاة  مع 

أخرى للتأكد من ماءمة االستبيانن لسياق المسح، حيث تولت 

اللجنة االستاشرية الوطنية )المكونة من المجلس القومي للمرأة 

واجلهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وصندوق األمم المتحدة 

للسكان( القيام بالماشورات مع اخلراء المحلين أثناء عملية تصميم 

االستبيانن. وتم تشكيل جلنة مراجعة من خراء حملين من قطاعات 

خمتلفة للتحقق من صحة الصيغة الهنائية لاستبيانن. 

واحلالــة  واجلنــس  العمــر  بــأن  أســئلة  األرسة  اســتبيان  وشــمل 

االجتماعيــة والعاقــة بعائــل األرسة )لــكل فــرد مــن أفــراد األرسة أو 

زائــر مقيــم لمــدة هشــر أو أكــر(. وكان الهــدف مــن هــذه األســئلة 

أفــراد األرسة.  بــن  مــن  الفرديــة  للمقابلــة  المؤهلــة  المــرأة  حتديــد 

المســكن  خصائــص  عــن  أســئلة  أيضــًا  األرسة  اســتبيان  وشــمل 

)عــى ســبيل المثــال: نــوع الوحــدة الســكنية، عــدد الغــرف، نــوع 

6   االستبيانان متاحان يف صيغة إلكرونية.

يتا أوزوناس ماركوس، انظر احلاشية  7   السيدة ناتا دوفوري والسيدة مارجر

4 أعاه.
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أرضيــة المســكن، مصــدر الميــاه، ودورة الميــاه( وعــن ملكيــة األرسة 

هــذه  اســُتخدمت  وقــد  المعمــرة.  الســلع  مــن  لمجموعــة خمتلفــة 

المعلومــات لتصميــم مــؤرش لمســتوى ثــروة األرسة، هبــدف تقييــم 

مســتوى معيشــة األرسة عــى المــدى الطويــل )ويــرد يف »الملحــق 

يقــة حــاب مــؤرش مســتوى الــروة(. جيــم« وصــف تفصيــي لطر

وُأجريــت مقابــات اســتيفاء االســتبيان الفــردي مــع نــاء مــن الفئــة 

العمرية 18-64 سنة، برف النظر عن حالهتن االجتماعية، رشيطة 

أن يكــنَّ مقيمــات أو متواجــدات مــع األرسة حمــل االختيــار لمــدة هشــر 

أو أكــر قبــل إجــراء المقابلــة. وكمــا ذكرنــا فيمــا ســبق، فقــد ُأجريــت 

المقابات مع امرأة مؤهلة واحدة فحسب من كل أرسة. وتضمن 

االســتبيان الفردي أســئلة بأن الموضوعات التالية: 

خصائص المرأة الماشركة يف المسح واحلي الذي تعيش فيه• 

حالة المرأة الماشركة يف المسح من حيث العمل والدخل• 

الصحــة العامــة والصحــة اإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك الممــاراست • 

التقليديــة الضــارة

العنف عى يد الزوج أو اخلطيب• 

العنف عى يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة• 

العنف يف األماكن العامة• 

2-2-3 التجربة القبلية 

 26 إىل   16 مــن  الفــرة  خــال  للمســح  القبليــة  التجربــة  يــت  ُأجر

نوفمــر 2014، هبــدف )1( اختبــار االســتبيان ميدانيــًا )2( مراجعــة 

االســتبيان وتعديلــه بنــاء عــى التجربــة الميدانيــة.

حلقــة  المســح  مهنجيــة  صممــت  الــي  الدوليــة  اخلبــرة  وعقــدت 

وبلــغ  القبليــة.  التجربــة  يف  الماشركــن  للعاملــن  يبيــة  تدر عمــل 

حجــم العينــة يف التجربــة القبليــة 120 أرسة مــن ثــاث حمافظــات 

مــن  وحمافظــة  ســويف(  )بــي  القبــي  الوجــه  مــن  حمافظــة  كالتــايل: 

الوجــه البحــري )المنوفيــة( وحمافظــة حريــة )القاهــرة(. وروعــي يف 

الــراحئ الطبقيــة يف المجتمــع. اختيــار األرس متثيــل مجيــع 

يــق عمــل مكــون مــن  أيــام بفر البيانــات ثاثــة  وقــد اســتغرق مجــع 

وُأدخلــت  باحثــات.  و8  ميدانيــات  مراجعــات  و2  مرفــن   2

اللمــات الهنائيــة عــى االســتبيانن عقــب التجربــة القبليــة، وذلــك 

اســتنادًا إىل تعليقــات الباحثــات وجدولــة نتــاجئ التجربــة القبليــة.

2-2-4 أنشطة جمع البيانات 

تلقى 180 مرشحًا التدريب عى العمل الميداين يف فراير 2015 

يف دورتــن مــدة كل مهنمــا أســبوعان. وكان اختيــار المرشــحن عــى 

يــب  التدر وتــوىل  الميدانيــة.  العلميــة وخرهتــم  أاسس مؤهاهتــم 

واإلحصــاء مباشركــة  العامــة  للتعبئــة  المركــزي  اجلهــاز  خــراء  كبــار 

خبــرة مــن اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا. 

العاملــن  يــب  تدر المــواد يف  مــن  متنوعــة  واســُتخدمت جمموعــة 

الميدانيــن، حيــث ُأعــدَّ دليــل إراشدي للباحثــن يشــمل توجهيــات 

عامــة عــن كيفيــة إجــراء المقابــات وكيفيــة اســتيفاء كل ســؤال مــن 

ع هذا الدليل عى مجيع المتدربن. كما ُأعدَّ  أسئلة االستبيان وُوزِّ

د واجبــات المــرف والمراجــع الميــداين. دليــل حيــدِّ

واشتملت كل دورة تدريبية عى الموضوعات اآلتية: 

 التعريف بأهداف المسح.• 

مفهــوم العنــف ضــد المــرأة وأنــواع العنــف وأشــكاله وتبعاتــه • 

الســلبية عــى المــرأة واألرسة والمجتمــع. 

يــق توجــد مناخــًا مــن المــودة •  أاسليــب إجــراء المقابــات بطر

مــع المــاشركات.

االعتبــارات األخاقيــة يف أحبــاث العنــف ضــد المــرأة، مبــا يف • 

للمــاشركات. واألمــان  الريــة  اســراتيجيات ضمــان  ذلــك 

المهــارات الازمــة إلجــراء مقابــات عــن العنــف ضــد المــرأة، • 

مبــا يف ذلــك كيفيــة تشــجيع الماشركــة يف المســح وإجيــاد منــاخ 

مائــم لــإلدالء مبعلومــات تتســم باحلاســية. 

لــدى •  النفــي  الضغــط  ماشعــر  مــع  التفاعــل  كيفيــة 

التعاطــف والــدفء دون  يقــة تنطــوي عــى  المــاشركات بطر

احليــاد. عــن  اخلــروج 
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كيفية ملء االستبيانات.• 

متارين تطبيقية من خال لعب األدوار والمقابات اإليضاحية.• 

التدريب الميداين يف مناطق ال يشملها المسح.• 

إجراء اختبارات قصرة. • 

يبــدوا اهتمامــًا  لــم  الذيــن  بعــد اســتبعاد المتدربــن والمتدربــات 

والذيــن  منتظمــة  بصفــة  التدريــب  حيــروا  لــم  والذيــن  بالمســح 

االختيــار  وقــع  الهنــايئ،  القصــر  االختبــار  عــى  اإلجابــة  يف  فشــلوا 

يــة  النظر التدريبــات  نتــاجئ خــال  عــى 19 متدربــة حققــن أفضــل 

والعملية، للقيام بدور المراجعات الميدانيات. وتلقى المرفون 

والمراجعــات الميدانيــات جلــات تدريبيــة خاصــة حــول مهنجيات 

الميــداين والتنســيق وإجــراءات مراقبــة اجلــودة. العمــل 

وُأجــري العمــل الميــداين للمســح يف الفــرة مــن 11 أبريــل 2015 إىل 

11 يونيــو 2015 مــن خــال فريــق عمــل ميــداين مكــون مــن 19 فريــق 

عمل إلجراء المقابات. وكان كل فريق يتكون من مرف ومراجعة 

ميدانيــة وأربعــة باحثــات. 

فــكان هنــاك  البيانــات.  ــذت إجــراءات عديــدة لضمــان جــودة  واختُّ

ــق  يــارات متابعــة منتظمــة للتحقُّ يــق مكــون مــن ســتة أفــراد إلجــراء ز فر

المســتوفاة  االســتمارات  ومراجعــة  المســح  مبهنجيــة  االلــزام  مــن 

للتأكــد مــن اكتمــال البيانــات واتاقهــا، وتقديــم الدعــم المعنــوي 

بإعــادة  الميدانيــات  المراجعــات  وقامــت  الميــداين.  العمــل  لفــرق 

جــودة  مــن  للتأكــد  الميــداين  العمــل  أثنــاء  األرس  بعــض  مقابلــة 

لــم  الميدانيــات  المراجعــات  أنَّ  بالذكــر  اجلديــر  ومــن  البيانــات. 

يتطرقــن ألي أســئلة تتعلــق بالعنــف ضــد المــرأة العتبــارات الريــة 

المقابلــة  مــع ردود  المقابلــة  إعــادة  نتــاجئ  والســامة، وبعــد مقارنــة 

إجــراءات مراقبــة  بــن  الباحثــة. ومــن  مــع  األوىل، نوقشــت األخطــاء 

يــق لمراقبــة اجلــودة مــن مخســة أفــراد بعــد  اجلــودة األخــرى، ُأنشــئ فر

اكتمــال العمــل الميــداين، وقــام بإعــادة مقابلــة 5 يف المائــة مــن إمجــايل 

العينــة باســتخدام اســتمارات خمتــرة ال حتتــوي عــى أســئلة تتعلــق 

المــرأة.  بالعنــف ضــد 

2-2-5 االعتبارات األخالقية واعتبارات 
السالمة

قــت توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة اخلاصــة باألخاقيــات  ُطبِّ

 )2001 ,WHO( والســامة يف حبــوث العنــف المــزيل ضــد المــرأة

يف تنفيــذ المســح، وذلــك عــى النحــو التــايل:

ُوضعت المسح يف إطار كوهنا دراسة »ألحوال المرأة المرية«، • 

وهــو مــا اسعــد المــاشركات يف المســح عــى تفســر ماشركهتــن 

لآلخريــن بأمــان. واســتخدمت الباحثــات هــذا التفســر أيضــًا 

لوصــف المســح للمجتمــع المحــي واألفــراد اآلخريــن. ومبجــرد 

ا تقوم بتعريفها بطبيعة البحث  انفراد الباحثة بالماشركة، فإهنَّ

بالضبــط يف ســياق طلــب موافقهتــا عــى إجــراء المقابلــة. 

اختــرت امــرأة مؤهلــة واحــدة فحســب مــن كل أرسة، وذلــك • 

لعــدم تنبيــه نــاء أخريــات ميكــن أن يدلــن بطبيعــة المســح إىل 

أشــخاص ميكــن أن يعنفــوا المــاشركات. ويف حالــة األرس الــي 

تضــم أكــر مــن امــرأة مؤهلــة، اختــرت امــرأة واحــدة عشــوائيًا 

بســيطة  طريقــة  وهــي   ،”Kish Grid“ طريقــة  باســتخدام 

مــا خصيصــا لهــذا الغــرض وُأدجمــت يف اســتمارة األرسة. ُصمِّ

إجــراء •  عــى  المــاشركات  موافقــة  عــى  الباحثــات  حصلــت 

الباحثــة  بعــد إطاعهــن عــى طبيعهتــا، كمــا كانــت  المقابلــة 

تقــرأ للماشركــة عبــارات إضافيــة مــع بدايــة كل فصــل متعلــق 

بالعنــف ضــد المــرأة لطمأنهتــا بــأن رسيــة إجاباهتــا.

تدربت الباحثات عى تغير موضوع المناقشة إذا قاطع المقابلة • 

أي فــرد، مبــا يف ذلــك األطفــال، لتــأل الماشركــة يف هــذه احلالــة 

عن موضوع أقل حاسية، وختر الباحثة الماشركة مسبقًا بأهنا 

ستناقش معها هذا الموضوع إذا قاطع أي فرد المقابلة.

2-2-6 أنشطة معالجة البيانات

اجلهاز  إىل  دوريًا  وإراسلها  المستوفاة  االستمارات  جتميع  بعد 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء يف القاهرة، بدأت عملية معاجلة 

البيانات بعد فرة قصرة من بداية العمل الميداين. وشملت مرحلة 

)مثل  األسئلة  بعض  وترمز  المكتبية  المراجعة  البيانات  معاجلة 

المهنة والناشط االقتصادي واألسئلة المفتوحة( وإدخال البيانات 

ومراجعة ما يظهره برناجم احلاسب اآليل من أوجه عدم االتاق.
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البيانــات  اكتمــال  مبراجعــة  المكتبيــات  المراجعــات  وقامــت 

واتاقها. وهبدف تقديم تعقيبات لفرق العمل الميداين، طلب 

الــي  المــاشكل  بتدويــن  يقمــن  أن  المكتبيــات  المراجعــات  مــن 

ُتكتشــف أثنــاء المراجعــة، وبعدهــا ُتناقــش هــذه المــاشكل مــع كبــار 

مســؤويل المســح وُترســل الماحظــات إىل فــرق العمــل الميــداين. 

ويف حــال العثــور عــى أخطــاء جســيمة يف أحــد االســتبيانات ال ميكــن 

تصحيحهــا أثنــاء المراجعــة المكتبيــة، كانــت جُتــرى مقابلــة أخــرى 

الســتكمال البيانــات أو تصحيحهــا.

وُأدخلــت البيانــات باســتخدام برنــاجم حاســب آيل قامــت بتصميمــه 

اإلدارة العامــة لتجهــز البيانــات بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات باجلهــاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بعد تدريب مدخي البيانات عليه. 

وُأدخلــت البيانــات مرتــن للتحقــق مــن صحــة اإلدخــال بنســبة 100 يف 

المائــة، األمــر الــذي هســل المقارنــة وأتــاح التعــرف عــى األخطــاء وأوجــه 

عــدم االتــاق. وعوجلــت أوجــه عــدم االتــاق عــن طريــق مضاهــاة 

نتــاجئ إدخــال البيانــات مــع البيانــات المدونــة يف االســتمارة الورقيــة.

2-2-7 معدالت االستجابة

فــة  يوضــح اجلــدول )2 - 1( معــدالت اســتجابة األرس واألفــراد مصنَّ

يــف. وشــملت عينــة المســح الر  حبســب اإلقامــة يف احلــر أو يف 

بالمســكن  متواجــدة  كانــت  أرسة   21.102 مهنــا  أرسة،   21.448

يــت المقابــات  وقــت إجــراء المســح. ومــن بــن تلــك األرس، ُأجر

مــع 20.535 أرسة بنجــاح، وبذلــك بلــغ معــدل االســتجابة 97.3 

امــرأة مؤهلــة إلجــراء مقابلــة  المائــة. وكانــت هنــاك 20.157  يف 

الفرديــة، وُأجريــت المقابــات مــع 20.000 مهنــن بنجــاح، مبــا ميثــل 

معــدل اســتجابة 99.2 يف المائــة. ويف ضــوء احلاســية الشــديدة 

الــي يتســم هبــا موضــوع المســح الرئيــي )العنــف ضــد المــرأة(، 

فــإنَّ معــدل االســتجابة جــاء مشــجعًا للغايــة، ويبــدو أنــه نتــج عــن 

يــق عمــل البحــث. وكمــا هــو متوقــع  التنســيق اجليــد لمجهــودات فر

يف  مهنــا  أقــل  احلريــة  المناطــق  يف  االســتجابة  معــدالت  كانــت 

الريفيــة. المناطــق 

2-2-8 توثيق وقائع العنف

أفــادت  الــي  القصــص  مــن  عــدد  توثيــق  عــى  الباحثــات  حرصــت 

هبــا المــاشركات، دون ذكــر أســماهئن، بكلماهتــن وتعبراهتــن اخلاصــة 

لوصــف العنــف الــذي تعرضــن لهــن. ويعــرض هــذا التقريــر، يف بدايــة 

كل فصــل، اقتبــااست مــن هــذه األقــوال عــى ســبيل التقديــم.

الجدول )٢ – ١(: عدد األسر وعدد النساء ومعدل االستجابة بحسب اإلقامة في الحضر أو في الريف )دون ترجيح(

جملةريفحضرالنتائج

مقابالت األسر

98561159221448األرس المختارة 

96981140421102 األرس المتواجدة بالمسكن 

93551118020535األرس الي ُأجريت معها مقابات
96.498.097.3نسبة استجابة األرس1

المقابالت الفردية للنساء في الفئة العمرية 18-64 سنة

90641109320157عدد الناء المؤهات

89601104020000عدد الناء المؤهات الايئ ُأجريت معهن مقابات
98.999.599.2نسبة استجابة الناء المؤهات2

1 األرس الي ُأجريت معها مقابات / األرس المتواجدة بالمسكن

النــاء  عــدد   / مقابــات  معهــن  يــت  ُأجر الــايئ  المؤهــات  النــاء  عــدد   2

المؤهــات
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الفصل الثالث 
خصائص النساء 

المشاركات في المسح 
أهم النتائج

المــاشركات يف •  النــاء  مــن  المائــة  حنــو 40 يف  كان   

يــد أعمارهــن عــى 35 ســنة، وحنــو 36  المســح ممــن ال تز

يف المائة يف الفئة العمرية 35 – 49 سنة، وحنو 24 يف 

يــة 50 – 64 ســنة. المائــة يف الفئــة العمر

المــاشركات •  النــاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  كانــت   

حاليــًا. المزوجــات  مــن  المائــة(  يف   79(

 كان أكــر مــن نصــف المــاشركات )54 يف المائــة( مــن • 

يــف.  المقيمــات يف الر

ــات، يف •   كان حنــو )27 يف المائــة( مــن المــاشركات مــن األميَّ

حــن أنَّ عــدد المــاشركات الــايئ أكملــن عــى األقــل تعليمهــن 

الثانــوي كان أقــل قليــًا مــن النصــف )46 يف المائــة(.

 كانــت الغالبيــة العظمــى مــن النــاء )79 يف المائــة( • 

ممــن ليــس لدهيــن دخــل ســواء مــن العمــل أو مــن أي 

مصــدر أخــر.

لدهيــن •  أنَّ  النــاء  مــن  فقــط  المائــة  يف   4 حنــو  ذكــر   

حــاب بنكــي أو حــاب توفــر، و6 يف المائــة فقــط 

أصــول. أو  ممتلــكات  لدهيــن 

لهــن •  ســبق  النــاء  مــن  المائــة  يف   16 عامــة،  بصفــة 

العمــل يف أي وقــت أثنــاء االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

يعملــن حاليــًا. المائــة  المســح، وحنــو 15 يف  إجــراء  عــى 

العامــات •  النــاء  مــن  كــر  األ النســبة  كانــت 

الفنيــات  وتلهتــن  المائــة(،  يف   34( المهنيــات  مــن 

المائــة(، وحنــو  المتخصصــات )20 يف  والماعــدات 

13 يف المائــة يعملــن باألنشــطة الزراعيــة، وحنــو 11 يف 

البيــع. وأعمــال  باخلدمــات  يعملــن  المائــة 

الــايئ يعملــن •  المــاشركات  النــاء  أكــر مــن نصــف   

المائــة(. يف   53( احلكومــي  بالقطــاع  موظفــات  حاليــًا 

مــن كل 10 نــاء يعملــن حاليــًا، هنــاك 9 يتقاضــن • 

نقــدًا. أجورهــن 

79 يف المائة من الناء الايئ يعملن حاليًا موظفات • 

لــدى الغــر، و11 يف المائــة يعملــن لــدى أحــد أفــراد 

األرسة، و10 يف المائــة يعملــن حلاهبــن.

وظيفــة •  يشــغلن  حاليــًا  يعملــن  الــايئ  النــاء  غالبيــة 

ثابتــة )73 يف المائــة(، وهنــاك 15 يف المائــة يشــغلن 

فــرات  عــى  يعملــن  المائــة  يف  و8  مؤقتــة،  وظائــف 

موســمية. بصفــة  يعملــن  المائــة  يف  و5  متباعــدة، 

 أفــاد حنــو 58 يف المائــة مــن النــاء العامــات حاليــًا • 

التأمينــات  يف  مشــركات  أهنــنَّ  نقــدي  أجــر  مقابــل 

االجتماعيــة مــن خــال عملهــن، وأفــادت نســبة مماثلــة 

تأمــن صحــي.  لدهيــن  بــأن 

كمــا ذكرنــا يف الفصــل الثــاين، كانــت النــاء المؤهــات للماشركــة 

مــن  ســنة   64  –18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  هــن  المســح  يف 

أكــر.  أو  هشــر  لمــدة  األرسة  لــدى  المتواجــدات  أو  المقيمــات 

م هــذا الفصــل عرضــًا تفصيليــًا خلصائــص المــاشركات الــايئ  ويقــدِّ

أن  المتوقــع  ومــن  المســح.  إطــار  يف  المقابــات  معهــن  يــت  ُأجر

ياعــد عــرض النتــاجئ اخلاصــة خبصائــص المــاشركات عــى فهــم 

الاحقــة.  الفصــول  المســح يف  نتــاجئ 
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هبــدف  صلــة  ذات  غــر  المــاشركات  خصائــص  تبــدو  حــن  ويف 

مثــل  المــرأة،  متكــن  مــؤرشات  ُتعتــر  احلقيقــة  ففــي  المســح، 

الداعمــة  والبيئــة  االقتصــادي  واالســتقال  التعليمــي  المســتوى 

اجتماعيــًا، عوامــل تؤثــر عــى إمكانيــة تعــرض النــاء للعنــف مــن 

ناحيــة، وميكــن يف الوقــت نفســه أن تغــر مــن تأثــر العنــف عــى حيــاة 

المــرأة. 

ويبــدأ هــذا الفصــل بوصــف اخلصائــص األاسســية للمــاشركات، 

االجتماعيــة  واحلالــة  المســح  إجــراء  وقــت  الســن  يشــمل  مبــا 

الــروة.  ومســتوى  العمــل  وحالــة  التعليمــي  والمســتوى  واإلقامــة 

قــًا للمســتوى التعليمــي. وأخــرًا،  ويعقــب ذلــك عــرض أكــر تعمُّ

يتنــاول الفصــل معلومــات تفصيليــة عــن بعــض مــؤرشات التمكــن 

الهشــري  والدخــل  العمــل  حالــة  يشــمل  مبــا  للمــرأة،  االقتصــادي 

والممتلــكات. األصــول  وملكيــة  والمدخــرات 

3 - 1 الخصائص األساسية 
للمشاركات

يــع النســيب للمــاشركات يف المســح  يعــرض اجلــدول )3 – 1( التوز

حبسب السن واحلالة االجتماعية واإلقامة )يف احلر أو يف الريف، 

حمــل اإلقامــة، المحافظــة( والمســتوى التعليمــي واحلالــة العمليــة 

ومســتوى الــروة.

ووفقــًا للنتــاجئ الــي يعرضهــا اجلــدول، كان حنــو 40 يف المائــة مــن 

يــد أعمارهــن عــى 35  تز المــاشركات يف المســح ممــن ال  النــاء 

يــة 35 – 49 ســنة، وحنــو  ســنة، وحنــو 36 يف المائــة يف الفئــة العمر

24 يف المائة يف الفئة العمرية 50 – 64 سنة. كما كانت الغالبية 

العظمــى مــن النــاء المــاشركات )79 يف المائــة( مــن المزوجــات 

حاليــًا، وتلهيــن بفــارق كبــر النــاء الــايئ لــم يســبق لهــن الــزواج 

)10 يف المائــة( واألرامــل )9 يف المائــة(. وكانــت نســبة المطلقــات 

والمنفصــات حنــو 3 يف المائــة مــن إمجــايل المــاشركات.

مــن  المائــة(  المــاشركات )54 يف  النــاء  مــن نصــف  أكــر  وكان 

يــع المــاشركات  المقيمــات يف المناطــق الريفيــة. وبالنظــر إىل توز

وفقــًا لمحــل االقامــة، فكانــت أعــى نســبة مــن المــاشركات مــن 

يف   36( القبــي  الوجــه  يلهيــا  المائــة(،  يف   43( البحــري  الوجــه 

يف   22( احلريــة  المحافظــات  مــن  نســبة  أقــل  وكانــت  المائــة(، 

القاهــرة )14  مــن  المــاشركات  مــن  نســبة  أكــر  وكانــت  المائــة(. 

المائــة  المائــة(. وكان هنــاك حنــو 7 يف  المائــة( واجلــزة )9 يف  يف 

مــن اإلســكندرية والرقيــة والدقهليــة  مــن كل  المــاشركات  مــن 

والبحرة، وحنو 6 يف المائة من كل من القليوبية والغربية والمنيا، 

م يف المحافظــات األخــرى. وكانــت النســب أصغــر ممــا تقــدَّ

وللتعــرف عــى مــدى إلمــام المــاشركات بالقــراءة والكتابــة، ُســئلت 

وكذلــك  اإلطــاق  عــى  بالمدرســة  يلتحقــن  لــم  الــايئ  النــاء 

عــى  قدرهتــن  عــن  فحســب  االبتــدايئ  بالتعليــم  التحقــن  الــايئ 

فــت النــاء الــايئ أجــن  القــراءة والكتابــة، وبنــاء عــى ذلــك ُصنِّ

ــات. ويبــنِّ  ــن أميَّ ــن غــر قــادرات عــى القــراءة والكتابــة عــى أهنَّ بأهنَّ

اجلــدول )3 – 1( الفئــات المتعلقــة حبالــة اإللمــام بالقــراءة والكتابــة 

التعليميــة. والمســتويات 

وكمــا هــو موضــح يف اجلــدول )3 – 1(، فنحــو 27 يف المائــة مــن 

وهــي  الكتابــة(،  أو  القــراءة  ميكهنــن  ال  )أي  ــات  أميَّ المــاشركات 

يــة 15 – 49 ســنة  نفــس نســبة األميــة بــن النــاء يف الفئــة العمر

 .2014 لعــام  الصحــي  الســكاين  المســح  نتــاجئ  إلهيــا  انهتــت  الــي 

عــى  أكملــن  المــاشركات  مــن  كــر  األ فالنســبة  النقيــض،  وعــى 

األقــل التعليــم الثانــوي )46 يف المائــة(، وهــذا يعكــس االجتــاه حنــو 

ارتفــاع المســتوى التعليمــي للمــرأة المريــة يف المــدى الطويــل. 

ويتفــق هــذا النمــط أيضــًا مــع نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي فيمــا 

يــة 15 – 49 ســنة. ولــم تــزد نســبة  خيــصُّ النــاء يف الفئــة العمر

الماشركات الايئ يعملن مقابل أجر نقدي عن 13 يف المائة، يف 

حــن كانــت هنــاك نســبة قدرهــا 4 يف المائــة مــن المتقاعــدات إمــا 

لبلوغهــن ســن المعــاش القانونيــة أو ألســباب أخــرى.
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الجدول ٣ – ١: التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 18 - 64 سنة تبعًا لبعض الخصائص األساسية، مصر 2015

حةالخصائص األساسية حالنسبة المرجَّ ح العدد المرجَّ العدد غير المرجَّ

العمر 
19 - 183.3667656

24 - 208.216411629

29 - 2513.126202639

34 - 3014.929783015

39 - 3514.829622997

44 - 4011.022052218

49 - 4510.520912084

54 - 509.017951766

59 - 557.515001478

64 - 607.715411518

الحالة االجتماعية
78.71574715849مزوجة حاليًا

2.6522514مطلقة/منفصلة

9.218311805أرملة

9.519001832لم يسبق لها الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(
45.991868960حر

54.11081411040ريف

مكان اإلقامة
21.943854200المحافظات احلرية

42.584978660وجه حبري

12.124212400 حر

30.460766260ريف

35.671187140وجه قبي

11.923802360 حر

23.747384780ريف

المحافظات

المحافظات الحضرية
13.526952100القاهرة

6.913821100اإلسكندرية

0.9173500بور سعيد

0.7136500السويس

الوجه البحري
1.4279500دمياط 
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6.713451360الدقهلية

6.813641360الرقية

5.911801120القليوبية

3.3655680كفر الشيخ

5.911721080الغربية

4.7932880المنوفية

6.613171180البحرة

1.3253500اإلسماعيلية

الوجه القبلي
8.617261620اجلزة

2.5494520بىن سويف

3.0593620الفيوم

5.811621000المنيا

4.3859800اسيوط

5.21031880سوهاج

2.8564700قنا 

1.7335500أسوان

1.8353500األقر

المستوى التعليمي 
ة 26.653175200أميَّ

12.224452452تقرأ وتكتب

15.030013031ابتدايئ / إعدادي

33.566926837ثانوي / فوق المتوسط وأقل من جامعي

12.725452480جامعي فأعى

حالة العمل
13.126162618تعمل بأجر نقدي

82.51649816530ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق لها العمل

4.4886852متقاعدة

مستوى الثروة
20.641234090المستوى األدىن

21.342574225المستوى الثاين

20.140283953المستوى األوسط

18.136173671المستوى الرابع

19.939754061المستوى األعى

10020,00020,000اإلجمالي

يــع متماثــًا إىل حــد بعيــد بــن خمتلــف مســتويات الــروة، وكانــت أقــل  يــع المــاشركات وفقــًا لمســتوى الــروة، كان التوز وفيمــا يتعلــق بتوز

نســبة )18 يف المائــة( مــن نصيــب المــاشركات مــن المســتوى الرابــع للــروة. 
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التوزيع النسبي للنساء تبعا للعمر

التوزيع النسبى للنساء تبعا للحضر/الريف التوزيع النسبى للنساء تبعا لمؤشر 

الثروة

التوزيع النسبى للنساء تبعا للحالة 

االجتماعية

التوزيع النسبى للنساء تبعا لحالة العمل

شــكل ٣ – ١ التوزيــع النســبي للنســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة تبعــًا لبعــض الخصائــص 

األساســية، مصــر 2015

تعمل بأجر نقدي ال تعمل بأجر نقدي / لم 
يسبق لها العمل

متقاعدة

ريف

 المستوى األعلى

المستوى األدنى

المستوى الرابع

المستوى الثاني
المستوى األوسط

لم يسبق لها الزواج

أرملة 

مطلقة/منفصلة

متزوجة حاليًا

حضر
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3 - 2 العالقة بين المستوى 
التعليمي والخصائص 

األساسية

التعليمــي  المســتوى  بــن  العاقــة   )2  –  3( اجلــدول  يوضــح 

واخلصائــص األاسســية للمــاشركات، وتشــر البيانــات إىل ارتفــاع 

ــات )الــايئ ال ميكهنــن القــراءة أو الكتابــة(  نســبة المــاشركات األميَّ

كلمــا زاد الســن، وينطبــق النمــط نفســه عــى المــاشركات الــايئ 

اخنفــاض  إىل  يشــر  مــا  وهــو  فحســب،  والكتابــة  القــراءة  يعرفــن 

المســتوى التعليمــي للنــاء يف األعمــار الكبــرة. وكانــت النســبة 

ممــن  ســنة   44  – يــة 20  العمر الفئــة  يف  المــاشركات  مــن  كــر  األ

أكملــن تعليمهــن الثانــوي أو فــوق المتوســط )ســنتن بعــد التعليــم 

المائــة(  المــاشركات )52 يف  مــن نصــف  أكــر  الثانــوي(، وأكمــل 

اإلعــدادي. أو  االبتــدايئ  التعليــم  دون 20 ســنة 

كــر مــن النــاء يف مجيــع احلــاالت االجتماعيــة  وكانــت النســبة األ

)فيمــا عــدا األرامــل( ممــن أكملــن التعليــم الثانــوي عــى األقــل، وعــى 

ــات )49  النقيــض، كان حنــو نصــف المــاشركات األرامــل مــن األميَّ

يف المائــة(.

القــراءة  ميكهنــن  ال  الــايئ  الريفيــات  المــاشركات  نســبة  وبلغــت 

يف   36( احلريــات  المــاشركات  بــن  مثيلهتــا  ضعــف  الكتابــة  أو 

المائــة مقابــل 15 يف المائــة عــى التــوايل(. وعــى طــرف النقيــض، 

المناطــق  يف  المقيمــات  للمــاشركات  التعليمــي  المســتوى  كان 

المائــة  يف  فنحــو 21  الريفيــات،  المــاشركات  مــن  أعــى  احلريــة 

مــن المــاشركات يف المناطــق احلريــة حصلــن عــى تعليــم جامعــي 

عــى األقــل، مقارنــة بنحــو 6 يف المائــة فقــط يف المناطــق الريفيــة، 

يــف الوجــه القبــي )45  ــات يف ر وكانــت أعــى نســبة للنــاء األميَّ

يف المائــة(. وكانــت أعــى المســتويات التعليميــة يف حــر الوجــه 

البحــري والمحافظــات احلريــة، حيــث وجــد أنَّ 61 يف المائــة و58 

األقــل،  عــى  الثانــوي  التعليــم  أكملــن  قــد  التــوايل  عــى  المائــة  يف 

المــاشركات يف كل مــن هذيــن  المائــة فقــط مــن  وكانــت 15 يف 

ــات.  اإلقليمــن مــن األميَّ

نقــدي  أجــر  مقابــل  يعملــن  الــايئ  المــاشركات  غالبيــة  وكانــت 

يعكــس  وهــذا  عــايل،  تعليــم  عــى  احلاصــات  مــن  والمتقاعــدات 

االرتبــاط الوثيــق بــن المســتوى التعليمــي وفــرص العمــل، فنحــو 

30 يف المائــة مــن المــاشركات الــايئ ال يعملــن مقابــل أجــر نقــدي 

ــات، يف  أو الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل عــى اإلطــاق مــن األميَّ

حــن أنَّ 11 يف المائــة فقــط مــن الــايت يعملــن مقابــل أجــر نقــدي 

ــات. مــن األميَّ

ويرتفــع المســتوى التعليمــي مــع ارتفــاع مســتوى الــروة، فأكــر مــن 

كــر ثــراء أكملــن تعليمهــن الثانــوي  7 نــاء مــن كل 10 يف الفئــة األ

عــى األقــل، يف حــن جنــد أن أكــر مــن مُخــي النــاء )41 يف المائــة( 

ــات. كــر فقــرًا مــن األميَّ يف الفئــة األ

للمــاشركات  التعليمــي  المســتوى  يف  التفــاوت  منــط  ويتاشبــه 

حبســب خصائصهــن األاسســية مــع النمــط الــذي انهتــت إليــه نتــاجئ 

المســح الســكاين الصحــي 2014 للســيدات الابــق لهــن الــزواج 

يــة 15 - 49 ســنة. يف الفئــة العمر

شكل ٣ – ٢ التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 

18 - 64 سنة بحسب المستوى التعليمي، مصر 2015

أمية

ابتدائي / إعدادي

 تقرأ وتكتب

جامعي فأعلى

 ثانوي / فوق المتوسط
وأقل من جامعي



 الفصل الثالث: خصائص النساء المشاركات في الدراسة  |  ٢٥

جدول ٣ - ٢: التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 18 - 64 سنة بحسب المستوى التعليمي تبعًا لبعض 

الخصائص األساسية، مصر، 2015

تقرأ أميةالخصائص األساسية
وتكتب

ابتدائي / 
إعدادي

ثانوي 
/ فوق 

المتوسط 
وأقل من 

جامعي

جامعي 
فأعلى

اإلجمالي

عدد النسبة
السيدات 

العمر 

19 - 183.24.351.840.50.2100.0667

24 - 207.16.021.355.79.9100.01641

29 - 2514.68.513.344.219.4100.02620

34 - 3016.810.911.342.918.1100.02978

39 - 3521.012.316.036.813.9100.02962

44 - 4029.211.116.031.212.5100.02205

49 - 4538.113.810.928.09.2100.02091

54 - 5043.116.812.217.410.5100.01795

59 - 5546.619.611.213.88.8100.01500

64 - 6049.417.911.712.28.8100.01541

الحالة االجتماعية

26.312.314.534.412.5100.015747مزوجة حاليًا

26.213.318.928.613.1100.0522مطلقة/منفصلة

49.018.912.313.76.1100.01831أرملة

7.04.921.045.921.2100.01900لم يسبق لها الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(

15.410.716.037.420.5100.09186حر

36.113.514.230.16.1100.010814ريف

مكان اإلقامة

14.610.217.035.522.6100.04385المحافظات احلرية

25.111.913.537.911.5100.08497وجه حبري

14.99.714.241.419.7100.02421 حر

29.212.813.336.58.2100.06076ريف

35.713.815.526.98.1100.07118وجه قبي

17.312.615.936.717.5100.02380 حر

44.914.415.321.93.4100.04738ريف
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حالة العمل

10.96.34.336.242.3100.02616تعمل بأجر نقدي

ال تعمل بأجر نقدي / لم 

يسبق لها العمل
29.813.316.932.67.4100.016498

13.79.410.641.424.9100.0886متقاعدة

مستوى الثروة

40.613.915.825.04.8100.04123المستوى األدىن

33.214.817.226.58.3100.04257المستوى الثاين

24.213.215.336.710.5100.04028المستوى األوسط

22.511.915.237.912.6100.03617المستوى الرابع

11.16.911.442.428.1100.03975المستوى األعى

26.612.215.033.512.7100.020,000اإلجمالي 

3 - 3 العمل

ميكــن أن يكــون العمــل مصــدرًا لتمكــن المــرأة، وال ســيما إذا مــا 

اقرن بالقدرة عى الترف يف الدخل. ومع ذلك، فقياس عمالة 

المــرأة ميكــن أن يكــون أمــرا ًعســرًا، وهــو مــا يرجــع يف جــزء كبــر منــه 

إىل أنَّ الناء أنفهسن ال ينظرن إىل بعض األعمال الي يقمن هبا، 

مثــل العمــل يف مزرعــة األرسة أو جتــارة األرسة أو العمــل يف القطــاع 

غــر الرســمي، باعتبارهــا وظيفــة، ومــن ثــم يفــدن بأهنــن ال يعملــن 

 .)2015,EL - Zanaty and Way(

وتضمــن المســح ســؤال المــاشركات عــن عملهــن احلــايل أو عملهــن 

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح. ويف حالــة 

المــاشركات الــايئ كــن يعملــن وقــت إجــراء المســح، تــم توجيــه 

عــدد مــن األســئلة عــن عملهــن.

3 - 3 - 1 حالة العمل 

فــة   يعــرض اجلــدول )3 – 3( حالــة عمــل المــاشركات احلاليــة مصنَّ

إىل الفئــات التاليــة:

كانــت تعمــل خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء • 

وقــت  يعملــن  كــن  الــايئ  المــاشركات  يشــمل  مبــا  المســح: 

إجراء المســح والايئ عملن خال االثي عر هشرًا الابقة 

عــى إجــراء المســح ولكــن لــم يكــنَّ يعملــن وقــت إجــراء المســح 

بســبب بلوغهــن الســن القانونيــة للتقاعــد أو تركهــن العمــل 

ألســباب أخــرى.

إجــراء •  عــى  الابقــة  هشــرًا  عــر  االثــي  خــال  تعمــل  لــم 

المــايض  يعملــن يف  كــن  الــايئ  النــاء  يشــمل  مبــا  المســح: 

عــن  الابقــة  عــر هشــرًا  االثــي  قبــل  العمــل  عــن  وتوقفــن 

المســح بســبب بلوغهــن الســن القانونيــة للتقاعــد أو تركهــن 

أخــرى. ألســباب  العمــل 

لم يسبق لها العمل مطلقًا.• 

النــاء يف  مــن  المائــة  أنَّ حنــو 15 يف   )3 اجلــدول )3 –  ويوضــح 

اإلاشرة  وجتــدر  حاليــًا.  يعملــن  ســنة   64  –  18 يــة  العمر الفئــة 

كــنَّ  الــايئ  النــاء  يعملــن حاليــًا تشــمل  الــايئ  النــاء  فئــة  إىل 

ميارســن عملهــن وقــت إجــراء المقابلــة وكذلــك الــايئ كان لدهيــن 

عمــل منتظــم خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح 

ولكهنــن كــنَّ متغيبــات عــن العمــل وقــت إجــراء المقابلــة لكوهنــن 

يف إجــازة أو مــرىض أو ألي ســبب آخــر. وغالبيــة النــاء الــايئ لــم 

يكــنَّ يعملــن وقــت إجــراء المســح، لــم يفــدن بــأي خــرة عمــل خــال 

الفــرة االخــرة، ومــن بــن المــاشركات الــايئ لــم يكــنَّ يعملــن وقــت 

إجــراء المســح، أفــاد 1 يف المائــة فحســب باخنراطهــن يف نــاشط 
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اقتصادي ما خال االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المسح.

وبصفــة عامــة، بلغــت نســبة النــاء الــايئ مارســن أي عمــل يف أي 

وقــت خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح 16 يف 

المائــة مــن المــاشركات، بــرف النظــر عمــا إذا كان هــذا العمــل 

أظهــرت  وقــد  مقابــل.  أو دون  عيــي  أو  مــادي  مقابــل  أجــر  نظــر 

نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014 نفــس نســبة العمالــة 

للسيدات يف الفئة العمرية 15 – 49 سنة ممن سبق لهن الزواج.

النــاء يف الفئــة  وكانــت الغالبيــة العظمــى )81 يف المائــة( مــن 

العمرية 18 - 64 ممن لم يسبق لهن العمل عى اإلطاق. وكانت 

نســبة النــاء الــايئ ســبق لهــن العمــل يف المــايض ولكهنــن تركــن 

العمــل قبــل االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح بســبب 

التوقــف عــن العمــل ألســباب  أو  القانونيــة للتقاعــد  بلــوغ الســن 

أخــرى حنــو 3 يف المائــة مــن المــاشركات.

وترتفــع نســبة النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا بارتفــاع الســن لتصــل 

 - يــة 45  العمر الفئــة  النــاء يف  بــن  المائــة(  ذروهتــا )21 يف  إىل 

49 ســنة، ثــم تنخفــض جمــددًا وصــواًل إىل أقــل مســتوى لهــا )3 يف 

يــة 60 - 64 ســنة. المائــة( يف الفئــة العمر

وأوضحــت البيانــات أن أعــى نســبة للنــاء الــايئ يعملــن كانــت 

ربــع  مــن  أكــر  إىل  تصــل  حيــث  والمنفصــات،  المطلقــات  بــن 

إىل  ذلــك  يشــر  مبــا  ور  المائــة(،  يف   26( الفئــة  تلــك  يف  النــاء 

أنَّ النــاء المطلقــات والمنفصــات مــن األرجــح أن يســعن إىل 

احلصــول عــى فــرص عمــل لتغطيــة تكاليــف المعيشــة لهــن ورمبــا 

االنفصــال. أو  الطــاق  بعــد  ألطفالهــن 

المســتوى  بارتفــاع  حاليــًا  يعملــن  الــايئ  النــاء  نســبة  يــد  وتز

التعليمــي. وعــى ســبيل المثــال، ففــي حــن أنَّ 44 يف المائــة مــن 

ممــن  كــنَّ  األقــل  عــى  اجلامعــي  تعليمهــن  أكملــن  الــايئ  النــاء 

يعملــن حاليــًا، لــم تــزد نســبة النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا مــن بــن 

المائــة.  يف   5 عــى  اإلعــدادي  أو  االبتــدايئ  تعليمهــن  أكملــن  مــن 

وبالنظر إىل اخلصائص األاسسية األخرى المتضمنة يف اجلدول )3 

– 3(، كان نســبة النــاء العامــات بــن المــاشركات المقيمــات 

يف المناطــق احلريــة ويف الوجــه البحــري والمــاشركات مــن الفئــة 

كــر ثــراًء أكــر مقارنــة بغرهــن مــن النــاء.  األ

ويتاشبــه منــط التفــاوت يف عمــل المــاشركات حبســب خصائصهــن 

الســكاين  المســح  نتــاجئ  إليــه  انهتــت  الــذي  النمــط  مــع  األاسســية 

يــة  الصحــي 2014 للســيدات الابــق لهــن الــزواج يف الفئــة العمر

15 - 49 ســنة.

جدول 3 - 3: التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 18 - 64 سنة بحسب حالة العمل تبعًا لبعض الخصائص 

األساسية، مصر 2015

الخصائص
األساسية

كانت تعمل خالل االثني عشر 
شهرًا السابقة على إجراء 

المسح

لم تعمل خالل 
االثني عشر شهرًا 

السابقة على 
إجراء المسح

لم يسبق 
لها العمل 

مطلقًا

اإلجمالي

النسبةال تعمل حاليًاتعمل حاليًا )1(
عدد 
النساء

العمر 

19 - 182.90.50.096.6100.0667

24 - 208.71.51.288.6100.01641

29 - 2513.40.92.683.1100.02620

34 - 3014.70.72.382.3100.02978

39 - 3516.00.52.381.2100.02962

44 - 4019.70.22.977.2100.02205

49 - 4520.60.43.375.7100.02091

54 - 5019.80.83.875.6100.01795
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

59 - 5516.11.43.878.7100.01500
64 - 603.25.811.779.3100.01541

الحالة االجتماعية
14.10.93.281.8100.015747مزوجة حاليًا

25.62.55.866.1100.0522مطلقة/منفصلة

13.31.75.979.1100.01831أرملة

17.82.01.578.8100.01900لم يسبق لها الزواج 

اإلقامة )حضر / ريف(

17.91.74.575.9100.09186حر

11.90.72.385.1100.010814ريف

مكان اإلقامة

16.41.84.777.1100.04385المحافظات احلرية

17.91.33.976.9100.08497وجه حبري

21.52.15.970.5100.02421 حر

16.41.03.179.5100.06076ريف

9.80.51.888.0100.07118وجه قبي

17.10.92.579.5100.02380 حر

6.10.31.492.2100.04738ريف

المستوى التعليمي

ة 8.10.51.889.7100.05317أميَّ

8.70.53.087.9100.02446تقرأ وتكتب

5.20.72.591.7100.03000ابتدايئ / إعدادي
ثانوي / فوق 

المتوسط وأقل من 

جامعي
15.41.34.279.1100.06692

43.73.25.547.7100.02545جامعي فأعى
مستوى الثروة
11.40.82.785.1100.04123المستوى األدىن

11.71.13.184.1100.04257المستوى الثاين

13.10.83.083.1100.04028المستوى األوسط

16.21.13.179.6100.03617المستوى الرابع

21.61.84.672.0100.03975المستوى األعى

14.71.13.380.9100.020,000اإلجمالي 

)1( تشمل فئة الناء الايئ يعملن حاليًا الناء الايئ كنَّ ميارسن عملهن وقت إجراء المقابلة وكذلك الايئ كان لدهين عمل منتظم خال االثي عر هشرًا 

الابقة عى إجراء المسح ولكهنن كنَّ متغيبات عن العمل وقت إجراء المقابلة لكوهنن يف إجازة أو مرىض أو ألي سبب آخر.
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3 - 3 - 2 نوع العمل

ُســئلت النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا عــن نــوع العمــل الــذي يقمــن بــه، 

وقد ُسجلت اإلجابات عى أاسس الرمز المستخدم يف تصنيفات 

مسح القوى العاملة باجلهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء.

بــن النــاء الــايئ  ويعــرض اجلــدول )3 – 4( االختافــات المهنيــة 

إجــراء  وقــت  عملهــن  ميارســن  كــنَّ  الــايئ  )النــاء  حاليــًا  يعملــن 

المقابلــة وكذلــك الــايئ كان لدهيــن عمــل منتظــم خــال االثــي عــر 

هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح ولكهنــن كــنَّ متغيبــات عــن العمــل 

وقــت إجــراء المقابلــة(. وكانــت غالبيــة النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا 

وكانــت   .)3  -  3 )الشــكل  الزراعيــة  غــر  بالمهــن  المشــتغات  مــن 

كــر مــن النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا مــن المهنيــات )34  النســبة األ

المتخصصــات )20 يف  والماعــدات  الفنيــات  وتلهتــا  المائــة(،  يف 

المائة(. وبلغت نسبة المشتغات باألنشطة الزراعية 13 يف المائة، 

ونســبة المشــتغات بأنشــطة اخلدمــات وأعمــال البيــع 11 يف المائــة. 

يــة  العمر الفئــة  باختــاف  العمــل  نــوع  اختــاف  النتــاجئ  وأظهــرت 

للمــاشركات، فعــى ســبيل المثــال كانــت أعــى نســبة مــن النــاء 

المهنيــات، يف  مــن  ســنة   39  - يــة 30  العمر الفئــة  العامــات يف 

يــة  حــن كانــت أعــى نســبة مــن النــاء العامــات يف الفئــة العمر

50 – 59 ســنة مــن الفنيــات والماعــدات المتخصصــات. وكمــا 

هــو متوقــع، كانــت نســبة النــاء المشــتغات باألنشــطة الزراعيــة 

بالمناطــق  مقارنــة  الريفيــة  المناطــق  يف  ملحــوظ  بشــكل  مرتفعــة 

احلريــة )28 يف المائــة مقابــل 2 يف المائــة، عــى التــوايل(, وكانــت 

نســبة المشــتغات باخلدمــات وأعمــال البيــع أعــى أيضــًا يف الريــف 

مهنــا يف احلــر )13 يف المائــة مقابــل 9 يف المائــة، عــى التــوايل(.

يــف  واالشــتغال باألنشــطة الزراعيــة هــو نــوع العمــل الرئيــي يف ر

الوجــه البحــري، حيــث يشــتغل هبــا ثلــث النــاء العامــات )33 

يف المائة(. وعى النقيض، فإنَّ 11 يف المائة فحسب من الناء 

باألنشــطة  المشــتغات  مــن  كــنَّ  القبــي  الوجــه  يــف  بر العامــات 

والفنيــات  المائــة(  يف   35( المهنيــات  مــن  والغالبيــة  الزراعيــة، 

المائــة(، باإلضافــة إىل أن  والماعــدات المتخصصــات )20 يف 

17 يف المائــة يعملــن يف قطــاع اخلدمــات وأعمــال البيــع. وقــد يرجــع 

ذلــك إىل أنَّ النــاء يف ريــف الوجــه القبــي يعتقــدن أنَّ االشــتغال 

باألنشــطة الزراعيــة ال ُيعــدُّ عمــًا، ومــن ثــم فقــد يكــون هنــاك نقــص 

يف تقديــر أعــداد المشــتغات باألنشــطة الزراعيــة.

العامــات  النــاء  مــن  كــر  األ النســبة  فــإن  متوقــع،  هــو  وكمــا 

كــر  احلاصــات عــى تعليــم جامعــي أو أعــى وكذلــك النــاء األ

ثــراء مــن المهنيــات، حيــث إنَّ حنــو ثاثــة أربــاع النــاء العامــات 

احلاصــات عــى تعليــم جامعــي عــى األقــل كــنَّ مــن المهنيــات )73 

يف المائــة(، يف حــن أنَّ غالبيــة النــاء العامــات احلاصــات عــى 

تعليــم أقــل مــن الثانــوي تعملــن بالزراعــة وأعمــال البيــع واخلدمــات. 

مــن  فقــرًا  كــر  األ العامــات  النــاء  مــن  نســبة  أكــر  وكانــت 

المائــة(. )24 يف  الزراعيــة  باألنشــطة  المشــتغات 

جدول 3 - 4: التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 18 - 64 سنة الالئي يعملن حاليًا )1( بحسب نوع العمل تبعًا 

لبعض الخصائص األساسية، مصر، 2015 

الخصائص
األساسية

الوظائف 
التشريعية 
واإلدارية 

والتنفيذية 
العليا

المهنيات 
)المهن 
العلمية 

المتخصصة(

الفنيات 
والمساعدات 
المتخصصات

أعمال 
مكتبية

المشتغالت 
بالخدمات 
وأعمال 

البيع

األعمال الزراعة
أخرىاليدوية

االجمالي

النسبة

عدد 
النساء 
الالئي 
يعملن 

حاليًا

العمر 
19 - 18********100.019

24 - 200.022.414.010.123.114.010.26.1100.0143

29 - 251.135.814.19.710.216.86.36.0100.0352

34 - 301.444.015.43.811.612.55.65.7100.0440

39 - 351.741.016.74.510.413.55.17.2100.0473
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44 - 403.539.321.34.08.412.56.74.4100.0433

49 - 456.331.220.53.212.813.34.78.2100.0430

54 - 5014.625.132.03.28.89.01.65.7100.0356

59 - 5520.819.931.65.44.68.83.45.4100.0241

64 - 6016.07.22.10.018.144.43.78.5100.050
الحالة االجتماعية

4.234.421.33.610.215.64.25.4100.02223مزوجة حاليًا
مطلقة/
11.024.214.43.415.05.411.016.6100.0134منفصلة

6.520.717.94.314.810.66.511.3100.0243أرملة

لم يسبق لها 
10.242.717.314.09.41.910.23.9100.0337الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(

7.540.721.66.59.01.65.57.5100.01649حر

3.524.818.42.612.928.05.24.6100.01288ريف

مكان اإلقامة

المحافظات 
7.236.821.68.99.80.07.38.3100.0721احلرية

5.528.819.22.910.723.34.64.9100.01520وجه حبري

8.542.321.93.79.05.04.65.0100.0521 حر

4.021.717.82.511.632.84.64.9100.0999ريف

4.741.520.74.811.54.75.26.9100.0696وجه قبي

6.945.721.06.27.30.03.79.2100.0407 حر

1.735.420.32.817.311.47.33.7100.0289ريف

 المستوى التعليمي

0.00.00.70.024.349.46.619.0100.0431أمي

0.00.00.91.930.331.716.019.2100.0212يقرأ ويكتب

ابتدايئ / 
0.02.63.85.424.028.820.215.1100.0156إعدادي

ثانوي / فوق 
المتوسط 
وأقل من 
جامعي

6.517.145.37.08.95.95.93.4100.01027

جامعي 
9.173.010.65.01.40.10.40.3100.01111فأعى

مستوى الثروة
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المستوى 
1.720.213.02.317.223.68.313.6100.0470األدىن

المستوى 
4.029.918.34.314.312.87.98.4100.0497الثاين

المستوى 
4.732.422.66.58.316.74.64.1100.0528األوسط

المستوى 
6.234.219.24.610.414.65.35.5100.0584الرابع

9.344.024.45.66.54.62.92.7100.0858أعى مستوى

5.833.720.24.810.713.25.46.2100.02937اإلجمالي 

ماحظة: تشر عامة النجمة أن هذا الرقم أقل من 25 حالة ومن ثم تم حذفه.

)1( تشمل فئة الناء الايئ يعملن حاليًا الناء الايئ كنَّ ميارسن عملهن وقت إجراء المقابلة وكذلك الايئ كان لدهين عمل منتظم خال االثي عر هشرًا 

الابقة عى إجراء المسح ولكهنن كنَّ متغيبات عن العمل وقت إجراء المقابلة لكوهنن يف إجازة أو مرىض أو ألي سبب آخر.

شكل ٣ – ٣ التوزيع النسبي للنساء في الفئة العمرية 18 - 64 سنة الالئي يعملن حاليًا، مصر 2015

 

المشتغالت بالخدمات وأعمال البيع

الزراعة

الوظائف التشريعية واإلدارية 
والتنفيذية العليا

أعمال مكتبية

األعمال اليدوية

أخرى

المهنيات )المهن العلمية 
المتخصصة(

الفنيات والمساعدات 
المتخصصات

3 - 3 - 3 خصائص العمل 

بعمــل  المتعلقــة  اجلوانــب  مــن  عــددًا   )5  -  3( اجلــدول  يوضــح 

النــاء احلــايل مــن حيــث نــوع القطــاع ونــوع األجــر ونــوع صاحــب 

العمل واالستقرار الوظيفي وتوافر التأمينات االجتماعية والتأمن 

الصحــي.

ويشر اجلدول )3 - 5( إىل أنَّ ما يزيد عى نصف الناء العامات 

يعملــن بالقطــاع احلكومــي )53 يف المائــة(، يف حــن يعمــل مهنــن 36 

يف المائــة بالقطــاع اخلــاص وحنــو 9 يف المائــة بالقطــاع غــر الرســمي. 

وتعمــل 9 مــن كل 10 مــن النــاء مقابــل أجــر نقــدي. كمــا تعمــل 8 

مــن كل 10 مــن النــاء لــدى الغــر )مــن غــر أفــراد االرسة(، وتعمــل 

11 يف المائــة لــدى فــرد مــن األرسة و10 يف المائــة حلاهبــن اخلــاص.
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وتعمــل غالبيــة النــاء )73 يف المائــة( يف وظائــف دامئــة، و15 يف 

المائــة مهنــن يف وظائــف مؤقتــة، و8 يف المائــة عــى فــرات متباعــدة، 

مــن  المائــة  يف   58 حنــو  وأفــاد  موســمية.  بصــورة  المائــة  يف  و5 

النــاء الــايئ يعملــن حاليــًا مقابــل أجــر نقــدي أهنــن مشــركات يف 

التأمينــات االجتماعيــة مــن خــال عملهــن، وأفــادت النســبة نفهســا 

بأهنــن مشــركات يف التأمــن الصحــي.

الجــدول )٣ – ٥(: التوزيــع النســبي للنســاء فــي الفئــة 

العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي يعملــن حاليــًا )1( بحســب 

نــوع القطــاع ونــوع األجــر ونــوع صاحــب العمــل واالســتقرار 

والتأميــن  االجتماعيــة  التأمينــات  وتوافــر  الوظيفــي 

الصحــي، مصــر 2015

النسبة خصائص العمل

نوع القطاع

53.0حكومي

36.0خاص

8.9غر رسمي

2.1أخرى2

100.0اإلمجايل

نوع األجر 

89.1نقدي

10.9عيي/ دون أجر

100.0اإلمجايل

نوع صاحب العمل 

10.8تعمل لدى األرسة 

78.9تعمل لدى الغر 

10.3تعمل حلاهبا 

100.0اإلمجايل 

االستقرار الوظيفي

72.6دائم

14.6مؤقت 

8.1فرات متباعدة / غر منتظم

4.8موسمي 

100.0اإلمجايل

التغطية بالتأمين االجتماعي3

58.2مغطى

41.8غر مغطي

100.0اإلمجايل

التغطية بالتأمين الصحي 3

57.5مغطي

42.5عر مغطى

100.0اإلمجايل

 عدد الناء يف الفئة العمرية 18 - 
64 سنة الايئ يعملن حاليًا 1

2937

1 تشمل فئة الناء الايئ يعملن حاليًا الناء الايئ كنَّ ميارسن عملهن 

وقت إجراء المقابلة وكذلك الايئ كان لدهين عمل منتظم خال االثي 

عر هشرًا الابقة عى إجراء المسح ولكهنن كنَّ متغيبات عن العمل 

وقت إجراء المقابلة لكوهنن يف إجازة أو مرىض أو ألي سبب آخر.

2 تشمل قطاع األعمال العام، القطاع اخلاص، قطاع االستثمار، القطاع 

األجنيب، منظمات غر حكومية غر هادفة للرحب.

3 تم حاب النسبة عى أاسس عدد الناء الايئ يعملن حاليًا بأجر نقدي 

)2616 حالة(.

3 - 3 - 4 دخل المرأة وملكية األصول 
والممتلكات 

ممــا ال شــك فيــه أنَّ دخــل المــرأة وملكيهتــا لأصــول والممتلــكات 

ان مــن تعرضهــا للفقــر، حــى يف حالــة  ياهمــان يف متكيهنــا وحيــدَّ

مصــدر  ــان  ميثِّ العاملــن  هذيــن  فــإنَّ  ثــمَّ  ومــن  تعمــل.  ال  كوهنــا 

يــدًا مــن  ــران لهــا مز محايــة لهــا يف حالــة الطــاق أو االنفصــال، ويوفِّ

للعنــف. تعرضهــا  عنــد  اخليــارات 

وقــد مجــع المســح بيانــات عمــا تكســبه النــاء مــن عملهــن ودخلهــن 

الهشــري مــن مصــادر أخــرى، وُأضيفــت بيانــات العائــد الهشــري مــن 

العمل إىل بيانات الدخل الهشري من المصادر األخرى لتقدير الدخل 

الهشــري الــكى. وتضمــن المســح ســؤال المــاشركات عمــا إذا كانــت 

لدهيــن حابــات بنكيــة أو مدخــرات خاصــة هبــن وعــن ملكيهتــن ألصــول 
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وممتلــكات. وتشــر نتــاجئ المســح الــواردة يف اجلــدول )3 – 6( أنَّ الغالبيــة 

العظمى من الناء )79 يف المائة( ليس لدهين دخل سواء من العمل 

كــر مــن المــاشركات  أو مــن أي مصــدر أخــر. وتــراوح دخــل النســبة األ

الــايئ لدهيــن دخــل بــن 500 إىل أقــل مــن 1500 جنهيــًا مريــًا.

وذكر 4 يف المائة فحسب من الماشركات أنَّ لدهين حابات بنكية 

أو مدخــرات خاصــة هبــن، كمــا أفــاد 6 يف المائــة بــأنَّ لدهيــن أصــول أو 

كــر مــن هــؤالء متتلكــن شــقة أو قطعــة أرض. ممتلــكات، والنســبة األ

العمريــة  الفئــة  فــي  النســاء  نســبة   :٦  - جــدول٣ 

وامتالكهــن  الشــهري  دخلهــن  بحســب  ســنة   64  -  18

لحســاب بنكــي أو حســاب توفيــر وامتالكهــن ألصــول أو 

2015 مصــر  ممتلــكات، 

اإلجماليالبند
الدخل الشهري )بالجنيه المصري(1

78.6ال يوجد دخل

2.2أقل من 300

3003.8 - أقل من 500

5005.0 - أقل من 1000

10004.5 - أقل من 1500

15002.6 - أقل من 2000 

20002.0 - أقل من 3000

1.0أكر من 3000

0.3ال أعرف / ال أتذكر

حساب بنكي/ توفير

4.0لدهيا حاب بنكي أو حاب توفر

األصول والممتلكات2

2.1أرض

2.4شقة

1.4ماشية/دواجن

0.5عمارة 

0.7جموهرات

0.8سيارة/اشحنة

0.2متجر

0.4أخرى

6.2متتلك أي أصول أو ممتلكات

20,000عدد الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة

1 يشمل الكسب من العمل ومن مصادر أخري.

2 ُأتيح للماشركات اإلفادة بأكر من إجابة واحدة. 

العمريــة  الفئــة  فــي  النســاء  نســبة   ٤  –  ٣ شــكل 

وامتالكهــن  الشــهري  دخلهــن  بحســب  ســنة   64  -  18

لحســاب بنكــي أو حســاب توفيــر وامتالكهــن ألصــول أو 

2015 مصــر  ممتلــكات، 

اليوجد دخل

ال أعرف/
ال أتذكر

لديها حساب 
بنكي أو حساب 

توفير 

تمتلك أي أصول 
أو ممتلكات 
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الفصل الرابع 
الصحة العامة 

والصحة اإلنجابية للنساء 
أهم النتائج

المائــة( •  يف   39( النــاء  مُخــي  مــن  يقــرب  مــا  أفــاد 

مــن  يعانــن  ــن  بأهنَّ ســنة   64  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف 

صحيــة. مــاشكل 

يعاين حنو ربع الماشركات من أمراض مزمنة.• 

يــة 18 - •  13 يف المائــة فقــط مــن النــاء يف الفئــة العمر

64 ســنة مشــركات يف التأمن الصحي.

مــن بــن كل 10 نــاء ســبق لهــن الــزواج واحلمــل، مــرت • 

4 نــاء )38 يف المائــة( حبمــل واحــد عــى األقــل انهتــى 

باإلجهــاض أو بــزول اجلنــن ميتــًا.

الــزواج •  لهــن  الابــق  النــاء  مــن  المائــة  يف   86 حنــو 

اســتخدمن وســيلة مــن واسئــل تنظيــم األرسة يف وقــت 

مــن األوقــات. 

مجــع  لتحقيقهــا  المســح  يســعى  الــي  األهــداف  بــن  مــن  كان 

معلومــات عــن حالــة الصحــة اإلجنابيــة والصحــة العامــة للنــاء، 

هبــدف دراســة أثــر العنــف ضــد المــرأة مــن هــذه الناحيــة. ويلقــي 

هــذا الفصــل الضــوء عــى جتــارب النــاء مــع المــاشكل الصحيــة 

يلقــي الضــوء  النفســية وعــى صحهتــن اإلجنابيــة، كمــا  والضغــوط 

الصحــي.  التأمــن  التغطيــة خبدمــات  مســتوى  عــى  أيضــًا 

وقــد أظهــرت الــدرااست الــي قامــت بتقييــم أثــر العنــف عــى صحة 

المــرأة، خاصــة يف البلــدان الناميــة، أنَّ العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعــي ميكــن أن يصــل أثــره عــى صحــة المــرأة إىل أن يعــادل أثــر 

بعــض األســباب الرئيســية لإلصابــات. وتكــون أكــر العواقــب شــدًة 

الفصــل لتحليــل  ثــمَّ ختصيــص هــذا  عــى الصحــة اإلجنابيــة. ومــن 

اخلصائــص الصحيــة للمــاشركات.

4-1 الصحة العامة 
4-1-1 مدى انتشار المشاكل الصحية 

أي  مــن  يعانــن  كــنَّ  إذا  عمــا  المقابــات  أثنــاء  النــاء  ُســئلت 

 )1  –  4( اجلــدول  يف  المبينــة  النتــاجئ  وتوضــح  صحيــة.  مــاشكل 

والشــكل )4 – 1( أنَّ مخــي النــاء )حنــو 39 يف المائــة( ذكــرن 

أهنــن تعرضــن لمــاشكل صحيــة، أكرهــا مــن األمــراض المزمنــة الــي 

يعــاين مهنــا مــا يقــرب مــن ربــع المــاشركات8. وأفــاد 13 يف المائــة 

ــن كــنَّ يعانــن مــن أمــراض حــادة9 وقــت إجــراء المســح،  مهنــن بأهنَّ

ــن يعانــن مــن  يف حــن أفــاد مــا يقــرب مــن 1 يف المائــة أو أقــل بأهنَّ

إعاقــة أو مــاشكل متعلقــة باخلصوبــة أو مــاشكل نفســية. بيــد أنَّ 

اإلفــادة التلقائيــة بالمــاشكل الصحيــة يف المســوح غالبــًا مــا يــؤدى 

ن يعانن  اىل تقدير أقل من الواقع بسبب عدم إدراك الناء أهنَّ

مــن مــاشكل صحيــة.

ا األمراض المزمنة هي األمراض الي تتدرج شدهتا ببطء عى مدار فرة   8

زمنية طويلة، ومهنا عى سبيل المثال: السكري وارتفاع ضغط الدم 

وأمراض القلب والربو والرطان والهتاب المفاصل وهاششة العظام.

9  األمراض احلادة هي األمراض الي تستمر لفرة قصرة وتصاحهبا أعراض 

حمددة، ومهنا: نزالت الرد واألنفلونزا واحلصبة واجلديري المايئ وااللهتاب 

الرئوي واألزمات القلبية والهتاب الزائدة الدودية.
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الجــدول ٤ – ١: التوزيــع النســبي للنســاء فــي الفئــة 

العمريــة 18 - 64 ســنة بحســب اإلفــادة بالمعانــاة مــن 

مشــاكل صحيــة، مصــر 2015. 

نسبة النساءالمشكلة الصحية
61.2ال توجد مشكلة صحية

0.7إعاقة 
24.1أمراض مزمنة1 

0.6ماشكل متعلقة باخلصوبة
13.2أمراض حادة2

0.2ماشكل نفسية
100.0النسبة

20,000عدد الناء يف الفئة العمرية )18 - 64 سنة(

1 األمراض المزمنة هي األمراض الي تتدرج شدهتا ببطء عى مدار فرة زمنية 

طويلة، ومهنا عى سبيل المثال: السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض 

القلب والربو والرطان والهتاب المفاصل وهاششة العظام.

2 األمراض احلادة هي األمراض الي تستمر لفرة قصرة وتصاحهبا أعراض 

حمددة، ومهنا: نزالت الرد واألنفلونزا واحلصبة واجلديري المايئ وااللهتاب 

الرئوي واألزمات القلبية والهتاب الزائدة الدودية.

الشــكل ٤ – ١: التوزيــع النســبي للنســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة بحســب اإلفــادة بالمعانــاة مــن مشــاكل 

صحيــة مصــر، 2015.

4-1-2 مدى انتشار األمراض المزمنة 
تبعًا للخصائص األساسية

األمــراض  انتــاشر  مــدى  يف  االختــاف   )2  –  4( اجلــدول  يوضــح 

المزمنــة بــن النــاء يف الفئــة العمـــــرية 18-64 ســنة تبعــًا لبعــض 

اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وياحظ وجود 

بــن عمــر  مــن 0.001(  أقــل   P قــوي )القيمــة االحتماليــة  ارتبــاط 

المــرأة وإصابهتــا باألمــراض المزمنــة. وكمــا يتضــح مــن اجلــدول )4 - 

2( والشكل )4 - 2( تهشد اإلصابة باألمراض المزمنة زيادة حادة 

م النــاء يف العمــر. فقــد ذكــر أكــر مــن نصــف النــاء  مــع تقــدُّ

ــن يعانــن  البالغــات مــن العمــر 50 ســنة فأكــر )51 يف المائــة( أهنَّ

مــن أمــراض مزمنــة، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل 6 يف المائــة 

بــن النــاء دون ســن 30 ســنة.
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الجــدول ٤ – ٢: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي يعانيــن مــن أمــراض مزمنــة تبعــًا للخصائص 

األساســية، مصر 2015.

عدد النساء نسبة النساء الخصائص األساسية
العمر ***
6.14928أقل من 30

39 - 3013.95940
49 - 4028.64296

51.04836أكر من 50
الحالة االجتماعية***

23.015747مزوجة
31.7522مطلقة/منفصلة

50.41831أرملة
5.61900لم يسبق لها الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(***
26.49186حر
22.210814ريف

مكان اإلقامة***
26.64385المحافظات احلرية

25.28497وجه حبري
27.82421 حر
24.16076ريف

21.37118وجه قبي
24.62380حر
19.74738ريف

المستوى التعليمي***
ة 33.85317أميَّ

31.92446تقرأ وتكتب
22.93000ابتدايئ / إعدادي

17.96692ثانوي / فوق المتوسط وأقل من جامعي
14.02545جامعي فأعى

حالة العمل***
21.82616تعمل بأجر نقدي

23.616498ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق لها العمل
40.4886متقاعدة

مستوى الثروة***
24.24123المستوى األدىن
24.94257المستوى الثاين

23.84028المستوى األوسط
24.93617المستوى الرابع
22.73975المستوى األعى

24.120,000عدد الناء 18 – 64 سنة 

 *** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001
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مــن  يعانيــن  الالتــي  النســاء  نســبة   :٢  –  ٤ الشــكل 

2015 مصــر  العمــر،  بحســب  مزمنــة  أمــراض 

وأفادت األرامل بنسبة أكر من اإلصابة باألمراض المزمنة )50 يف 

المائــة( مقارنــة باحلــاالت االجتماعيــة األخــرى، يف حــن كان العكــس 

هــو الصحيــح يف حالــة النــاء الــايت لــم يســبق لهــن الــزواج )6 يف 

المائــة(. وقــد يرجــع ذلــك بدرجــة كبــرة إىل تركــز النــاء األرامــل 

كــر عرضــة لإلصابــة هبــذه األمــراض.  يــة الكبــرة األ يف الفئــات العمر

وأفــاد حنــو ثلــث النــاء المطلقــات والمنفصــات )32 يف المائــة( 

ومــا يقــرب مــن ربــع النــاء المزوجــات )23 يف المائــة( بإصابهتــن 

بأمــراض مزمنــة.

النــاء  بــن  واضحــة  بصــورة  أيضــًا  األمــراض  هــذه  وتنتــر 

المتقاعــدات )40 يف المائــة( مقارنــة بالنــاء الــايت يعملــن مقابــل 

أجــر نقــدي )22 يف المائــة( أو الــايت لــم يســبق لهــن العمــل عــى 

اإلطــاق )24 يف المائــة(, وقــد يرجــع ذلــك أيضــًا إىل االرتبــاط بــن 

الســن. وكــر  التقاعــد 

وكانت الناء المقيمات يف احلر أكر عرضة لإلصابة باألمراض 

المائــة  يف   22 مقابــل  المائــة  يف   26( بالريفيــات  مقارنــة  المزمنــة 

النــاء  أنَّ  اإلقامــة،  مبــكان  يتعلــق  فيمــا  وياحــظ  التــوايل(.  عــى 

المقيمــات يف الوجــه القبــي أقــل عرضــة لإلصابــة باألمــراض المزمنــة 

مــن المقيمــات يف المحافظــات احلريــة أو الوجــه البحــري، كمــا 

ُوجــدت أقــل مســتويات اإلصابــة باألمــراض المزمنــة بــن النــاء يف 

يــف الوجــه القبــي )20 يف المائــة(. ر

باخنفــاض  واضحــًا  ارتباطــًا  التعليمــي  المســتوى  ارتفــاع  ويرتبــط 

اإلصابــة  مســتوى  بلــغ  فقــد  المزمنــة،  باألمــراض  اإلصابــة  نســب 

ونصــف  ضعفــن  حنــو  ــات  األميَّ النــاء  بــن  المزمنــة  باألمــراض 

تعليــم  عــى  احلاصــات  النــاء  بــن  اإلصابــة  مبعــدالت  مقارنــة 

جامعــي فأعــى )34 يف المائــة مقابــل 14 يف المائــة، عــى التــوايل(، 

يــادة قدرهــا 11 نقطــة مئويــة مقارنــة بالنــاء احلاصــات عــى  وبز

إعــدادي.  أو  ابتــدايئ  تعليــم 

ــة 18  ــة العمري الشــكل ٤ – ٣: نســبة النســاء فــي الفئ

تبعــًا  أمــراض مزمنــة  الالتــي يعانيــن مــن  64 ســنة   -

2015 التعليمــي، مصــر  للمســتوى 

ولــم ُتظهــر البيانــات اختافــات ُتذكــر يف مســتويات إصابــة النــاء 

منــط  عــن  تنــم  ولــم  الــروة  المزمنــة حبســب مســتويات  باألمــراض 

حمــدد.

4-1-3 الضغوط النفسية

مكــون  بنمــوذج  باالســراشد  للنــاء  النفســية  احلالــة  تقييــم  تــم 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  الغــرض  لهــذا  تــه  أعدَّ ســؤااًل   20 مــن 

عــن  المــاشركات  النــاء  ُســئلت  حيــث   ،)1992,WHO(

مرورهــن بعــدد مــن األعــراض المرتبطــة بالضغــوط النفســية أثنــاء 

المقابلــة. عــى  الابقــة  األربعــة  األاسبيــع 

ويوضح اجلدول )4 - 3( أنَّ نسبة كبرة من الناء تعاين من بعض 

أعــراض الضغــط النفــي. فعــى ســبيل المثــال، أفــادت ثاثــة أربــاع 

النــاء بإصابهتــن بالصــداع خــال األاسبيــع األربعــة الابقــة عــى 

المقابلــة، وشــعرت حنــو نصــف النــاء )48 يف المائــة( بالتعــب 
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أو اإلجهــاد الريــع، وحنــو مخــي النــاء باضطرابــات يف المعــدة 

)39 يف المائــة(. كمــا أفــاد ثلــث النــاء أو أكــر قليــًا بإصابهتــن 

بأعــراض أخــرى مثــل األرق أو آالم يف أســفل البطــن أو يف احلــوض 

يــد عــى ربــع النــاء )27 يف المائــة(  أو ضعــف الهشيــة. وذكــر مــا يز

أهنــنَّ عانــن مــن ســوء الهضــم، كمــا أفــاد مُخــس النــاء أو أكــر قليــًا 

بعــدم القــدرة عــى التذكــر )20 يف المائــة( أو الشــعور باخلــوف أو 

التوتــر )22 يف المائــة( أو البــكاء أكــر مــن المعتــاد )21 يف المائــة(.

ــة 18  الجــدول ٤ – ٣: نســب النســاء فــي الفئــة العمري

- 64 ســنة الالتــي عانيــن مــن أعــراض نفســية خــالل 

األســابيع األربعــة الســابقة علــى إجــراء المقابلــة بحســب 

ــوع العــرض، مصــر 2015 ن

نسبة النساءاألعراض النفسية

75.0صداع

31.9ضعف يف الهشية

36.2صعوبة يف النوم )أرق(

22.1شعور باخلوف/ شعور بالتوتر

7.6رعشة

26.5سوء هضم

17.9صعوبة يف التفكر

18.6عدم السعادة/ عدم االستمتاع

20.8البكاء أكر من المعتاد

16.3صعوبة يف اختاذ القرار

15.8صعوبة يف التعبر عن النفس

8.5شعور بعدم القيمة / اإلهمال

1.5رغبة يف إهناء احلياة )االنتحار( 

47.6الشعور بالتعب / اإلجهاد رسيعًا 

39.0اضطراب يف المعدة

33.9آالم أسفل البطن واحلوض

19.6عدم القدرة عى التذكر

13.9عدم القدرة عى احلركة

إمجايل عدد الناء يف الفئة العمرية 18 

- 64 سنة 
20,000

4-1-4 تغطية التأمين الصحي

يــة )18 - 64  تضمــن المســح ســؤااًل جلميــع النــاء يف الفئــة العمر

سنة( عن مدى متتعهن بأي نوع من أنواع التأمن الصحي، مبا يف 

ذلــك التأمــن الصحــي مــن خــال العمــل، أو االشــراك لــدى رشكــة 

ــره النقابــات، أو  تأمــن صحــي عامــة، أو التأمــن الصحــي الــذي توفِّ

االشــراك يف التأمن الصحي من خال عمل الزوج، أو االشــراك 

يف تأمــن صحــي خــاص.

ويوضــح اجلــدول )4 - 4( أنَّ 13 يف المائــة فحســب مــن النــاء 

يــة 18 - 64 ســنة هــن الــايت يتمتعــن بــأي نــوع مــن  يف الفئــة العمر

التأمــن الصحــي. وكان احتمــال متتــع النــاء األصغــر مــن 20 ســنة 

بالنــاء يف  المائــة( مقارنــة  كثــرًا )28 يف  أكــر  الصحــي  بالتأمــن 

يــة األخــرى، إال أنَّ النمــط كان متذبذبــًا فيمــا يتعلــق  الفئــات العمر

كــر. يــة األ بالنــاء يف الفئــات العمر

مــن  نســبة  أعــى  كانــت  فقــد  االجتماعيــة،  احلالــة  مــن حيــث  أمــا 

لــم  الــايت  النــاء  بــن  بالتأمــن الصحــي  يتمتعــن  الــايت  النــاء 

يســبق لهــن الــزواج )25 يف المائــة(، يف حــن كانــت النســبة األقــل 

مــن نصيــب فئــة المزوجــات وفئــة المطلقــات والمنفصــات )11 

يف المائــة لــكل مهنمــا(.

ــة 18  ــة العمري الجــدول ٤ – ٤: نســبة النســاء فــي الفئ

- 64 ســنة الالتــي يتمتعــن بالتأميــن الصحــي بحســب 

بعــض الخصائــص األساســية، مصــر 2015

عدد النساء نسبة النساء الخصائص األساسية

العمر ***

19 - 1828.3667

24 - 2011.41641

29 - 256.52620

34 - 308.22978

39 - 359.42962

44 - 4013.52205

49 - 4513.52091

54 - 5018.21795

59 - 5517.51500

64 - 6016.31541
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الحالة االجتماعية***

10.515747مزوجة

11.0522مطلقة/منفصلة

16.61831أرملة

24.81900لم يسبق لها الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(***

18.09186حر

7.710814ريف

مكان اإلقامة***

16.04385المحافظات احلرية

13.28497وجه حبري

21.82421 حر

9.86076ريف

9.47118وجه قبي

18.12380 حر

5.04738ريف

المستوى التعليمي***

ة 2.65317أميَّ

3.52446تقرأ وتكتب

7.73000ابتدايئ / إعدادي
ثانوي / فوق المتوسط 

وأقل من جامعي
15.96692

38.32545جامعي فأعى

مستوى الثروة***

6.94123المستوى األدىن

8.64257المستوى الثاين

11.94028المستوى األوسط

13.93617المستوى الرابع

21.63975المستوى األعى
عدد الناء 18 – 64 

سنة 
12.520,000

 *** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

مــن  أكــر  قــدر  عــن  تنــم  الــي  اخلصائــص  ذوات  النــاء  وكانــت 

بالتمتــع  يتعلــق  فيمــا  بوضــوح  حظــًا  أقــل  اخلدمــات  مــن  احلرمــان 

بالتأمــن  التمتــع  أن  النتــاجئ  أوضحــت  فقــد  الصحــي.  بالتأمــن 

يــف،  الصحــي كان أكــر شــيوعًا بــن نــاء احلــر مقارنــة بنــاء الر

مبــا يقــرب مــن الضعــف. ولــم تتجــاوز نســبة النــاء الــايئ يتمتعــن 

بالتأمــن الصحــي يف ريــف الوجــه القبــي، وهــو أكــر األقاليــم حرمانــًا 

مــن اخلدمــات، 5 يف المائــة. 

وترتفع نسبة الناء الايت يتمتعن بالتأمن الصحي ارتفاعًا مطردًا 

وكبــرًا بارتفــاع المســتوى التعليمــي ومســتوى الــروة. وكمــا ياحــظ 

مــن الشــكل )4 - 4(، فــإنَّ أعــى نســبة متتــع بالتأمــن الصحــي توجــد 

بن الناء احلاصات عى تعليم جامعي أو أعى، حيث أفاد حنو 

4 نــاء مــن كل 10 نــاء بتمتعهــن بالتأمــن الصحــي مقابــل 3 يف 

ــات. وذكــر أكــر مــن مُخــس النــاء يف الفئــة  المائــة فحســب مــن األميَّ

كر ثراًء أهنن يتمتعن بالتأمن الصحي، مقارنة بـنحو 7 يف المائة  األ

كــر فقــرًا )الشــكل 4 - 5(. فحســب مــن النــاء األ

ــة 18  ــة العمري الشــكل ٤ – ٤: نســبة النســاء فــي الفئ

- 64 ســنة الالتــي يتمتعــن بالتأميــن الصحــي بحســب 

المســتوى التعليمــي، مصــر 2015.

 

ــة 18  ــة العمري الشــكل ٤ – ٥: نســبة النســاء فــي الفئ

- 64 ســنة الالتــي يشــملهن التأميــن الصحــي وفقــًا 

لمؤشــر الثــروة، مصــر 2015.
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4-2 الصحة اإلنجابية
4-2-1 حاالت اإلجهاض والمواليد 

الموتى

ُســئلت النــاء الــي ســبق لهــن الــزواج عــن عــدد مــرات احلمــل، ثــم 

ســئلت النــاء الــايت أفــدن حبمــل واحــد عــى األقــل عمــا إذا كان 

أي محــل لهــن قــد انهتــى باإلجهــاض أو بــزول اجلنــن ميتــًا.

لهــن  نــاء ســبق  مــن كل 10  أنَّ 4  إىل   )5  - اجلــدول )4  ويــر 

مــن  األقــل  عــى  واحــدة  انهتــت  المائــة(  يف   38( واحلمــل  الــزواج 

مــرات محلهــن باإلجهــاض غــر المتعمــد أو المتعمــد أو بــزول اجلنــن 

ميتــًا. وأظهــرت نتــاجئ المســح أن حنــو ثلــث النــاء الــايئ ســبق أن 

محلــن )32 يف المائــة( حــدث لهــن إجهــاض غــر متعمــد )إســقاط(، 

وانهتــى محــل واحــد عــى األقــل بــزول اجلنــن ميتــًا يف حالــة حنــو 8 

المائــة(  المائــة )0.6 يف  مــن 1 يف  أقــل  أفــاد  المائــة، يف حــن  يف 

يــن إجهاضــًا متعمــدًا )غــر مبــنَّ يف اجلــدول(. وأظهــرت  بأهنــنَّ أجر

البيانــات أنَّ احتمــال فقــدان احلمــل يــزداد كثــرًا )القيمــة االحتماليــة 

ســجلت  فقــد  المــرأة،  عمــر  ارتفــاع  مــع  مــن0.001(  أقــل   P

المــاشركات البالغــات مــن العمــر 40 ســنة أو أكــر أعــى نســبة مــن 

حــاالت اإلجهــاض المتعمــد أو غــر المتعمــد أو نــزول اجلنــن ميتــًا، 

حيــث وصلــت هــذه النســبة إىل أكــر مــن 40 يف المائــة. بيــد أنَّ 

حنــو مُخــس النــاء )18 يف المائــة( األصغــر مــن 20 ســنة ممــن بــدأن 

إنــذار،  ناقــوس  ميثــل  مــا  وهــو  احلمــل،  لفقــدان  تعرضــن  اإلجنــاب 

ــد جانبــًا مــن اآلثــار الصحيــة الســلبية النامجــة عــن الــزواج  كمــا جيسِّ

المبكــر. واحلمــل 

ويرتفع معدل فقدان احلمل كثرًا بن الناء األرامل والمزوجات 

حاليــًا )42 يف المائــة و38 يف المائــة، عــى التــوايل( مقارنــة مبثيلــه 

ولعــلَّ  المائــة(.  يف   29( والمنفصــات  المطلقــات  النــاء  بــن 

األرامــل  حالــة  أطــول يف  احلمــل  إمكانيــة  فــرة  أنَّ  إىل  يعــود  ذلــك 

والمزوجات حاليًا، ومن ثمَّ فإنَّ احتمال حدوث حاالت إجهاض 

غــر متعمــد أو متعمــد أو نــزول اجلنــن ميتــًا أكــر مقارنــة بالمطلقــات 

والمنفصــات.

وكانــت النــاء الريفيــات أكــر عرضــة لفقــدان احلمــل مــن نــاء 

احلــر )41 يف المائــة مقابــل 34 يف المائــة عــى التــوايل(. ويتاشبــه 

يبــًا معــدل اإلجهــاض )المتعمــد وغــر المتعمــد( أو نــزول اجلنــن  تقر

هــذا  كان  وإن  القبــي،  والوجــه  احلريــة  المحافظــات  بــن  ميتــًا 

بــن كل 10 نــاء  يــد كثــرًا يف الوجــه البحــري. فمــن  المعــدل يز

عــى  واحــدة  مــرة  تعرضــن  واحلمــل، هنــاك 4  الــزواج  لهــن  ســبق 

األقــل لإلجهــاض المتعمــد أو غــر المتعمــد أو نــزول اجلنــن ميتــًا 

)38 يف المائــة(. وكمــا يتضــح مــن البيانــات فهنــاك اختــاف واضــح 

يــف يف الوجــه القبــي. بــن احلــر والر

ــة 18  ــة العمري الجــدول ٤ – ٥: نســبة النســاء فــي الفئ

- 64 ســنة الالئــي ســبق لهــن الــزواج والحمــل وانتهــى 

حمــل واحــد علــى األقــل مــن حملهــن باإلجهــاض الغيــر 

متعمــد )ســقط( أو اإلجهــاض المتعمــد أو نــزول الجنيــن 

ميتــًا وفقــًا لبعــض الخصائــص األساســية، مصــر 2015.

عدد النساء  نسبة النساء الخصائص األساسية
العمر ***

19 - 1818.198
24 - 2024.8841
29 - 2528.52251
34 - 3034.42781
39 - 3539.22793
44 - 4041.12080
49 - 4540.91990
54 - 5042.21710
59 - 5543.01439
64 - 6046.51473

الحالة االجتماعية***
37.715262مزوجة

29.3417مطلقة/منفصلة
41.71775أرملة

اإلقامة )حضر / ريف(***
34.27742حر
40.89713ريف

مكان اإلقامة***
30.43615المحافظات احلرية

37.57673وجه حبري
36.32120 حر
38.05553ريف

29.09102وجه قبي
15.94943 حر
44.64159ريف

المستوى التعليمي***
ة 44.74999أميَّ

44.72292تقرأ وتكتب
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37.32490ابتدايئ / إعدادي
ثانوي / فوق المتوسط 

وأقل من جامعي

33.25632

27.32042جامعي فأعى
حالة العمل***
35.62205تعمل بأجر نقدي

ال تعمل بأجر نقدي / لم 

يسبق لها العمل

38.214464

37.8786متقاعدة
مستوى الثروة***

41.33600المستوى األدىن
40.23668المستوى الثاين

37.23553المستوى األوسط
37.33175المستوى الرابع
33.03458المستوى األعى

37.917455اإلمجايل 
 *** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

لــزول  أو  لإلجهــاض  عرضــة  الفئــات  أكــر  أنَّ  النتــاجئ  وأوضحــت 

ابتــدايئ  تعليــم  عــى  لــم حيصلــن  الــايت  النــاء  هــنَّ  ميتــًا  اجلنــن 

مقارنــة  المائــة(،  يف   41( فقــرًا  كــر  األ والنــاء  المائــة(  يف   45(

بالمســتويات التعليميــة ومســتويات الــروة األخــرى. إال أنَّ أكــر مــن 

ربــع النــاء احلاصــات عــى تعليــم جامعــي فأعــى )27 يف المائــة( 

كر ثراًء )33 يف المائة( أفدن بتعرضهن  وثلث الناء يف الفئة األ

بــن  يــة  فــروق جوهر توجــد  ميتــًا. وال  اجلنــن  لــزول  أو  لإلجهــاض 

الفئــات المختلفــة حلالــة العمــل. 

4-2-2 استخدام وسائل تنظيم األسرة 

الــزواج  الــي ســبق لهــن  يعــرض اجلــدول )4 - 6( نســب النــاء 

اخلصائــص  بعــض  حبســب  األرسة  تنظيــم  واسئــل  واســتخدام 

األاسســية. وعــى المســتوى اإلمجــايل، توضــح البيانــات أن حنــو 86 

اســتخدمن  قــد  الــزواج  لهــن  الــايئ ســبق  النــاء  مــن  المائــة  يف 

األوقــات. مــن  وقــت  األرسة يف  لتنظيــم  وســيلة 

وترتفــع معــدالت اســتخدام واسئــل تنظيــم األرسة رسيعــًا مــع ارتفــاع 

العمر، من 39 يف المائة بن الناء الي سبق لهن الزواج يف الفئة 

العمرية 18 – 19 سنة لتصل إىل أعى مستوى عند 90 يف المائة 

بن الناء يف الفئة العمرية 35 - 39 سنة )الشكل 4 - 7(.

الشــكل ٤ – ٦: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي ســبق لهــن الــزواج والحمــل وانتهــى حمــل 

ــًا  ــن ميت ــزول الجني ــر متعمــد )ســقط( أو اإلجهــاض المتعمــد أو ن ــى األقــل مــن حملهــن باإلجهــاض الغي ــد عل واح

بحســب الفئــات العمريــة، مصــر 2015. 
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ــزواج واســتخدام وســائل  الجــدول ٤ – ٦: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي ســبق لهــن ال

تنظيــم األســرة بحســب بعــض الخصائــص األساســية، مصــر 2015

الخصائص األساسية

نسبة النساء الالئي سبق لهن الزواج في 

الفئة العمرية ممن سبق لهن استخدام 

وسائل تنظيم األسرة

إجمالي عدد النساء 

الالئي سبق لهن 

الزواج

العمر ***
19 - 1838.6132
24 - 2072.5913
29 - 2586.12343
34 - 3090.12846
39 - 3590.42870
44 - 4088.32161
49 - 4588.42046
54 - 5085.91773
59 - 5582.61492
64 - 6078.31523
اإلقامة )حضر / ريف(**

86.98083حر
85.210017ريف

محل اإلقامة ***
3813 86.5حمافظات حرية

90.47874وجه حبري
90.62177حر
90.35698ريف

80.16413وجه قبي
83.62093حر
78.44319ريف 

المستوى التعليمي*** 
ة 81.95183أميَّ

87.42353تقرأ وتكتب
85.82602ابتدايئ / إعدادي

88.75819ثانوي / فوق المتوسط وأقل من جامعي
86.92142جامعي فأعى

حالة العمل
87.42616تعمل بأجر نقدي

85.816497ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق لها العمل
84.0886متقاعدة

مستوى الثروة***
80.83739المستوى األدىن
83.43863المستوى الثاين

87.43665المستوى األوسط
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87.83274المستوى الرابع
90.93559المستوى األعى

85.918,100اإلجمالي

 *** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

** القيمة االحتمالية P أقل من 0.005

ــزواج واســتخدام وســائل  ــة 18 - 64 ســنة الالئــي ســبق لهــن ال ــة العمري الشــكل ٤ – ٧: نســب النســاء فــي الفئ

تنظيــم األســرة بحســب العمــر الحالــي، مصــر 2015

أكــر اســتخدامًا لواسئــل  المقيمــات يف احلــر  النــاء  أنَّ  وتبــنَّ 

يف   85 مقابــل  المائــة  يف   87( بالريفيــات  مقارنــة  األرسة  تنظيــم 

المائــة، عــى التــوايل(. وفيمــا يتعلــق مبــكان اإلقامــة )الشــكل 4 - 

االســتخدام  معــدالت  أعــى  البحــري  الوجــه  نــاء  ســجلت   ،)8

الابــق )90 يف المائــة(، ولوحــظ أقــل معــدل اســتخدام يف الوجــه 

المحافظــات  يف  المعــدل  جــاء  حــن  يف  المائــة(،  يف   80( القبــي 

المائــة(. بيهنمــا )87 يف  احلريــة متوســطًا 

ــزواج واســتخدام وســائل  ــة 18 - 64 ســنة الالئــي ســبق لهــن ال ــة العمري الشــكل ٤ – ٨: نســب النســاء فــي الفئ

تنظيــم األســرة بحســب محــل اإلقامــة، مصــر 2015

لهــن  ســبق  الــايئ  النــاء  معــدالت  ترتفــع  القبــي،  الوجــه  ويف 

نــاء احلــر  بــن  كبــرًا  ارتفاعــًا  تنظيــم األرسة  اســتخدام واسئــل 

الوجــه  يف  أمــا  المائــة(.  يف   78( يــف  بالر مقارنــة  المائــة(  يف   84(

بــن  الابــق  االســتخدام  مســتويات  يبــًا  تقر فتتــاوى  البحــري، 

يــف. والر احلــر 



 الفصل الرابع: الصحة العامة والصحة اإلنجابية للنساء  |  ٤٧

 P االحتماليــة  )القيمــة  كثــرًا  أقــل  األميــات  بــن  النســبة  وكانــت 

أقــل مــن0.001( مقارنــة بغرهــن، وفيمــا عــدا ذلــك لــم تظهــر أي 

بــن المســتويات التعليميــة المختلفــة ومعــدالت  عاقــة واضحــة 

توجــد  ال  وكذلــك  األرسة.  تنظيــم  لواسئــل  الابــق  االســتخدام 

تنظيــم  لواسئــل  الابــق  االســتخدام  معــدالت  بــن  ُتذكــر  فــروق 

العمــل. وحالــة  األرسة 

بــن  قــوي  ارتبــاط  وجــود  إىل  بوضــوح   )6  -  4( اجلــدول  ويشــر 

مســتويات االســتخدام الابــق ومســتوى الــروة، حيــث لوحــظ أن 

أعى مســتوى لاســتخدام الابق لواسئل تنظيم األرسة كان بن 

كــر ثــراًء، يف حــن كان أقــل مســتوى بــن النــاء األفقــر  النــاء األ

)81 يف المائــة(.
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الفصل الخامس
الممارسات التقليدية

الضارة بالنساء والفتيات
أهم النتائج

ســنة( •   64  -  18( يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  معظــم 

عــى  حريهتــن  بكامــل  وافقــن  الــزواج  لهــن  الابــق 

الزجيــة  عــى  فحســب  المائــة  يف   11 وأجــر  زواجهــن، 

األخــرة.  الزجيــة  أو  احلاليــة 

يــة )18 - 64 •  مــن بــن كل عــر نــاء يف الفئــة العمر

ســنة(، هنــاك تســع تعرضــن للختــان. 

يــة •  يــد عــى ربــع النــاء المريــات يف الفئــة العمر مــا يز

)18 - 64 ســنة( تزوجــن قبــل بلوغهــن 18 ســنة. 

 ُتعتــر مجيــع حــاالت انهتــاك حقــوق النــاء والفتيــات ممــاراست 

ضــارة، ولكــن هنــاك بعــض أشــكال العنــف ضــد النــاء والفتيــات 

الــي جيــري تريرهــا عــى أاسس التقاليــد أو العــادات الائــدة يف 

المجتمع، وتعرف مثل هذه المماراست بأهنا »مماراست تقليدية 

ضــارة«.10 وجُتــرى هــذه الممــاراست الضــارة دون موافقــة المــرأة، 

الشــخصية  لكرامهتــا  وامهتانــًا  ضدهــا  عنفــًا  متثــل  فهــي  ثــمَّ  ومــن 

وحقوقهــا اإلنانيــة11. 

مهنــا  متعــددة،  كثــرة  أشــكال  الضــارة  التقليديــة  وللممــاراست 

ختــان اإلنــاث والــزواج اجلــري والــزواج المبكــر. وقــد حظيــت هــذه 

الممــاراست باهتمــام عالمــي لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية بالغــة عــى 

النــاء وحياهتــن12. صحــة 

ويناقش هذا الفصل نتاجئ المسح فيما يتعلق مبدى انتاشر ختان 

اإلنــاث، والــزواج اجلــري، والــزواج المبكــر مــر، واالختافــات الــي 

تهشدها هذه المماراست تبعًا للخصائص األاسسية للناء. 

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/   10

harmfultraditionalpractices.pdf

http://www.stopvaw.org/harmful_practices_types_   11

prevalence

harmful-traditional-/24/02/2014/http://girlsglobe.org   12

practices-a-great-barrier-to-womens-empowerment

5-1 تشويه األعضاء التناسلية 
األنثوية )ختان اإلناث(

ــه يتســبب يف الكثــر  ليــس خلتــان اإلنــاث أي فوائــد صحيــة، ولكنَّ

مــن المخاطــر الصحيــة والمضاعفــات البدنيــة والنفســية الشــديدة. 

جُيــرى  يــزال  مــر، وال  الموروثــة يف  العــادات  مــن  اإلنــاث  وختــان 

 .)2015 ,El Zanaty and Way( بالرغم من جتريم احلكومة له

يــة )18 - 64  وُســئلت كل المــاشركات يف المســح يف الفئــة العمر

ســنة( عمــا إذا كــنَّ قــد تعرضــن للختــان.

وأكدت النتاجئ، كما يتضح من اجلدول )5 – 1(، أنَّ ختان اإلناث 

 10 كل  بــن  مــن   9 لــه  تعرضــت  حيــث  مــر،  يف  للغايــة  اشئــع 

ناء يف الفئة العمرية )18 - 64 ســنة(، وهي نســبة ماشهبة لما 

أظهرتــه نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014، حيــث بلــغ 

يــة )15 – 49(  معــدل ختــان اإلنــاث بــن النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج حنــو 92 يف المائــة. وعــى الرغــم مــن أنَّ ختــان 

اإلنــاث أقــل شــيوعًا يف األعمــار الصغــرة مقارنــة باألعمــار الكبــرة، 

فقــد تعرضــت معظــم النــاء الصغــرات الســن للختــان، فعــى 

يــة  ســبيل المثــال أكــر مــن 60 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

يــة 20 - 24  18 - 19 ســنة، وثاثــة أربــاع النــاء يف الفئــة العمر

ســنة تعرضــن للختــان. 
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ويوضــح اجلــدول )5 – 2( مــدى انتــاشر الــزواج اجلــري يف مــر، 

حيــث تظهــر بيانــات اجلــدول أنَّ غالبيــة النــاء المريــات يف الفئــة 

يــة عــى  يــة )18 - 64 ســنة( الابــق لهــن الــزواج وافقــن حبر العمر

الزجيــة احلاليــة أو الزجيــة األخــرة )حيــث تــم أخــذ رأهيــن يف الــزواج 

ووافقــن(، يف حــن ذكــر حنــو 11 يف المائــة مــن النــاء عــدم أخــذ 

رأهيــن يف زواجهــن احلــايل أو األخــر. وذكــر عــدد قليــل مــن النــاء 

ــه ُأخــذ رأهيــن يف الــزواج احلــايل أو األخــر ولــم يوافقــن، وعــى الرغــم  أنَّ

مــن ذلــك متــت هــذه الزجيــات. 

الجدول ٥ –٢: التوزيع النســبي للنســاء في الفئة العمرية 

18 - 64 ســنة الســابق لهــن الــزواج بحســب أخــذ رأيهــن فــي 

الموافقــة علــى الــزوج الحالــي أو آخر زوج، مصــر 2015 

نسبة النساءموقف المرأة من الزواج

89.3ُأخذ رأهيا ووافقت

10.2لم يؤخذ رأهيا

0.4ُأخذ رأهيا ورفضت

0.1ال أعرف/ ال أتذكر

100.0النسبة اإلمجالية

إجمالي عدد النساء 
18,100السابق لهن الزواج

ملحوظــة: الــزوج احلــايل يف حالــة النــاء المزوجــات حاليــا، وآخــر 

زوج يف حالــة النــاء المطلقــات والمنفصــات واألرامــل. 

ويعــرض اجلــدول )5 – 3( االختافــات يف نســب النــاء الابــق 

لهــن الــزواج الــايئ لــم يوافقــن بكامــل حريهتــن عــى الــزواج احلــايل أو 

األخــر حبســب لبعــض اخلصائــص األاسســية. 

يــة عــى زجياهتــن )أي ُأجــرن  وُتعــرَّف النــاء الــايئ لــم يوافقــن حبر

عــى قبــول الــزواج( بأهنــن النــاء الــايئ لــم يؤخــذ رأهيــن قبــل الــزواج 

والناء الايئ ُأخذ رأهين يف الزواج ورفضن ورغم ذلك تم الزواج. 

وتشر النتاجئ إىل أنَّ الزواج اجلري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمر احلايل 

يرتفــع مســتوى  مــن 0.001(، حيــث  أقــل   P القيمــة االحتماليــة(

يــادة العمــر، مــن 4 يف المائــة بــن النــاء  انتــاشر الــزواج اجلــري مــع ز

الابــق لهــن الــزواج الــايئ لــم يبلــغ عمرهــن 20 ســنة إىل 22 يف 

المائــة بــن النــاء يف الفئــة العمريــة )60 - 64 ســنة(. أمــا حبســب 

احلالــة االجتماعيــة، فقــد ســجلت األرامــل أعــى نســبة مــن الــزواج 

ز األرامل يف األعمار  اجلري )21 يف المائة(، وقد يرجع ذلك إىل تركُّ

كــر تعرُّضــًا للــزواج اجلــري مــن صغــرات الســن.  الكبــرة األ

وكانــت النــاء الريفيــات أكــر عرضــة بوضــوح )القيمــة االحتماليــة 

P أقل من 0.001( للزواج اجلري من ناء احلر )14 يف المائة 

أنَّ  البيانــات  أوضحــت  كمــا  التــوايل(،  عــى  المائــة،  يف   6 مقابــل 

نــاء الوجــه القبــي أكــر عرضــة للــزواج اجلــري )17 يف المائــة(، وال 

ســيما يف ريــف الوجــه القبــي )21 يف المائــة(، مقارنــة بالمحافظــات 

احلريــة والوجــه البحــري )الشــكل 5 - 3(. 

الجــدول ٥ – ٣: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الســابق لهــن الــزواج الالئــي ُأجبــرن1 علــى الــزواج 

مــن الــزوج الحالــي أو األخيــر بحســب بعــض الخصائــص األساســية، مصــر 2015

الخصائص األساسية

 نسبة النساء السابق لهن الزواج الالئي 

أجبرن1 على الزواج من الزوج الحالي أو 

األخير

عدد النساء السابق لهن الزواج

العمر ***

19 - 184.1132

24 - 205.3913

29 - 254.62343

34 - 304.92846

39 - 357.32870
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44 - 4010.12161

49 - 4513.32046

54 - 5017.21773

59 - 5518.31492

64 - 6022.21523

الحالة االجتماعية***

9.315747مزوجة

11.3522مطلقة/منفصلة

21.31831أرملة

اإلقامة )حضر / ريف(***

6.18083حر

14.210017ريف

مكان اإلقامة***

5.03813المحافظات احلرية

8.47875وجه حبري

5.72177 حر

9.55698ريف

16.66412وجه قبي

8.52093 حر

20.54319ريف

المستوى التعليمي***

ة 22.15183أميَّ

13.22353تقرأ وتكتب

7.92602ابتدايئ / إعدادي

ثانوي/ فوق المتوسط وأقل من 

جامعي
3.75820

1.82142جامعي فأعى

حالة العمل***

5.42283تعمل بأجر نقدي

ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق 

لها العمل
11.514996

8.8821متقاعدة
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مستوى الثروة***

15.33739المستوى األدىن

12.83863المستوى الثاين

11.53665المستوى األوسط

8.53274المستوى الرابع

4.23559المستوى األعى

10.618,100اإلجمالي 

ملحوظة: الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

 1 الناء الايئ ُأجرن عى الزواج هن الناء الايئ لم يؤخذ رأهين قبل الزواج والناء الايئ ُأخذ رأهين يف الزواج ورفضن ورغم ذلك تم الزواج.

*** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

الشــكل ٥ – ٣: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الســابق لهــن الــزواج الالئــي ُأجبــرن1 علــى الــزواج 

مــن الــزوج الحالــي أو األخيــر بحســب محــل اإلقامــة، مصــر 2015. 

 

ــح اجلــدول )5 – 3( أنَّ هنــاك ارتباطــًا واضحــًا بــن مســتوى  ويوضِّ

التعليــم والــزواج اجلــري )القيمــة االحتماليــة P أقــل مــن 0.001(، 

اجلــري  للــزواج  تعرضــن  الــايئ  النــاء  نســبة  تنخفــض  حيــث 

اخنفاضــًا ملحوظــًا بارتفــاع المســتوى التعليمــي للنــاء )الشــكل 

ــات )22 يف المائــة( تعرضــن  5 - 4(، فأكــر مــن مُخــس النــاء األميَّ

للــزواج اجلــري، وتنخفــض هــذه النســبة إىل 8 يف المائــة بــن النــاء 

احلاصات عى تعليم ابتدايئ أو إعدادي وإىل و إىل أقل من 2 يف 

المائــة فقــط بــن النــاء احلاصــات عــى تعليــم عــايل. 

الشــكل ٥ – ٤: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 – 64 

ســنة الســابق لهــن الــزواج الالئــي ُأجبــرن علــى الــزواج مــن 

الــزوج الحالــي أو األخير بحســب المســتوى التعليمي مصر، 

2015
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وترتفــع نســبة النــاء الــايئ تزوجــن زواجــًا جريــًا بــن العامــات 

بــدون أجــر نقــدي والنــاء الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل )12 يف 

المائــة(، لتصــل إىل أكــر مــن ضعــف النســبة بــن العامــات بأجــر 

نقــدي )5 يف المائــة(. 

بارتفــاع  جريــًا  زواجــًا  تزوجــن  الــايئ  النــاء  نســبة  وتنخفــض 

المســتوى االقتصــادي لــأرسة، فنحــو 15 يف المائــة مــن النــاء 

كــر فقــرًا ذكــرن أهنــن تزوجــن مــن الــزوج احلــايل أو األخــر جريــًا،  األ

ثــراًء  كــر  األ الفئــة  يف  النــاء  بــن  فحســب  المائــة  يف   4 مقابــل 

 .)5  -  5 )الشــكل 

الشــكل ٥ – ٥: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 

ــزواج  ــزواج الالئــي أجبــرن علــى ال 64 ســنة الســابق لهــن ال

مــن الــزوج الحالــي أو األخيــر بحســب مســتوى الثــروة، مصــر 

 2015

5-3 الزواج المبكر 

وعاطفيــة  ونفســية  ســلبية صحيــة  آثــار  األطفــال  زواج  عــن  تنجــم 

مــن  مهيــأة  الطفلــة  العــروس  تكــون  ال  حيــث  وقانونيــة،  وماديــة 

الناحيــة اجلســمانية والنفســية لتصبــح زوجــة أو أم. وعــادة مــا يســفر 

فــه مــن نتــاجئ بالغــة األثــر  الــزواج المبكــر عــن احلمــل المبكــر، مبــا خيلِّ

مضاعفــات  عــد  وتُّ وأطفالهــن.  الصغــرات  األمهــات  صحــة  عــى 

احلمــل والــوالدة مــن األســباب الرئيســية لوفيــات النــاء يف الفئــة 

المتوســط  الدخــل  ذات  البلــدان  يف  ســنة(   19  -  15( يــة  العمر

والمنخفــض14. وتتضاعــف معــدالت وفيــات األمهــات بــن النــاء 

يــة )20 -  يــة )15 - 19 ســنة( مقارنــة بالفئــة العمر يف الفئــة العمر

29 سنة( )Shane , 1997(. ويتعرض األطفال الرضع لأمهات 

الصغرات السن )يف األعمار أقل من عرين عامًا( للوفاة خال 

الســنة األوىل مــن العمــر مبعــدل أكــر بنســبة تصــل إىل 80 يف المائــة 

 29  - يــة )20  العمر الفئــة  الرضــع لأمهــات يف  باألطفــال  مقارنــة 

ســنة( )Mc Devitt , 1996(. وميثــل الــزواج المبكــر عائقــًا أمــام 

التعليــم، حيــث إنــه حيــرم الفتيــات مــن حقهــن يف التعليــم، وحيــدُّ 

مــن إمكانيــة اســتقال الزوجــة اقتصاديــًا عــن زوجهــا، ويصبــح مــن 

الصعــب علهيــا التخلــص مــن الــزواج غــر المرغــوب فيــه. 

ويعرض اجلدول )5 – 4( نســب الناء الابق لهن الزواج قبل 

بلوغهــن 18 ســنة حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية. ويتضــح 

يــة  مــن اجلــدول أن أكــر مــن ربــع النــاء المريــات يف الفئــة العمر

بلوغهــن 18  تزوجــن قبــل  قــد  المائــة(  64 ســنة( )27 يف   -  18(

ســنة. وقــد أظهــر المســح الســكاين الصحــي أنَّ حنــو 24 يف المائــة 

يــة )25 - 49 ســنة( قــد تزوجــن قبــل  مــن النــاء يف الفئــة العمر

بلوغهــن 18 ســنة. 

/http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact   14
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الجــدول ٥ – ٤: نســب النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي تزوجــن قبــل بلوغهــن 18 ســنة بحســب بعــض 

الخصائــص األساســية، مصــر 2015 

الخصائص األساسية
نسبة النساء الالئي تزوجن قبل 

بلوغهن 18 سنة 
عدد النساء

العمر ***
19 - 1812.3667
24 - 2020.61641
29 - 2523.22620
34 - 3021.62978
39 - 3524.82962
44 - 4027.12205
49 - 4531.42091
54 - 5034.01795
59 - 5538.41500
64 - 6040.81541
اإلقامة )حضر/ريف(***
16.59186حر
36.610814ريف

مكان اإلقامة***
14.24385المحافظات احلرية

25.68497وجه حبري
16.12421 حر
29.36076ريف

37.77118وجه قبي
20.92380 حر
46.14738ريف

المستوى التعليمي ***
ة 51.05317أميَّ

44.52446تقرأ وتكتب
33.43000ابتدايئ / إعدادي

9.56692ثانوي/ فوق المتوسط وأقل من جامعي
1.52545جامعي فأعى

حالة العمل***
10.92616تعمل بأجر نقدي

30.516498ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق لها العمل
17.0886متقاعدة

مستوى الثروة***
36.34123المستوى األدىن
31.84257المستوى الثاين

27.24028المستوى األوسط
24.93617المستوى الرابع
15.83975المستوى األعى
27.420,000اإلجمالي 

*** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001
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4( والشــكل )5 –  اجلــدول )5 –  المعروضــة يف  النتــاجئ  وتوضــح 

6( تراجــع ظاهــرة الــزواج المبكــر يف مــر، إال أنَّ نســبة كبــرة مــن 

وقــد  مبكــرة.  ســن  يف  يزوجــن  يزلــن  ال  الســن  صغــرات  النــاء 

اخنفضــت نســبة النــاء الــايئ تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن 18 ســنة 

من 41 يف المائة بن الناء يف الفئة العمرية )60 - 64 سنة( إىل 

يــة )20 - 24 ســنة(، وإىل  21 يف المائــة بــن النــاء يف الفئــة العمر

يــة )18 - 19 ســنة(. بيــد أنَّ كــون أكــر  12 يف المائــة يف الفئــة العمر

يــة )18 - 19 ســنة(،  مــن امــرأة مــن كل 10 نــاء يف الفئــة العمر

يــة )20 - 24 ســنة(  يــد عــن مُخــس النــاء يف الفئــة العمر ومــا يز

قــد تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن 18 ســنة أمــر يثــر القلــق بــأن اآلثــار 

الســلبية للــزواج المبكــر. 

الشــكل ٥ – ٦: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي تزوجــن قبــل بلوغهــن 18 ســنة بحســب العمــر 

الحالــي، مصــر 2015

وبالنظــر إىل جمموعــات اخلصائــص األاسســية األخــرى المتضمنــة يف 

اجلــدول )5 - 4(، جنــد أن مســتوى الــزواج المبكــر )قبــل بلــوغ ســن 

18 ســنة( يف المناطــق الريفيــة أكــر مــن ضعــف مثيلــه يف المناطــق 

احلريــة )37 يف المائــة مقابــل 17 يف المائــة، عــى التــوايل(. وعــى 

بوضــوح  انتــاشرًا  أكــر  المبكــر  الــزواج  كان  األقاليــم،  مســتوى 

احلريــة  بالمحافظــات  مقارنــة  المائــة(  يف   38( القبــي  الوجــه  يف 

)14 يف المائــة( والوجــه البحــري )26 يف المائــة(. وكمــا يتبــنَّ مــن 

عــى  احلصــول  عــدم  فــإنَّ   ،)7  –  5( والشــكل   )4  –  5( اجلــدول 

أي تعليــم أو تعليــم بســيط يرتبــط ارتباطــا وثيقــًا بالــزواج المبكــر، 

وبالعكــس، فاالنتظــام يف المســح واحلصــول عــى مســتوى تعليمــي 

أكــر  أنَّ  فنجــد  المبكــر.  الــزواج  ضــد  للنــاء  محايــة  ميثــل  مرتفــع 

يــد عــن مُخــي  ــات )51 يف المائــة( ومــا يز مــن نصــف النــاء األميَّ

يف   45( والكتابــة  القــراءة  عــى  تعليمهــن  يقتــر  الــايئ  النــاء 

المائــة( تزوجــن قبــل بلوغهــن ســن 18 ســنة، يف حــن لــم تتجــاوز 

هــذه النســبة 1 يف المائــة بــن احلاصــات عــى تعليــم عــاٍل. 

الشــكل ٥ – ٧: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 

ــل بلوغهــن 18 ســنة بحســب  ــن قب ــي تزوج 64 ســنة الالئ

المســتوى التعليمــي، مصــر 2015

وهنــاك ارتبــاط وثيــق بــن الــزواج المبكــر وحالــة العمــل، فالــزواج 

المبكــر أكــر شــيوعًا بــن النــاء الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل أو 

العامات بدون أجر نقدي )31 يف المائة(، مقارنة بالناء الايئ 

يعملن مقابل أجر نقدي أو توقفن عن العمل )11 يف المائة و17 

المبكــر  الــزواج  أنَّ  النتــاجئ  وتؤكــد هــذه  التــوايل(.  عــى  المائــة،  يف 
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المطلوبــة  والمهــارات  المؤهــات  عــى  مــن احلصــول  المــرأة  حيــرم 

للحصــول عــى فــرص عمــل مقابــل أجــر. كمــا أنَّ الــزواج المبكــر يف 

حالــة الفتيــات الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل أو الــايئ يعملــن بــدون 

أجــر نقــدي ميكــن أن يكــون وســيلة لتوفــر متطلبــات المعيشــة. 

كــر فقــرًا أكــر عرضــة للــزواج المبكــر قبــل بلــوغ ســن 18  والنــاء األ

ســنة مقارنــة بغرهــن مــن النــاء. حيــث تنخفــض نســبة النــاء 

كــر فقــرًا إىل  الــايئ تزوجــن مبكــرًا مــن 36 يف المائــة بــن النــاء األ

كــر ثــراًء )الشــكل 5 - 8(. 15 يف المائــة بــن النــاء األ

الشــكل ٥ – ٨: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 

ــل بلوغهــن 18 ســنة بحســب  ــن قب ــي تزوج 64 ســنة الالئ

مســتوى الثــروة، مصــر، 2015 
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الفصل السادس 
العنف على يد الزوج

والخطيب
أهم النتائج

لهــن •  الابــق  النــاء  مــن  المائــة  46 يف  حنــو  تعــرَّض 

يــة )18 – 64 ســنة( يف مــر  الفئــة العمر الــزواج يف 

الــزوج، وذكــر 43 يف  يــد  لبعــض أشــكال العنــف عــى 

المائــة أهنــن تعرضــن لعنــف نفــي، و32 يف المائــة أهنــن 

تعرضــن  أهنــن  المائــة  يف  و12  بــدين،  لعنــف  تعرضــن 

جنــي.  لعنــف 

10 يف المائــة مــن النــاء الابــق لهــن الــزواج عانــن • 

مــن مجيــع األنــواع الثاثــة مــن العنــف عــى يــد الــزوج. 

تعــرض حنــو 24 مــن النــاء الابــق لهــن الــزواج مــرة • 

خــال  أي  مؤخــرًا،  الــزوج  لعنــف  األقــل  عــى  واحــدة 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح. 

يــة •  تعــرض حنــو 17 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

)18 – 64 ســنة( يف مــر لبعــض أشــكال العنــف عــى 

يــد اخلطيــب احلــايل أو الابــق، وأفــادت نفــس النســبة 

)17 يف المائة( بتعرضها لعنف نفي، يف حن تعرض 

4 يف المائــة لعنــف بــدين و1 يف المائــة لعنــف جنــي. 

أفــادت غالبيــة النــاء الــايئ تعرضــن لعنــف عــى يــد • 

الــزوج أو اخلطيــب خــال االثــي عــر هشــرًا الماضيــة 

أهنــن تعرضــن لهــذا العنــف أكــر مــن مــرة. 

 أفــاد أكــر مــن مُخــي النــاء الــايئ تعرضهــن للعنــف • 

عــى يــد الــزوج )43 يف المائــة( خــال العــام المــايض 

الــايئ  المائــة(  يف   35( النــاء  ثلــث  عــن  يــد  يز ومــا 

تعرضهــن للعنــف قبــل أكــر مــن عــام حبــدوث إصابــات 

لهــن نتيجــة عنــف الــزوج. 

لــم تطلــب غالبيــة النــاء الــايئ تعرضــن لعنــف مــن • 

الــزوج أي خدمــات ولــم يتصلــن بــأي مســؤول للتعامــل 

مــع العنــف الــذي تعرضــن لــه. 

عة، إذ ُينظر إليه عى  ُيعدُّ العنف المزيل ظاهرة اشئعة بصورة مروِّ

ه سلوك »عادي« يف العديد من المجتمعات. ففي أكر األحوال  أنَّ

وأكــدت  وُعرضــة لاســتغال.  وهــاًش  كائنــًا ضعيفــًا  المــرأة  ُتعتــر 

العديــد مــن الــدرااست أنَّ العنــف األرسي هــو الســبب الرئيــي 

العتــال صحــة المــرأة، وأنَّ لــه عواقــب وخيمــة عــى صحــة المــرأة 

العقليــة والبدنيــة، مبــا يف ذلــك صحهتــا اإلجنابيــة واجلنســية، بــل وقــد 

يزيــد مــن احتماليــة إصابــة النــاء باألمــراض المنقولــة جنســيًا. كمــا 

أنَّ األطفال الذين يهشدون العنف األرسى قد يتعرضون لماشكل 

 .)2016,WHO 2010؛,WHO( ســلوكية ونفســية ودراســية

ومعظــم حــاالت العنــف ضــد المــرأة تقــع عــى يــد الريــك احلميــم، 

وهــذا هــو احلــال يف مجيــع البلــدان بــرف النظــر عــن االختافــات 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والدينيــة والثقافيــة فيمــا بيهنــا. وبالرغــم 

من أن الناء ميكن أن يكنَّ عنيفات يف عاقهتن مع الرجال، وأنَّ 

العنــف يكــون أحيانــًا عــى يــد أفــراد مــن نفــس اجلنــس، فــإنَّ اجلانــب 

كــر مــن العنــف عــى يــد الريــك احلميــم تتحملــه النــاء عــى  األ
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يد الرجال )Heise et al , 1999(. ولعلَّ أبلغ دليل عى ذلك 

أنَّ أكــر مــن 38 يف المائــة مــن حــوادث قتــل النــاء عــى الصعيــد 

 .)2016 ,WHO( العالمــي كانــت نتيجــة عنــف الريــك احلميــم

وأظهــرت بيانــات المســح الســكاين الصحــي لعامــي 2005 و2014 

يــد عــى ســبع مــن بــن كل عــر نــاء قــد تعرضــن للعنــف  أنَّ مــا يز

البدين مرة واحدة عى األقل عى يد الزوج احلايل أو الابق منذ 

بلوغهــن ســن اخلامســة عــرة. 

ووفقــًا لمبــادئ األمــم المتحــدة التوجهييــة إلنتــاج إحصــاءات العنــف 

ضــد المــرأة )األمــم المتحــدة، 2013(، ُيعــرَّف الريــك احلميــم عــى 

أنــه شــخص تربطــه بالمــرأة عاقــة محيمــة، ســواء كان ذلــك بصفــة 

رســمية )مــن خــال الــزواج( أو يف إطــار عاقــة معــارشة أو عاقــة 

ــف كل بلــد تعريــف الريــك احلميــم حبســب  غراميــة منتظمــة. ويكيِّ

خلفيتــه الثقافيــة. ويف مــر ويف هــذه المســح ُيعــرَّف »الــزوج« عــى 

ــه الريــك احلميــم.  أنَّ

ومــن هــذا المنطلــق، اشــتمل المســح عــى سلســلة مــن األســئلة 

المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة عــى يــد الــزوج، كمــا مجــع المســح 

ــز هــدا  يــد اخلطيــب. ويركِّ المقــرف عــى  العنــف  معلومــات عــن 

الفصــل عــى نتــاجئ المســح المتعلقــة بالعنــف عــى يــد الــزوج ويلقــي 

ل انتــاشر العنــف عــى يــد اخلطيــب.  الضــوء عــى معــدَّ

وكانــت االســئلة تشــر إىل الــزوج أو اخلطيــب احلــايل فيمــا يتعلــق 

بالناء المزوجات أو المخطوبات حاليًا، وإىل الزوج أو اخلطيب 

األخــر يف حالــة النــاء المطلقــات أو المنفصــات أو األرامــل أو 

النــاء الــايئ ســبق لهــن اخلطبــة. 

6-1 العوامل المرتبطة بالعنف 
المقترف على يد الزوج 

اســهتدف المســح مجــع بيانــات عــن عــدد مــن العوامــل المختلفــة 

الــي وجــد أهنــا مرتبطــة أو مــن المتوقــع أن تكــون مرتبطــة بالعنــف 

مروعيــة  عــن  النــاء  رات  تصــوُّ ذلــك  يف  مبــا  الــزوج،  يــد  عــى 

الزوجــات  رضب  إزاء  النــاء  هــات  وتوجُّ يــة،  الذكور الســيطرة 

والســلوكيات التحكميــة وســلوكيات التحكــم المــايل الــي ميارهســا 

الزوجــة.  الــزوج ضــد 

رات النساء عن مشروعية  6-1-1 تصوُّ
السيطرة الذكورية

رات النــاء عــن أنَّ الرجــل لديــه احلــق  مــن المتوقــع أن تــؤدي تصــوُّ

لــه مزلــة اجتماعيــة أعــى مــن  المــرأة وأنَّ  يف فــرض ســلطته عــى 

المــرأة إىل الماعــدة عــى وقــوع العنــف ضــد المــرأة.

يــة )18 –  وقــد شــمل المســح أســئلة جلميــع النــاء يف الفئــة العمر

64 سنة( برف النظر عن حالهتن االجتماعية عما إذا كنَّ يتفقن 

أو خيتلفــن مــع الــرأي القائــل بوجــوب قبــول الزوجــة بــرأي زوجهــا 

ــه ال بــد مــن أن يكــون  حــى يف حــال عــدم اقتناعهــا هبــذا الــرأي، وأنَّ

الرجــل هــو المتحكــم يف البيــت. 

وتشــر النتــاجئ يف اجلــدول )6 – 1( إىل أنَّ هنــاك اعتقــادًا اشئعــًا 

إىل حــد بعيــد بــن النــاء المريــات بــأنَّ للرجــل احلــق يف فــرض 

ســيطرته وحتكمــه عــى المــرأة، حيــث يعتقــد حنــو 37 يف المائــة مــن 

يــة )18 – 64 ســنة( بأنــه جيــب عــى الزوجــة  النــاء يف الفئــة العمر

أن تقبــل بــرأي زوجهــا حــى ولــو لــم تكــن مقتنعــة بــه، وأكــر مــن أربــع 

مــن كل عــر نــاء )44 يف المائــة( يوافقــن عــى أنَّ الرجــل جيــب 

أن يكــون هــو المتحكــم يف البيــت. 
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الجــدول ٦ – ١: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 – 64 ســنة الالئــي يعتقــدن بضــرورة قبــول الزوجــة بــرأي الــزوج 

حتــى فــي حــال عــدم اقتناعهــا بهــذا الــرأي وأن الرجــل يجــب أن يكــون هــو المتحكــم فــي البيــت وفقــًا تبعــًا بحســب بعــض 

الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

الخصائص األساسية 
يجب على الزوجة أن تقبل 
برأي زوجها حتى لو كانت 

غير مقتنعة به

يجب أن يكون الرجل هو 

المتحكم في البيت
عدد النساء 

العمر ***

19 - 1821.829.1667

24 - 2029.135.21641

29 - 2534.042.82620

34 - 3034.242.72978

39 - 3536.543.22962

44 - 4037.444.42205

49 - 4539.547.42091

54 - 5043.549.31795

59 - 5544.350.01500

64 - 6046.350.71541

الحالة االجتماعية***

39.146.515747مزوجة

20.929.4522مطلقة/منفصلة

46.952.31831أرملة

16.020.51900لم يسبق لها الزواج

اإلقامة )حضر / ريف(***

21.329.69186حر

50.556.510814ريف

مكان اإلقامة***

14.317.14385المحافظات احلرية

39.447.88497وجه حبري

25.434.92421 حر

45.052.96076ريف

48.456.57118وجه قبي

30.147.22380 حر

57.661.14738ريف

المستوى التعليمي***

ة 59.764.45317أميَّ

47.054.52446تقرأ وتكتب
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34.542.13000ابتدايئ / إعدادي
ثانوي/ فوق المتوسط وأقل من 

جامعي
25.234.06692

14.920.92545جامعي فأعى

حالة العمل

21.728.62616تعمل بأجر نقدي
ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق 

لها العمل
40.047.116498

29.235.4886متقاعدة

مستوى الثروة

43.748.64123المستوى األدىن

41.048.14257المستوى الثاين

37.043.44028المستوى األوسط

37.845.13617المستوى الرابع

25.635.13975المستوى األعى

37.144.120,000اإلجمالي 

***القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

 P ويشــر اجلــدول نفســه إىل وجــود عاقــة قويــة )القيمــة االحتماليــة

أقــل مــن 0.001( بــن المؤرشيــن اللذيــن يقيــا رأي المــرأة يف أنَّ 

الرجــل لــه احلــق يف فــرض ســيطرته وحتكمــه عــى المــرأة مــن جهــة، 

ومجيــع المتغــرات الدميوغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة الــواردة 

يف اجلــدول مــن جهــة أخــرى.

وترتفــع تدرجييــًا بارتفــاع العمــر نســبة النــاء الــايئ يعتقــدن حبــق 

الرجــل يف فــرض ســيطرته وحتكمــه عــى المــرأة. فعــى ســبيل المثــال 

جنــد أنَّ 46 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمريــة )60 – 64 ســنة( 

يانــدن الــرأي القائــل بــأنَّ الزوجــة البــد أنَّ تقبــل بــرأي زوجهــا حــى يف 

حالــة عــدم اقتناعهــا هبــذا الــرأي، يف حــن تنخفــض هــذه النســبة إىل 

أقل من 30 يف المائة بن الناء الايئ تقل أعمارهن عن 25 سنة. 

وكانــت المرمــات أكــر احتمــااًل مــن النــاء يف الفئــات االجتماعيــة 

األخــرى فيمــا يتعلــق باالعتقــاد حبــق الرجــل يف فــرض ســيطرته وحتكمــه 

عى المرأة، ورمبا يرجع ذلك إىل االرتباط بن هذه الفئة االجتماعية 

كــر الــي يشــيع فهيــا هــذا االعتقــاد.  وبــن الفئــات العمريــة األ

وكانــت هــذه القناعــة أكــر شــيوعًا بــن الريفيــات، وبصفــة خاصــة 

يف الوجــه القبــي، والنــاء العامــات بــدون أجــر والــايئ لــم يســبق 

كــر فقــرًا. وأفــادت النــاء  ــات، والنــاء األ لهــن العمــل، واألميَّ

ــات والنــاء مــن ريــف الوجــه القبــي بأعــى نســبة موافقــة عــى  األميَّ

وجــوب قبــول الزوجــة بــرأي زوجهــا حــى يف حالــة عــدم اقتناعهــا بــه 

وأن الرجــل هــو المتحكــم بالبيــت. 

هات النساء إزاء ضرب  6-1-2 توجُّ
الزوجات

تــزداد صعوبــة القضــاء عــى العنــف ضــد المــرأة عــى يــد الــزوج كلمــا 

كان مباحــًا ومقبــوال بــه جمتمعيــًا. وتشــر العديــد مــن الــدرااست 

)مثــا: WHO , 2002 , Heise L, Garcia , 2010(، ومــن 

بيهنــا المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014، إىل أنَّ قبــول رضب 

الــزوج لزوجتــه يف بعــض الظــروف ُيعــدُّ واحــدًا مــن أكــر العوامــل 

يــادة حــدوث ظاهــرة العنــف ضــد الزوجــة عــى يــد الــزوج.  ارتباطــًا بز

وتنــاول المســح مــدى قبــول النــاء لفكــرة رضب الــزوج لزوجتــه 

مواقــف خمتلفــة،  عــرة  االســتبيان  وتضمــن  المواقــف.  بعــض  يف 

لزوجتــه  الــزوج  عــى رضب  عــن موافقهتــن  المــاشركات  وُســئلت 



 الفصل السادس: العنف على يد الزوج والخطيب  |  ٦٩

يف كل موقــف مهنــا عــى حــدة. وكانــت هــذه المواقــف كمــا يــي: 

إهمــال األعمــال المزليــة، إهمــال رعايــة األوالد، التأخــر يف إعــداد 

الطعام، حرق الطعام، الشك الدائم يف الزوج وسؤاله عن أماكن 

خروجــه، رفــض إقامــة عاقــة محيمــة مــع الــزوج، االختــاف مــع الــزوج 

يف الــرأي، اخلــروج بــدون إذن الــزوج، الــرد عــى الــزوج، اإلرساف. 

ويوضــح اجلــدول )6-2( أنَّ حنــو ربــع النــاء )23 يف المائــة( يــرون 

أن رضب الــزوج لزوجتــه يكــون مــررًا يف موقــف واحــد عــى األقــل 

مــن المواقــف الابــق ذكرهــا، وتبــدو النــاء أكــر تقبــًا لــرب 

الزوجــة يف حالــة خروجهــا بــدون إذن الــزوج )19 يف المائــة(، أو يف 

حالة الرد عليه )16 يف المائة(. ويرى 11 يف المائة من الناء أنَّ 

رضب الزوج لزوجته يكون مررًا يف حالة إهمالها رعاية األطفال أو 

رفضها إقامة عاقة محيمة معه. وهذه األســباب األربعة الرئيســية 

نفــس  يبــًا  تقر هــي  الزوجــة  لــرب  كمــرر  النــاء  ذكرهتــا  الــي 

يــة )15 - 49 ســنة(  األســباب الــي ذكرهتــا النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج يف المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014. 

الجــدول ٦ – ٢: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي يوافقــن علــى ضــرب الــزوج لزوجتــه ألســباب 

محــددة بحســب الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

الخصائص 

األساسية

نسبة األسباب التي تبرر للزوج ضرب زوجته

الالئي 

يوافقن 

على سبب 

واحد على 

األقل من 

األسباب 

السابقة

عدد 

النساء
كطحزوهـدجبأ

العمر 

19 - 186.29.04.94.24.77.15.213.912.44.017.1667

24 - 207.48.84.14.14.58.05.115.413.04.719.11641

29 - 258.410.64.94.96.89.96.517.114.46.121.72620

34 - 308.810.65.25.27.110.57.417.714.66.821.62978

39 - 359.112.15.85.87.111.67.518.015.67.222.52962

44 - 408.210.14.95.27.611.17.818.015.86.022.12205

49 - 4510.713.16.76.78.214.19.922.218.58.225.12091

54 - 5012.413.47.27.38.914.410.622.319.29.225.41795

59 - 5510.712.15.56.27.612.69.121.118.97.725.31500

64 - 6010.411.96.96.98.212.78.521.118.17.223.41541

الحالة االجتماعية 

9.711.95.85.97.612.08.219.716.97.223.615747مزوجة حاليًا

4.86.54.54.04.17.65.012.911.23.815.0522مطلقة/منفصلة

11.613.27.17.28.213.510.122.618.98.725.41831أرملة

4.86.02.62.93.65.23.29.47.83.213.61900لم يسبق لها الزواج
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اإلقامة )حضر / ريف(

3.24.01.81.82.43.92.88.37.32.410.59186حر

14.517.58.89.011.317.812.127.723.510.632.810814ريف

مكان اإلقامة

1.41.70.70.60.81.40.93.94.00.95.54385المحافظات احلرية

10.011.95.25.87.612.07.720.617.77.425.38497وجه حبري

4.75.82.12.43.95.74.412.09.73.515.02421 حر

12.114.36.47.19.114.59.124.020.98.929.46076ريف

13.416.59.18.710.716.812.225.721.59.929.97118وجه قبي

4.96.43.53.33.96.54.612.611.14.015.32380 حر

17.621.611.911.414.122.016.032.326.812.937.24738ريف

المستوى التعليمي

ة 19.522.612.112.414.823.516.934.729.914.039.45317أميَّ

10.912.96.86.79.114.010.022.620.18.327.42445تقرأ وتكتب

7.79.84.54.75.48.55.916.613.85.020.63001ابتدايئ / إعدادي
ثانوي/ فوق 

المتوسط وأقل من 

جامعي

4.46.12.42.43.75.83.311.69.63.814.86692

1.31.60.60.51.01.80.83.52.90.85.32545جامعي فأعى

حالة العمل

4.45.42.12.53.25.43.99.58.33.312.32616تعمل بأجر نقدي
ال تعمل بأجر نقدي 

/ لم يسبق لها العمل
10.212.36.26.27.912.58.520.417.47.424.316498

7.39.44.65.26.98.16.516.414.76.720.3886متقاعدة

مستوى الثروة

14.417.49.59.511.017.712.225.722.811.630.34123المستوى األدىن

11.213.06.56.89.013.99.821.818.58.125.94257المستوى الثاين

7.49.54.54.65.79.76.517.714.75.821.14028المستوى األوسط

8.610.34.84.96.910.27.117.014.45.620.73617المستوى الرابع

4.65.92.42.43.24.93.211.19.32.914.23975المستوى األعى

9.311.35.65.77.211.47.818.816.06.922.620,000اإلجمالي 

أ. إهمال األعمال المزلية

ب. إهمال رعاية األوالد

ج. التأخر يف إعداد الطعام

حرق الطعام

د. الشك الدائم يف الزوج وسؤاله عن أماكن خروجه

هـ. رفض إقامة عاقة محيمة مع الزوج

ز. االختاف ىف الرأى مع الزوج

ح. اخلروج بدون إذن الزوج

ط. الرد عى الزوج

ك. اإلرساف
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الشــكل )٦ – ١(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي يوافقــن علــى ضــرب الــزوج لزوجتــه ألســباب 

محــددة وفقــًا للخصائــص األساســية، مصــر، 2015

المستوى التعليمي اإلقامة )حضر / ريف(
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مستوى الثروة

يبــًا وفيمــا خيــصُّ مجيــع المواقــف، يــزداد قبــول  ويف مجيــع احلــاالت تقر

رضب الزوجــة بــن النــاء البالغــات مــن العمــر 45 ســنة أو أكــر، 

وبــن األرامــل والمزوجــات حاليــًا، وبــن النــاء الريفيــات، وبــن 

لــم يســبق لهــن العمــل،  الــايئ  بــدون أجــر أو  النــاء العامــات 

كــر فقــرًا. وعــى ســبيل المثــال، كانــت  ــات والنــاء األ وبــن األميَّ

نســبة الريفيــات الــايئ اتفقــن مــع أنَّ رضب الــزوج لزوجتــه يكــون 

إلهيــا  المــاشر  المواقــف  مــن  األقــل  عــى  واحــد  موقــف  يف  مــررًا 

ثاثــة أضعــاف النســبة بــن نــاء احلــر )33 يف المائــة مقابــل 11 

يف المائــة، عــى التــوايل(، وتبلــغ هــذه النســبة بــن النــاء الــايئ 

يعملــن بــدون أجــر أو الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل ضعــف مثيلهتــا 

بــن النــاء العامــات مقابــل أجــر نقــدي )24 يف المائــة مقابــل 12 

يف المائــة، عــى التــوايل(. 

ــات  األميَّ بــن  الزوجــات  رضب  لقبــول  نســبة  أعــى  وكانــت 

يــف الوجــه القبــي، فنحــو واحــدة مــن كل أربــع  والمقيمــات يف ر

يــف الوجــه القبــي  ــات )39 يف المائــة( أو مقيمــات يف ر نــاء أميَّ

)37 يف المائــة( توافــق عــى تعــدى الــزوج عــى زوجتــه بالــرب يف 

موقــف واحــد عــى األقــل مــن المواقــف المــاشر الهيــا. وتصــل هــذه 

النســبة إىل أقــل مســتوى لهــا بــن النــاء احلاصــات عــى تعليــم 

جامعــي أو أعــى، وبــن النــاء المقيمــات يف المحافظــات احلريــة 

)5 يف المائــة و6 يف المائــة، عــى التــوايل(. 

ويتاشبــه منــط االختــاف يف قبــول رضب الــزوج لزوجتــه يف مجيــع 

عمــر  عــدا  فيمــا  االعتبــار،  يف  ُأخــذت  الــي  األاسســية  اخلصائــص 

الصحــي  الســكاين  المســح  إليــه  انهتــى  الــذي  النمــط  مــع  المــرأة، 

يــة )15 - 49 ســنة( الابــق  لعــام 2014 للنــاء يف الفئــة العمر

لهــن الــزواج. وقــد يرجــع اختــاف النمــط فيمــا يتعلــق بالعمــر احلــايل 

للمــرأة بــن الدراســتن إىل اختــاف احلديــن األدىن واألقــى لســن 

المــاشركات يف كل مهنمــا. 

6-3-1 السلوكيات التحكمية من جانب 
الزوج

مجــع المســح بيانــات حــول حمــاوالت الــزوج احلــايل أو الابــق تقييــد 

اتصــال الزوجــة مــع األهــل واألصدقــاء، واإلرصار عــى معرفــة مــكان 

تواجدهــا طــوال الوقــت، ورضورة اســتئذانه للحصــول عــى خدمــة 

صحيــة، والغضــب إذا حتدثــت مــع رجــل آخــر، والشــك فهيــا بصفــة 

 ;2010  ,UNIFEM( كثــرة  درااست  أكــدت  وقــد  مســتمرة. 

WHO, 2005(، مبا فهيا المســح الســكاين الصحي لعام 2014، 

وجــود ارتبــاط بــن هــذه الممــاراست والعنــف ضــد المــرأة، كمــا 

ميكــن اعتبــار هــذه الســلوكيات شــكًا مــن أشــكال العنــف النفــي 

)األمــم المتحــدة، 2013(. 
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ويعرض اجلدول )6 – 3( نســب الناء يف الفئة العمرية )18 – 

64 ســنة( الابــق لهــن الــزواج الــايئ أفــدن بــأنَّ أزواجهــن احلاليــن 

)أو الابقــن( حياولــون )أو كانــوا حياولــون( ممارســة أشــكال خمتلفــة 

مــن الســلوكيات التحكميــة حبســب بعــض اخلصائــص الدميوغرافيــة 

واالقتصاديــة واالجتماعيــة المختــارة. 

وأاشرت نتــاجئ المســح إىل أنَّ 3 مــن بــن كل 10 نــاء ذكــرن أنَّ 

الزوج احلايل )أو األخر( ير )أو كان ير( عادة عى معرفة مكان 

تواجدها طوال الوقت )29 يف المائة(، ويطلب )أو كان يطلب( 

احلصــول عــى إذن منــه قبــل احلصــول عــى خدمــة صحيــة )29 يف 

المائــة(، كمــا أفــاد 28 يف المائــة بغضــب الــزوج إذا حتدثــن إىل رجــل 

ــد اتصــال الزوجــة باألصدقــاء  الــي تقيِّ أخــر. وكانــت الســلوكيات 

أو األقــارب أقــل شــيوعًا حيــث ذكــر 8 يف المائــة و9 يف المائــة عــى 

كانــوا  )أو  حياولــون  األخريــن(  )أو  احلاليــن  أزواجهــن  أنَّ  الرتيــب 

حياولــون( منعهــن مــن رؤيــة أصدقاهئــن ووضــع حــدود التصاالهتــن 

هبــن مــن الدرجــة األوىل، وذكــرت نســبة قليلــة مــن النــاء )حنــو  بأقار

1 يف المائــة( شــك الــزوج فهيــن بصفــة مســتمرة. 

الجــدول )٦ – ٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج الالئــي يمــارس )أو كان يمــارس( 

أزواجهــن عــادة أنواعــًا معينــة مــن الســلوكيات التحكميــة بحســب بعض الخصائص األساســية، مصــر، 2015

الخصائص 
األساسية

نسبة النساء الالئي أفدن بأنَّ الزوج الحالي )أو األخير( عادة ما: 

عدد 
النساء 
السابق 

لهن 
الزواج 

يحاول 
)كان 

يحاول( 
منعها 

من رؤية 
أصدقائها 

يضع 
)كان 
يضع( 
حدودًا 

التصالها 
بأقاربها 

من 
الدرجة 
األولى 

يصر 
)كان 
يصر( 
على 

معرفة 
مكان 

وجودها 
طول 
الوقت

يطلب 
)كان 

يطلب( 
أن تأخذ 

اإلذن منه 
للحصول 

على 
الرعاية 
الصحية 
لنفسها

يغضب 
)كان 

يغضب( 
إذا 

تحدثت 
لرجل أخر

يشك 
)كان 

يشك( 
فيها 

باستمرار

يمارس 
)كان 

يمارس( 
ثالثة أو 
أكثر من 

التصرفات 
السابقة 

لم يمارس 
)لم يكن 
يمارس( 
أيًا من 

التصرفات 
السابقة 

العمر 

19 - 1811.111.337.740.543.32.831.847.5132

24 - 2010.39.636.737.540.62.028.848.1913

29 - 2510.510.233.934.135.62.126.351.92343

34 - 309.39.932.134.032.11.324.053.72846

39 - 358.48.530.230.930.01.221.956.52870

44 - 407.78.326.927.026.11.418.059.82161

49 - 457.48.226.726.823.71.517.862.62046

54 - 506.58.525.224.420.71.315.965.11773

59 - 555.86.124.325.018.71.213.666.41492

64 - 604.46.020.322.116.30.712.370.11523
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الحالة االجتماعية

7.78.129.330.028.21.120.558.215747مزوجة

23.627.136.835.337.111.333.647.3522مطلقة/منفصلة

6.07.221.622.419.31.214.367.91831أرملة
اإلقامة )حضر / ريف(

7.67.725.824.723.21.716.663.18083حر

8.49.331.133.231.01.223.155.410017ريف

مكان اإلقامة

3813 7.26.523.119.316.61.812.168.7المحافظات احلرية

10.110.833.934.533.21.325.152.27874وجه حبري

8.49.330.730.430.31.421.956.22177 حر

10.711.335.236.034.41.326.350.75698ريف

5.97.025.729.227.01.319.161.26413وجه قبي

7.28.125.728.427.91.919.460.22093 حر

5.36.525.829.626.61.018.961.64319ريف

المستوى التعليمي

ة 6.68.526.928.224.41.019.462.45183أميَّ

9.09.427.230.226.02.119.258.62353تقرأ وتكتب

9.710.029.529.928.42.121.358.32602ابتدايئ / إعدادي
ثانوي/ فوق 

المتوسط وأقل من 

جامعي

8.58.530.831.231.11.321.755.45819

7.06.227.825.825.91.018.060.72142جامعي فأعى

حالة العمل

8.48.727.727.225.72.018.759.82616تعمل بأجر نقدي
ال تعمل بأجر نقدي 

/ لم يسبق لها 

العمل

7.48.529.030.028.41.220.558.816497

10.08.330.927.628.22.919.656.9886متقاعدة

مستوى الثروة

9.29.727.929.926.72.120.158.73739المستوى األدىن

7.68.629.030.026.61.520.559.73863المستوى الثاين

7.88.029.929.527.11.120.459.03665المستوى األوسط

8.69.529.530.928.80.921.757.23274المستوى الرابع

6.96.927.426.928.71.418.459.43559المستوى األعى

8.08.628.729.427.51.420.258.918100اإلجمالي 

 ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 



 الفصل السادس: العنف على يد الزوج والخطيب  |  ٧٥

الشــكل )٦ – ٢(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 

64 ســنة( الســابق لهــن الزواج الالئي يمــارس )كان يمارس( 

أزواجهــن عــادة أنواعــًا معينــة مــن الســلوكيات التحكميــة، 

مصــر، 2015

وعــى الرغــم مــن أنَّ المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014 مجــع 

معلومــات عــن الســلوكيات التحكميــة عــى يــد الــزوج، إال أنَّ هــذه 

النتــاجئ ال ميكــن مقارنهتــا مــع نتــاجئ هــذه المســح، وذلــك الختــاف 

يقــة توجيــه األســئلة المتعلقــة هبــذا الموضــوع للمــاشركات يف  طر

احلالتــن. فقــد ُســئلت المــاشركات يف المســح الســكاين الصحــي 

لعــام 2014 عمــا إذا كــنَّ قــد عانــن مــن ســلوكيات حتكميــة معينــة 

عــى يــد الــزوج احلــايل أو األخــر يف أي فــرة مــن حياهتــن، يف حــن 

ُســئلت المــاشركات يف هــذه المســح عمــا إذا كان الــزوج احلــايل أو 

األخــر عــادة مــا ميــارس )كان ميــارس( ســلوكيات حتكميــة معينــة. 

وإمجااًل، ذكر 20 يف المائة من الناء الابق لهن الزواج أنَّ أزواجهن 

الســلوكيات  مــن  األقــل  عــى  ثاثــة  ميارســون(  كانــوا  )أو  ميارســون 

التحكميــة الســت الابــق ذكرهــا، يف حــن أفــاد 59 يف المائــة بعــدم 

ممارســة أزواجهــن ألي مــن هــذه الســلوكيات عــى اإلطــاق. 

وســجلت النــاء المطلقــات والمنفصــات أعــى نســبة لمختلــف 

الســلوكيات التحكميــة عــى يــد أزواجهــن الابقــن، وذكــر 34 يف 

المائــة مهنــن ثاثــة أنــواع عــى األقــل مــن تلــك الممــاراست. ويف 

حــن كانــت نســبة النــاء الــايئ ذكــرن أنَّ الــزوج احلــايل أو الابــق 

يشــك فهيــن باســتمرار تــراوح بــن 1 و3 يف المائــة بــن النــاء يف 

واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  الدميوغرافيــة  المجموعــات  خمتلــف 

بلغــت هــذه النســبة بــن المطلقــات والمنفصــات 11 يف المائــة.

ويرتبــط عمــر المــرأة ارتباطــًا مبــارشًا بالســلوكيات التحكميــة عــى يــد 

يــة الكبــرة أقــل عرضــة  الــزوج، حيــث إنَّ النــاء يف الفئــات العمر

لهــده الممــاراست مقارنــة بالنــاء األصغــر عمــرًا. وكانــت النــاء 

الوجــه  يــف  ر يف  خاصــة  وبصفــة  البحــري،  الوجــه  يف  المقيمــات 

البحــري، أكــر عرضــة للســلوكيات التحكميــة عــى يــد الــزوج مقارنــة 

بالنــاء المقيمــات يف المحافظــات احلريــة أو الوجــه القبــي. ولــم 

ُتظهــر االختافــات يف نســب النــاء الــايئ يتعرضــن )أو تعرضــن( 

لســلوكيات حتكميــة عــى يــد الــزوج احلــايل )أو األخــر( منطــًا حمــددًا 

فيمــا يتعلــق بائــر اخلصائــص األاسســية.

الشــكل )٦ - ٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 

64 ســنة( الســابق لهــن الزواج الالئي يمــارس )كان يمارس( 

أزواجهــن عــادة أنواعــًا معينــة مــن الســلوكيات التحكميــة 

بحســب الحالــة االجتماعيــة، مصــر، 2015

6-1-4 التحكم المالي

يــت يف دول أخــرى إىل أنَّ ممارســة العنــف  أاشرت درااست ُأجر

ممــاراست  تصاحهبــا  مــا  عــادة  معــًا  االثنــن  أو  اجلنــي  أو  البــدين 

 ،)2010,UNIFEM( احلميــم  الريــك  يــد  عــى  المــايل  التحكــم 

)األمــم  اقتصاديــًا  عنفــًا  المــايل  التحكــم  ممــاراست  اعتبــار  وميكــن 

.)2013 المتحــدة، 
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ومجعــت المســح بيانــات عمــا إذا كان الــزوج احلــايل )أو األخــر( مينــع 

)كان مينــع( زوجتــه مــن العمــل )بغــرض التكســب أو الــرحب( وذلــك 

يقــوم  أو  يأخــذ( دخلهــا،  )كان  يأخــذ  أو  العمــل،  رغبهتــا يف  رغــم 

)كان يقــوم( بســحب مبالــغ مــن حاهبــا اخلــاص دون إذن مهنــا، 

نفقــات  لتغطيــة  الــازم  المــال  يرفــض( إعطاءهــا  يرفــض )كان  أو 

معيشــة األرسة حــى لــو كان ميلــك المــال، أو يرغمهــا )كان يرغمهــا( 

عــى الماشركــة يف نفقــات المعيشــة. 

وأوضحت نتاجئ المسح يف اجلدول )6 – 4( أنَّ نسبة قليلة نسبيًا 

مــن النــاء أرشن إىل ممارســة أزواجهــن لترفــات حتكميــة ماليــة، 

فذكــر حنــو 5 يف المائــة مــن النــاء الابــق لهــن الــزواج أنَّ الــزوج 

وأفــاد 3 يف  العمــل )كان مينعهــن(،  مــن  )األخــر( مينعهــن  احلــايل 

الــازم  المــال  إعطاءهــن  يرفــض(  )كان  يرفــض  الــزوج  بــأنَّ  المائــة 

لتغطيــة نفقــات معيشــة األرسة حــى لــو كان ميلــك المــال، وتعــرض 

7 يف المائــة مــن النــاء الابــق لهــن الــزواج لســلوك واحــد عــى 

األقــل مــن ســلوكيات التحكــم المــايل عــى يــد الــزوج. 

الجــدول )٦ – ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج الالئــي يمــارس )كان يمــارس( 

أزواجهــن عــادة أنواعــًا معينــة مــن التحكــم المالــي بحســب بعــض الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

الخصائص 
األساسية

نسبة النساء الالئي أفدن بأن الزوج

عدد 
النساء 
السابق 

لهن 
الزواج 

يمنعها )كان 
يمنعها( 

من العمل 
)بغرض 

التكسب أو 
الربح( وذلك 
رغم رغبتها 
في العمل 

يأخذ )كان 
يأخذ( دخلها 

أو يقوم 
)كان يقوم( 

بسحب مبالغ 
من حسابها 
الخاص دون 

إذن منها

يرفض )كان 
يرفض( 
إعطاءها 

المال الالزم 
لتغطية 
نفقات 

المعيشة 
حتى لو كان 
يملك المال 

يجبرها )كان 
يجبرها( على 

المشاركة 
في نفقات 

المعيشة

يمارس نوعًا 
واحدا على 
االقل من 
سلوكيات 

التحكم المالي 

العمر 

19 - 187.32.12.13.09.1133

24 - 207.01.23.10.79.1913

29 - 257.01.12.71.08.72343

34 - 307.11.13.01.29.12846

39 - 355.01.32.31.27.12870

44 - 404.51.33.11.57.22161

49 - 453.61.32.71.86.32046

54 - 503.01.53.42.36.01773

59 - 551.40.82.61.23.71492

64 - 601.10.71.51.42.81523

الحالة االجتماعية

4.70.82.21.06.615747مزوجة

12.911.720.413.527.0522مطلقة/منفصلة

2.01.12.01.33.91831أرملة
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اإلقامة )حضر / ريف(

5.31.73.11.97.88083حر

4.20.82.40.96.210017ريف

مكان اإلقامة

5.82.13.42.08.23813المحافظات احلرية

5.71.12.91.58.37875وجه حبري

5.61.32.62.38.52177 حر

5.71.03.11.38.25698ريف

2.80.71.90.84.56412وجه قبي

4.11.32.91.46.52093 حر

2.20.51.50.53.54319ريف

المستوى التعليمي

ة 2.30.92.71.14.65183أميَّ

3.51.23.21.46.42353تقرأ وتكتب

4.81.43.11.47.12602ابتدايئ / إعدادي
ثانوي/ فوق المتوسط 

وأقل من جامعي
7.11.12.51.39.05820

5.01.62.32.27.42142جامعي فأعى

حالة العمل

3.93.34.85.49.62283تعمل بأجر نقدي
ال تعمل بأجر نقدي / 

لم يسبق لها العمل
4.60.82.30.76.3

14996

8.22.54.03.011.1821متقاعدة

مستوى الثروة

4.81.53.51.77.73739المستوى األدىن

4.31.32.41.46.53863المستوى الثاين

4.41.02.41.36.23665المستوى األوسط

5.00.82.81.27.53274المستوى الرابع

4.91.12.31.26.83559المستوى األعى

4.71.22.71.46.918,100اإلجمالي 

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

الشــكل )٦ – ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 

64 ســنة( الســابق لهــن الزواج الالئي يمــارس )كان يمارس( 

أزواجهــن عــادة بممارســة أنواعــا معينــة مــن التحكــم المالــي 

بحســب الحالــة االجتماعية، مصــر، 2015

ولــم تظهــر االختافــات يف الترفــات التحكميــة الماليــة عــى يــد 

الــزوج تبعــًا للخصائــص األاسســية للزوجــة أمناطــًا حمــددة، ولكــن 

الفئــات  خمتلــف  بــن  فئــة  أكــر  والمنفصــات  المطلقــات  كانــت 

الدميوغرافيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــن حيــث المعانــاة مــن 

الترفــات التحكميــة الماليــة عــى يــد الــزوج. فقــد ذكــر حنــو 20 يف 

المائــة مــن النــاء المطلقــات أو المنفصــات أنَّ الــزوج الابــق 

رفــض إعطاءهــن المــال الــكايف لتغطيــة تكلفــة المعيشــة، وأفــاد 27 

يف المائــة بتعرضهــن لموقــف واحــد عــى األقــل مــن مواقــف التحكــم 

المــايل المــاشر إلهيــا. 

6-2 انتشار العنف على يد الزوج 
والخطيب 

رت معــدالت انتــاشر العنــف النفــي والبــدين واجلنــي عــى  ُقــدِّ

يــق ســؤال مبــارش عــن  يــد الــزوج واخلطيــب احلــايل أو األخــر عــن طر

مــدى تعــرض النــاء ألفعــال حمــددة: 

ففيمــا يتعلــق بالعنــف البــدين، ُســئلت النــاء إن كان الــزوج أو 

اخلطيــب احلــايل أو األخــر قــد ســبق لــه القيــام بــأي مــن الترفــات 

اآلتيــة:

صفعها أو قذفها مبا قد يؤذهيا. • 

دفعها بشدة أو بعنف أو شد شعرها. • 

لكمها بقبضة يده أو بأي يشء آخر ميكن أن يؤذهيا. • 

خنقها أو حرقها عن قصد. • 

ركلها أو سحهبا أو رضهبا بقسوة. • 

الهتديــد باســتخدام ســكن أو ســاح نــاري أو أي ســاح آخــر • 

ضدهــا، أو القيــام بذلــك فعليــًا 

أما العنف اجلني فكان تعريفه من خال الثاث سلوكيات • 

التالية: 

اإلجبار عى إقامة عاقة محيمة معه رغمًا عهنا. • 

إقامة عاقة محيمة خوفًا منه إذا رفضت تلك العاقة. • 

اإلجبــار عــى القيــام بأعمــال جنســية أخــرى حتــط مــن أشهنــا • 

أو هتيهنــا. 

اخلطيــب •  أو  الــزوج  يــد  عــى  النفــي  العنــف  وشــمل 

التاليــة:  الممــاراست 

اإلهانة أو جعلها تشعر بالسوء. • 

يــق النظــر أو الــراخ •  التخويــف والرهيــب المتعمــد )عــن طر

أو حتطيــم األشــياء(. 

التقليل من الأن أو اإلذالل أمام اآلخرين. • 

يقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة عــن •  الهتديــد بإحلــاق األذى )بطر

بــن مــن الماشركــة(.  يــق الهتديــد بإحلــاق األذى بأحــد المقرَّ طر

كمــا تضمــن المســح مجــع معلومــات حــول توقيــت حــدوث العنــف 

خمتلــف  انتــاشر  مــدى  عــى  التعــرف  عــى  للماعــدة  وتواتــره، 

أشــكال العنــف خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المقابلــة 

الماشركــة.  حيــاة  وطــوال 
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6-2-1 مستوى انتشار العنف على يد 
الزوج 

يعــرض اجلــدول )6 – 5( والشــكل )6 – 5( نســب النــاء الــايئ 

ذكــرن أهنــن تعرضــن يف أي فــرة مــن حياهتــن أو خــال االثــي عــر 

هشــرًا الابقــة حلــاالت مــن العنــف البــدين أو النفــي أو اجلنــي يف 

عاقهتــن مــع أزواجهــن. 

وإمجــااًل، أفــاد 46 يف المائــة مــن النــاء الابــق لهــن الــزواج يف الفئــة 

العمرية )18 - 64 سنة( بأهنن تعرضن لمرة واحدة عى األقل للعنف 

النفي أو البدين أو اجلني عى يد الزوج احلايل أو األخر يف أي وقت 

من حياهتن، يف حن أفاد 24 يف المائة بأهنن عانن من عنف من هذا 

القبيل خال االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المسح. 

ويعــدُّ العنــف النفــي أكــر أنــواع العنــف الزوجــي شــيوعًا، فقــد 

تعرض حنو 43 يف المائة من الناء لشــكٍل ما من أشــكال العنف 

النفي عى يد الزوج خال حياهتن، و22 يف المائة مؤخرًا. وعى 

النقيــض مــن ذلــك، أظهــرت نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي لعــام 

كــر شــيوعًا بــن النــاء الابــق  2014 أنَّ العنــف اجلســدي هــو األ

العنــف  وجــاء  ســنة(،   49  - يــة )15  العمر الفئــة  الــزواج يف  لهــن 

النفــي يف المرتبــة الثانيــة. 

ويتمثــل أكــر أشــكال العنــف النفــي ضــد المــرأة عــى يــد الــزوج 

النتيجــة  شــيوعًا يف إهانهتــا وجعلهــا تشــعر بالســوء، وهــي نفــس 

الــي أظهرهتــا نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014. وذكــرت 

4 مــن كل 10 مــن النــاء أنَّ الــزوج احلــايل أو األخــر قــد أهاهنــا أو 

النــاء أنَّ أزواجهــن  أشــعرها بالســوء. وذكــرت نســبة كبــرة مــن 

حطوا من أشهنن أو قاموا بإذاللهن أمام اآلخرين )27 يف المائة(، 

كما تعرض 16 يف المائة للتخويف أو الرهيب المتعمد، وذكر 4 

يف المائــة أن أزواجهــن قامــوا بهتديدهــن كاميــًا بإحلــاق األذى هبــن 

أو بــأي شــخص قريــب مهنــن. 

وتعــرض حنــو ُثلــث النــاء )32 يف المائــة( لاعتــداء البــدين مــن 

الابــق.  العــام  خــال  المائــة  يف  و12  حياهتــن،  خــال  أزواجهــن 

وكان أكــر أنــواع العنــف البــدين شــيوعًا عــى يــد الــزوج ضــد زوجتــه 

صفعهــا أو قذفهــا بــأي يشء )29 يف المائــة(، ودفعهــا بشــدة أو 

بعنــف أو شــد شــعرها )20 يف المائــة(، وهــي نفــس النتيجــة الــي 

يتعلــق  وفيمــا   .2014 لعــام  الصحــي  الســكاين  المســح  أظهرهــا 

يبــًا مــن النــاء  بالعنــف بــدين المــرح15، تعــرض 15 يف المائــة تقر

يــؤذى، كمــا تعــرض 7 يف  قــد  القــذف مبــا  أو  اليــد  كــم بقبضــة  للَّ

المائــة للــركل أو الســحب أو الــرب بقســوة، وتعــرض أكــر مــن 1 

يف المائــة قليــا )1.4 يف المائــة( مــن النــاء للخنــق أو احلــرق عــن 

أو  باســتخدام ســكن  للهتديــد  نســبة ماشهبــة  وتعرضــت  قصــد، 

ســاح نــاري أو أي ســاح أخــر. 

البــدين والنفــي،  أقــل شــيوعًا مــن العنــف  كان العنــف اجلنــي 

واقعــة عنــف جنــي  تعرضــن ألي  الــايئ  النــاء  نســبة  فكانــت 

عــى يــد الــزوج يف فــرة مــا مــن حياهتــن 12 يف المائــة، يف حــن كانــت 

نســبة مــن تعرضــن لهــذا خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

إجــراء المســح 7 يف المائــة. وُأجــر مــا يقــرب مــن 10 يف المائــة مــن 

النــاء عــى إقامــة عاقــة محيمــة مــع الــزوج رغمــًا عهنــن، وأفــاد 9 

يف المائــة بأهنــن أقمــن عاقــة محيمــة مــع الــزوج خوفــًا مــن غضبــه 

يف حالــة الرفــض، وذكــر عــدد قليــل مــن النــاء أهنــن أجــرن عــى 

القيــام بأعمــال جنســية حتــط مــن أشهنــن أو تذلهــن، وهــو نفــس 

النمــط الــذي كشــف عنــه المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014 

بــأن العنــف اجلنــي عــى يــد الــزوج. 

ويبــنِّ اجلــدول )6 – 5( أنَّ النــاء يعانــن أحيانــًا مــن أكــر مــن نــوع 

مــن أنــواع العنــف، فذكــر 10 يف المائــة مــن النــاء أهنــن تعرضــن 

لعنــف بــدين وجنــي مــن الــزوج، وذكــرت نفــس النســبة تعرضهــن 

جلميــع األنــواع الثاثــة مــن العنــف عــى يــد الــزوج، وأفــاد 6 يف المائــة 

بتعرضهــن لهــذا العنــف مؤخــرًا. 

وتشــر ممــاراست العنــف البــدين والنفــي واجلنــي الــي ميارهســا 

األزواج إىل منط يتسم باالستمرار يف ممارسة العنف عى يد الزوج، 

للعنــف  تعرضــن  الــايئ  النــاء  مــن  العظمــي  الغالبيــة  فكانــت 

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح قــد تعرضــن 

لــه أكــر مــن مــرة - لمــرات قليلــة أو لمــرات عديــدة. فعــى ســبيل 

المثــال أفــاد حنــو 11 يف المائــة مــن النــاء بأهنــن تعرضــن لإلهانــة 

أو إشــعارهن بالســوء مــن 2 إىل 5 مــرات خــال االثــي عــر هشــرًا 

الماضيــة، وذكــر 7 يف المائــة أن هــذا حــدث 6 مــرات أو أكــر بينمــا 

ذكــر 2 يف المائــة أن هــذا حــدث مــرة واحــدة يف نفــس الفــرة. 

ف حدة واقعة العنف البدين  15   طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، 1996، ُتصنَّ

ف الصفع والدفع بشدة أو بعنف  تبعًا لإلصابات الي تسبهبا. ويصنَّ

ف اللكم بقبضة اليد والركل والسحب والهتديد  بالعنف المتوسط، ويصنَّ

باستخدام الساح أو استخدامه فعليًا بالعنف المرح.
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الجدول )٦ – ٥(: نســبة النســاء في الفئة العمرية )18 - 64 ســنة( الســابق لهن الزواج الالئي عانين من أشــكال مختلفة 

مــن العنــف علــى يــد الــزوج فــي أي وقــت مضى أو خالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة على إجراء المســح، مصــر، 2015

نوع العنف 
في أي 
وقت 
مضى 

خالل االثني عشر شهرًا السابقة على إجراء المسح 

كثيرًا2قلياًل1مرة
على 

األقل مرة 
واحدة

عنف نفسي

22.3ل.حل.حل.ح42.5أي عنف نفي 

39.71.811.17.420.3اإلهانة واإلحاس بالسوء

26.70.97.15.613.6التقليل من الأن أو اإلذالل أمام اآلخرين
التخويف والرهيب المتعمد )عن طريق النظر 

15.90.74.83.18.6أو الراخ أو حتطيم االشياء(

الهتديد بالكام بإحلاق األذى هبا أو بأحد من 
3.90.20.71.12.0األشخاص المقربن مهنا

عنف بدني 

11.8ل.حل.حل.ح31.8أي عنف بدين

28.91.75.73.110.5الصفع أو الرمي مبا قد يؤذى

20.10.93.92.77.5الدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر
الرب بقبضة اليد أو بأي يشء آخر ميكن أن 

14.80.92.42.25.5يؤذى 

7.40.41.11.42.9الركل أو السحب أو الرب بقسوة
1.40.10.20.40.7اخلنق أو احلرق عن قصد

الهتديد باستخدام سكن أو ساح ناري أو أي 
1.40.10.20.50.8ساح أخر أو القيام بذلك فعليًا

عنف جنسي

6.5ل.حل.حل.ح12.3أي عنف جني

9.80.52.81.64.9اإلجبار عى إقامة عاقة محيمة معه رغمًا عهنا
إقامة عاقة محيمة خوفًا منه إذا رفضت تلك 

9.10.52.81.64.9العاقة

اإلجبار عى القيام بأعمال جنسية أخرى حتط من 
2.50.20.50.51.2أشهنا أو هتيهنا

4.3ل.حل.حل.ح10.0عنف بدين وجني

4.2ل.حل.حل.ح9.8عنف بدين وجني ونفي

14.0ل.حل.حل.ح34.1عنف بدين أو عنف جني

23.8ل.حل.حل.ح45.6عنف بدين أو عنف جني أو عنف نفي

1810018100181001810018100عدد السيدات الابق لهن الزواج

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 
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ل. ح: ال ميكــن حاهبــا حيــث ال ميكــن حــاب رقــم جممــع ميثــل 

التكــرارات المختلفــة لوقائــع العنــف. 

1 قليًا تشر إىل 2 - 5 مرات 

2 كثرًا تشر إىل 6 مرات فأكر

الشــكل )٦ - ٥(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 – 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي عانيــن مــن مختلــف 

أشــكال العنــف علــى يــد الــزوج فــي أي وقــت مضــى أو خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح، مصــر، 

2015

العنف الجنسيالعنف البدني 

العنف النفسي 
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6-2-2 مستوى انتشار العنف على يد 
الخطيب

يوضــح اجلــدول )6 – 6( أنَّ العنــف الــذي ميارســه اخلطيــب احلــايل 

عنــف  منــط  نفــس  عــى  جيــري  )اخلطيبــة(  المــرأة  الابــق ضــد  أو 

الت أقــل. وأفــاد 17 يف المائــة مــن النــاء  الــزوج وإن كان مبعــدَّ

تعرضهــن  عــن  اخلطبــة  لهــن  ســبق  الــايئ  أو  حاليــًا  المخطوبــات 

للعنــف عــى يــد اخلطيــب احلــايل أو الابــق ســواء كان عنفــا نفســيًا 

يبــًا لهــذا  أو بدنيــًا أو جنســيًا، كمــا تعرضــت نســبة 3 يف المائــة تقر

العنــف خــال العــام الابــق عــى المســح. 

الجــدول )٦ – ٦(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 – 64 ســنة( الســابق لهــن الخطبــة1 والالئــي عانيــن مــن أشــكال 

مختلفــة مــن العنــف علــى يــد الخطيــب فــي أي وقــت مضــى أو خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح، 

مصــر، 2015

نوع العنف 

في أي 

وقت 

مضى

خالل االثني شهر السابقة على إجراء المسح

كثيرًا3قلياًل2مرة

على 

األقل مرة 

واحدة
عنف نفسي 

11.9ل.حل.حل.ح16.8أي عنف نفي

15.60.77.22.510.4اإلهانة واالحاس بالسوء. 

9.20.44.61.06.1التقليل من الأن أو اإلذالل أمام اآلخرين
يــق النظــر أو  التخويــف والرهيــب العمــد )عــن طر

الــراخ أو حتطيــم االشــياء(
5.90.52.71.14.3

مــن  بأحــد  أو  هبــا  األذى  بإحلــاق  بالــكام  الهتديــد 

منــه يبــن  القر األشــخاص 
1.20.00.40.30.7

عنف بدني

3.2ل.حل.حل.ح3.6أي عنف بدين

2.70.71.50.22.4الصفع أو الرمي مبا قد يؤذى

2.50.51.20.21.9الدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر
آخــر ميكــن أن  بــأي يشء  أو  اليــد  بقبضــة  الــرب 

يــؤذى 
0.60.20.00.20.4

0.60.00.30.20.5الركل أو السحب أو الرب بقسوة

0.50.20.30.00.5اخلنق أو احلرق عن قصد. 

نــاري أو أي  الهتديــد باســتخدام ســكن أو ســاح 

ســاح أخــر أو القيــام بذلــك فعليــًا
0.00.00.00.00.0

عنف جنسي

0.6ل.حل.حل.ح0.9أي عنف جني

0.50.20.10.00.3اإلجبار عى إقامة عاقة محيمة معه رغمًا عهنا
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تلــك  إقامــة عاقــة محيمــة خوفــًا منــه إذا رفضــت 

العاقــة. 
0.20.00.00.00.0

اإلجبــار عــى القيــام بأعمــال جنســية أخــرى حتــط مــن 

أشهنــا أو هتيهنــا 
0.50.30.00.00.3

0.7ل.حل.حل.ح0.7عنف بدين وجني

0.7ل.حل.حل.ح0.7عنف بدين وجني ونفي

3.4ل.حل.حل.ح3.8عنف بدين أو عنف جني

3.4ل.حل.حل.ح17.0عنف بدين أو عنف جني أو عنف نفي

544544544544544عدد الناء الابق لهن اخلطبة 1 

ملحوظة: يشر اخلطيب إىل اخلطيب احلايل يف حالة الناء المخطوبات 

حاليًا، وآخر خطيب يف حالة الناء الايئ سبق لهن اخلطبة. 

1مبا يشمل عقد القران 

ل. ح: ال ميكــن حاهبــا حيــث ال ميكــن حــاب رقــم جممــع ميثــل 

التكــرارات المختلفــة لوقائــع العنــف. 

2 قليًا تشر إىل 2 - 5 مرات 

3 كثرًا تشر إىل 6 مرات فأكر

وكان العنــف النفــي أكــر أنــواع العنــف عــى يــد اخلطيــب شــيوعًا 

سواء يف أي وقت مىض من حياة المرأة )17 يف المائة( أو مؤخرًا 

)12 يف المائــة(. وذكــر حنــو 16 يف المائــة مــن النــاء أنَّ اخلطيــب 

جتــاه  بالســوء  يشــعرن  أو جعلهــن  أهاهنــن  قــد  الابــق  أو  احلــايل 

أنفهســن، وذكــر 9 يف المائــة مــن النــاء أن اخلطيــب قــد حــط مــن 

يــن.  أشهنــن أو أهاهنــن أمــام األخر

العنــف  ممــاراست  ألحــد  النــاء  مــن  المائــة  يف   4 حنــو  وتعــرض 

البــدين مــن اخلطيــب فيمــا مــىض، كمــا تعرضــت نســبة 3 يف المائــة 

لهــذا العنــف خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح. 

وذكــر 3 يف المائــة تعرضهــن للصفــع أو الرمــي بــأي يشء ميكــن أن 

للدفــع  أخــرى  المائــة  يف   3 نســبة  وتعرضــت  هبــن،  األذى  يلحــق 

بشــدة أو بعنــف أو شــد الشــعر، وتعــرض حنــو 1 يف المائــة للعنــف 

المــرح مثــل اللكــم بقبضــة اليــد أو بــأي يشء أخــر ميكــن أن يــؤذي، 

أو الــركل والســحب والــرب بشــدة أو اخلنــق أو احلــرق عــن قصــد. 

وســبق لنحــو 1 يف المائــة مــن النــاء أن تعرضــن ألحــد ممــاراست 

العنــف اجلنــي مــن خــال اإلجبــار عــى إقامــة عاقــة محيمــة مــع 

اخلطيــب رغمــًا عهنــا أو إرغامهــا عــى القيــام بأعمــال جنســية حتــط 

مــن أشهنــا وتذلهــا. وكمــا هــو احلــال يف العنــف الزوجــي، تكــررت 

اخلطيــب  هبــا  قــام  الــي  العنــف  ممــاراست  مــن  العظمــى  الغالبيــة 

مؤخــرًا أكــر مــن مــرة واحــدة يف العــام الابــق عــى المســح. 

6-3 العنف الزوجي بحسب 
الخصائص األساسية للنساء

يعــرض اجلــدول )6 – 7( االختافــات يف نســب النــاء الابــق 

يــة )18 - 64 ســنة( وســبق أن تعرضــن  لهــن الــزواج يف الفئــة العمر

يف أي فــرة مــن حياهتــن للعنــف الزوجــي حبســب بعــض اخلصائــص 

الدميوغرافيــة، واالقتصاديــة واالجتماعيــة. 

وكانــت النــاء األصغــر مــن عريــن عامــًا والبالغــات مــن العمــر 

الزوجــي مقارنــة بغرهــن يف  أقــل عرضــة للعنــف  50 عامــًا فأكــر 

األخــرى.  يــة  العمر الفئــات 

معــدالت  أعــى  المنفصــات  أو  المطلقــات  النــاء  وســجلت 

للعنــف الزوجــي جبميــع أشــكاله، ويتســق هــذا مــع بيانــات المســح 

أربــاع  ثاثــة  لنحــو  ســبق  فقــد   .2014 لعــام  الصحــي  الســكاين 

المطلقــات أو المنفصــات )73 يف المائــة( التعــرض ألي شــكل 

مــن أشــكال العنــف البــدين أو النفــي أو اجلنــي عــى يــد الــزوج 

الابــق، مقابــل 46 يف المائــة للمزوجــات حاليــًا، و36 يف المائــة 

لأرامل. وتعرض حنو 28 يف المائة من المطلقات أو المنفصات 

لأنــواع الثاثــة مــن العنــف معــًا، مقابــل 10 يف المائــة بــن النــاء 

المزوجــات حاليــًا، و6 يف المائــة بــن األرامــل. 
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وقد ُيعزى ارتفاع مســتويات العنف الزوجي وكذلك الســلوكيات 

التحكميــة )اجلــدول 6 – 3( وســلوكيات التحكــم المــايل )اجلــدول 

المطلقــات  النــاء  حالــة  يف  الابــق  الــزوج  يــد  عــى   )4  -  6

أكــر  المنفصــات  أو  المطلقــات  النــاء  أنَّ  إىل  والمنفصــات 

اســتعدادًا للبــوح عــن جتربهتــن مــع أزواجهــن الابقــن حيــث أن 

زواجهن قد انهتى، أو أنَّ زواجهن قد انهتى بسبب عنف أزواجهن 

الابقــن، أو لــكا الســببن معــًا. وعــى النقيــض ســجلت النــاء 

بالنــاء  الــزوج مقارنــة  يــد  أقــل معــدل للعنــف عــى  المرمــات 

المطلقــات والمنفصــات والمزوجــات حاليــًا، وهــذا ميكــن تفســره 

كــر، وعــاوة عــى ذلــك،  بــأن األرامــل غالبــًا مــا يركــزن يف األعمــار األ

أقــلَّ اســتعدادًا لإلفصــاح عــن تعرضهــن  ميكــن أن تكــون األرامــل 

لعنــف عــى يــد أزواجهــن الذيــن رحلــوا. 

الجــدول )٦ – ٧(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 – 64( ســنة الســابق لهــن الــزواج والالئــي عانيــن مــن العنــف 

النفســي والبدنــي والجنســي علــى يــد الــزوج بحســب بعــض الخصائــص األساســية، مصــر، 2015 

الخصائص 
األساسية

عنف 
نفسي 

عنف 
عنف بدني

جنسي

عنف 
بدني 

وجنسي

عنف 
بدني 

وجنسي 
ونفسي

عنف 
بدني أو 
جنسي

عنف 
بدني أو 

جنسي أو 
نفسي

عدد 
النساء 
السابق 

لهن 
الزواج

العمر 

19 - 1835.924.213.610.38.827.539.7133

24 - 2046.132.713.911.511.535.049.4913

29 - 2547.535.114.511.711.437.951.02343

34 - 3045.535.013.811.611.237.249.52846

39 - 3544.932.813.010.510.435.347.72870

44 - 4041.932.011.69.19.034.545.32161

49 - 4543.331.913.310.310.134.845.42046

54 - 5039.030.311.59.39.332.442.41773

59 - 5534.827.08.97.87.528.237.91492

64 - 6034.325.27.46.36.226.436.21523

الحالة االجتماعية

42.831.512.39.99.733.945.815747مزوجة

66.662.129.927.626.464.472.9522مطلقة/منفصلة

33.126.07.56.26.127.335.81831أرملة

اإلقامة )حضر / ريف(

34.925.610.48.07.728.037.98083حر

48.636.813.811.711.539.051.810017ريف

مكان اإلقامة

24.719.85.24.24.020.827.53813المحافظات احلرية

55.542.616.013.713.445.058.77875وجه حبري

48.334.613.510.710.337.551.52177 حر

58.345.717.014.814.647.861.45698ريف

37.125.711.99.08.828.640.36412وجه قبي
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39.426.816.512.111.831.242.62093 حر

35.925.29.77.57.427.439.14319ريف

المستوى التعليمي

ة 44.936.712.811.511.438.048.05183أميَّ

46.935.913.811.210.938.550.62353تقرأ وتكتب

44.135.012.310.510.236.847.22602ابتدايئ / إعدادي

ثانوي/ فوق المتوسط 

وأقل من جامعي
42.129.512.09.29.032.345.25820

31.018.110.26.76.421.633.52142جامعي فأعى

حالة العمل

41.229.613.29.89.633.044.02283تعمل بأجر نقدي
ال تعمل بأجر نقدي / 

لم يسبق لها العمل
42.832.112.110.09.934.245.9

14996

40.932.012.39.99.534.545.3821متقاعدة

مستوى الثروة

42.533.412.410.410.235.446.03739المستوى األدىن

41.831.912.210.09.734.045.13863المستوى الثاين

41.730.211.69.39.332.544.33665المستوى األوسط

46.835.813.711.110.938.449.83274المستوى الرابع

40.028.011.79.39.230.543.23559المستوى األعى

42.531.812.310.09.834.145.618,100اإلجمالي 

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

مقارنــة  الزوجــي  للعنــف  عرضــة  أكــر  الريفيــات  النــاء  وكانــت 

بنــاء احلــر، حيــث تعــرض حنــو 12 يف المائــة مهنــن خــال حياهتــن 

لأنــواع الثاثــة مــن العنــف النفــي والبــدين واجلنــي عــى يــد الــزوج 

احلــايل أو الابــق، مقارنــة بنحــو 8 يف المائــة بــن النــاء احلريــات. 

وســجلت نــاء الوجــه البحــري معــدالت أعــى مــن العنــف الزوجــي 

مــن النــاء يف الوجــه القبــي، وهــذا خبــاف مــا أظهرتــه نتــاجئ المســح 

يف  المقيمــات  النــاء  وكانــت   ،2014 لعــام  الصحــي  الســكاين 

المحافظــات احلريــة أقــل عرضــة للعنــف الزوجــي جبميــع أشــكاله. 

ات والناء الايئ يســتطعن القراءة والكتابة  وكانت الناء األميَّ

أكــر عرضــة ألي شــكل  )دون احلصــول عــى الهشــادة االبتدائيــة( 

مــن أشــكال العنــف الزوجــي مقارنــة بغرهــن مــن النــاء. فعــى 

يــد عــى نصــف النــاء الــايئ ميكهنــن  ســبيل المثــال، جنــد أن مــا يز

القــراءة والكتابــة )51 يف المائــة( ســبق لهــن التعــرض ألحــد أشــكال 

العنــف الزوجــي البــدين أو النفــي أو اجلنــي، يف حــن أنَّ أكــر 

قليا من ثلث )34 يف المائة( الناء احلاصات عى تعليم عاٍل 

قــد ســبق لهــن التعــرض لهــذا العنــف، ولكــن كانــت هنــاك بعــض 

االختافــات الطفيفــة بــن الفئــات التعليميــة األخــرى. 

وســجلت النــاء العامــات بــدون أجــر نقــدي أو الــايئ لــم يســبق لهــن 

العمــل أعــى معــدالت يف التعــرض للعنــف الزوجــي مقارنــة بالنــاء 

الايئ يعملن مقابل أجر نقدي والمتقاعدات. وكما هو متوقع، كانت 

كــر ثــراًء، أقــل عرضــة للعنــف الزوجــي، ولكــن لــم ُتظهــر  نــاء األرس األ

االختافات بن الناء يف المجموعات األخرى لمستوى الروة النمط 

المتوقع، حيث سجلت الناء المنتميات إىل أرس يف المستوى الرابع 

ل للعنف الزوجي مقارنة ببايق المستويات.  لمستوى الروة أعى معدَّ
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

وتوضــح البيانــات يف اجلــدول )6 – 7( وجــود اختافــات طفيفــة 

يف انتــاشر العنــف اجلنــي، وال يظهــر منــط واضــح حبســب التعليــم 

أو حالــة العمــل أو مســتوى الــروة، مبــا قــد يشــر إىل أن للعنــف 

اجلنــي طبيعــة ختتلــف عــن اسئــر أشــكال العنــف. 

ويوضــح اجلــدول )6 – 8( أمنــاط االختافــات بــن النــاء الــايئ 

تعرضــن مؤخــرًا ألي نــوع مــن أنــواع العنــف الزوجــي حبســب بعــض 

اخلصائــص االقتصاديــة واالجتماعيــة. ومــن الماحــظ مــن اجلــدول 

أن أمنــاط العنــف الزوجــي حبســب عمــر المــرأة وحالهتــا االجتماعيــة 

ختتلــف بــن النــاء الــايئ تعرضــن لهــذا العنــف يف الفــرة األخــرة 

والنــاء الــايئ تعرضــن لــه يف وقــت مــىض.

الجــدول )٦ – ٨(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي تعرضــن لعنــف بدنــي 

وعنــف نفســي وعنــف جنســي علــى يــد الــزوج خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح بحســب بعــض 

الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

 الخصائص 
األساسية

عنف 
نفسي

عنف 
عنف بدني

جنسي
عنف 
بدني 

وجنسي

عنف 
بدني 

وجنسي 
ونفسي

بدني أو 
جنسي

بدني أو 
جنسي 

أو 
نفسي

عدد النساء 
السابق 

لهن الزواج

العمر 

19 - 1833.519.011.77.26.523.737.2133

24 - 2034.320.210.58.08.022.736.4913

29 - 2532.919.19.97.16.921.935.02343

34 - 3028.916.99.26.46.319.831.12846

39 - 3526.713.68.15.04.816.828.02870

44 - 4021.811.16.33.83.713.623.52161

49 - 4518.48.85.12.92.811.019.62046

54 - 5014.06.43.62.22.17.815.11773

59 - 558.42.71.40.80.83.38.61492

64 - 606.92.20.80.60.62.37.11523

الحالة االجتماعية

25.413.37.44.84.715.827.015747مزوجة

7.46.83.31.81.84.55.0522مطلقة/منفصلة

0.50.30.10.00.00.40.71831أرملة

اإلقامة )حضر / ريف(

18.89.65.33.12.911.920.18083حر

25.213.57.55.35.215.726.810017ريف

مكان اإلقامة

3813 14.58.82.51.61.59.715.5المحافظات احلرية

28.214.98.46.15.917.229.87875وجه حبري

22.510.15.83.63.512.223.82177 حر

30.416.79.47.06.919.132.15698ريف
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19.79.86.63.73.612.721.36412وجه قبي

22.810.810.05.14.915.624.52093 حر

18.29.34.93.02.911.319.84319ريف

المستوى التعليمي

ة 19.510.75.54.24.112.020.65183أميَّ

21.712.06.53.93.714.623.32353تقرأ وتكتب

25.615.47.45.15.117.727.42602ابتدايئ / إعدادي

ثانوي/ فوق المتوسط 
24.912.87.44.74.615.426.65820وأقل من جامعي

19.07.25.62.72.610.120.02142جامعي فأعى

حالة العمل

19.69.86.13.53.512.520.52283تعمل بأجر نقدي

ال تعمل بأجر نقدي / 
23.012.26.64.44.314.424.514996لم يسبق لها العمل

17.59.95.53.43.212.019.2821متقاعدة

مستوى الثروة

21.812.86.14.24.214.623.43739المستوى األدىن

21.911.56.44.14.013.823.53863المستوى الثاين

22.111.25.93.73.613.423.23665المستوى األوسط

25.012.88.05.45.415.326.13274المستوى الرابع

21.210.86.44.13.913.122.83559المستوى األعى

22.311.86.54.34.214.023.818100اإلجمالي 

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

وتبــن أنَّ الشــباب عامــل خطــر فيمــا يتعلــق بالتعــرض للعنــف الزوجــي، 

كــر تعرضــًا للعنــف  فقــد كانــت النــاء األقــل مــن 25 عامــًا هــنَّ األ

الزوجــي خــال العــام الابــق، ومــن ثــمَّ فهــنَّ أكــر ميــا للمعانــاة مــن تأثــر 

الت  العنــف عــى اإلجنــاب والصحــة االجنابيــة والرفــاه. ولعــلَّ ارتفــاع معــدَّ

العنف الزوجي بن األعمار األصغر خال العام الابق يدلُّ يف جانب 

منــه عــى أنَّ الرجــال يف األعمــار األصغــر أكــر ميــًا للعنــف مقارنــة بالرجــال 

كــر، وأنَّ الممــاراست العنيفــة للــزوج تبــدأ مبكــرًا يف كثــر  يف األعمــار األ

من العاقات. وميكن أيضًا تفسر هذه النتيجة بأنَّ الناء الصغرات 

أكر استعدادًا للبوح بتعرضهن للعنف. وتقل معدالت العنف الزوجي 

خــال العــام الابــق عــى المســح تدرجييــًا بارتفــاع عمــر المــرأة. 

بصــورة ملحوظــة  أكــر عرضــة  المزوجــات حاليــًا  النــاء  وكانــت 

عــى  الابــق  العــام  خــال  أنواعــه  مبختلــف  الزوجــي  للعنــف 

المســح، مقارنــة بالنــاء المطلقــات أو األرامــل أو المنفصــات. 

ويشــر هــذا إىل منــط خمتلــف عــن منــط التعــرض لعنــف الــزوج يف 

تعــرض 27 يف  المثــال،  المــرأة، فعــي ســبيل  مــن حيــاة  فــرة  أي 

المائــة مــن النــاء المزوجــات حاليــًا لنــوع واحــد مــن أنــواع العنــف 

الزوجــي خــال العــام الابــق عــى المســح، مقابــل 5 يف المائــة بــن 

النــاء المطلقــات أو المنفصــات، و1 يف المائــة بــن األرامــل. قــد 

تكــون هــذه النتــاجئ متوقعــة حيــث أنَّ زجيــات العديــد مــن النــاء 

المطلقــات واألرامــل كثــرًا مــا تكــون انهتــت قبــل العــام الابــق عــى 

المســح، ومــن ثــم لــم يتعرضــن ألي عنــف مؤخــرًا.
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

الشــكل )٦-٦(: نســبة النســاء في الفئة العمرية )18 - 64 

ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي تعرضــن لعنــف بدنــي 

وعنــف نفســي وعنــف جنســي علــى يــد الــزوج بحســب 

بعــض الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

الحالة االجتماعية

اإلقامة )الريف / الحضر( 

المستوى التعليمي 

ــة )18  ــة العمري الشــكل )٦ - ٧(: نســبة النســاء فــي الفئ

ــزواج والالئــي تعرضــن لعنــف  - 64 ســنة( الســابق لهــن ال

بدنــي وعنــف نفســي وعنــف جنســي علــى يــد الــزوج خالل 

االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح بحســب 

بعــض الخصائــص األساســية، مصــر، 2015

الحالة االجتماعية

اإلقامة )الريف / الحضر( 

المستوى التعليمي 
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6-4 العنف على يد الزوج 
ومؤشرات تمكين المرأة

تؤيــد البيانــات الــواردة يف اجلــدول )6 – 9( المفهــوم الــذي مفــاده أن 

متكــن المــرأة اقتصاديــًا واجتماعــاًي مــن العوامــل الــي حتمهيــا المــرأة 

من العنف الزوجي. فكانت الناء الايئ ليس لدهين دخل هشري 

أو لدهيــن دخــل ضئيــل )أقــل مــن 300 جنيــه مــري( أو ليــس لدهيــن 

أصــول أو ممتلــكات أكــر عرضــه لنــوع أو أكــر مــن أنــواع العنــف الزوجــي 

مقارنة بالناء الايئ لدهين دخل أكر أو ثروة. فعي سبيل المثال، 

الــزواج  لهــن  النــاء الابــق  مــن  المائــة  تعــرض 47 يف  ففــي حــن 

والــايئ ليــس لدهيــن أي دخــل أو لدهيــن دخــل هشــري أقــل مــن 300 

جنيــه مــري يف أي فــرة مــن حياهتــن ألي شــكل مــن أشــكال العنــف 

النفــي أو البــدين أو اجلنــي، يف حــن تنخفــض النســبة بــن النــاء 

الــايئ لدهيــن دخــل هشــري 3000 جنيــه مــري إىل 31 يف المائــة. 

كمــا يشــر اجلــدول نفســه إىل أنَّ هنــاك ارتباطــًا بــن اعتقــاد الزوجــة 

بأهنــا البــد وأن توافــق زوجهــا يف الــرأي حــى يف حالــة عــدم اقتناعهــا 

بــه وأن الرجــل هــو المتحكــم يف البيــت مــن جهــة، ومســتوى العنــف 

الزوجــي ضدهــا مــن جهــة أخــرى. 

وتؤكــد نتــاجئ مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع 

االجتماعــي نتــاجئ المســح الســكاين الصحــي لعــام 2014، والعديــد 

 ,WHO ;2002 ,Heise L, Garcia( مــن الــدرااست األخــرى

بــرب  المــرأة  قبــول  بــن  الواضــح  االرتبــاط  حيــث  مــن   )2010

عــى  المــرأة  زادت موافقــة  الــزوج، فكلمــا  لزوجتــه وعنــف  الــزوج 

مررات رضب الزوج لزوجته، زاد تعرضها لنوع أو أكر من العنف 

نــوع  التعــرض ألي  يرتفــع معــدل  المثــال،  الزوجــي. فعــي ســبيل 

مــن العنــف الزوجــي بــن النــاء الــايئ يوافقــن عــى رضب الــزوج 

لزوجتــه لثاثــة أســباب فأكــر بعريــن نقطــة مئويــة عــن المعــدل 

بــن النــاء الــايئ ال يوافقــن عــى رضب الــزوج لزوجتــه ألي ســبب 

التــوايل(. كذلــك  المائــة، عــى  المائــة مقابــل 41 يف  )حنــو 61 يف 

كانــت نســبة النــاء الــايئ تعرضــن لأنــواع الثاثــة مــن العنــف 

الــزوج  رضب  عــى  يوافقــن  مــن  بــن  واجلنــي  والنفــي  البــدين 

بــن  لزوجتــه لثاثــة أســباب عــى األقــل أكــر مــن ضعــف النســبة 

الناء الايئ ال يوافقن عى أي سبب )17 يف المائة مقابل 8 يف 

يــد بثــاث نقــاط مئويــة عــن النــاء الــايئ  المائــة، عــى التــوايل( وتز

يوافقــن عــى رضب الــزوج لزوجتــه لســبب أو اثنــن. 

الصحــي  الســكاين  المســح  نتــاجئ  مــع  المســح  نتــاجئ  واتفقــت 

يــادة  ز أنَّ  عــى  الابقــة  الــدرااست  مــن  والعديــد   2014 لعــام 

الســلوكيات التحكميــة والتحكــم المــايل عــى يــد الــزوج يــؤدي إىل 

يــادة كبــرة يف عنــف الــزوج ضــد الزوجــة. فعــي ســبيل المثــال،  ز

البــدين أو  كان احتمــال التعــرض ألي شــكل مــن أشــكال العنــف 

النفــي أو اجلنــي بــن النــاء الــايئ ذكــرن 5 أو 6 مظاهــر مــن 

الســلوكيات التحكميــة عــى يــد أزواجهــن )اجلــدول 6 - 3( يصــل 

إىل ثاثــة أضعــاف االحتمــال بــن النــاء الــايئ ذكــرن عــدم ممارســة 

التحكميــة )93 يف  أزواجهــن ألي مظهــر مــن مظاهــر الســلوكيات 

التــوايل(.  المائــة مقابــل 31 يف المائــة عــى 

ــف  ــي تعرضــن للعن ــزواج والالئ ــة )18 – 64( ســنة الســابق لهــن ال ــة العمري الشــكل )٦ – ٨(: نســبة النســاء فــي الفئ

ــزوج بحســب الدخــل، مصــر، 2015 ــد ال ــى ي ــي عل النفســي والجنســي والبدن



٩٠  |    الفصل السادس: العنف على يد الزوج والخطيب

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

يبــًا كل النــاء الــايئ أفــدن بثاثــة أو أربعــة مظاهــر  وتعرضــت تقر

مــن الترفــات التحكميــة الماليــة عــى يــد الــزوج احلــايل أو األخــر 

)اجلــدول 6 - 4( لشــكل مــن أشــكال العنــف النفــي أو البــدين أو 

اجلنــي، وتعــرض أكــر مــن نصــف النــاء )53 يف المائــة( لأنــواع 

الثاثــة مــن العنــف. 

ــف  ــي تعرضــن للعن ــزواج والالئ ــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن ال ــة العمري ــدول )٦ – ٩(: نســبة النســاء فــي الفئ الج

ــن المــرأة، مصــر، 2015 ــزوج بحســب مؤشــرات تمكي ــد ال ــى ي ــي عل النفســي والجنســي والبدن

عنف مؤشرات التمكين 
نفسي

عنف 
جسدي

عنف 
جنسي

عنف 
بدني 

وجنسي

عنف 
بدني 

وجنسي 
ونفسي

عنف 
بدني أو 
جنسي

عنف 
بدني 

وجسدي 
وجنسي

عدد 
السيدات 
السابق 

لهن 
الزواج

الدخل الشهري1 )بالجنيه المصري( 

43.932.812.510.310.134.946.914305ال يوجد دخل

42.937.511.510.510.538.546.9359أقل من 300

 - 30039.935.112.310.710.236.745.1681

 - 50040.332.412.09.58.934.844.1878

 - 100034.321.99.36.16.025.137.1817

 - 150034.824.110.38.48.426.036.5478

 - 200034.321.814.79.89.826.735.9357

27.520.115.38.98.926.431.0172أكر من 3000

28.215.06.94.14.117.830.653ال تعرف / ال تتذكر

امتالك ممتلكات أو أصول

46.133.415.312.912.735.848.61178لدهيا ممتلكات وأصول
ليس لدهيا ممتلكات 

42.231.712.19.89.634.045.416922وأصول

االعتقاد بأن المرأة يجب أن تقبل برأي زوجها حتى وإن كانت غير مقتنعة

46.335.113.511.611.537.048.97119موافقة

40.029.711.59.08.832.243.410948ال توافق

33*******ألعرف

االعتقاد بأن الرجل يجب أن يتحكم في البيت 

47.535.913.711.411.238.250.68435موافقة

38.128.211.18.88.730.541.29640ال توافق

42.544.89.65.75.748.748.725ألعرف

عدد األسباب التي تبرر للزوج أن يضرب زوجته2 

038.027.510.48.28.029.740.813818

2 - 157.043.318.014.514.246.860.91550

356.947.118.716.916.849.061.02732 فأكر

عدد السلوكيات التحكمية على يد الزوج3 
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027.720.64.83.63.421.831.010654

2 - 153.137.711.18.98.739.856.43788

4 - 371.554.231.725.925.760.074.33122

6 - 591.783.056.553.253.286.392.7536

عدد سلوكيات التحكم المالي على يد الزوج4 

040.029.310.38.17.931.443.016847

2 - 173.462.935.531.931.566.477.41099

4 - 397.088.166.662.662.092.198.6154

42.531.812.310.09.834.145.618,100اإلجمالي

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

تشر النجمة أن الرقم أقل من 35 حالة 

1 يشمل التكسب من العمل والدخل من مصادر أخرى

2 حبسب ما أفادت به الناء، انظر اجلدول )6 - 2( لاطاع عى قامئة األسباب. 

3 حبسب ما أفادت به الناء، انظر اجلدول )6 - 3( لاطاع عى قامئة السلوكيات. 

4 حبسب ما أفادت به الناء، انظر اجلدول )6 - 4( لاطاع عى قامئة السلوكيات. 

ــة )18  ــة العمري الشــكل )٦ - ٩(: نســبة النســاء فــي الفئ

- 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالتــي تعرضــن للعنــف 

علــى يــد الــزوج بحســب مبــررات ضــرب الزوجــة، مصــر، 2015

 

6-5 اإلصابات الناجمة عن العنف 
الزوجي 

تضمــن المســح ســؤااًل للنــاء عــن تعرضهــن ألي إصابــات نتيجــة 

عنــف الــزوج احلــايل أو األخــر ســواء كان عنفــًا بدنيــًا أو نفســيًا أو 

جنســيًا خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح وقبــل 

تلــك الفــرة. وأفــاد أكــر مــن مُخــي النــاء )43 يف المائــة( الــايئ 

تعرضــن للعنــف عــى يــد الــزوج خــال العــام الابــق، وأكــر مــن 

ُثلــث النــاء )35 يف المائــة( الــايئ تعرضــن للعنــف قبــل أكــر مــن 

عــام بتعرضهــن إلصابــات نتيجــة العنــف عــى يــد الــزوج )اجلــدول 

 .)10 - 6

وكمــا يوضــح اجلــدول )6 – 10( والشــكل )6 – 12(، فالغالبيــة 

العظمــي مــن النــاء الــايئ تعرضــن إلصابــات نتيجــة العنــف عــى 

أكــر(.  أو  المائــة  يف   80( نفســية  مــاشكل  مــن  عانــن  الــزوج  يــد 

كمــا ذكــر العديــد مــن النــاء إصابهتــن باخلــدوش أو الكشــط أو 

الكدمــات. وتبلــغ نســبة النــاء الــايئ ذكــرن تلــك اإلصابــات حنــو 

الربــع )24 يف المائــة( بــن مــن تعرضــن للعنــف خــال االثــي عــر 

بــن  المائــة(  نــاء )36 يف  هشــرًا الماضيــة، وأربــع مــن كل عــر 

مــن تعرضــن للعنــف قبــل أكــر مــن عــام. كذلــك تعرضــت بعــض 

النــاء إلصابــات أكــر خطــورة مثــل الــروخ والكســور )3 - 4 يف 

المائــة( والزيــف )5 - 6 يف المائــة(. 
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الجــدول )٦ – ١٠(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي تعرضــن إلصابــات 

نجمــت عــن عنــف الــزوج بحســب نــوع اإلصابــة والحصــول علــى خدمــات طبيــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى 

إجــراء المســح أو قبــل ذلــك، مصــر، 2015

اإلصابات الناجمة عن العنف
خالل االثني عشر 

شهرًا السابقة على 
إجراء المسح

قبل االثني عشر 
شهرًا السابقة 

على إجراء المسح
43.034.5نسبة الناء الايئ عانن من اإلصابات النامجة عن العنف1

43037539الناء الابق لهن الزواج الايئ عانن من عنف الزوج1

نوع اإلصابة

86.079.8ماشكل نفسية

2.32.3ماشكل يف احلمل

3.45.8قطع أو ثقب أو عضة

23.836.0خدش أو كشط أو كدمات

8.68.1التواء أو خلع

0.50.8حروق

1.42.9إصابة نافذة أو قطع أو شق عميق

1.62.3ثقب يف طبلة اإلذن / إصابة يف العن

3.14.4رشوخ أو كسور يف العظام

0.61.6كسور يف األسنان

2.72.1نزيف يف االسنان

0.81.0إجهاض

5.84.8نزيف

0.40.4والدة مبكرة

0.3----أخرى

الحصول على خدمات طبية

25.026.1نسبة الناء الايئ حصلن عى خدمات طبية
18512605عدد الناء الابق لهن الزواج والايئ عانن من عنف الزوج 1

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

1 أي نوع من أنواع العنف النفي أو البدين أو اجلني 

الشكل )٦ – ١٠(: نسبة النساء الالئي تعرضن إلصابات نتيجة العنف على يد الزوج، مصر، 2015
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الشــكل )٦ – ١١(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالتــي تعرضــن إلصابــات 

نتيجــة عنــف الــزوج وتلقيــن خدمــة طبيــة، مصــر، 2015

الشــكل )٦ – ١٢(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالتــي تعرضــن إلصابــات 

نتيجــة عنــف الــزوج بحســب نــوع اإلصابــة، مصــر، 2015
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6-6 آليات التكيف مع العنف 
الزوجي واالستجابة له/ 

اتجاهات التماس المساعدة

 Elzanaty and Ann Way( أاشر المســح الســكاين الصحــي

,and Elzanaty and Ann way 2006 ,2015( باإلضافــة 

 Rose and األخــرى  الــدول  يف  الــدرااست  مــن  العديــد  إيل 

Campdell,2000(( إىل أن الشــبكات غر الرســمية مثل األرسة 

واألصدقــاء هــي اجلهــات الــي تتصــل هبــا المــرأة مبــارشة يف حالــة 

تعرضهــا لعنــف عــى يــد الــزوج وليــس الشــبكات الرســمية، ويتفــق 

ذلك مع ما توصل إليه هذا المسح، حيث ُسئلت الناء الايئ 

تعرضــن للعنــف عــى يــد أزواجهــن عــن اســتخدامهن للخدمــات 

دار  المحــي،  المجتمــع  خدمــات  صحيــة،  )خدمــات  الرســمية 

استضافة( أو اتصالهن بالسلطات الرسمية )الرطة، المحاكم(.

ويوضح اجلدول )6 – 11( أنَّ الغالبية العظمي من الناء الايئ 

تعرضــن للعنــف عــى يــد أزواجهــن لــم يطلــن خدمــات ولــم يســتعنَّ 

بالســلطات الرســمية للحمايــة مــن عنــف الــزوج، وكان مــزل األرسة 

هــو الســبيل أو المــاذ لطلــب الماعــدة أو احلمايــة. إال أنَّ نســبة 

من جلأن إىل هذا الماذ لم تتجاوز 18 يف المائة من الناء الايئ 

تعرضــن لعنــف الــزوج خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء 

المســح، وحنــو ثلــث النــاء )32 يف المائــة( الــايئ تعــرض لعنــف 

بــن كل النــاء الــايئ تعرضــن  الــزوج قبــل أكــر مــن عــام. ومــن 

لعنــف عــى يــد الــزوج حصــل 11 يف المائــة فقــط مــن النــاء عــى 

يبــًا مجيــع النــاء الــايئ تعرضــن لعنــف عــى يــد  خدمــة طبيــة، وتقر

الــزوج لــم يلجــأن إىل خدمــات المجتمــع المحــي، ولــم يذهــب مهنــن 

للرطــة أو يلجــأ اىل المحكمــة إال 1 يف المائــة. 

وكما ذكرنا آنفًا، ففي حن كانت نسبة وقوع إصابة نامجة عن

 العنــف عــى يــد الــزوج حنــو 43 يف المائــة خــال الســنة الابقــة، 

فــإنَّ نســبة مــن تلقــن خدمــات طبيــة مــن بــن النــاء الــي تعرضــن 

إلصابــة لــم تتجــاوز الربــع. ولكــن جيــب األخــذ يف االعتبــار أنَّ عــدم 

حصــول المــرأة عــى رعايــة صحيــة ال يعــي عــدم خطــورة إصابهتــا 

للدرجــة الــي تســتدعي طلــب الرعايــة الصحيــة، فقــد تكــون هنــاك 

حاجــة للرعايــة الصحيــة لكــن المــرأة تؤثــر أال تلتمهســا.

الجــدول )٦ – ١١(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 

- 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي عانيــن مــن عنــف 

ــن بالســلطات  ــن علــى خدمــات أو اتصل ــزوج ممــن حصل ال

ــوع الخدمــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة  بحســب ن

علــى إجــراء المســح أو قبــل ذلــك، مصــر، 2015 

الحصول على 
الخدمة/ المصدر

خالل االثني 
عشر شهرًا 

السابقة على 
إجراء المسح

قبل االثني 
عشر شهرًا 

السابقة على 
إجراء المسح

الحصول على الخدمة 
10.811.1خدمة صحية

خدمات المجتمع 
0.10.2المحي

0.50.4دار استضافة
18.332.4بيت العائلة

0.10.2بيت األصدقاء

السلطات الرسمية
0.91.4الرطة

0.60.9المحاكم
عدد الناء الايئ 

43.37539عانن من العنف1

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج احلايل يف حالة الناء المزوجات حاليًا، وآخر 

زوج يف حالة الناء المطلقات والمنفصات واألرامل. 

1 أي نوع من أنواع العنف نفي أو جني أو بدين 



 الفصل السادس: العنف على يد الزوج والخطيب  |  ٩٥

الشــكل )٦ – ١٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الســابق لهــن الــزواج والالئــي عانيــن من عنــف الزوج 

ممــن حصلــن علــى خدمات أو اتصلن بالســلطات، مصــر، 2015 



٩٦  |  الفصل السابع: العنف على يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015



  الفصل السابع: العنف على يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة  |  ٩٧



٩٨  |  الفصل السابع: العنف على يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015



  الفصل السابع: العنف على يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة  |  ٩٩

الفصل السابع
العنف على يد أفراد العائلة

و البيئة المحيطة 
أهم النتائج

النــاء المريــات يف •  مــن  المائــة  18 يف  تعــرَّض حنــو 

يــة )18 - 64 ســنة( لعنــف بــدين أو جنــي  الفئــة العمر

منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة عــى يــد أفــراد العائلــة و 

تعرضــن  أهنــن  المائــة  يف   17 وذكــر  المحيطــة،  البيئــة 

للعنــف  تعرضــن  أهنــن  المائــة  يف  و2  البــدين،  للعنــف 

اجلنــي. 

تعــرض 3 يف المائــة مــن النــاء لواقعــة واحــدة عــى • 

أفــراد   يــد  عــى  اجلنــي  أو  البــدين  العنــف  مــن  األقــل 

االثــي  خــال  أي  مؤخــرًا،  المحيطــة  البيئــة  و  العائلــة 

المســح.  إجــراء  عــى  الابقــة  عــر هشــرًا 

العظمــى •  الغالبيــة  مرتكــيب  هــم  الغربــاء  الذكــور  كان 

مــن وقائــع العنــف اجلنــي الــي تعرضــت لهــا النــاء، 

يف   87( نــاء   10 كل  بــن  مــن   9 بذلــك  وأفــادت 

المائــة( تعرضــن للعنــف اجلنــي منــذ بلوغهــن ســن 18 

ســنة، وثاثــة أربــاع )75 يف المائــة( مــن تعرضــن لعنــف 

مؤخــرًا.  جنــي 

العنــف •  حــاالت  مــن  المائــة  يف   3 حنــو  األب  ارتكــب 

مــن  المائــة  يف   1 األخ  وارتكــب  المــرأة،  اجلنــي ضــد 

احلــاالت. 

تعرضــن •  الــايئ  المائــة(  يف   39( النــاء  مُخــي  حنــو 

العائلــة و  أفــراد  يــد  أو اجلنــي  عــى  البــدين  للعنــف 

البيئــة المحيطــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

العنــف.  هــذا  نتيجــة  تعرضــن إلصابــات  المســح  إجــراء 

الغالبيــة العظمــى مــن النــاء الــايئ تعرضــن للعنــف • 

مؤخــرًا عــى يــد أي شــخص مــن أفــراد العائلــة أو البيئــة 

باالتصــال  يقمــن  ولــم  يطلــن أي خدمــة  لــم  المحيطــة 

بالســلطات الرســمية لمواجهــة العنــف الــذي تعرضــن 

لــه. 

كان األب هــو المرتكــب الرئيــي للعنــف البــدين ضــد • 

المرأة سواء منذ بلوغها سن 18 سنة )50 يف المائة( 

أو مؤخــرًا )43 يف المائــة(. 

تضمــن المســح معلومــات تفصيليــة عــن تعــرض النــاء والفتيــات 

يــد  للعنــف البــدين أو اجلنــي منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة عــى 

أفــراد العائلــة و البيئــة المحيطــة ســواًء كانــوا مــن الذكــور أو اإلنــاث، 

حالهتــن  عــن  النظــر  بــرف  النــاء  جلميــع  األســئلة  هــت  وُوجِّ

االجتماعيــة. 

الفتيــات  ضــد  العنــف  انتــاشر  مــدى  الفصــل  هــذا  ويتنــاول 

أو  العائلــة  أفــراد  يــد  عــى  بلوغهــن ســن 18 ســنة  منــذ  والنــاء 

البيئــة المحيطــة، ويتضمــن كذلــك اختــاف معــدالت العنــف وفقــًا 

النــاء  لهــا  تعرضــت  الــي  واإلصابــات  األاسســية،  للخصائــص 

والفتيات نتيجة هذا العنف، وتلقى اخلدمة الطبية لمعاجلة هذه 

لــه.  النــاء مــع العنــف واســتجابهتن  اإلصابــات، وآليــات تكيــف 
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7-1 انتشار العنف البدني 
والجنسي على  يد أفراد 
العائلة و البيئة المحيطة 

ُســئلت المــاشركات حــول تعرضهــن منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة 

ألي مــن نــوع مــن العنــف البــدين أو اجلنــي عــى يــد أفــراد العائلــة 

عــن  ُســئلن  وكذلــك  اخلطيــب،  أو  الــزوج  غــر  المحيطــة  والبيئــة 

حــدوث هــذا العنــف خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء 

المســح. 

تعــرض   ،)1  -  7( والشــكل   )1  -  7( اجلــدول  يوضــح  هــو  وكمــا 

يــة )18 - 64 ســنة(  حنــو 18 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

البــدين أو اجلنــي منــذ بلوغهــن 18 ســنة  ألحــد أشــكال العنــف 

عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة، وتعــرض 3 يف المائــة مــن 

المــاشركات لواقعــة واحــدة عــى األقــل مــن هــذا النــوع مــن العنــف 

خال االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المســح، وهناك 2 يف 

المائــة ســبق لهــن التعــرض لــكل مــن العنــف البــدين واجلنــي منــذ 

بلوغهــن 18 عامــًا. 

وكان العنــف البــدين أكــر شــيوعًا مقارنــة بالعنــف اجلنــي، حيــث 

العنــف  أشــكال  ألحــد  تعرضهــن  النــاء  مــن  المائــة  يف   17 ذكــر 

البــدين مــرة واحــدة عــى األقــل منــذ بلوغهــن 18 ســنة، وتعــرض 

العنــف  أشــكال  أكــر  وكانــت  مؤخــرًا.  العنــف  لهــذا  المائــة  يف   3

البــدين الــي تعرضــت لهــا المــاشركات الصفــع أو الرمــي مبــا قــد 

يؤذي )15 يف المائة( والدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر )11 

يف المائــة(. كمــا تعرضــت النــاء لبعــض مظاهــر العنــف احلــاد، 

كــم بقبضــة  حيــث أفــاد 7 يف المائــة مــن النــاء أهنــن تعرضــن للَّ

اليــد أو بــأي يشء آخــر ميكــن أن يــؤذى، وتعــرض 3 يف المائــة للــركل 

أو الســحب أو الــرب بقســوة. 

وتعــرض أكــر قليــًا مــن 2 يف المائــة )2.3 يف المائــة( مــن النــاء 

للعنــف اجلنــي عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة، و1 يف 

المائــة تعرضــن لهــذا العنــف خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

إجــراء المســح. والشــكل الائــد لهــذا النــوع مــن العنــف يتمثــل 

يف لمــس المــرأة جنســيًا أو إجبارهــا عــى القيــام بأعمــال جنســية. 

الجــدول )7 - 1(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي تعرضــن للعنــف علــى يــد أفــراد العائلــة 

والبيئــة المحيطــة منــذ بلوغهــن 18 ســنة، وفــي االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح وفقــًا لنــوع العنــف، 

مصــر، 2015. 

نوع العنف

نسبة النساء الالئي تعرضن للعنف

منذ بلوغهن 18 
سنة

في االثني عشر 
شهرًا السابقة على 

إجراء المسح 

عنف بدني 

17.02.5أي عنف بدين

14.92.0صفعها أو رمها مبا قد يؤذهيا

10.91.4دفعها بشدة أو بعنف أو شد الشعر

6.80.8رضهبا بقبضة يده أو بأي يشء آخر ميكن أن يؤذي

2.80.6ركلها أو سحهبا أو رضهبا بقسوة

0.30.1خنقها أو حرقها عن قصد

الهتديد باستخدام سكن أو ساح ناري أو أي ساح آخر ضدها، أو 
0.30.1القيام بذلك فعليًا 
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عنف جنسي 

2.31.1أي عنف جني

0.40.2حاول أن يرغمها عى إقامة عاقة جنسية )لم حتصل(

0.10.1أرغمها عى القيام باتصال جني

1.90.9لمهسا جنسيًا أو قام بأي عمل جني آخر رغمًا عهنا

1.50.4عنف بدين وعنف جني

17.83.2عنف بدين أو عنف جني

20,00020,000عدد النساء في العمر )18 - 64سنة(

الشــكل )٧ - ١(: نســبة النســاء في الفئة العمرية )18 - 64 

ســنة( الالئــي تعرضــن للعنف البدنــي على يد أفــراد العائلة 

والبيئــة المحيطــة منــذ بلوغهــن 18 ســنة، وفــي االثنــي 

عشــر شــهرًا الســابقة على إجراء المســح وفقًا لنوع العنف، 

مصــر، 2015

7-2 مرتكبو العنف 

ُســئلت النــاء الــايئ تعرضــن للعنــف البــدين أو اجلنــي عــى يــد 

أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة عــن 

مرتكــيب هــذا العنــف، وذكــرت بعــض النــاء أهنــن تعرضــن للعنــف 

عــى يــد أكــر مــن شــخص مــن هــذه األشــخاص. 

وفيمــا يتعلــق بالعنــف البــدين، ُيشــر اجلــدول )7 - 2( إىل أنَّ األب 

غالبــًا مــا يكــون هــو مرتكــب العنــف البــدين ضــد المــرأة ســواء كان 

ذلــك منــذ بلوغهــا 18 ســنة )50 يف المائــة( أو خــال االثــي عــر 

هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح )43 يف المائــة(، يليــه األخــوة 

الذكــور، حيــث أاشرت النتــاجئ أن امــرأة مــن كل ثــاث تعرضــت 

للعنــف البــدين عــى يــد األخ. 

وقــد ارتكبــت األم واقعــة أو أكــر مــن العنــف البــدين لنحــو مُخــس 

18ســنة  ســن  بلوغهــن  منــذ  المائــة(  يف   19( فــات  المعنَّ النــاء 

ولنحــو 10 يف المائــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء 

المســح، وكانــت هنــاك نســب كبــرة مــن ممــاراست العنــف البــدين 

الــذي تعرضــت لــه النــاء خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

إجــراء المســح عــى يــد زميــل ذكــر يف مــكان العمــل )16 يف المائــة(، 

المائــة(.  يف   14( للــزوج  الذكــور  األشــقاء  خاصــة  الــزوج،  وأهــل 

وبصفــة عامــة أوضحــت النتــاجئ أنَّ العنــف البــدين عــادة مــا يكــون 

مرتكبــوه مــن الذكــور أكــر مــن اإلنــاث. 

وكان أفــراد العائلــة بصفــة عامــة أكــر ارتكابــًا للعنــف البــدين مــن 

األفــراد مــن خــارج العائلــة، وكان العكــس هــو الصحيــح بالنســبة 

خــارج  مــن  األفــراد  المــاشركات  ذكــرت  فقــد  اجلنــي،  للعنــف 

العائلــة كمرتكــيب واقعــة أو أكــر مــن العنــف اجلنــي أكــر كثــرًا مــن 

العائلــة.  أفــراد 

وكان الذكــور الغربــاء هــم مقرفــو العنــف اجلنــي يف حالــة الغالبيــة 

العظمــى مــن النــاء الــايئ تعرضــن لهــذا العنــف منــذ بلوغهــن 

يبــًا 9 مــن كل 10 نــاء )87 يف المائــة(  18 عامــًا. فقــد أفــادت تقر

عامــًا   18 بلوغهــن  منــد  حياهتــن  خــال  اجلنــي  للعنــف  تعرضــن 
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وثاثــة أربــاع )75 يف المائــة( الــايئ تعرضــن لهــذا العنــف مؤخــرًا 

يبــًا هــو الــذي اقــرف هــذا العنــف. وذكــرت بعــض  أن شــخصًا غر

النــاء أن العنــف اجلنــي الــذي تعرضــن لــه اقرفــه زميــل بالعمــل، 

الذكــور. فقــد ذكــر عــى  مــن  أو معــارف  مــدرس، أو صديــق،  أو 

لعنــف  تعرضــن  الــايئ  النــاء  مــن  المائــة  المثــال 13 يف  ســبيل 

جنــي خــال العــام الابــق عــى المســح أن شــخصًا مــن الذكــور 

يف مــكان العمــل هــو مرتكــب العنــف، وذكــر 6 يف المائــة المــدرس، 

يســرعى  وممــا  الذكــور.  المعــارف  أحــد  أو  صديــق  المائــة  يف  و5 

االهتمــام وإن كانــت النســبة تبــدو ضئيلــة، أنَّ حنــو 1 يف المائــة مــن 

النــاء ذكــرن أن العنــف اجلنــي الــذي تعرضــن لــه كان عــى يــد 

صديقــة أو أحــد المعــارف اإلنــاث. 

وبالنظــر إىل العنــف اجلنــي المقــرف ضــد المــرأة عــى يــد أفــراد 

مــن  أفــراد  العنــف  هــذا  يرتكــب  أن  المقلــق  مــن  فإنــه  العائلــة، 

»المحــارم«، أي فــرد ال جيــوز لــه الــزواج بتلــك المــرأة الــي ميــارس 

العنــف اجلنــي ضدهــا. فقــد ذكــر حنــو 3 يف المائــة مــن النــاء أن 

األب هــو الــذي مــارس العنــف اجلنــي ضدهــا مــرة واحــدة عــى 

األقــل منــذ بلوغهــا ســن 18 ســنة، وأفــادت نســبة مماثلــة بتعرضهــن 

لذلك عى يد األب مؤخرًا، وهناك نسبة 1 يف المائة ذكرن األخ، 

ونســبة ضئيلــة ذكــرن والــد الــزوج أو شــقيقه. 

الجــدول )٧ - ٢(: مــن بيــن النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي تعرضــن للعنــف منــذ بلوغهــن 18 ســنة 

ــة المحيطــة، نســبة النســاء الالئــي ذكــرن الشــخص )األشــخاص( الــذي اقتــرف )الذيــن  ــة والبيئ ــد أفــراد العائل علــى ي

اقترفــوا( العنــف فــي أي وقــت أو خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح، وفقــا لنــوع العنــف، مصــر، 

2015

مرتكب العنف

بدني 
جنسي 

في أي وقت 
مضى 

في االثني 
عشر شهرًا 

السابقة على 
إجراء المسح 

في أي وقت 
مضى

في االثني عشر 
شهرًا السابقة 

على إجراء المسح 

أفراد العائلة 

50.443.32.92.8األب

19.110.20.00.0األم

30.033.70.71.2األخ

2.03.00.00.0األخت

6.810.00.50.0والد الزوج

5.011.00.00.0والدة الزوج

7.914.00.40.4شقيق الزوج

2.84.50.00.0شقيقة الزوج

4.80.53.93.2شخص آخر من أفراد العائلة )ذكر( 

2.35.30.00.0شخص آخر من أفراد األرسة )أنىث( 

في البيئة المحيطة )غير أفراد العائلة( 

2.515.96.413.4شخص يف مكان العمل)ذكر( 

0.20.40.00.0شخص يف مكان العمل)أنىث(

0.30.63.64.6صديق/ معارف)ذكر(

0.61.60.40.8صديق/ معارف)أنىث(

2.15.987.175.3شخص غريب)ذكر(
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0.30.60.00.0شخص غريب)أنىث(

2.03.54.86.3مدرس

0.20.40.00.0مدرسة

0.10.40.00.0طبيب/عامل يف الرعاية الصحية

0.10.40.00.0طبيبة/ عاملة يف الرعاية الصحية
عدد النساء المعنفات على يد 
3395494458216أفراد العائلة والبيئة المحيطة 

7-3 العنف البدني والجنسي 
على يد أفراد العائلة والبيئة 

المحيطة بحسب بعض 
الخصائص األساسية 

يعــرض اجلــدول )7 - 3( نســب النــاء الــايئ تعرضــن لعنــف بــدين 

بلوغهــن  منــذ  المحيطــة  والبيئــة  العائلــة  أفــراد  يــد  عــى  وجنــي 

ســن 18 ســنة وفقــًا لبعــض اخلصائــص الدميوغرافيــة واالقتصاديــة 

واالجتماعيــة. 

وكانت الناء األصغر من 25 عامًا أكر تعرضًا للعنف البدين أو 

كــر عمــرًا،  اجلنــي منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة مقارنــة بالنــاء األ

النــاء  بــن  اجلنــي  أو  البــدين  للعنــف  التعــرض  نســبة  وكانــت 

الــايئ لــم يســبق لهــن الــزواج أكــر مهنــا بــن النــاء يف فئــات احلالــة 

االجتماعيــة األخــرى. فعــى ســبيل المثــال، تعــرض مُخــس النــاء 

الــايئ لــم يســبق لهــن الــزواج لواقعــة أو أكــر مــن العنــف البــدين أو 

اجلني يف أي وقت منذ بلوغهن سن 18 سنه، مقابل حنو 16 يف 

المائــة مــن النــاء األرامــل. كمــا بلغــت نســبة مــن تعرضــن للعنــف 

اجلنــي منــذ بلوغهــن ســن 18 ســنة بــن النــاء الــايئ لــم يســبق 

لهــن الــزواج مخســة أضعــاف تلــك النســبة بــن األرامــل )حنــو 4.4 يف 

المائــة مقابــل 0. 8 يف المائــة، عــى التــوايل(. 

وكانــت النــاء الريفيــات والمقيمــات يف الوجــه البحــري وبصفــة 

عرضــة  أكــر  ــات  األميَّ وكذلــك  البحــري  الوجــه  يــف  ر يف  خاصــة 

أمنــاط  تظهــر  لــم  ولكــن  ســنة،   18 بلوغهــن  منــذ  البــدين  للعنــف 

واضحــة لتعــرض النــاء منــذ بلوغهــن 18 ســنة للعنــف البــدين أو 

واالجتماعــي.  االقتصــادي  الوضــع  حبســب  اجلنــي 



١٠٤  |  الفصل السابع: العنف على يد أفراد العائلة و البيئة المحيطة

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

الشــكل )٧ - ٢(: مــن بيــن النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالتــي تعرضــن للعنــف منــذ بلوغهــن 18 ســنة 

ــة المحيطــة، نســبة النســاء الالئــي ذكــرن الشــخص )األشــخاص( الــذي اقتــرف )الذيــن  ــة والبيئ ــد أفــراد العائل علــى ي

اقترفــوا( العنــف فــي أي وقــت أو خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى المســح، بحســب نــوع العنــف، مصــر، 

2015

العنف الجنسي العنف البدني
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الجــدول )٧ - ٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي تعرضــن للعنــف منــذ بلوغهــن 18 ســنة 

علــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة بحســب نــوع العنــف والخصائــص األساســية، مصــر، 2015 

الخصائص األساسية

نسبة النساء الالئي تعرضن للعنف
عدد 
النساء

أي عنف 
أي عنف بدني

جنسي
أي عنف بدني أو 

جنسي 

العمر 

19 - 1819.55.221.0667

24 - 2019.73.420.91641

29 - 2518.92.919.72620

34 - 3018.23.419.62978

39 - 3516.82.017.52962

44 - 4015.82.316.62205

49 - 4516.11.616.72091

54 - 5014.81.315.41795

59 - 5515.31.015.61500

64 - 6014.80.614.81541

الحالة االجتماعية

17.02.217.815747مزوجة

15.42.816.7522مطلقة/منفصلة

15.30.815.71831أرملة

18.64.420.01900لم يسبق لها الزواج

اإلقامة حضر / ريف

13.82.414.89186حر

19.72.220.310814ريف

محل اإلقامة

9.03.110.14385حمافظات حرية

27.52.728.08497وجه حبري

23.01.623.62421حر

29.23.129.86076ريف

9.41.310.27118وجه قبي

13.22.014.52380حر

7.50.98.14738ريف 

الحالة التعليمية

ة 18.41.618.75317أميَّ

16.82.017.62446تقرأ وتكتب
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16.22.117.13000ابتدايئ / إعدادي

17.22.718.26692ثانوي/ فوق المتوسط وأقل من جامعي

14.53.315.92545جامعي فأعى

حالة العمل

17.73.519.02616تعمل بأجر نقدي

17.02.117.616498ال تعمل بأجر نقدي / لم يسبق لها العمل

15.22.716.9886متقاعدة

مستوى الثروة

15.43.116.94123المستوى األدىن

16.82.617.64257المستوى الثاين

16.21.816.84028المستوى األوسط

18.51.919.13617المستوى الرابع

18.22.018.73975المستوى األعى

17.02.317.820000عدد النساء 18 – 64 سنة 

7-4 اإلصابات الناجمة عن العنف 
على يد أفراد العائلة والبيئة 

المحيطة 

ُســئلت النــاء الــايئ تعرضــن ألي عنــف بــدين أو جنــي عــى يــد 

أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

عى إجراء المســح عن تعرضهن ألي إصابات نتيجة هذا العنف. 

ويشــر اجلــدول )7 - 4( إىل أنَّ حنــو مُخــي النــاء )39 يف المائــة( 

عــى  الابقــة  هشــرًا  عــر  االثــي  خــال  للعنــف  تعرضــن  الــايئ 

إجــراء المســح قــد تعرضــن إلصابــات نتيجــة هــذا العنــف. وأفــادت 

الغالبيــة العظمــى )90 يف المائــة( مــن النــاء بتعرضهــن لمــاشكل 

نفســية نتيجــة العنــف البــدين أو اجلنــي. وهــذه النتيجــة متســقة 

المائــة  الــزوج. وهنــاك حنــو 16 يف  يــد  العنــف عــى  مــع عواقــب 

مــن  نســبة  تعرضــت  كمــا  كدمــات.  أو  كشــط  أو  خبــدوش  أصــن 

الناء تراوح بن 1 يف المائة و3 يف المائة إلصابات شديدة مثل 

يــف، إجهــاض،  رشوخ أو كســور يف العظــام، كســور يف األســنان، نز

أو  قطــع  أو  نافــذة،  إصابــات  نافــذة،  جــروح  احلمــل،  مــاشكل يف 

شــق عميــق. وحصــل حنــو 13 يف المائــة فحســب مــن النــاء الــايئ 

تعرضن إلصابات نتجت عن العنف عى يد أفراد العائلة والبيئة 

المحيطــة عــى خدمــة طبيــة. 
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الجــدول )٧ - ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي حدثــت لهــن إصابــات نتجــت عــن تعرضهــن 

ــة المحيطــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء  ــة والبيئ ــد أفــراد العائل لعنــف بدنــي أو جنســي علــى ي

المســح، بحســب نــوع اإلصابــات وحصولهــن علــى خدمــة طبيــة، مصــر، 2015 

عدد النساءالنسبةالتعرض إلصابات نتجت عن العنف 
نسبة الناء الايئ أصن نتيجة تعرضن للعنف خال االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء 

المسح 
38.9

عدد الناء يف الفئة العمرية )18 - 64 سنة( الايئ تعرضن للعنف عى يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة 
خال االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المسح 

645

نوع اإلصابة
90.0ماشكل نفسية

0.8ماشكل يف احلمل

2.8قطع أو ثقب أو عضة

15.9خدش أو كشط أو كدمات

2.8التواء أو خلع

0.4حروق

0.8إصابة نافذة أو قطع أو شق عميق

0.4ثقب يف طبلة األذن/ إصابة يف العن

2.8رشوخ أو كسور يف العظام

1.2كسور يف األسنان

0.0نزيف يف األسنان

0.8إجهاض

1.2نزيف

0.0والدة مبكرة

0.4إصابات أخرى

الحصول على خدمة طبية
12.8نسبة الناء الايئ حصلن عى خدمات طبية

عدد الناء الايئ أصن نتيجة لتعرضهن للعنف عى يد أفراد العائلة والبيئة المحيطة خال االثي عر هشرًا 
الابقة عى إجراء المسح

251

الشــكل )٧ - ٣(: نســبة النســاء الالئــي حدثــت لهــن إصابات 

نتجــت عــن تعرضهــن لعنــف بدنــى أو جنســي على يــد أفراد 

العائلــة والبيئــة المحيطــة خالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة 

على المســح، مصــر، 2015
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الشــكل )٧ - ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18-

64 ســنة الالئــي حدثــت لهــن إصابــات نتجــت عــن تعرضهــن 

لعنــف بدنــى أو جنســي علــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة 

المحيطــة بحســب نــوع اإلصابــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا 

ــى المســح، مصــر 2015 الســابقة عل

7-5 آليات تكيف النساء مع 
العنف واالستجابة له

ُســئلت الناء الايئ كشــفن عن تعرضهن لعنف بدين أو جني 

عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة خــال االثــي عــر هشــرًا 

الابقــة عــى إجــراء المســح عــن اســتخدامهن للخدمــات الرســمية 

)خدمــات صحيــة، خدمــات المجتمــع المحــي، دور االســتضافة( 

المحاكــم( للحمايــة  الرســمية )الرطــة،  بالســلطات  أو اتصالهــن 

والتعامــل مــع العنــف. 

بالعنــف  اخلاصــة  لنتــاجئ  ماشهبــة  نتــاجئ   )5  -  7( اجلــدول  ويظهــر 

الــايئ  النــاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  ذكــرت  حيــث  الزوجــي، 

تعرضــن للعنــف البــدين أو اجلنــي عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة 

المحيطــة عــدم حصولهــن عــى خدمــات أو اتصالهــن بالســلطات 

لــه.  تعرضــن  الــذي  العنــف  مــع  والتعامــل  للحمايــة  الرســمية 

وتشــر البيانــات إىل أنَّ 5 يف المائــة فحســب مــن النــاء الــايئ 

والبيئــة  العائلــة  أفــراد  يــد  عــى  جنــي  أو  بــدين  لعنــف  تعرضــن 

المحيطــة تلقــن خدمــة صحيــة، ومجيــع النــاء لــم يلجــأن لطلــب 

الماعــدة مــن المجتمــع المحــي، وحنــو 2 يف المائــة قمــن بإبــاغ 

الرطــة، وحنــو 2 يف المائــة توجهــن إىل دور االســتضافة للحمايــة 

مــن هــذا العنــف. 

الجــدول )٧ - ٥(: مــن بيــن النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 

- 64 ســنة( الالئــي تعرضــن للعنــف علــى يــد أفــراد العائلــة 

والبيئــة المحيطــة فــي االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى 

ــن  ــى خدمــة أو اتصل ــن عل ــراء المســح، نســبة مــن حصل إج

بالســلطات الرســمية، مصــر، 2015 

نسبة الحصول على الخدمة/ المصدر
النساء

الحصول على الخدمة 

5.0خدمات صحية 

0.0خدمات المجتمع المحي

1.8دور االستضافة 

5.0مزل العائلة

0.0مزل صديقة

االتصال بالسلطة

2.1الرطة

0.3المحاكم

عدد الناء يف الفئة العمرية )18 - 64 سنة( 
الايئ تعرضن للعنف عى يد أفراد العائلة 

والبيئة المحيطة خال االثي عر هشرًا 
الابقة عى إجراء المسح

645
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الفصل الثامن
العنف ضد المرأة 

في األماكن العامة 
أهم النتائج

يــة •  العمر الفئــة  يف  النــاء  مــن  المائــة  يف   13 تعــرض 

)18 - 64 ســنة( خــال العــام الابــق ألي شــكل مــن 

مــكان  يف  ســواء  العامــة:  األماكــن  يف  العنــف  أشــكال 

العمــل أو المؤســات التعليميــة أو يف المواصــات 

الــاشرع.  أو يف  العامــة 

يــة •  تعــرض حنــو 10 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

الابــق يف  العــام  للتحــرش خــال  - 64 ســنة(   18(

ذلــك،  اشبــه  ومــا  والمياديــن  واألســواق،  الــاشرع، 

وارتكبــت غالبيــة حــاالت التحــرش مــن شــخص غريــب 

يف   22( مخــس  مــن  أكــر  وارتكبــت  المائــة(،  يف   92(

أكــر  أو  شــخصن  قبــل  مــن  التحــرش  حــاالت  المائــة( 

معــًا. 

تعــرض حنــو ربــع الفتيــات الــايئ تــراوح أعمارهــن بــن • 

يف  الابــق  العــام  خــال  للتحــرش  عامــا  و19   18

ذلــك.  اشبــه  ومــا  والمياديــن  واألســواق،  الــاشرع، 

يــة •  تعــرض حنــو 7 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

العامــة  المواصــات  يف  للتحــرش  ســنة(   64  -  18(

غالبيــة  وحدثــت  الماضيــة،  عــر هشــرًا  االثــي  خــال 

حــاالت التحــرش يف الميكروبــاص )60 يف المائــة( ومــن 

المائــة(.  يــب )96 يف  شــخص غر

تــراوح •  الــايئ  الفتيــات  مــن  المائــة  يف   15 تعــرض 

العــام  خــال  للتحــرش  عامــا  و19   18 بــن  أعمارهــن 

العامــة.  المواصــات  يف  الابــق 

تعرض حنو 4 يف المائة من الناء الايئ كن ملتحقات • 

بســوق العمــل خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

إجراء المسح ألحد أشكال التحرش اجلني أو العنف 

البــدين أو النفــي يف مــكان العمــل خــال نفــس الفــرة. 

يدرســن •  الــايئ  الفتيــات  مــن  المائــة  يف   1 حنــو  ذكــر 

حاليــًا أو الــايئ كــن يدرســن العــام المــايض بتعرضهــن 

خــال  التعليميــة  المؤســات  يف  اجلنــي  للتحــرش 

الماضيــة.  هشــرًا  عــر  االثــي 

بالرغم أن العنف عى المستوي اخلاص معرف به اآلن عى نطاق 

واســع أنــه انهتــاك حلقــوق االنــان، مازالــت عواقــب العنــف ضــد 

النــاء والفتيــات يف األماكــن العامــة ال حتظــى باالهتمــام الــكايف. 

والفتيــات.  للنــاء  احلركــة  يــة  حر العنــف  مــن  النــوع  هــذا  وحيــد 

التعليــم  المــرأة يف  اســتمرار  عــى  ســلبية  أثــار  اجلنــي  فللتحــرش 

احليــاة  الــي ميكــن احلصــول علهيــا يف  األخــرى  والفــرص  والتوظــف 

وكذلــك عــى صحــة ورفاهيــة المــرأة. باإلضافــة لذلــك فهــو حيــد مــن 

اندمــاج المــرأة يف احليــاة االجتماعيــة واحليــاة العامــة، واالســتمتاع 

باألنشــطة الثقافيــة والرفهييــة. وبنــاء عــى ذلــك تضمــن المســح مجــع 

بيانــات حــول تعــرض المــرأة للعنــف يف األماكــن العامــة مبــا يشــمل 

العامــة،  والمواصــات  التعليميــة،  والمؤســات  العمــل،  مــكان 

والــاشرع. 

وتعكــس نتــاجئ المســح أنَّ 13 يف المائــة )غــر موضحــة يف اجلــدول( 

مــن المــاشركات تعرضــن ألحــد أشــكال العنــف يف األماكــن العامــة 

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمســح. 
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8-1 العنف في مكان العمل 
8-1-1 التمييز ضد المرأة في مكان 

العمل 

يفقــد ضحايــا التميــز القائــم عــى النــوع االجتماعــي يف مــكان العمــل 

الدافــع والــروح المعنويــة المطلوبــة ألداء دورهــم الوظيفــي بفعاليــة، 

ومــن ثــم فــإن التميــز القائــم عــى النــوع االجتماعــي يــؤدي إىل خفــض 

اإلنتاجية16. لذلك تناول المسح التميز ضد المرأة يف مكان العمل 

كشــكل مــن أشــكال العنــف ضــد المــرأة الــذي لــه عواقــب كثــرة. 

خــال  العمــل17  بســوق  ملتحقــات  كــن  الــايئ  النــاء  وســئلت 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمقابلــة حــول مــدى تعرضهــن خــال 

نفــس الفــرة لمواقــف حمــددة تعكــس التميــز ضــد المــرأة يف مــكان 

مــن  أقــل  أجــر  المواقــف: حصولهــا عــى  العمــل. وشــملت هــذه 

زميــل ذكــر لهــا يف العمــل يف نفــس مســتواها الوظيفــي، واحلصــول 

يبيــة أقــل مــن الزمــاء الذكــور، واحلصــول عــى فــرص  عــى فــرص تدر

أقــل للــريق مقارنــة بالزمــاء الذكــور، فصلهــا مــن العمــل بســبب 

احلمــل أو بــدون ســبب. 

وكمــا هــو موضــح مــن النتــاجئ المعروضــة يف اجلــدول )8 – 1(، ذكــر 4 

يف المائــة مــن النــاء حصولهــن عــى مرتــب أقــل مــن أقراهنــن الذكــور 

يف نفــس المســتوى الوظيفــي، كمــا ذكــر حنــو 3 يف المائــة حصولهــن عــى 

تدريب أو فرص للرقية أقل من زماهئن الذكور خال العام الابق. 

وذكــر عــدد قليــل مــن النــاء أنــه تــم فصلهــن مــن العمــل بســبب 

احلمــل أو بــدون أي ســبب )7 حــاالت و8 حــاالت عــى التــوايل(، 

لكــن جيــب األخــذ يف االعتبــار أن هــده المعلومــات مســتقاة مــن 

يــر الــذايت للماشركــة وبنــاء عــى رؤيهتــا.  التقر

 http://smallbusiness. chron. com/effects - gender -   16
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17  تشمل الناء الايئ كن ملتحقات بسوق العمل خال االثي عر هشرًا 

الابقة عى المقابلة الناء الايئ كن يعملن وقت اجراء المسح، 

والناء الايئ كن يعملن بشكل منتظم خال االثي عر هشرًا الابقة 

عى المقابلة ولكن كن متغيبات عن العمل وفت اجراء المسح لكوهنن يف 

إجازة أو مرىض أو ألي سبب أخر، والناء الايئ كن يعملن خال االثي 

عر هشرًا الابقة عى المقابلة ولكن كن متقاعدات وقت اجراء المسح 

لكوهنن وصلن للعمر القانوين للتقاعد أو تركن العمل ألي سبب أخر.

الجدول )٨ - ١(: نســبة النســاء الالئي كن ملتحقات بســوق 

العمــل خــالل االثنــي عشــر شــهرًا1 الســابقة للمســح الالئي 

ذكــرن أفعــاال محــددة مــن التمييــز ضدهــن فــي مــكان العمل 

خــالل نفس الفتــرة، مصــر، 2015. 

نسبة أفعال التمييز
النساء

احلصول عى مرتب أقل من زماهئا الذكور 
ممن هم يف نفس مستواها

3.7

احلصول عى فرص تدريب أقل من زماهئا 
الذكور

3.0

احلصول عى فرص تريق أقل من زماهئا 
الذكور

2.8

0.2الفصل من العمل بسبب احلمل
0.3الفصل من العمل بدون سبب

عدد النساء الالئي كن ملتحقات 
بسوق العمل خالل االثني عشر 

شهرًا1 السابقة للمسح
3161

1تشمل الناء الايئ كن ملتحقات بسوق العمل خال االثي عر هشرًا 

الابقة عى المقابلة الناء الايئ كن يعملن وقت اجراء المسح، والناء 

الايئ كن يعملن بشكل منتظم خال االثي عر هشرًا الابقة عى المقابلة 

ولكن كن متغيبات عن العمل وفت اجراء المسح لكوهنن يف إجازة أو مرىض 

أو ألي سبب أخر، وكذلك الناء الايئ كن يعملن خال االثي عر هشرًا 

الابقة عى المقابلة ولكن كن متقاعدة وقت اجراء المسح لكوهنن وصلن 

للعمر القانوين للتقاعد أو تركن العمل ألي سبب أخر. 

8-1-2 مدى انتشار العنف في مكان 
العمل

ُســئلت الناء الايئ كن ملتحقات بســوق العمل خال االثي عر 

هشــرًا الابقــة للمســح عــن تعرضهــن ألي شــكل مــن أشــكال التحــرش 

اجلني أو العنف البدين أو النفي يف مكان العمل خال نفس الفرة. 

وكمــا هــو ماحــظ مــن اجلــدول )8 - 2(، ذكــر حنــو 4 يف المائــة مــن 

النــاء تعرضهــن لهــدا العنــف - حنــو 3 يف المائــة تعرضــن لعنــف 

بــدين أو نفــي، و1 يف المائــة تعرضــن للتحــرش اجلنــي. 

أن  معينــة  عنــف  واقعــة  تذكــرن  الــايئ  النــاء  غالبيــة  أدلــت 

المــرف أو الرئيــس يف العمــل كان هــو المرتكــب لتلــك الواقعــة 

أكــر مــن ربــع المــاشركات )27 يف  )68 يف المائــة(، كمــا ذكــرت 

كان  الوظيفــي  المســتوى  نفــس  يف  العمــل  يف  زميــل  أن  المائــة( 

 .)1  - )الشــكل 8  الواقعــة  هــذه  مرتكــب 



  الفصل الثامن: العنف ضد المرأة فى األماكن العامة  |  ١١٥

الجــدول )٨ - ٢(: نســبة النســاء الالئــي كــن ملتحقــات بســوق العمــل خــالل االثنــي عشــر شــهرًا1 الســابقة للمســح الالئــي 

تعرضــن للعنــف فــي مــكان العمــل خــالل نفــس الفتــرة وفقــًا لنــوع العنــف ونســبة مــن تذكــرن واقعــة معينــة مــن العنــف 

ودكــرن مرتكبــي العنــف، مصــر، 2015

نسبة التعرض للعنف / مرتكبي العنف
عدد النساءالنساء

التعرض للعنف 

3.7نسبة من تعرضن للعنف البدين والنفي والتحرش اجلني

1.0نسبة من تعرضن للتحرش اجلني

2.7نسبة من تعرضن للعنف البدين والنفي

3161عدد الناء الايئ كن ملتحقات بسوق العمل خال االثي عر هشرًا1 الابقة للمسح

مرتكبي العنف

68.2مرف/ مدير

26.5زميل يف نفس المستوى الوظيفي

2.6زميل أقل يف المستوى الوظيفي

2.7شخص آخر

عدد النساء الالئي كن ملتحقات بسوق العمل خالل االثني عشر شهرًا1 السابقة للمسح 
109الالئي تعرضن للعنف في مكان العمل، وتذكرن واقعة محددة 

1تشمل الناء الايئ كن ملتحقات بسوق العمل خال االثي عر هشرًا الابقة عى المقابلة الناء الايئ كن يعملن وقت اجراء المسح، والناء الايئ كن يعملن 

بشكل منتظم خال االثي عر هشرًا الابقة عى المقابلة ولكن كن متغيبات عن العمل وفت اجراء المسح لكوهنن يف إجازة أو مرىض أو ألي سبب أخر، والناء الايئ 

كن يعملن خال االثي عر هشرًا الابقة عى المقابلة ولكن كن متقاعدة وقت اجراء المسح لكوهنن وصلن للعمر القانوين للتقاعد أو تركن العمل ألي سبب أخر. 

الشــكل )٨ – ١(: التوزيــع النســبي للنســاء الالئــي كــن 

ملتحقات بســوق العمل خالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة 

للمســح الالئــي تعرضــن للعنــف في مــكان العمــل، وتذكرن 

واقعــة محــددة وفقــا لمرتكبــي واقعــة العنــف، مصــر، 2015 

8 – 2 العنف في المؤسسات 
التعليمية 

اشــتمل المســح عى ســؤال الناء الايئ كن يدرســن وقت اجراء 

المســح أو يف المــايض عــن تعرضهــن ألي نــوع مــن التحــرش اجلنــي 

عــى  االثــي عــر هشــرًا الابقــة  اجلامعــة خــال  أو  المدرســة  يف 

إجــراء المســح. 

يف  معروضــة  )غــر  المســح  عينــة  مــن  فقــط  حالــة   12 وأفــادت 

اجلــدول(، وهــي متثــل 1.2 يف المائــة مــن إمجــايل الطالبــات وقــت 

للمســح  الابــق  العــام  يدرســن يف  كــن  الــايئ  أو  المســح  إجــراء 

صــورة  يف  التحــرش  هــذا  وكان  اجلنــي.  للتحــرش  بتعرضهــن 

اســتئذان.  بــدون  الئقــة  غــر  مامســة 
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8 – 3 العنف في المواصالت 
العامة 

ســئلت مجيــع النــاء يف الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( ســنة عــن 

تعرضهــن لتحــرش نفــي أو بــدين أو جنــي يف المواصــات العامــة 

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المقابلــة، وميكــن أن يشــمل 

التحرش النفي: اإلهانة، أو احلط من الأن، أو اإلرهاب من قبل 

شــخص ضــد المــرأة، وميكــن أن يشــمل العنــف البــدين: الصفــع، أو 

الدفع بشدة، أو الركل، أو حماولة احلرق، أو الهتديد بسكن أو ساح 

نــاري أو أي ســاح آخــر، وميكــن أن يشــمل التحــرش اجلنــي مواقــف 

مثــل حماولــة اإلجبــار عــى القيــام بأفعــال جنســية، اللمــس بشــكل غــر 

الئــق بــدون اســتئذان، أو التعــرض إلحيــاءات جنســية غــر مرغوبــة. 

 وذكــر حنــو 7 يف المائــة )اجلــدول 8 - 3( مــن النــاء أهنــن تعرضهــن 

للتحرش يف واسئل المواصات العامة، وكما هو ماحظ أيضًا من 

اجلدول و)الشكل 8 - 2( أن غالبية الناء الايئ تذكرن جتربهتن عن 

حادثة معينه تعرضن للتحرش يف الميكروباص )60 يف المائة(، وأكر 

مــن اخلمــس )22 يف المائــة( يف األتوبيــس، ويف الغالبيــة العظمــى مــن 

حــاالت التحــرش كان المقــرف شــخصا غريبــا )96 يف المائــة( وكان 

التحرش من قبل شخص واحد )91 يف المائة(، ولكن تعرض حنو 9 

يف المائــة مــن احلــاالت لتحــرش مــن قبــل شــخصن أو أكــر. 

الجــدول )٨ - ٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش1 فــي 

المواصــالت العامــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة للمســح، ونســبة مــن تذكــرن واقعــة تحــرش محــددة وفقــًا لنــوع 

ــة بمرتكــب التحــرش، وعــدد مرتكبــي التحــرش، مصــر، 2015 وســيلة المواصــالت، ومعرفــة الضحي

عدد النساءنسبة النساءالبند

التعرض للتحرش

6.6نسبة من تعرضن ألي شكل من التحرش1 يف المواصات العامة 

20,000إمجايل عدد الناء يف الفئة العمرية )18 - 64 سنة(سنة

نوع وسيلة المواصالت

22.4األتوبيس

60.2ميكروباص

7.9مرو

2.4قطار

1.3تاكي

3.6توك توك

2.3وسيلة أخرى

معرفة الضحية بمرتكب التحرش

3.8معروف

96.2شخص غريب

عدد مرتكبي التحرش

90.8شخص واحد

8.7شخصان

0.5أكر من شخصن
عدد الناء الايئ تعرضن للتحرش يف المواصات العامة خال االثي عر هشرًا الابقة للمسح وتذكرن 

1057واقعة معينة

1 يشــمل التحــرش النفــي )االهانــة، أو احلــط مــن الــأن، أو االرهــاب مــن قبــل شــخص ضــد المــرأة(، أو العنــف البــدين )الصفــع، أو الدفــع بشــدة، أو الــركل، أو 
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حماولــة احلــرق، أو الهتديــد بســكن أو ســاح نــاري أو أي ســاح آخــر(، أو التحــرش اجلنــي )حماولــة اإلجبــار عــى القيــام بأفعــال جنســية، اللمــس بشــكل غــر الئــق بــدون 

اســتئذان، أو التعــرض إلحيــاءات جنســية غــر مرغوبــة(. 

الشــكل )٨ – ٢(: التوزيــع النســبي للنســاء فــي الفئــة 

العمريــة )18 - 64 ســنة( ســنة الالئــي تعرضــن ألي تحــرش 

نفســي أو جســدي أو جنســي فــي المواصــالت العامــة 

خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة للمســح وتذكــرن واقعــة 

ــوع وســيلة المواصــالت، مصــر، 2015.  ــًا لن ــددة وفق مح

ورمبــا ختتلــف مســتويات تعــرض النــاء للتحــرش يف المواصــات 

العامــة والــاشرع باختــاف أعمارهــن، واإلقامــة يف احلــر أو الريــف 

ومكان اإلقامة، وتدعم النتاجئ المعروضة يف اجلدول )8 - 4( هذه 

الفرضيــة، حيــث لوحــظ وجــود ارتبــاط قــوي بــن كل مــن المتغــرات 

يقــل  العامــة.  المواصــات  يف  للتحــرش  المــرأة  وتعــرض  الثــاث 

تدرجييــًا تعــرض النــاء للتحــرش يف المواصــات العامــة بارتفــاع 

أعمارهــن، فعــى ســبيل المثــال ذكــر 15 يف المائــة مــن النــاء يف 

الفئة العمرية 18 - 19 سنة أهنن تعرضن للتحرش يف المواصات 

العامــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المقابلــة مقابــل 1 يف 

المائة بن الناء يف الفئة العمرية 60 - 64 سنة، ولهذا السبب 

يــة )18 - 64  يبــدو اإلمجــايل العــام لتعــرض النــاء يف الفئــة العمر

ســنة( للتحــرش يف المواصــات العامــة أقــل مــن المتوقــع. 

يــف  وتشــر بيانــات ذات اجلــدول , و)الشــكل 8 - 3( أن نــاء الر

أقــل عرضــة للتحــرش يف المواصــات العامــة مقارنــة بنــاء احلــر، 

فقد تعرض 5 يف المائة من ناء الريف للتحرش يف المواصات 

العامــة مقارنــة بنحــو 9 يف المائــة بــن نــاء احلــر، وكانــت أقــل 

مستويات تعرض الناء للتحرش يف المواصات العامة يف ريف 

الوجــه القبــي حيــث بلغــت النســبة حنــو 2 يف المائــة فقــط خــال 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المقابلــة. وقــد يرجــع ذلــك إىل 

عــدد مــن العوامــل، حتــركات النــاء يف المناطــق الريفيــة وبصفــة 

يــف الوجــه القبــي، الــذي يعتــر أكــر المناطــق حتفظــًا يف  خاصــة ر

مــر، أقــل كثــرًا عــن حتــركات النــاء يف المناطــق احلريــة، ومــن 

العامــة  المواصــات  يف  للتحــرش  تعرضهــن  احتمــاالت  فــإن  ثــم 

أقــل. وكمجتمــع تقليــدي فــإن المــرأة يف ريــف الوجــه القبــي عــادة 

ال تســتخدم المواصــات العامــة يف حتركاهتــا وعــادة مــا تكــون يف 

صحبــة أحــد أفــراد أرسهتــا الذكــور ممــا يقلــل مــن احتمــاالت تعرضهــا 

قــد  المتحفظــة  المجتمعــات  يف  النــاء  فــإن  كذلــك  للتحــرش، 

ختجــل أن تبــوح بتعرضهــا للتحــرش يف المواصــات العامــة. 

معــدل  أعــى  كان  القبــي،  الوجــه  يــف  ر يف  الوضــع  عكــس  وعــى 

يف   11( القبــي  الوجــه  حــر  يف  العامــة  المواصــات  يف  للعنــف 

يف  كبــرة  اختافــات  توجــد  ال  فإنــه  ذلــك  إىل  باإلضافــة  المائــة(. 

يــف.  والر احلــر  مــن  كل  بــن  البحــري  الوجــه 

يف  ســواء  المقيمــات  النــاء  مــن  المائــة  يف   8 حنــو  وتعــرض   

المحافظات احلرية أو يف الوجه البحري للتحرش يف المواصات 

للمســح.  الابقــة  عــر هشــرًا  االثــي  العامــة خــال 

الجــدول )٨ - ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 

64 ســنة( ســنة الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش )1( 

في المواصالت العامة خالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة 

للمســح وفقــًا للعمــر، واإلقامــة في الحضر والريــف، ومكان 

اإلقامــة، مصــر، 2015. 

عدد النساء نسبة النساء الخصائص
العمر ***

19 - 1815.0667
24 - 2013.71641
29 - 259.72620
34 - 307.92978
39 - 357.22962
44 - 405.72205
49 - 454.62091
54 - 502.71795
59 - 551.21500
64 - 600.81541

اإلقامة حضر / ريف***
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

8.59186حر
5.010814ريف

مكان اإلقامة***
المحافظات 

7.74385احلرية

7.68497وجه حبري
7.32421 حر
7.86076ريف

4.87118وجه قبي
11.32380 حر

1.54738ريف
6.620,000اإلجمالي

1 يشــمل التحــرش النفــي )االهانــة، أو احلــط مــن الــأن، أو االرهــاب مــن قبــل 

شــخص ضــد المــرأة(، أو العنــف البــدين )الصفــع، أو الدفــع بشــدة، أو الــركل، أو 

حماولــة احلــرق، أو الهتديــد بســكن أو ســاح نــاري أو أي ســاح آخــر(، أو التحــرش 

اجلنــي )حماولــة االجبــار عــى القيــام بأفعــال جنســية، اللمــس بشــكل غــر الئــق 

بــدون اســتئذان، أو التعــرض إلحيــاءات جنســية غــر مرغوبــة(. 

*** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001

الشــكل )٨ – ٣(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( ســنة الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش فــي 

المواصــالت العامــة خــالل االثني عشــر شــهرًا الســابقة للمســح وفقًا لإلقامــة في الحضر والريــف، ومــكان اإلقامة، مصر، 

2015

8 - 4 العنف في الشارع 

ســنة(   64  -  18( يــة  العمر الفئــة  يف  المــاشركات  مجيــع  ُســئلت 

ســنة عــن تعرضهــن ألي شــكل مــن أشــكال التحــرش يف الــاشرع، 

االثــي  خــال  ذلــك  اشبــه  ومــا  الســينما  األســواق،  المياديــن، 

عــر هشــرًا الابقــة للمقابلــة، أجــاب 10 يف المائــة مــن النــاء 

بتعرضهن للتحرش )اجلدول 8 - 5(، وأفادت 8 ســيدات من كل 

10 ســيدات بتذكرهــن واقعــة حتــرش معينــة حدثــت لهــن خــال 

الــاشرع،  يف  للتحــرش  تعرضــن  أهنــن  األخــرة  هشــرًا  عــر  االثــي 

وذكــر 14 يف المائــة أهنــن تعرضــن للتحــرش يف األســواق، واقرفــت 

معظــم حــاالت التحــرش مــن قبــل شــخص غريــب وشــخص واحــد. 

ولكــن كان مرتكــب التحــرش شــخصا معروفــا لــدى الضحيــة يف 8 

يف المائــة مــن احلــاالت، وأكــر مــن مخــس النــاء )22 يف المائــة( 

تعرضــن للتحــرش مــن قبــل عــدة أشــخاص معــا. 

الجــدول )٨ - ٥(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحرش1 في الشــارع2 

خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة للمســح، ونســبة مــن تذكــرن واقعــة تحــرش محــددة وفقــًا لمــكان حدوثهــا، ومعرفــة 

الضحيــة بمرتكــب التحــرش، وعــدد مرتكبــي التحــرش، مصــر، 2015. 

عدد النساءنسبة النساءالبند

التعرض للتحرش 
9.6نسبة من تعرضن ألي شكل من التحرش يف الاشرع )2(

20,000إمجايل عدد الناء يف الفئة العمرية )18 - 64 سنة(سنة



  الفصل الثامن: العنف ضد المرأة فى األماكن العامة  |  ١١٩

مكان الحدوث 
82.3الاشرع

4.4الميادين

12.6األسواق

0.4السينما

0.2أماكن أخرى

معرفة الضحية بمرتكب التحرش
7.6معروف

92.4شخص غريب

عدد مرتكبي التحرش
78.0شخص واحد

18.5شخصان

3.5أكر من شخصن

عدد الناء الايئ حترشن هبن يف الاشرع خال االثي عر هشرًا الابقة للمسح وتذكرن واقعة 
معينة

1610

1يشــمل التحــرش النفــي )االهانــة، أو احلــط مــن الــأن، أو االرهــاب مــن قبــل شــخص ضــد المــرأة(، أو العنــف البــدين )الصفــع، أو الدفــع بشــدة، أو الــركل، أو 

حماولــة احلــرق، أو الهتديــد بســكن أو ســاح نــاري أو أي ســاح آخــر(، أو التحــرش اجلنــي )حماولــة اإلجبــار عــى القيــام بأفعــال جنســية، اللمــس بشــكل غــر الئــق بــدون 

اســتئذان، أو التعــرض إلحيــاءات جنســية غــر مرغوبــة(. 

2يشر الاشرع هنا اىل أيضًا الميادين واألسواق ودور السينما وما اشبه

الــايئ  النــاء  نســبة  يف  االختافــات   )6  -  8( اجلــدول  ويعــرض 

لعمــر  وفقــا  ذلــك  اشبــه  مــا  أو  الــاشرع  يف  للتحــرش  تعرضــن 

يــف( وحمــل اإلقامــة، وتوضــح بيانــات  الســيدة، اإلقامــة )حــر، ر

اجلــدول نفــس النمــط للتحــرش يف المواصــات العامــة مــع وجــود 

وضوحــًا.  أكــر  اختافــات 

واخنفضــت نســبة النــاء الــايئ تعرضــن للتحــرش يف الــاشرع ومــا 

اشبــه بشــكل تدرجيــي ومعنــوي بارتفــاع أعمارهــن، مــن حنــو الربــع 

)23 يف المائــة( بــن النــاء األقــل مــن 20 ســنة إىل أقــل مــن 1 يف 

المائة بن الناء يف الفئة العمرية 60 - 64 سنة. ولهذا السبب 

يــة )18 - 64  يبــدو اإلمجــايل العــام لتعــرض النــاء يف الفئــة العمر

ســنة( للتحــرش يف الــاشرع ومــا اشبــه ذلــك أقــل مــن المتوقــع. 

وكانت نسبة ناء احلر الايئ تعرضن للتحرش أكر من ضعف 

يــف )13 يف المائــة مقابــل 6 يف المائــة عــى  النســبة بــن نــاء الر

التــوايل(، تعــرض حنــو 14 يف المائــة مــن النــاء المقيمــات يف حــر 

الوجــه البحــري للتحــرش يف الــاشرع أو مــا اشبــه ذلــك بينمــا كانــت 

النســبة المناظــرة بــن ســيدات ريــف الوجــه البحــري 9 يف المائــة. 

وكمــا هــو موضــح مــن اجلــدول )8 - 4(، كانــت أعــى نســبة للنــاء 

الــايئ تعرضــن للتحــرش يف حــر الوجــه القبــي )19 يف المائــة(. 

وكمــا هــو احلــال يف تعــرض النــاء للتحــرش يف المواصــات العامــة 

كانــت مســتويات التعــرض للتحــرش يف الــاشرع ومــا اشبــه ذلــك 

يــف الوجــه القبــي،  أقــل يف المناطــق الريفيــة وبصفــة خاصــة يف ر

وهــو قــد يرجــع إىل حركهتــن المحــدودة وخجلهــن مــن اإلفصــاح عــن 

تعرضهــن للتحــرش، هــذا باإلضافــة اىل احتمــال اخنفــاض حــوادث 

يكــون  مــا  غالبــا  المتحفظــة حيــث  الريفيــة  المناطــق  التحــرش يف 

مرتكــب التحــرش معروفــا مــن قبــل المــرأة والمحيــط الــذي تقطــن 

بــه. 
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الجــدول )٨ - ٦(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( ســنة الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش )1( فــي 

الشــارع )2( خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة للمســح وفقــًا لفئــات الســن، واإلقامــة فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة، 

ومــكان اإلقامــة، مصــر، 2015. 

عدد النساء نسبة النساء )1( الخصائص

العمر ***

19 - 1823.3667

24 - 2019.81641

29 - 2513.82620

34 - 3012.02978

39 - 3511.52962

44 - 407.02205

49 - 455.92091

54 - 503.41795

59 - 552.11500

64 - 600.61541

اإلقامة حضر / ريف***

13.49186حر

6.410814ريف

مكان اإلقامة***

10.34385المحافظات احلرية

10.48497وجه حبري

13.52421 حر

9.16076ريف

8.27118وجه قبي

18.82380 حر

2.94738ريف

9.620,000اإلجمالي

1يشــمل التحــرش النفــي )االهانــة، أو احلــط مــن الــأن، أو االرهــاب مــن قبــل شــخص ضــد المــرأة(، أو العنــف البــدين )الصفــع، أو 

الدفع بشدة، أو الركل، أو حماولة احلرق، أو الهتديد بسكن أو ساح ناري أو أي ساح آخر(، أو التحرش اجلني )حماولة االجبار عى 

القيــام بأفعــال جنســية، اللمــس بشــكل غــر الئــق بــدون اســتئذان، أو التعــرض إلحيــاءات جنســية غــر مرغوبــة(. 

2يشــر الــاشرع هنــا اىل أيضــًا المياديــن، األســواق، والســينما ومــا 

اشبــة

*** القيمة االحتمالية P أقل من 0.001
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الشــكل )٨ – ٤(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة )18 - 64 ســنة( ســنة الالئــي تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش فــي 

الشــارع خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة للمســح وفقًا لإلقامة فــي المناطق الحضرية والريفيــة، ومــكان اإلقامة، مصر، 

 .2015
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الفصل التاسع
العنف المتعدد 

ضد المرأة
أهم النتائج

كانــت النــاء األقــل مــن 35 عامــًا والنــاء يف الوجــه • 

يــف الوجــه البحــري أكــر تعرضــا  البحــري وخاصــة يف ر

يــات.  للعنــف المتعــدد مــن النــاء األخر

المائــة( يف •  النــاء )23 يف  مــن مخــس  أكــر  تعرضــت 

يــة 18 - 64 ســنة للعنــف مــن قبــل الــزوج  الفئــة العمر

يــن مــن العائلــة أو البيئــة  أو اخلطيــب، أو أشــخاص أخر

المحيطــة )غــر األماكــن العامــة(. 

يــة •  تعــرض حنــو 30 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

18 - 64 سنة خال االثي عر هشرًا الماضية لواقعة 

عنــف واحــدة عــى األقــل عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب، أو 

أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة، أو يف األماكــن العامــة.

تناولــت الفصــول الــادس والابــع والثامــن عــرض نتــاجئ المســح 

بــأن العنــف ضــد المــرأة عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب، أو أفــراد 

هــذا  يوضــح  العامــة.  األماكــن  يف  أو  المحيطــة،  والبيئــة  العائلــة 

للعنــف  النــاء  تعــرض  يف  واالختافــات  وحجــم  نطــاق  الفصــل 

فقــط،  المســح  إجــراء  عــى  الابقــة  هشــرًا  عــر  االثــي  خــال 

المصطلــح  هبــذا  ويقصــد  المتعــدد«،  »بالعنــف  لــه  يــاشر  وهــذا 

تعــرض المــرأة ألشــكال خمتلفــة مــن العنــف مــن قبــل الثــاث فئــات 

أعــاه.  المذكــورة 

ويســتعرض هــذا الفصــل تقديــر مــدى انتــاشر العنــف المتعــدد 

ضــد المــرأة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح 

واالختافــات يف مــدى انتــاشره وفقــا اخلصائــص األاسســية للمــرأة

9-1 مدى انتشار العنف المتعدد 

يــة )18 – 64  تعــرض حنــو 30 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

ســنة( خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح للعنــف 

مــن قبــل أي شــخص مــن الفئــات الثــاث: الــزوج أو اخلطيــب، أو 

أشــخاص آخرين من العائلة أو من البيئة المحيطة، أو يف األماكن 

المواصــات  التعليميــة،  المؤســات  العمــل،  )مــكان  العامــة 

يف   23( النــاء  مخــس  مــن  أكــر  وتعرضــت  الــاشرع(.  العامــة، 

يــن مــن  المائــة( للعنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب أو اشــخاص آخر

العائلــة أو غربــاء مــن البيئــة المحيطــة )اجلــدول 9 - 1(. 

يــة )18 –  يبــا مــن النــاء يف الفئــة العمر وتعــرض 2 يف المائــة تقر

يــن  64 ســنة( للعنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب، وأشــخاص آخر

مــن العائلــة أو مــن البيئــة المحيطــة، و1 يف المائــة تعرضــن للعنــف 

مــن قبــل الثــاث فئــات الــي تشــمل الــزوج أو اخلطيــب، وأشــخاص 

يــن مــن العائلــة أو مــن البيئــة المحيطــة، ويف األماكــن العامــة.  آخر

9-2 االختالفات في مدى انتشار 
العنف المتعدد

بصفــة عامــة، كانــت النــاء األصغــر مــن 35 ســنة أكثـــــــــر تعرضــًا 

للعنــف المتعــدد )اجلــدول 9 - 1( فعــى ســبيل المثــال، تعــرض 

مؤخــرًا مخــي النــاء الــايئ تقــل أعمارهــن عــن 35 عامــًا للعنــف 

يــن مــن العائلــة أو  الــزوج أو اخلطيــب، أو أشــخاص آخر يــد  عــى 

 2 يبــا  تقر وتعــرض  العامــة.  األماكــن  يف  أو  المحيطــة،  البيئــة  مــن 
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يف المائــة مــن المــاشركات للعنــف مــن كل هــؤالء. وعــى اجلانــب 

يــة  األخــر، تعرضــت مؤخــرا 8 يف المائــة مــن النــاء يف الفئــة العمر

)18 - 64 ســنة( للعنــف مــن قبــل أي فئــة مــن الثــاث فئــات مــن 

مقــريف العنــف، ولــم تتعــرض أي مهنــن مؤخــرًا للعنــف مــن قبــل 

الثــاث فئــات معــًا. 

وفيمــا يتعلــق باختافــات انتــاشر العنــف المتعــدد وفقــًا للحالــة 

االجتماعيــة، أظهــرت البيانــات أن النــاء المزوجــات حاليــًا أكــر 

يــن  أخر أشــخاص  أو  اخلطيــب  أو  الــزوج  يــد  عــى  للعنــف  عرضــة 

تعــرض  فبينمــا  األخــرى.  االجتماعيــة  الفئــات  بالنــاء يف  مقارنــة 

المائــة(  المزوجــات حاليــا )28 يف  النــاء  ربــع  مــن  أكــر  مؤخــرًا 

لشــكل أو أكــر مــن أشــكال العنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب أو 

يف   2 تعــرض  المحيطــة،  البيئــة  أو  العائلــة  مــن  يــن  أخر أشــخاص 

الــايئ  النــاء  مــن  المائــة  المرمــات و9 يف  النــاء  مــن  المائــة 

لــم يســبق لهــن الــزواج لهــذا العنــف، ولكــن كان معــدل التعــرض 

يــن مــن العائلــة  للعنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب أو أشــخاص أخر

أو البيئــة المحيطــة أو يف األماكــن العامــة أعــى بــن النــاء الــايئ 

لــم يســبق لهــن الــزواج )34 يف المائــة(. 

الجــدول )٩ – ١(: نســبة النســاء فــي الفئــة العمريــة 18 - 64 ســنة الالئــي تعرضــن للعنــف المتعــدد خــالل االثنــي عشــر 

شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح وفقــًا لبعــض الخصائــص األساســية، مصــر، 2015 

الخصائص األساسية 

نسبة النساء 
الالئي تعرضن 

للعنف على 
يد الزوج أو 
الخطيب، 

 أو أفراد آخرين 
من العائلة أو 
البيئة المحيطة

نسبة النساء 
الالئي تعرضن 

للعنف على 
يد الزوج أو 
الخطيب، 

 وأفراد آخرين 
من العائلة أو 
البيئة المحيطة

نسبة النساء 
الالئي تعرضن 

للعنف على 
يد الزوج أو 
الخطيب، أو 
أفراد آخرين 

من العائلة أو 
البيئة المحيطة 
أو في األماكن 

العامة

نسبة النساء 
الالئي تعرضن 

للعنف على 
يد الزوج أو 
الخطيب، 

وأفراد آخرين 
من العائلة أو 
البيئة المحيطة 
وفي األماكن 

العامة

عدد النساء 

العمر

19 - 1820.32.840.61.6667

24 - 20 26.02.642.31.61641

29 - 2533.12.742.51.72620

34 - 3030.82.538.21.72978

39 - 35 28.01.836.11.32962

44 - 40 24.01.329.31.02205

49 - 45 20.11.025.50.62091

54 - 50 15.71.118.30.51795

59 - 559.30.511.50.31500

64 - 60 7.50.18.30.01541

الحالة االجتماعية

2.033.21.315747 27.7مزوجة

1.024.90.0522 11.5مطلقة/منفصلة

0.04.80.01831 1.9أرملة
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0.633.70.41900 8.6لم يسبق لهن الزواج

االقامة

19.20.829.60.59186حر

26.82.431.01.610814ريف

مكان اإلقامة

14.60.524.40.34385المحافظات احلرية

30.13.137.52.08497وجه حبري

23.21.434.40.62421 حر

32.83.838.82.66076ريف

20.80.825.50.47118وجه قبي

23.60.934.40.72380 حر

19.30.721.20.34738ريف

المستوى التعليمي

ة 20.81.723.01.25317أميَّ

23.92.027.91.22445تقرأ وتكتب

26.71.734.00.93001ابتدايئ / إعدادي

ثانوي/ فوق المتوسط وأقل 
25.51.935.31.26692من جامعي

18.61.031.50.72545جامعي فأعى

حالة العمل

1.831.41.52616 20.3تعمل بأجر نقدي

ال تعمل بأجر نقدي / لم 
1.730.51.016498 24.0يسبق لها العمل

1.425.51.1886 20.2متقاعدة

مستوى الثروة

23.41.428.60.94123المستوى األدىن

23.01.728.41.14257المستوى الثاين

22.71.730.21.14028المستوى األوسط

25.51.933.31.23617المستوى الرابع

22.51.832.21.23975المستوى األعى

23.41.730.41.120,000االجمالي

يــف أكــر تعرضــا للعنــف المتعــدد  وكانــت النــاء المقيمــات يف الر

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح مــن النــاء 

المقيمــات يف احلــر )الشــكل 9 – 1(. 
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الشــكل )٩ - ١(: نســبة النســاء في الفئة العمرية 18-64 ســنة الالئي تعرضن للعنف المتعدد خالل االثني عشــر شــهرًا 

الســابقة علــى المســح وفقــًا لإلقامــة في الريــف / الحضر، مصــر، 2015

 

وفيمــا يتعلــق باختافــات التعــرض للعنــف المتعــدد حبســب مــكان 

االقامــة، فــإن النــاء المقيمــات يف إقليــم الوجــه البحــري، وبصفــة 

خاصة يف ريف الوجه البحري )الشكل 9 - 2( أكر عرضه للعنف 

المتعــدد مقارنــة بالنــاء المقيمــات يف المناطــق األخــرى. 
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الشــكل )٩ – ٢(: نســبة النســاء في الفئة العمرية 18-64 ســنة الالئي تعرضن للعنف المتعدد خالل االثني عشــر شــهرًا 

الســابقة على المســح وفقًا لمحــل اإلقامة، مصــر، 2015
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وكانــت النــاء الــايئ تركــن ســوق العمــل بســبب بلوغهــن ســن 

التقاعــد أو ألي ســبب أخــر أقــل عرضــة للتعــرض للعنــف المتعــدد 

مــن النــاء الــايئ يعملــن حاليــا أو الــايئ لــم يســبق لهــن العمــل. 

وميكــن أن ُيعــزى ذلــك اىل أن هــذه المجموعــة مــن النــاء غالبــا 

مــا تكــون أقــل احتــكاكا باألماكــن العامــة وغالبــًا مــا يكــن أكــر عمــرا. 

وكانــت النــاء الــايئ يعملــن بــدون أجــر نقــدي والنــاء الــايئ لــم 

يســبق لهــن العمــل أكــر عرضــة للعنــف المقــرف مــن قبــل الــزوج 

يــن مــن العائلــة أو البيئــة المحيطــة،  أو اخلطيــب، أو أشــخاص أخر

وقــد يرجــع ذلــك اىل اعتمادهــن عــى أفــراد أرسهــن الذكــور، وهــذه 

المجموعــة مــن النــاء غالبــا مــا تكــون ذات خصائــص اقتصاديــة 

واجتماعيــة متدنيــة وأقــل متكينــا. 

عاقــة  توجــد  فــا   ،)1  –  9( اجلــدول  بيانــات  مــن  يتضــح  وكمــا 

الــروة  ومســتوى  التعليمــي  المســتوى  مــن  كل  بــن  واضحــة 

المتعــدد.  للعنــف  والتعــرض 
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الفصل العاشر
عواقب العنف القائم 

على النوع االجتماعي 
وتكلفته 

أهم المؤشرات	 

الضحيــة •  تنفقــه  لمــا  اإلمجاليــة  التكلفــة  قيمــة  تبلــغ 

وأرسهتا )سواء تكلفة مبارشة أو تكلفة غر مبارشة( يف 

أشــد احلــوادث عنًفــا فقــط 2.17 مليــار جنيــه يف العــام 

أدين.  كحــد  الابــق 

تتكلــف المــرأة واألرسة 1.49 مليــار جنيــه يف العــام مــن • 

اء عنــف الــزوج فقــط: 831.236 مليــون جنيــه تكلفــة  جــرَّ

مبــارشة، 661.565 مليــون جنيــه تكلفــة غــر مبــارشة.

عنــد •  مــأوى  أو  للمــرأة  بديــل  مــزل  إجيــاد  تكلفــة  تبلــغ 

ســنوًيا.  جنيــه  مليــون   585 الــزوج  لعنــف  المــزل  تركهــا 

العامــة •  األماكــن  يف  المــرأة  ضــد  العنــف  تكلفــة  ُتقــدر 

ســنوًيا.  جنيــه  مليــون   571 مببلــغ 

تتكلــف ضحايــا العنــف وأرسهــن حنــو 548مليــون جنيــه • 

ســنوًيا للوقت اإلضايف الذي يقضونه يف تغير الطريق 

لتجنــب  برفيــق  االســتعانة  أو  المواصــات  وســيلة  أو 

التحــرش يف األماكــن العامــة. 

جنيــه، •  مليــار   6.15 تبلــغ  قــد  اإلمجاليــة  التكلفــة 

باحتــاب معــدالت اإلصابــة بــن مجيــع حــوادث العنــف 

الــي حتــدث للمــرأة يف العــام الواحــد عــى يــد الــزوج أو 

اخلطيــب.

اجلســدية  التداعيــات  ناحيــة  مــن  المــرأة  ضــد  للعنــف  النظــر 

والنفســية للمــرأة وأرسهتــا والمجتمــع، هــو وحــده كاف للتــرف 

يــده أهميــة وقــوة.  حيــال تلــك الظاهــرة، ولكــن حــاب تكلفتــه يز

دراســة اآلثــار االقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة يعطــى قــوة حتليليــة 

وأداة للمقارنــة مــع المشــكات االجتماعيــة واالقتصاديــة األخــرى. 

ــن  ولمقارنــة تداعيــات الظاهــرة عــر الزمــن، كمــا ُيشــكل أاساًس مُيكَّ

متخــذي القــرار مــن العمــل بــه، حــى أنــه يكــون الســبب يف تقليــل 

القبــول المجتمعــي للعنــف ضــد المــرأة، ألن معرفــة التكلفــة ختلــق 

وعيًا بآثار العنف المنعكسة عى كل المجتمع، وباألخص للرجال 

الممارســن للعنف، حى يتعرفوا عى ما يتكلفوه هم أنفهسم من 

اء ســلوكهم العنيــف. مــع الوضــع يف االعتبــار ان هــذه التكلفــة  جــرَّ

واآلثــار  المســجلة  غــر  العنــف  حــاالت  بســبب  ُتعطــى حقهــا  لــن 

الســلبية الطويلة المدى فيصعب األخذ يف االعتبار مجيع تكاليف 

العنــف ضــد المــرأة. 

10-1 أنواع تكاليف العنف 

ال يؤثــر العنــف عــى المــرأة المعتــدى علهيــا وحدهــا، لكــن ميتــد 

يــات  أثــره ليشــمل أطفالهــا وأرسهتــا وجمتمعهــا وشــعور النــاء األخر

بالهتديــد واخلــوف مــن تعرضهــن أيضــًا للعنــف، وحــى المعتــدي 

يتعــدى حــدود األذى اجلســدي والنفــي،  التأثــر  نفســه. وهــذا 

ولكنــه يضــع بصمــة واضحــة كتكلفــة ماديــة ميكــن حاهبــا وتقديرهــا 

باختــاف وتنــوع مصــدر وشــكل التكلفــة ســواء كانــت اقتصاديــة، 

خدميــة، إمجاليــة، أو غــر نقديــة. 

وقــد بــدأ االهتمــام بدراســة تكلفــة العنــف ضــد المــرأة يف الــدول 

 ,Miller( المتقدمــة منــذ زمــن مثــل دراســة الواليــات المتحــدة

 .)1996

األوربيــة  للمؤسســة  الابقــة  للــدرااست  جتميعيــة  دراســة  ويف 
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لمــاواة النــوع )EIGE( يف 2014 تــم التعــرف عــى 21 دراســة 

المتقدمــة،  الــدول  يف  ُأجــري  معظمهــا   ،2000 عــام  بعــد  متــت 

 Helweg( الدمنــارك   ،)2010  ,Villagómez( إســبانيا  مثــل 

المســح  واســتبعد  أخــرى.  ودول   ،)2010  .- Larsen et al

الــدرااست الــي أجريــت يف الــدول متوســطة ومنخفضــة الدخــل، 

 ،)2012,Duvvury and Carney( مثــل بنجاديــش، وفيتنــام

والمغرب، وأوغندا )Duvvury et al. , 2009(، لعدم إمكانية 

مقارنــة المهنجيــات المســتخدمة مــع مهنجيــات الــدول المتقدمــة. 

يــًا لتقديــر تكلفــة  قدمــت )Duvvury et al. , 2004( إطــارًا نظر

العنــف يف الــدول الناميــة باالعتمــاد عــى البيانــات عــى مســتوى 

األرس، أي عــى مــا تدفعــه الضحيــة وأرسهتــا بصــورة مبــارشة. 

ومؤخــًرا بــدأ اهتمــام دول عربيــة قليلــة حبــاب تكلفــة العنــف ضــد 

واألردن   ،)2009  ,  .Duvvury et al( المغــرب  مثــل  المــرأة 

هــذا  بإعــداد  مــر  وقامــت   .)2012  ,Al - Badayneh(

المســح )مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى العنــف 

االجتماعــي(، والــي تعــد األوىل مــن نوعهــا يف مــر عــى المســتوى 

القومــي الــي تــدرس بالتفصيــل تكلفــة العنــف ضــد المــرأة وميكــن 

مــن خالهــا تقديــر التكلفــة عــى المســتوى القومــي. 

المــرأة  ضــد  للعنــف  الابقــة  واألحبــاث  لأدبيــات  نظرنــا  وإذا 

ســنجد اختــاف طــرق احلــاب مــن دراســة إىل األخــرى بســبب 

اختــاف بلــد الدراســة ومــدى إتاحــة البيانــات وتنوعهــا إىل جانــب 

إدراك  ومــدى  نفهســا  المقدمــة  اخلدمــات  انتــاشر  اختــاف 

المواطنــن لمهامهــا. إال أننــا يف الهنايــة جنــد اتفاقــًا عــى إطــار نظــري 

يقســم التكلفــة حســب طبيعهتــا مــن حيــث التكلفــة المبــارشة، الــي 

النقــدي للســلع واخلدمــات وتكــون عــى هيئــة  التبــادل  مــن  تــأيت 

رأس مــال، عمالــة، ومدخــات ماديــة ملموســة. أمــا التكلفــة غــر 

المبــارشة، فتكــون لهــا قيمــة نقديــة حمتســبة وليــس تبــادل نقــدي 

فعــي. وعــى الصعيــد اآلخــر توجــد تكاليــف يصعــب حاهبــا ألن 

يــد مــن اإليضــاح  ليــس لهــا قيمــة نقديــة فعليــة أو حمتســبة. ولمز

ميكــن دجم هــذه التكاليــف يف أربعــة تصنيفــات:

التكلفة المبارشة الملموسة: وهي النفقات الفعلية المدفوعة نقديًا. 

وميكــن تقديرهــا حبــاب الســلع واخلدمــات الــي تســهتلكها الضحيــة 

بالفعــل، كمــا تتضمــن اإلنفــاق عــى احلــد مــن الظاهــرة واخلدمــات الــي 

مهــا قطاعــات مثــل العــدل والصحــة واخلدمــات العامــة والتعليــم. تقدِّ

التكلفــة غــر المبــارشة الملموســة: ولهــذه التكلفــة قيمــة اقتصاديــة 

نقديــة، ولكهنــا حُتتســب عــى أاسس تكلفــة الفــرص البديلــة وليــس 

اإلنفــاق الفعــي، ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال خائــر العائــدات 

بســبب اخنفــاض اإلنتاجيــة.

التكلفــة المبــارشة غــر الملموســة: هــذه التكلفــة تنتــج عــن العنــف 

مبــارشة ولكــن ليــس لهــا قيمــة نقديــة؛ مثــل األلــم والمعانــاة. ويف 

يــق قيــاس جــودة احليــاة  حــن أنَّ هنــاك حمــاوالت لتقديرهــا عــن طر

وقيمهتــا، فــإنَّ مامئــة هــذه المهنجيــة وفعاليهتــا ال يــزال حمــل جــدل.

التكلفــة غــر المبــارشة غــر الملموســة: هــذه التكلفــة تنتــج عــن 

العنــف بصــورة غــر مبــارشة وليــس لهــا أيضــًا قيمــة نقديــة؛ ومــن 

ذلــك األثــر النفــي الســليب عــى األطفــال الذيــن يهشــدون العنــف 

.)2005  .Day et al(

ومــن المفــرض ان تكــون كل التكاليــف الملموســة قابلــة للحــاب 

إال أن نقــص البيانــات لــدى الهيئــات المختصــة أو عــدم إتاحهتــا 

قــد حيــول دون ذلــك، خاصــة يف الــدول الناميــة لضعــف البيانــات، 

وعــدم الوعــي بأهميــة حفــظ الســجات وتدقيقهــا. 

يقــة تنــاول الــدرااست لتقســيمات التكلفــة مــن  وقــد تنوعــت طر

حيــث القطــاع المختــص أو القطــاع المتأثــر أو بصــورة أعــم كطبيعــة 

ومصــدر اخلدمــة. كمــا تقســم ايًضــا إىل تكاليــف إمجاليــة، تكاليــف 

خاصــة بالعمــل والعمالــة، تكاليــف خدميــة، وتكاليــف غــر نقديــة. 

وميكــن تفصيــل كل تكلفــة مهنــم إىل مــا يــي:

التكاليف االقتصادية:

ميكــن تقييــم أثــر العنــف عــى عمــل المــرأة. فنكــون أمــام ظاهرتــن 

فــة وهــي الغيــاب الفعــي وغيــاب الذهــن. فهــي قــد  للمــرأة المعنَّ

تتغيــب عــن العمــل ويقــوم زماهئــا بعملهــا بتكاليــف إضافيــة عــى 

العمــل، وقــد حتــر للعمــل ولكــن بذهــن غائــب فتكــون النتيجــة 

إنتاجيــة اقــل. ويف حــاالت أخــرى قــد تضطــر لــرك العمــل متامــًا ممــا 

يعــي رضورة إجيــاد بديــل لهــا وإضافــة تكلفــة تدريــب لبديلهــا. كمــا 

جيــب أال ننــى قيمــة التأمينــات الــي يتحملهــا العمــل أيضــًا. 

التكاليف اخلدمية:

بعــد تعــرض المــرأة للعنــف تلجــأ إىل عــدد مــن اخلدمــات للعــاج، 

أو اإلبــاغ عــن احلادثــة ورفــع القضايــا، أو تــرك المــزل، أو كل مــا 
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بــدءًا مــن تكاليــف  ســبق ســويًا. وتتكــون سلســلة مــن التكاليــف، 

الصحيــة،  الكشــوفات  رســوم  خدمــة،  كل  مقــدم  إىل  االنتقــاالت 

القضايــا،  ورفــع  الباغــات  وتقديــم  والعــاج،  األشــعة  يــف  مصار

ُقــدرت تكلفــة اخلدمــات بنحــو 3.856  أتعــاب المحامــاة.  وايًضــا 

المتحــدة  المملكــة  يف   )2009  Walby( إســرليي  جنيــه  مليــون 

 .)2009(

التكاليف غر النقدية:

العنــف  مــن  البريــة  التكلفــة  الــدرااست قيــاس  حاولــت بعــض 

ضد المرأة يف اشــكال فقدان الســعادة وجودة احلياة، نقص الثقة 

بالنفــس والرضــا، ونقــص طــول احليــاة المتوقــع إىل جانــب األلــم 

والمعانــاة. وقــد تصــل التكلفــة يف بعــض األحيــان إىل فقــدان احليــاة 

أو  باإلعــدام،  المعتــدي  عــى  احلكــم  أو  الضحيــة،  مبــوت  بأكملهــا 

انتحــار أي مهنــم. لكــن هــذه التكاليــف ال ميكــن تقديرهــا بأاسليــب 

بســيطة. تــم إدراج هــذه التكاليــف يف درااست التكلفــة إىل المــدى 

كــن مــن قياهســا، وقــد تبــن أهنــا تشــكل حصــة كبــرة جــدًا  الــذي مُيَّ

 .Greaves et al( مــن إمجــايل التكاليــف يف العنــف ضــد المــرأة

,1995(. ويف إحــدى الــدرااست يف المملكــة المتحــدة )2004( 

تــم تقديــر هــذه التكلفــة بنحــو 17 مليــار جنيــه اســرليي، وهــو مــا 

يــوازي ثاثــة أضعــاف تكاليــف تقديــم اخلدمــة واخلائــر يف اإلنتــاج 

بالواليــات  أخــرى  دراســة  ويف   .)2004  Walby( االقتصــادي 

المتحــدة )1996( ُقــدرت تكلفــة األلــم والمعانــاة واخنفــاض جــودة 

 .)1996 .Miller et al( احليــاة بنحــو 345 مليــار دوالر

التكاليف اإلمجالية: 

تكلفــة  متضمنــة  المــرأة  ضــد  للعنــف  اإلمجاليــة  التكلفــة  ُقــدرت 

والنفســية  البريــة  والتكلفــة  االقتصاديــة،  واخلــارة  اخلدمــات، 

المملكــة  يف   )2004  Walby( إســرليي  جنيــه  مليــار   23 بنحــو 

المتحــدة )2004(. ويف دراســة أخــرى متــت عــى 9 دول خمتلفــة، 

عــى الرغــم مــن عــدم تطابــق المهنجيــات، وجــد أن تكلفــة العنــف 

ضــد المــرأة متثــل مــا بــن 1 إىل 2 يف المائــة مــن قيمــة النــاجت القومــي 

اإلمجــايل )Duvvury et al. 2004(. تــم تقديــر تكلفــة الفرصــة 

مبــا يف   )2012  Duvvury and Carney( البديلــة يف فيتنــام

ذلــك النفقــات المبــارشة وخــارة الدخــل وقيمــة األعمــال المزليــة 

المفقــودة مبقــدار 1.41 يف المائــة مــن النــاجت القومــي اإلمجــايل. 

إال أنَّ حتديــد نوعيــة التكاليــف فقــط لــن يوضــح الصــورة الكاملــة، 

فاألفضــل حتديــد أيضــًا مــن يتحمــل هــذه التكلفــة، ليــس فقــط مــن 

أجــل اإلطــار النظــري ولكــن لتحليــل وفهــم أدق للتكاليــف الكليــة. 

وكمــا ذكرنــا مــن قبــل يــاشرك كل مــن الفــرد واألرسة والمجتمــع 

الفــرد واألرسة  التكاليــف. فيتحمــل  القومــي ككل يف  والمســتوى 

تكاليــف مبــارشة نقديــة مــن اإلنفــاق عــى ســلع ورســوم للخدمــات 

جــودة  اخنفــاض  مثــل  مبــارشة  غــر  أخــرى  وتكاليــف  واالنتقــاالت، 

العامــة  الصحــة  عــى  والتأثــر  اإلنتاجيــة  والقــدرة  الدخــل  احليــاة، 

المجتمــع  مســتوى  عــى  أمــا  التحصيليــة.  والقــدرات  والنفســية 

واالقتصــاد، فهنــاك تكاليــف مبــارشة لمقدمــي اخلدمــات المتصلــة 

بالعنــف مثــل: العــدل، الصحــة، الرطــة، وباألخــص جمــال األعمــال 

الــذي يتحمــل تكاليــف مبــارشة وغــر مبــارشة تــأيت يف هيئــة اإلنتــاج 

يــب موظفــن بــدالء. ثــم تنعكــس كل هــذه  الضائــع، وتعيــن وتدر

التكاليــف لتؤثــر عــى االقتصــاد والمســتوى القومــي ككل يف هيئــة 

اخنفــاض المدخــرات واالســتثمارات، والتأثــر عــى النــاجت القومــي 

اإلمجــايل. فيمــا يــي يوضــح اجلــدول )10 - 1( أنــواع تكاليــف العنــف 

المحتملــة طبقــًا لمتحمــل التكلفــة. 

الجدول )١٠ - ١(: نوع تكلفة العنف ضد المرأة ومن يتحملها

التكاليف غير التكاليف المباشرةمن يتحمل التكلفةمستوى التكلفة 
المباشرة

التكاليف غير 
الملموسة

مستوى الفرد

ضحية العنف القائم 
عى النوع االجتماعي

المعتدي
أشخاص آخرون: أفراد 

األرسة، القرناء، اجلران، 
. . . إلخ

ما يتم رصفه مبارشة من 
المال

الدخل الضائع )التغيب 
عن العمل(

اخلارة التعليمية 
)التغيب عن المسح(

اخلارة يف األعمال 
المزلية

خارة الوقت

المعاناة واأللم، حياة 
المرأة، اآلثار النفسية 

السلبية لضحايا العنف 
عى أنفهسن، اطفالهن، 

واألفراد اآلخرين 
الماشهدين للعنف. 

افراد المجتمع: المستوى المحى 
المدارس واماكن العمل

توفر اخلدمات الوقائية 
واحلد من العنف 

اخلارة اإلنتاجية
خارة الموارد البرية
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المستوى القومي
احلكومة

المؤسات المجتمعية 
الي ال هتدف للرحب

توفر اخلدمات الوقائية 
اخلارة اإلنتاجيةواحلد من العنف

المؤسات الدولية المستوى الدويل
الي ال هتدف للرحب

توفر اخلدمات الوقائية 
واحلد من العنف

2014 UNFPA, Duvvury and Marcos ير * المصدر: تقر

واجلديــر بالذكــر أن مشــكلة العنــف ضــد المــرأة خرجــت مــن نطــاق 

عامــة  صحــة  مشــكلة  أو  اإلنــان  حلقــوق  انهتــاك  مشــكلة  كوهنــا 

للنطــاق  نظــرا  الــدول،  تواجــه  تنميــة حقيقيــة  مشــكلة  وأصبحــت 

الواســع لتأثرهــا والتكاليــف الواســعة الــي تتحملهــا عــدة قطاعــات 

فتســتزف  المــدى  وطويلــة  قصــرة  مبــارشة،  وغــر  مبــارشة  كآثــار 

رأس مــال وعمالــة ومدخــات ومــوارد ماديــة وتؤثــر عــى إمكانيــات 

الدولــة واالقتصــاد كلــه ســلبيًا، خاصــة يف دولــة ناميــة مثــل مــر 

حتتــاج إىل احلفــاظ عــى كل مواردهــا النــادرة لتوجههــا حنــو تنميــة 

المجتمــع. 

10-2 منهجية حساب التكلفة18

تتعــدد األاسليــب والمهنجيــات حلــاب التكلفــة، ســواء حلــاب 

تكلفــة اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للعنــف ضــد المــرأة )وهــي 

تنفيــذ  تكلفــة  أو  ذاهتــا(،  المشــكلة  تكلفــة  أو  فعــل،  الــا  تكلفــة 

الســيااست للحــد مــن العنــف )تكلفــة الفعــل، أو تكلفــة احلــل(. 

وحــاب تكلفــة “المشــكلة« يســتدعي فهمــًا أوســع لمــا يرتــب 

عــى العنــف ضــد المــرأة مــن تكاليــف عــى نطــاق واســع عــى األفــراد 

واألرس والمجتمعــات، بينمــا تكلفــة »احلــل« هتــدف لفهــم التكلفــة 

 UN( اخلاصــة بتطبيــق الســيااست والقوانــن للحــد مــن الظاهــرة

 .)2013,Women

تكلفــة  بدراســة  فقــط  تســمح  بيانــات  المســح  هــذه  وتقــدم 

“المشــكلة« عــى كٍل مــن الســيدة واألرسة، وهــو مــا ســيقتر عليــه 

الفصــل.  هــذا 

 ,2014 Duvvury and Marcos ير 18  هذه اجلزء يعتمد عى تقر

UNFPA

10-2-1 منهجية تكلفة األثر

تقــوم هــذه المهنجيــة عــى تقديــر كل اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة 

للعنــف ضــد المــرأة بقيمــة نقديــة. وهــي مهنجيــة اشملــة تقــوم عــى 

تقييــم واســع النطــاق آلثــار العنــف ضــد المــرأة يف المجتمــع عــى 

حتســب  فــة.  المعنَّ المــرأة  جتربــة  عــى  وتعتمــد  مســتويات،  عــدة 

الملموســة  المبــارشة،  وغــر  المبــارشة  التكاليــف  المهنجيــة  هــذه 

فــة، أرسهتــا والمجتمــع  وغــر الملموســة للعنــف ضــد المــرأة المعنَّ

ككل. عــى ســبيل المثــال النفقــات المبــارشة )اســتخدام اخلدمــات 

المختلفــة، االنتقــال للحصــول عــى اخلدمــة، دور اســتضافة(، أو 

أجــر  بــدون  أو  بأجــر  العمــل ســواء  الدخــل الضائــع للتغيــب عــن 

نتيجــة للعنــف ضــد المــرأة. 

اإلحصــاءات  اســتخدام  المهنجيــة  هــذه  تطبيــق  األفضــل يف  ومــن 

اخلاصة مبعدالت انتاشر العنف ومعدالت تكرار أحداث العنف، 

وتكلفــة كل خدمــة تــم اســتخدامها مــن ِقَبــل الضحيــة. باإلضافــة 

إىل اســتخدام معلومــات عــن شــدة احلــدث، وتأثــره عــى النواحــي 

المختلفــة حليــاة الضحيــة، إىل جانــب التعــرف عــى اجلهــات الــي 

تتحمــل التكلفــة ومعرفــة جوانــب المزانيــة العامــة للدولــة. 

10-2-2 منهجية المحاسبة المباشرة

تقــوم هــذه المهنجيــة إمــا باالعتمــاد عــى تكلفــة الوحــدة بالبــدء مــن 

بالبــدء  النســبية  التكلفــة  أو  اخلدمــة  لتقديــم  التفصيليــة  التكلفــة 

المحاســبة  مهنجيــة  اســتخدام  يتــم  الســنوية.  العامــة  بالمزانيــة 

مــن  لــه  التصــدي  أو  العنــف  لتفــادى  اإلمجاليــة  التكلفــة  حلــاب 

خــال خمتلــف القطاعــات اخلدميــة. وتقــوم عــى حــاب الدخــل 

الضائــع ويتطلــب معرفــة بيانــات خاصــة مبــدى انتــاشر العنــف ضــد 

المــرأة، عــدد احلــوادث يف العــام، عــدد ايــام العمــل الضائعــة يف كل 

حــدث. وتعــد مهنجيــة المحاســبة مهنجيــة أاسســية مســتخدمة يف 
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معظم الدرااست حلاب التكلفة المبارشة للخدمات المقدمة. 

المهنجيــات  مــن  أقــل  بيانــات  وتســتخدم  مبــارشة  مهنجيــة  وهــي 

اســتخدام  ميكــن  كمــا  بســيطة.  افراضــات  عــى  وتعتمــد  األخــرى 

هــذه المهنجيــة لتقديــر نفقــة الفرصــة البديلــة عــى مســتوى األرسة 

ومــن ثــم المجتمــع ككل. تطلــب هــذه المهنجيــة توفــر بيانــات مســح 

ممثــًا للمجتمــع وهــو مــا يقدمــه مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف 

القائــم عــى النــوع االجتماعــي. 

المهنجية المستخدمة:

هيدف هذا الفصل إىل ما يي:

1 - تقديــر التكلفــة االقتصاديــة الكليــة الســنوية للعنــف ضــد المــرأة 

مــن قبــل الــزوج /اخلطيــب، أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة، الغربــاء 

يف األماكن العامة. 

ا. تقديــر التكلفــة الســنوية المبــارشة الــي تتحملهــا المــرأة يف 

الصحيــة،  للخدمــات  الســعي  وتشــمل  عنفــا،  كــر  األ احلادثــة 

اســتخدام  المــزل،  خــاف  أخــرى  اماكــن  يف  االســتضافة 

اخلدمــات المحليــة، اإلجــراءات القانونيــة، وكذلــك اســتبدال 

العنــف.  اء  جــرَّ مــن  المحطمــة  الممتلــكات 

الدخــل  وهــي  المبــارشة،  غــر  الســنوية  التكلفــة  تقديــر  ب. 

الــزوج( عــن  المفقــود لتغيــب المــرأة أو المعتــدى )يف حالــة 

العمــل، التغيــب عــن األعمــال المزليــة، تغيــب األطفــال عــن 

الدراســة. 

يصعــب  والــي  المحتملــة  المبــارشة  غــر  التكلفــة  دراســة  ج. 

واألطفــال.  الســيدات  عــى  العنــف  لتأثــر  نتيجــة  قياهســا 

2 - تقديــر التكلفــة عــى المســتوى الــكى لمــا تنفقــه المــرأة وأرسهتــا 

مبــارشة نتيجــة للعنــف ومــا يكلفهــا التغيــب عــن العمــل واألعمــال 

المزليــة والمســح. 

 Duvvury et( وبنــاًء عــى الــدرااست الابقــة وخاصــة دراســة

المقدمــة مهنــم  المهنجيــة  الفصــل عــى  2004( يعتمــد هــذا   .al

والــي تســتخدم مهنجيــة المحاســبة لتقديــر كل مــا ميكــن مــن تكلفــة 

مبــارشة وغــر مبــارشة. 

يــر بصفــة أاسســية عــى بيانــات  يعتمــد تقديــر التكلفــة يف هــذا التقر

مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

يــة 18  والــي تعــد ممثلــة لمجتمــع النــاء يف مــر يف الفئــة العمر

تعرضهــم  عــن  النــاء  مجيــع  ســؤال  تــم  المســح  هــذا  يف   .64  -

واجلنــي(  والنفــي  البــدين  )العنــف  المختلفــة  العنــف  ألنــواع 

طــوال حياهتــم وخــال العــام المنــرم )12 هشــرا(. وتــم الســؤال 

بالتفصيــل عــن اشــد األحــداث تأثــرا خــال العــام المــايض وهــو 

الــذي مُجعــت عنــه البيانــات والتكلفــة الــي تكبدهتــا المعّنفــة ســواء 

يقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة.  بطر

النــوع  عــى  القائــم  للعنــف  كليــة  لنظــرة  الوصــول  أجــل  ومــن 

االجتماعــي يف مــر، تــم اســتخدام اوزان العينــة المكــرة19 لتقديــر 

األعداد اإلمجالية والممثلة حلجم السكان يف مر يف هذا الفصل. 

وميكن تصنيف تكلفة العنف الي تعرضت لها المسح كما يي:

أوال: التكلفة المبارشة

فــة مبــارشة مــن مــال  وتتضمــن هــذه التكلفــة كل مــا انفقتــه المعنَّ

ويشــمل:

1 - تكلفة اخلدمات الصحية:

لكل من تعرضت حلالة عنف ادت إىل أذى صحي )بدين، نفي، 

أو جنــي( تطلــب تلقــى خدمــة صحيــة، تــم حــاب تكلفــة اخلدمــة 
والعاج والمواصات كذلك. 20

2 - تكلفة إحال الممتلكات: 

نتيجــة  واســتبدلت  اتلفــت  الــي  الممتلــكات  قيمــة  حــاب  تــم 

احلــدث. 

3 - تكلفة اإلجراءات القانونية والقضائية:

للرطــة  بشــكوى  تقدمــت  الــي  فــة  المعنَّ تكبدتــه  مــا  وتشــمل 

ســواء لانتقــال لمركــز الرطــة أو أي رســوم ُدفعــت لإلجــراءات 

القانونيــة. كمــا تتضمــن التكاليــف القضائيــة لمــن لدهيــا قضيــة تنظــر 

امــام القضــاء وهــي رســوم المحكمــة، المحامــي، وكذلــك مــا انفقتــه 

المواصــات.  يف 

19  باإلضافة إىل اوزان العينة المستخدمة لتمثيل المجتمع اسُتخدم عامل 

تكبر لتمثل العينة الركيب السكاين وحجمه لمر عام 2015. 

20  لمن ال يذكرن او ال يعرفن التكلفة تم التقدير باستخدام االحندار المتعدد 

بناًء عى نوع اإلصابة واخلدمة الي تم تلقهيا ومصدر اخلدمة. 
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

4 - تكلفة خدمات المجتمع المحىل

اء  جــرَّ مــن  فــة  المعنَّ تكبدهتــا  مبالــغ  اي  التكلفــة  هــذه  وتتضمــن 

ســعهيا ألي خدمــة مقدمــة مــن المجتمــع المحــى ســواء رســوم أو 

مواصــات

5 - تكلفة دور االستضافة 

اإلناث الايئ تعرضن للعنف المزيل واضطررن إىل ترك منازلهن، 

ُســئلن عــن تكلفــة دور االســتضافة والمنــازل البديلــة الــي ذهــن 

إلهيــا، جتــدر اإلاشرة هنــا ان المســح اقتــر عــى ســؤال النــاء عــن 

تركهــن للمــزل دون الســؤال عــن األطفــال. ونظــرًا لطبيعــة وتقاليــد 

المجتمــع الــريق فــإن النــاء نــادرًا مــا يلجــن إىل دور االســتضافة 

وعــادة مــا يركــن المــزل إىل مــزل األهــل أو المعــارف واألصدقــاء. 

حُيتســب هنــا تكلفــة الفرصــة البديلــة، اي كــم كانــت ســتنفق لــو 

اســتخدمت دور اســتضافة، وتــم تقديــر ذلــك باســتخدام متوســط 

تكلفــة دور االســتضافة اليوميــة لمــن اســتخدمن دور االســتضافة. 

حــاب إمجــايل تكلفــة دور االســتضافة = عــدد األيــام الــي قضيــت 

خــارج المــزل * متوســط التكلفــة اليوميــة21 

فــة بصــورة  بينمــا يعــد مــا ســبق ذكــره تكلفــة مبــارشة تتكبدهــا المعنَّ

مبــارشة إال ان هنــاك انــواع أخــرى مــن التكلفــة غــر المبــارشة وهــي:

ثانيا: التكلفة غر المبارشة

1 - تكلفــة أيــام العمــل الضائعــة: إن تغيــب المــرأة أو الرجــل عــن 

أو  اجــر  المــزيل ال ميثــل فقــط  العنــف  احــداث  اء  مــن جــرَّ العمــل 

دخــل مفقــود لــأرسة بــل يؤثــر كذلــك ســلبُا عــى اصحــاب األعمــال 

الابقــة  الــدرااست  تؤكــد  واالقتصــاد.  المجتمــع  يف  واإلنتاجيــة 

 Duvvury and( الفــرد  إنتاجيــة  عــى  العنــف ســلًبا  تأثــر  عــى 

Carney 2012( إال أن بيانات مسح التكلفة االقتصادية للعنف 

القائــم عــى العنــف االجتماعــي ال تتيــح تقديــر اإلنتاجيــة المفقــودة، 

فــة وزوجهــا عــن العمــل.  ولكهنــا تضمنــت اســئلة عــن تغيــب المعنَّ

تضمــن البحــث بيانــات عــن األجــر اليومــي22 للعامــات بأجــر ســواء 

بصورة منتظمة أو غر منتظمة واألجر للزوج أو اخلطيب. واشتمل 

21  انظر مرفق التكلفة االقتصادية. 

22  تم حاب االجر اليومي إذا كانت فرة الدفع اسبوعية بافراض 5 أيام 

عمل يف األسبوع، 10 يف األسبوعن و21 يوم عمل يف الهشر، واجلدير بالذكر 

عدم وجود بيان عن عدد اسعات العمل. 

المــرأة ضمــت المهنــة  بيانــات تفصيليــة عــن عمــل  البحــث عــى 

وللعامــات  العمــل،  يف  االســتقرار  ومــدى  والقطــاع  والنــاشط 

بأجــر كذلــك العمــل بعقــد، تأمــن اجتماعــي، وتأمــن صحــي. امــا 

عــى  العمــل  بيانــات  اقتــرت  فقــد  اخلطيــب  أو  للــزوج  بالنســبة 

والنــاشط.  المهنــة 

المتغــرات  باســتخدام  المتعــدد  تــم اســتخدام اســلوب االحنــدار 

ثــاث مــرات: الابقــة 

1 - تقديــر القيــم المفقــودة للعامــات بأجــر وذلــك باحنــدار األجــر 

ذكرهــا  الابــق  العمــل  متغــرات  عــى  بأجــر  للعامــات  اليومــي 

باإلضافــة إىل التعليــم والعمــر. 

2 - اســتخدام اســلوب الفرصــة البديلــة لتقديــر الدخــل اليومــي 

للعامــات حلاهبــم وصاحبــات األعمــال والعامــات لــدى األرسة 

عــى  بأجــر  للعامــات  اليومــي  األجــر  باحنــدار  وذلــك  أجــر  بــدون 

متغــرات العمــل الابــق )مــع اســتبعاد وجــود عقــد( باإلضافــة إىل 

التعليــم والعمــر وحمــل اإلقامــة. 

وذلــك  اخلطيــب  أو  الــزوج  ألجــر   23 المفقــودة  القيــم  تقديــر   -  3

باحنــدار األجــر اليومــي، لمــن تــم ذكــره، عــى متغــرات العمــل المهنــة 

والنــاشط باإلضافــة إىل التعليــم والعمــر. 

وقــد تــم حــاب التكلفــة بنــاجت حاصــل رضب أيــام العمــل الــي تــم 

اء حــادث العنــف يف األجــر اليومــي إذا كان  التغيــب فهيــا مــن جــرَّ

معلومــًا أو تقديــره إذا لــم يكــن معلومــًا. 

قــدرت تكلفــة ايــام العمــل =عــدد أيــام التغيــب عــن العمــل* األجــر 

اليومــي، ســواء للضحيــة أو الــزوج أو اخلطيــب24. 

2 - تكلفــة أيــام العمــل المــزيل الضائعــة: تتعطــل النــاء وخاصــة 

اء احداث العنف المزيل،  المزوجات عن األعمال المزلية من جرَّ

ســواء إلصابهتــا ومــن ثــم عــدم قدرهتــا عــى اداء المهــام المزليــة أو 

لركهــا المــزل لفــرة مــن الزمــن. وقــد ُســئلت النــاء مجيعــًا عــن 

23  قيم اجور الزوج واخلطيب كما ابلغهتا الناء، وقد بلغت نسبة الناء 

الايئ ال يعرفن16 يف المائة من إمجايل المزوجات والمخطوبات الايئ 

يعمل ازواجهن. 

24  انظر مرفق التكلفة االقتصادية. 
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عــدد اسعــات العمــل المــزيل الــي يقضيهنــا يف كل نــاشط مــزيل يف 

فــات عــن عــدد  األســبوع الابــق للبحــث. وُســئلت النــاء المعنَّ

اء احلــدث. وجتــدر  األيــام الــي ختلفــن فهيــا عــن كل نــاشط مــن جــرَّ

اإلاشرة هنا إىل أنَّ بعض األنشطة المذكورة ميكن اداؤها بالزامن 

مــع انشــطة أخــرى مثــل رعايــة األطفــال وكبــار الســن والمــرىض ممــا 

مــن  عــدد  احلــاب  تطلــب  مبفردهــا.  الحتاهبــا  عائقــًا  شــكل 

اإلجــراءات مهنــا اعتبــار أقــى عــدد اسعــات لأنشــطة المزليــة 14 

اسعــة يوميــا مــع حــد أقــى للرعايــة 4 اسعــات يومًيــا ممــا يــرك 

القيــم  تــم معاجلــة  كمــا  الشــخصية.  والرعايــة  كل  واأل للنــوم  وقتــا 

المتطرفــة بتقديــر القيــم الــي تعلــو قيمــة العشــري ال95 بقيمــة 

 .))2011 Abd - Ellatif and Gadalla هــذا العشــري

اإلحــال  اســلوب  باســتخدام  المزليــة  العمــل  اسعــة  تقديــر  تــم 

العام »Generalized Replacement Approach« حيث 

تقــدر اسعــة العمــل باعــة عمــل النــاء العامــات يف األنشــطة 

كان  والــي  مــري  بـــ 14.7جنيــه  تقــدر  والــي  المزليــة25  اخلدميــة 

ميكــن ان تقــوم هبــذا العمــل. 

التكلفــة لــكل نــاشط= عــدد ايــام التغيــب عــن النــاشط* متوســط 

عــدد اسعــات النــاشط اليومــي* أجــر الاعــة )14.7(26. 

ثم تم اجلمع لكل األنشطة حلاب اإلمجايل. 

3 - تكلفــة التخلــف عــن الدراســة لأطفــال: ُيعــاىن األطفــال بصــورة 

اء ماشهداهتــم ومعايشــهتم ألحــداث  مبــارشة وغــر مبــارشة مــن جــرَّ

ُيعــد   .)2006,UNICEF  ;2006,Emry( المــزيل،  العنــف 

التغيــب عــن الدراســة مــن التكلفــة غــر المبــارشة الملموســة، بينمــا 

ُيعــد التخلــف والراجــع يف الدراســة واآلثــار النفســية مــن التكلفــة 

القســم  هــذا  يف  قياهســا.  يتعــذر  والــي  واخلفيــة  الملموســة  غــر 

ســنتطرق فقــط للتكلفــة الــي ميكــن قياهســا وهــي ايــام الغيــاب عــن 

الدراســة والــي ُتعــد نفقــة غــر مبــارشة تكبدهــا األهــل يف اإلنفــاق 

عــى التعليــم وســوف نفصــل الحقــًا يف قســم اآلثــار )اخلفيــة( غــر 

الملموســة عــن اآلثــار األخــرى. 

25  ا نرة اجلهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 2014 نرة السنوية 

إلحصاءات التوظف واألجور واسعات العمل 

26  انظر مرفق التكلفة االقتصادية. 

التغيــب  ايــام   = المســح  عــن  للتغيــب  المبــارشة  غــر  التكلفــة 

يــف  )المصار الــدرايس  اليــوم  تكلفــة  متوســط   * المدرســة  عــن 
27 الدراســة(.  ايــام  عــدد  عــى  المبــارشة  المدرســية 

وقــد احتســبت عــدد ايــام الدراســة يف عــام 2015/2014 بعــدد 

201 يــوم درايس. وجيــب الذكــر هنــا ان االســتمارة لــم توضــح عــدد 

األطفــال الذيــن تغيبــوا ومراحــل تعليمهــم ومصاريــف كٍل مهنــم عــى 

يبيــًا لــكل ارسة.  حــدة، ومــن ثــم ُيعــد التقديــر المذكــور تقر

4 - تكلفــة الوقــت الضائــع: الســيدات الــايئ يتعرضــن للتحــرش 

يــق  والعنــف يف األماكــن العامــة قــد يلجــأن إىل تغيــر طريقهــن لطر

الوقــت  التحــرش.  لتجنــب  يــق  للطر برفيــق  االســتعانة  أو  اطــول 

اإلضــايف الــذي تقضيــه الضحيــة أو مــن يرافقهــا تــم تقديــره بأســلوب 

نفقــة الفرصــة البديلــة. 

الاعــات   = للســيدة  اإلضــايف  للوقــت  المبــارشة  غــر  التكلفــة 

األيــام عــدد   *)14.7( الاعــة  اليوم*أجــر  يف  اإلضافيــة 

الاعــات  للمرافــق=  اإلضــايف  للوقــت  المبــارشة  غــر  التكلفــة 
األيــام28 عــدد   *)12.5( الاعــة  اليوم*أجــر  يف  اإلضافيــة 

الــي  للســيدة  الاعــة  األجــر يف  متوســط  هــو  حيــث 14.7جنيــه 

تعمــل يف نــاشط اخلدمــات المزليــة، بينمــا 12.5جنيــه هــو متوســط 

األجــر يف الاعــة للشــخص )ســيدة أو رجــل( العامــل يف نــاشط 

اخلدمــات المزليــة )حيــث لــم حيــدد البحــث إذا كان المرافــق رجــل 

ام امــرأة(. لــم حيــدد المســح عــدد األيــام الــي تــم هبــا تغيــر المــار 

الــي  للمــرأة  يــوم   100 اســتخدام  تــم  لــذا  برفيــق،  االســتعانة  أو 
تــدرس حالًيــا و110 يــوم خــاف ذلــك. 29

27  انظر مرفق التكلفة االقتصادية. 

28  انظر مرفق التكلفة االقتصادية. 

29  تم افراض ان احلدث تم يف منتصف العام األسبق وحيث ان عدد ايام 

المسح 201 وعدد ايام العمل 220 يف العام تم استخدام 100 يوم 

للدارسن و110 خاف ذلك. 
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

10 - 3 تكلفة العنف على يد 
الزوج أو الخطيب في 12 

شهر السابقين 

تكلفة اخلدمات الصحية

وجتــدر اإلاشرة إىل أن حنــو ربــع النــاء المزوجــات أو المخطوبــات 

عانــن مــن أحــد انــواع العنــف )بــدين، نفــي، جنــي( عــى األقــل 

يف العــام األســبق عــى البحــث مــن الــزوج أو اخلطيــب مُيثلــن حنــو 

5 مليــون وســتمائة ألــف ســيدة. أصيبــت حنــو 43 يف المائــة مــن 

اء حــادث العنــف، أي مــا يعادلــن حنــو 2 مليــون  فــات مــن جــرَّ المعنَّ

المبينــة  اإلصابــات  انــواع  مــن  أكــر  أو  بنــوع  ســيدة،  واربعمائــة 

باجلــدول )10 - 2(. 

اء عنــف الــزوج أو الخطيــب فــي االثنــي عشــر شــهرًا  الجــدول )١٠ - ٢(: أنــواع اإلصابــات التــي تعرضــت لهــا النســاء مــن جــرَّ

الســابقة، وتقديــر عــدد المصابــات فــي المجتمــع، مصــر، 2015 

تقدير عدد المصابات 
في المجتمع

نسبة التعرض من إجمالي 
المصابات* انواع اإلصابة

2,101,713 86 ماشكل نفسية
55,779 2.3 ماشكل يف احلمل
81,698 3.4 قطع أو ثقب أو عضة
574,313 23.8 خدش أو كشط أو كدمات
207,674 8.6 التواء أو خلع
11,397 0.5 حروق
33,561 1.4 إصابة نافذة أو قطع أو شق عميق 
38,396 1.6 ثقب يف طبلة األذن وإصابة يف العن
74,297 3.1 رشوخ أو كسور يف العظام
13,216 0.5 كسور يف األسنان
64,142 2.7 نزيف يف األسنان
18,124 0.8 إجهاض 
138,574 5.8 نزيف

8928 0.4 والدة مبكرة

 * ُيسمح بتعدد اإلجابات

ويشــر اجلــدول )10 - 2( إىل أنَّ مــا يقــرب مــن مليــوين ســيدة تأثــرن 

مــن  المصابــات  ربــع  حنــو  عانــت  بينمــا  احلــدث  اء  جــرَّ مــن  نفســًيا 

خــدوش وكدمــات. وجتــدر اإلاشرة إىل أن النــاء الــايئ عانــن مــن 

إصابــات مرتبطــة حبمــل مثــل مــاشكل احلمــل، إجهــاض، أو والدة 

مبكرة ميثلن 8 يف المائة من المصابات، مبا يقدر بنحو مائي ألف 

ســيدة يف العــام الابــق، نتيجــة عنــف الــزوج. ولــم جتمــع البيانــات 

معلومــات عــن األرضار الــي وقعــت عــى اجلنــن نتيجــة احلــدث. مــن 

إمجــايل المصابــات ســعت حنــو ســتمائة ألــف ســيدة للحصــول عــى 

عــاج مبــا ُيقــدر بنحــو 24.8 يف المائــة مــن المصابــات، وبلــغ تقديــر 

إمجــايل التكلفــة الصحيــة بنحــو 114 مليــون جنيــه يف االثــي عــر 

هشــرًا الماضيــن. 

تكلفة إحال الممتلكات

عنــف  نتيجــة  واســتبدالها  حتطيمهــا  تــم  الــي  الممتلــكات  ُقــدرت 

العــام  يف  جنيــه  مليــون  ومثانــن  واحــد  بنحــو  اخلطيــب  أو  الــزوج 

البحــث.  عــى  األســبق 

تكلفة اإلجراءات القانونية والقضائية

للعنــف  المــرأة  تريــر  هبــا  ينتــر  والــي  المريــة،  للعــادات  نظــرا 

المــزيل )انظــر اجلــدول 6 - 2( تقــل نســبة مــن يســتعن بالســلطات 

المحليــة والقانونيــة يف مواجهــة العنــف المــزيل. فلــم تتعــد نســبة 

فــات مــن  مــن تقدمــن ببــاغ للرطــة 1 يف المائــة مــن إمجــايل المعنَّ

قبــل الــزوج أو اخلطيــب وبلغــت التكلفــة حنــو 7 مليــون جنيــه فقــط. 

ويف المقابــل كانــت نســبة مــن اقمــن دعــوى قضائيــة 0.6 يف المائــة 

وتكلفــن حنــو 44 مليــون جنيــه. 
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تكلفة خدمات المجتمع المحىل

بلغت نســبة االســتعانة خبدمات المجتمع المحى يف بيانات العينة 

فــات مــن قبــل الــزوج أو اخلطيــب،  حنــو 0.1 يف المائــة مــن إمجــايل المعنَّ

بتقديــر تكلفــة ال يتجــاوز ربــع مليــون جنيــه. ويعكــس هــذا الرقــم نــدرة 

فــات إىل خدمــات المجتمــع المحــى ممــا ُيثــر التــاؤل  جلــوء المعنَّ

عمــا إذا كان ذلــك بســبب الثقافــة واألعــراف بعــدم اللجــوء لغربــاء 

ام لعــدم انتــاشر هــذه اخلدمــات ام عــدم معرفــة المجتمــع المحيــط 

خبدماهتا، ويتطلب ذلك مزيد من التحري للوقوف عى األسباب. 

تكلفة دور االستضافة 

الــايئ يركــن مزلهــن حنــو مليــون ســيدة  يقــدر عــدد المزوجــات 

ســنوًيا وذلــك لفــرة تــراوح مــن يــوم إىل ســنة مبتوســط 22.5 يــوم. 

تلجــأ الغالبيــة العظمــى )96.5 يف المائــة( مــن النــاء إىل أهلهــن 

يــات إىل دور اســتضافة  يف حــال تركهــن المــزل، بينمــا تلجــأ األخر

)2.7 يف المائة( وتلجأ حنو 0. 7 يف المائة إىل األصدقاء. اضطررن 

الرغــم  وعــى  لاســتضافة،  امــوال  دفــع  إىل  المائــة  يف   2.3 حنــو 

لــدى األهــل إال أن هنــاك فرصــة النفقــة  مــن عــدم دفــع مقابــل 

البديلــة الــي جيــب حاهبــا. تــم اســتخدام متوســط تكلفــة اليــوم 

لمــن قامــت باللجــوء للمــأوى عــى اإلطــاق يف البحــث وقامــت 

بدفــع مقابــل وذلــك حــى ميكــن حــاب فرصــة النفقــة البديلــة30. 

وبلغــت التكلفــة حنــو نصــف مليــار جنيــه ســنويُا. 

بناًء عى األرقام الابقة جند أن ترك المزل واســتعانة الزوجة بأهلها 

أحد احللول المنترة والي تلجأ إلهيا السيدة لمواجهة عنف الزوج. 

تكلفة أيام العمل الضائعة

ُتعــد تكلفــة أيــام العمــل الــي تــم التغيــب فهيــا نتيجــة حلــادث العنــف 

تكلفــة غــر مبــارشة، وعــى الرغــم مــن حاهبــا هنــا عــى مســتوى 

عــى صاحــب  التغيــب  تأثــر  عــدم جتاهــل  أنــه جيــب  إال  الســيدة 

العمــل بــل وعــى اإلنتاجيــة يف المجتمــع. كمــا جتــدر اإلاشرة هنــا إىل 

فــة وإن لــم تتغيــب عــن العمــل إال ان إنتاجيهتــا  أن الســيدة المعنَّ

 .)2012 Duvvury and Carney( قــد تقــل عــن المتوســط

30  لدى وزارة التضامن االجتماعي 9 مراكز لاستضافة يف 8 حمافظات مهنم 

2 يف االسكندرية حيث تقوم الوزارة بتقديم خدمة االقامة واستاشرات 

نفسية وطبية للمعنفة كل ذلك عى نفقة الوزارة. تقوم الوزارة باستقبال 

عدد 25-50 حالة بالمركز الواحد لمدة 3 أهشر وجتدد حى 6 أهشر او 

كر من سنة البد من وجود قرار جلنة مركزية  سنة ولكن يف حالة التجديد أل

عليا. 

عــن  )العاملــة(  الســيدة  فهيــا  تغيبــت  الــي  األيــام  عــدد  ُقــدرت 

العمــل بنحــو نصــف مليــون يــوم عمــل، بتكلفــة تبلــغ حنــو 27 مليــون 

جنيــه. كذلــك تســبب احلــدث يف غيــاب الــزوج عــن العمــل وُقــدر 

عــدد ايــام تغيــب الــزوج بنحــو مائــي ألــف يــوم عمــل يقــدر بنحــو 14 

مليــون جنيــه. 

تكلفة أيام العمل المزنلية الضائعة

عــدم  إىل  األحيــان  مــن  كثــر  المــزيل يف  العنــف  احــداث  تتســبب 

فــة عــى اداء المهــام المزليــة ســواء لإلصابــة أو  قــدرة الســيدة المعنَّ

تركهــا المــزل، وقــد ختلفــت حنــو 700 ألــف ســيدة عــن اداء المهــام 

المزليــة وُقــدر ذلــك بنحــو 620 مليــون جنيــه يف العــام الابــق 

عــى المســح. 

تكلفة التغيب عن الدراسة لألطفال

اء العنــف  تغيــب اطفــال حنــو 113 ألــف ارسة عــن الدراســة مــن جــرَّ

المــزيل مــن قبــل الــزوج، ســواء إلصابــة األم أو لركهــا المــزل. يفــوق 

عــدد ايــام التغيــب عــن الدراســة حنــو 900 ألــف يــوم درايس بتكلفــة 

تفــوق 960 الــف جنيــه ســنويا )األغلبيــة ترتــاد المــدارس احلكوميــة(. 

اء  وهــذه التكلفــة ال تشــمل مــا تتحملــه الدولــة مــن جانهبــا مــن جــرَّ

هــذا التغيــب مــن خــال دعمهــا للتعليــم احلكومــي، وهــي تكلفــة 

غر حمســوبة يف هذا المســح وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه التكلفة 

هــي فقــط مــا ميكــن قياســه كتأثــر عــى األطفــال ولكــن يتبقــى اآلثــار 

النفســية والــي يتعــذر قياهســا وســنتناول ذلــك بالتفصيــل الحقــًا. 

إمجايل تكلفة العنف المزنيل من قبل الزوج أو اخلطيب

اء اشــد األحــداث  يبلــغ إمجــايل مــا تتكلفــه النــاء وأرسهــن مــن جــرَّ

عنفــُا ســواء مــا يتــم انفاقــه مبــارشة )اجلــدول 10 - 3( وغــر مبــارشة 

)اجلدول 10 - 4( خال العام حنو 1.49 مليار جنيه مري. ويعد 

هــذا عــى أقــل تقديــر حيــث اعتمــد عــى حــدث واحــد وإن يعــد 

األشــد عنًفــا. ولكــن تشــر النتــاجئ إىل أنَّ كل 100 ســيدة مزوجــة / 

خمطوبــة يتعرضــن لنحــو 133 حــادث عنــف ســنويًا مــن قبــل الــزوج 

أو اخلطيــب. إذا تــم حــاب تكلفــة مجيــع هــذه األحــداث فــإن الرقــم 

ســيزايد كثــًرا. 
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اء العنــف علــى يــد الــزوج أو  الجــدول )١٠ - ٣(: تقديــر التكلفــة المباشــرة وأعــداد النســاء حســب الخدمــة المســتخدمة، مــن جــرَّ

الخطيــب فــي االثنــي عشــر شــهرًا الســابقة علــى إجــراء المســح، مصــر، 2015

تقدير عدد النساء مستخدمي تقدير التكلفة انواع التكلفة المباشرة
الخدمة

605 ألف114 مليون جنيهتكلفة اخلدمات الصحية
152 ألف81 مليون جنيهالتكلفة إحال الممتلكات

التكلفة القانونية
والقضائية

7 مليون جنيه
44 مليون جنيه

52 ألف
33 ألف

مليون وستون ألف 585 مليون جنيهتكلفة دور االستضافة 
7 االف 238 ألف جنيهتكلفة خدمة المجتمع المحى

الشــكل )١٠ – ١(: إجمالــي التكلفــة المباشــرة وفقــا لنــوع الخدمــة المســتعملة من قبــل المرأة التي تواجــه العنف على يد 

الزوج أو الخطيب خالل االثني عشــر شــهرا الســابقة على المســح، مصر، 2015

اء العنف على يد الــزوج أو الخطيب  الجــدول )١٠ - ٤(: تقديــر التكلفــة غيــر المباشــرة وأعــداد النســاء واأليــام الضائعــة، من جــرَّ

في االثني عشــر شــهرًا الســابقة على إجراء المســح، مصر، 2015

تقدير األعدادتقدير التكلفة تكلفة غير مباشرة

695 ألف سيدة620 مليون جنيهتغيب السيدة عن العمل المزيل

560 ألف يوم عمل26.9 مليون جنيهتغيب السيدة عن العمل

210 ألف يوم عمل13.7 مليون جنيهتغيب الزوج عن العمل

928 ألف يوم درايس965 ألف جنيهتغيب األطفال عن الدراسة
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الشــكل )١٠ – ٢(: إجمالي التكلفة غير المباشــرة وفقا لنوع الخدمة المســتعملة من قبل المرأة التي تواجه العنف على 

يد الزوج أو الخطيب خالل االثني عشــر شــهرا الســابقة على المســح، مصر، 2015

10-4 تكلفة عنف أفراد العائلة 
والبيئة المحيطة

خبــاف العنــف الــذي قــد تواجهــه المــرأة المزوجــة مــن الــزوج أو 

دائرهتــا  حميــط  يف  األفــراد  مــن  لعنــف  النــاء  تتعــرض  اخلطيــب، 

عائلــة  افــراد  أحــد  األشــقاء،  الوالديــن،  أحــد  ســواء  المجتمعيــة، 

يــن. يف ظــل البيانــات  الــزوج، شــخص آخــر مــن العائلــة أو أفــراد آخر

حســب  التكلفــة  فصــل  القســم  هــذا  يف  نســتطيع  لــن  المتاحــة 

المعتــدى إذا تعرضــت المــرأة للعنــف مــن أكــر مــن شــخص، لــذا 

االحتمــاالت.  مجيــع  تشــمل  فالنتــاجئ 

تكلفة اخلدمات الصحية

تعرضــت مــا يفــوق 837 ألــف امــرأة للعنــف مــن قبــل أحــد أفــراد 

العائلــة أو البيئــة المحيطــة هبــا خــال العــام الابــق للبحــث، حنــو 

40 يف المائــة مــن احــداث العنــف تصــل إىل درجــة اإلصابــة والــي 

حــاالت  مــن  المائــة  يف   13 حنــو  الصحيــة يف  الرعايــة  تتطلــب  قــد 

اإلصابــة. بلغــت التكلفــة الصحيــة الــي تكبدهتــا المصابــات الــايئ 

سعن للخدمة الصحية حنو 19.2 مليون جنيه )اجلدول 10 - 5(. 

اء  عانــت األغلبيــة مــن المصابــات نفســًيا )90 يف المائــة( مــن جــرَّ

اخلــدوش  هــي  إصابــة  نســبة  ثــاين  كانــت  بينمــا  العنــف،  حــادث 

والكدمــات بنســبة ال تتجــاوز 16 يف المائــة مــن إمجــايل اإلصابــات. 

لــم تتعــد اإلصابــات المرتبطــة بالقطــع أو العــض أو العظــام 3 يف 

المائــة، ولــم تتجــاوز األنــواع األخــرى 1 يف المائــة. 

تكلفة إحال الممتلكات

ونظــرا للظــروف المختلفــة لمحيــط العنــف عــن عنــف الــزوج، لــم 

يكــن هنــاك خــارة يف الممتلــكات. 

تكلفة اإلجراءات القانونية والقضائية

فات،  لم تتعد نسبة اللجوء إىل الرطة 2 يف المائة من إمجايل المعنَّ

إبــاغ الرطــة وصفــة  بــن  الربــط  وعــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة 

المعتــدى الحتمــال تعــدد المعتديــن وعــدم معرفــة المتســبب يف 

احلــادث المســتقى عنــه، جتــدر اإلاشرة إىل أن حنــو 30 يف المائــة 

مــن المبلغــات كــن قــد اشــتكن مــن عنــف األشــقاء أو الشــقيقات، 

25 يف المائــة مــن المبلغــات اشــتكن مــن عنــف اشقاء/شــقيقات 

الــزوج وأخــرًا اشــتكت حنــو 25 يف المائــة مــن المبلغــات مــن اعتــداء 

شــخص غريــب. 

حنــو 73 يف  أن  جنــد  باإلبــاغ،  المرتبــط  العنــف  نــوع  وعنــد حتليــل 

المائــة مــن المبلغــات كــن قــد اشــتكن مــن عنــف جســدي مقابــل 

حنــو 39 يف المائــة كــن قــد اشــتكن مــن عنــف جنــي. 31 

كان اللجــوء للقضــاء اقــل نســبة حيــث لــم يتعــد 0.25 يف المائــة، 

كــن قــد اشــتكن مــن عنــف جســدي مــن أرسهتــم أو ارسة الــزوج. 

وبلغــت إمجــايل مــا تكلفتــه النــاء عنــد جلوهئــن إىل الرطــة حنــو 

يبــا يف التكلفــة القضائيــة.  1.04 مليــون جنيــه، وذات القيمــة تقر

31  جيدر اإلاشرة إىل أنَّ لم تتعد نسبة الاجئات للرطة ممن اشتكن من 

عنف جني 2.5 يف المائة من إمجايل المعتدى علهين.  
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تكلفة خدمات المجتمع المحىل

فــات إىل خدمــات المجتمــع المحــى ممــا  النــاء المعنَّ لــم تلجــأ أٍي مــن 

يستلزم المزيد من التقيص عن األسباب عن جتنب الناء الذهاب إلهيا. 

تكلفة دور االستضافة 

اء حــادث العنــف،  يــد عــن 54الــف امــرأة المــزل مــن جــرَّ تركــت مــا يز

الباقيــات  جلــأت  األقــارب  أحــد  إىل  ألــف  اربعــون  حنــو  جلــأ  وبينمــا 

إىل دور االســتضافة. وباســتخدام حــاب النفقــة البديلــة ُقــدرت 

تكلفــة دور االســتضافة لمــن دفعــن ومــن لــم تدفــع؛ قــدرت تكلفــة 

تــرك المــزل بنحــو 25 مليــون جنيــه يف العــام. 

تكلفة أيام العمل الضائعة

اقتــر التغيــب عــن العمــل يف هــذا القســم عــى الضحايــا العامــات 

دون المعتدين، فقد تغيبت ما يزيد إحدى عر الفًا عن العمل مبا 

يــوازى حنــو 190 ألــف يــوم عمــل، بلغــت تكلفهتــم حنــو 7 مليــون جنيــه. 

تكلفة أيام العمل المزنلية الضائعة 

أدى العنف إىل ختلف حنو 59 ألف سيدة عن أداء األعمال المزلية 

والي ُقدرت قيمهتا بنحو 56.6 مليون جنيه )اجلدول 10 - 6(. 

تكلفة التغيب عن الدراسة لألطفال

اء عنــف األفــراد  نظــرا لعــدم وجــود تأثــر مبــارش عــى األطفــال مــن جــرَّ

التأثــر عــى  تناقــص  الــزوج،  احلــال يف عنــف  المحيطــن، كمــا هــو 

حنــو 62  الدراســة  عــن  التغيــب  ايــام  فبلغــت  والتكلفــة  األطفــال 

ألــف يــوم درايس بتكلفــة حنــو 15.5 ألــف جنيــه )اجلــدول 10 - 6(. 

اء عنف أفراد العائلة والبيئة المحيطة في االثني عشــر  الجــدول )١٠ - ٥(: التكلفــة المباشــرة التــي تتكلفهــا الســيدة مــن جــرَّ

شــهرًا الســابقة على إجراء المســح، مصر، 2015

تقدير العددتقدير التكلفة انواع التكلفة 
41.6 ألف سيدة19.2مليون جنيهتكلفة اخلدمات الصحية

------التكلفة إحال الممتلكات
التكلفة القانونية

والقضائية
1.04 مليون جنيه
1.04 مليون جنيه

17.7الف سيدة
ألفي سيدة

54.5 ألف سيدة25.4 مليون جنيهتكلفة دور استضافة 
------تكلفة خدمة المجتمع المحى

اء عنــف أفــراد العائلة والبيئة المحيطــة في االثني  الجــدول )١٠ - ٦(: التكلفــة غيــر المباشــرة التــي تتكلفهــا الســيدة مــن جــرَّ

عشــر شــهرًا الســابقة على إجراء المســح، مصر، 2015

عدد ايام التغيبتقدير التكلفة تكلفة غير مباشرة

59 ألف سيدة56.6 مليون جنيهتغيب السيدة عن العمل المزيل

189 ألف يوم عمل6.8 مليون جنيهتغيب السيدة عن العمل

62 ألف يوم درايس15.5 ألف جنيه تغيب األطفال عن الدراسة

إمجايل تكلفة عنف أفراد العائلة والبيئة المحيطة

تعرض حنو 3.2 يف المائة من الناء للعنف من أحد أفراد العائلة 

أو البيئــة المحيطــة، وبلــغ عــدد احلــوادث يف العــام الابــق للبحــث 

حنــو 2.9 مليــون حادثــة أي مــا يعــادل حنــو 11 حادثــة بــن كل مائــة 

امــرأة. بلــغ إمجــايل مــا تكبدتــه المــرأة نتيجــة مــا تعرضــت لــه مــن عنــف 

افــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة يف عــام حنــو 110 مليــون جنيــه. 

10-5 تكلفة العنف في األماكن 
العامة:

تقــى البحــث عــن العنــف الــذي قــد تواجهــه المــرأة يف العمــل 

والــاشرع،  العامــة  والمواصــات  التعليميــة  والمؤســات 

هــذه  مــن  كل  يف  المــرأة  تكبدهتــا  الــي  التكلفــة  عــن  وســنفصل 

التكلفــة.  هــذه  إمجــايل  سنحســب  ثــم  األماكــن 
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10-5-1 مكان العمل

النســب  مــن  العمــل  ســوق  يف  المريــة  المــرأة  ماشركــة  ُتعــد 

المنخفضــة ولكــن ثابتــة عــر الزمــن، حيــث تصــل النســبة إىل3223.1 

نســبة  وتبلــغ   )2013  Assaad and Kraft(  2012 عــام 

المشــتغات إلمجــايل حجــم المجتمــع مــن النــاء 13.2 يف المائــة 

 .)2013  Assaad and Kraft(

اجلدير بالذكر ان غالبية العامات يف الفئة العمرية 15 - 64 ميلن 

للعمــل بأجــر بشــكل رســمي وخاصــة يف القطــاع احلكومــي والعــام 

وتناســب  العمــل  وتناســب مواعيــد  العمــل  االســتقرار يف  حيــث 

القطــاع  بأجــر يف  العامــات  نســبة  بلغــت  وقــد  اإلجــازات،  نظــام 

احلكومــي والعــام 52 يف المائــة يف 2012 مــن إمجــايل المشــتغات 

 .)2015  Hendy(

ورغــم ان البحــث ال هيــدف لدراســة القــوة العاملــة لــدى النــاء 

إال ان النتاجئ جاءت مقاربة لدرااست سوق العمل المتخصصة، 

حيــث بلغــت نســبة العامــات 14.5 يف المائــة مــن إمجــايل النــاء 

يــة 18 - 64، وبلغــت نســبة العامــات بأجــر القطــاع  يف الفئــة العمر

احلكومــي والعــام حنــو 54 يف المائــة. 

وعــى الرغــم ممــا قــد تعانيــه النــاء رائــدات األعمــال أو العامــات 

حلاهبــن مــن عنــف يف عملهــن حيــث بلغــت نســبة مــن تعرضــن 

بيهنــن لعنــف جنــي أو جســدي أو نفــي 7.1 يف المائــة و6.25 

بالمقارنــة  كانــت صغــرة  أعدادهــن  إال  الرتيــب،  عــى  المائــة  يف 

بالعامــات بأجــر، حيــث عانــت مهنــن حنــو 24 ألــف ســيدة عاملــة 

مقابــل 96الــف ســيدة تعمــل بأجــر ميثلــن 3.2 يف المائــة مــن إمجــايل 

العامــات بأجــر. اجلديــر بالذكــر أن رغــم عــدم معانــاة الــايئ يعملــن 

بــدون أجــر لــدى الغــر مــن أي عنــف كانــت النســبة بــن العامــات 

لــدى األرسة بــدون أجــر 4.5 يف المائــة مبــا يناظــر حنــو 18.5 ألــف 

ســيدة )اجلــدول 10 - 7(. 

32  هذه النسبة حسب تعريف السوق للفئة العمرية 15 – 64 سنة.

فــات فــي  الجــدول )١٠ - ٧(: تقديــر نســب وأعــداد المعنَّ

مــكان العمــل حســب حالــة العمــل فــي االثنــي عشــر شــهرًا 

الســابقة علــى إجــراء المســح، مصــر، 2015

حالة العمل

فات  نسبة المعنَّ
جسديًا أو نفسيًا 

أو جنسيًا
في المائة

تقدير أعداد 
فات المعنَّ

)سيدة(

96 ألف 3.2تعمل بأجر نقدي
صاحبة عمل وتستخدم 

3.5 ألف7.1آخرين

تعمل حلاهبا وال 
21.5 ألف6.25تستخدم أحد

تعمل لدى االرسة بدون 
18.5 ألف4.5أجر

139.6الف3.7اإلجمالي

الشــكل )١٠ – ٣(: تقديــر عــدد النســاء الالئــي تعرضــن 

للعنــف وفقــا للحالــة الوظيفيــة خــالل االثنــي عشــر شــهرًا 

الســابقة علــى المســح، مصــر، 2015

هــذا وقــد اقتــر هــذا الفصــل يف االســتمارة عــى حــاب التكلفــة 

للعامــات بأجــر، وعــى الرغــم مــن تعرضهــن للعنــف إال أن هــذا لــم 

يكبدهــن أي تكلفــة ظاهــرة عــى األقــل. ومــن األهميــة ان نذكــر ان 

أحــد جوانــب هــذه التكلفــة غــر الظاهــرة التخــي عــن العمــل، فقــد 

ذكــرت إحــدى العامــات اهنــا اســتقالت نتيجــة للتعــرض للعنــف33.

 

33  ال تسمح وجود ماشهدة واحدة المزيد من التقيص واالستنتاج.
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مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

10-5-2 المؤسسات التعليمية

نظًرا لتغطية العينة الفئة العمرية )18 - 64 سنة( لم تتجاوز نسبة من 

يدرسن حالًيا أو درسن خال العام المايض )غالبًا يف المرحلة اجلامعية( 

6.5 يف المائة من إمجايل العينة. ُسلت الفتيات عن التحرش اجلني 

يف المؤسات التعليمية، وقد ذكر حنو 1.3 يف المائة اهنن قد تعرضن 

للتحــرش اجلنــي، ولكــن غالبيهتــن تعرضــن مــن قبــل غريــب 65.8 يف 

المائــة مقابــل 34.2 يف المائــة مــن زميــل ويف اماكــن حميطــة بالمؤسســة 

التعليمية 83.8 يف المائة مقابل 16.2 يف المائة يف المؤسسة ذاهتا. 

االســتعانة  أو  إصابــات  أي  عــن  اإلبــاغ  عــدم  مــن  الرغــم  وعــى 

بعــض  غيــاب  يف  تســبب  قــد  التحــرش  هــذا  أن  إال  بالرطــة 

الطالبات عن المدرسة أو اجلامعة وتغير مار الطريق للبعض، 

أيًضــا.  يــق  للطر مبرافقــن  وباالســتعانة  بــل 

متوســط  كحاصــل رضب  الدراســة  عــن  التغيــب  تكلفــة  تقديــر  تــم 

مصاريــف اليــوم الــدرايس34 يف عــدد أيــام التغيــب للفتيــات الــايئ 

تعرضن للعنف، وقد بلغت التكلفة حنو 15 ألف جنيه فقط. بينما 

بلغــت تكلفــة تغيــر الطريــق أو االســتعانة برفيــق حنــو 2 مليــون جنيــه. 

وجتدر اإلاشرة إىل أنه عى الرغم مما يبدو من صغر التكلفة، إال أنَّ حنو 16 

ألف فتاة يف الفئة العمرية 18 سنة فأكر قد عانت يف عام واحد فقط 

من التحراشت يف حميط المؤسسة التعليمية، ويعد ذلك تقدير أقل من 

الواقع والذي قد ختجل فيه الفتيات عن اإلباغ، باإلضافة إىل عدم اشتمال 

البحث الفتيات األصغر عمًرا والايئ قد يعانن أيًضا من التحرش. 

10-5-3 المواصالت العامة

تعرض حنو 6.6 يف المائة من الناء ميثلن ما يزيد عن 1.7مليون امرأة 

من التحرش بأنواعه يف المواصات العامة يف العام الابق للبحث؛ 

عــاىن حنــو نصــف مليــون مــن إهانــات وترهيبــات لفظيــة، بينمــا عــان حنــو 

فات  660 ألف سيدة من حترش جني35 بينما بلغ تقدير عدد المعنَّ

34  لم جتمع بيانات المصاريف الدراسية لمن يذهن للمدرسة ولكن مجعت 

مصاريف المسح ألطفال الماشركة بصفة عامة، ومن ثم تم استخدام 

المتوسط العام.

35  20 يف المائة من الايت اشتكن من العنف يف المواصات لم يبلغن عن نوع العنف.

جسدًيا يف المواصات حنو المائي ألف سيدة يف العام المنرم. 

نســبة  أن  إال  المواصــات  يف  عانــن  الــايئ  نســبة  ارتفــاع  رغــم 

اء احلــادث لــم تتعــد 0.2 يف المائــة  االســتعانة بــأي خدمــات مــن جــرَّ

مــن المتحــرش هبــن بتكلفــة مبــارشة بلــغ حنــو مليــون ونصــف جنيــه. 

بينمــا تقلصــت االســتعانة باخلدمــات الرطيــة، جنــد أن النــاء اجتهــن 

إىل حلول أخرى لتجنب التحرش مثل اختاذ مار اطول أو االستعانة 

فات  برفيق بتكلفة غر مبارشة36 بنسبة بلغت  5.6 يف المائة من المعنَّ

بتكلفــة بلغــت 234 مليــون جنيــه. بينمــا اضطــر حنــو 2.8 يف المائــة مــن 

الــايئ يدرســن للتغيــب عــن الدراســة بتكلفــة حنــو 45 ألــف جنيــه وحنــو 

ألــف جنيــه لتغيــب اطفالهــا عــن الدراســة. هــذا وقــد بلغــت تكلفــة 

التخلــف عــن األعمــال المزليــة حنــو 4.5 مليــون جنيــه، بينمــا بلغــت 

التكلفــة اإلمجاليــة حنــو 241 مليــون جنيــه )اجلــدول 10 - 8(. 

الجــدول )١٠ - ٧(: تقديــر التكلفــة التــي تتكلفها النســاء من 

اء العنــف فــي المواصالت، مصــر، 2015 جــرَّ

 تقدير أعداد 
السيدات 
فات المعنَّ

تقدير قيمة 
التكلفة 

)جنيه مصري(
 نوع التكلفة 

التكلفة المباشرة

1.7الف امرأة 1.54 مليون جنيه
تكلفة االستعانة 
خبدمات صحية 

وقانونية وقضائية
التكلفة غير المباشرة

97 ألف امرأة 234 مليون جنيه تكلفة تغير المار 
واالستعانة برفيق 

للطريق

1.5 ألف ارسة ألف جنيه تكلفة تغيب األطفال 
عن الدراسة

8.8 ألف امرأة 45.8 ألف جنيه تكلفة تغيب المرأة عن 
الدراسة

14.8 ألف 
امرأة / 17.78 
ألف يوم عمل 

مزيل

4.76 مليون جنيه تكلفة تغيب المرأة عن 
األعمال المزلية

1.72 مليون 
امرأة

241 مليون جنيه إجمالي التكلفة

36  تم تقدير الوقت اإلضايف باستخدام طريق اإلحال كما يف األقام 

الابقة، باستخدام متوسط أجر الاعة لمقدمي اخلدمات المزلية.
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نســبة  ارتفــاع  مــن  الرغــم  فعــى  حبــذر،  األرقــام  هــذه  حتليــل  وجيــب 

الضحايــا، جنــد عــدم وجــود مــؤرشات لاســتعانة بــأي خدمــات مبــا يف 

ذلــك الرطــة، بــل واختــاذ احللــول البديلــة والــي تبــن اهنــا مكلفــة مثــل 

تغير المار أو عدم الذهاب الدراسة، بل بلغ األمر لتوقف حنو 11 

يف المائــة مــن ضحايــا التحــرش الــايئ يدرســن عــن الدراســة، وســيأيت 

التفصيــل يف ذلــك الحًقــا عنــد دراســة اآلثــار المرتبــة عــى العنــف. 

10-5-4 الشارع

وصلــت نســبة النــاء الــايئ تعرضــن للمضايقــات يف الــاشرع إىل 9.6 

يف المائــة ميثلــن مــا يقــرب مــن مليــوين ونصــف امــرأة. وكمــا هــو احلــال يف 

التحــرش يف المواصــات فإنــه عــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الــايئ يعانــن 

منــه إال ان التصــدي لــه باختــاذ اي اجــراءات كان شــبه معــدوم. 

كان ابلــغ األثــر عــى النــاء نفســًيا فانعكــس ذلــك عــى تغيهبــن عــن 

الدراسة أو العمل أو األعمال المزلية. 

بلــغ إمجــايل التكلفــة 329 مليــون، يرجــع بعضهــا لعــدم اداء األعمــال 

المزليــة )14.4 مليــون جنيــه(، ومــرة أخــرى اختــذن العديــد مــن 

االســتعانة  أو  يــق  الطر تغيــر  حــل  امــرأة(  266الــف  )حنــو  النــاء 

برفيــق بتكلفــة حنــو 312 مليــون جنيــه. 

وكمــا ذكرنــا مســبًقا تضعــف نســب االســتعانة باخلدمــات القانونيــة 

عــن  النــاء  وتغيبــت  جنيــه،  مليــون   1.88 التكلفــة  تتعــد  فلــم 

جنيــه  و17.8الــف  جنيــه  ألــف   745.5 بتكلفــة  والدراســة  العمــل 

عــى الرتيــب )اجلــدول 10 - 9(. 

اء العنف في الشارع، مصر، 2015 الجدول )١٠ - ٩(: تقدير التكلفة التي تتكلفها النساء من جرَّ

تقدير عدد األيام 
المفقودة

تقدير عدد النساء تقدير التكلفة
)جنيه مصري(

انواع التكلفة

التكلفة المباشرة
ال يوجد بيان 5.2 ألف  1.88 مليون جنيه تكلفة االستعانة خبدمات صحية وقانونية 

وقضائية
التكلفة غير المباشرة

ال ينطبق 266 ألف امرأة تكلفة تغير المار واالستعانة برفيق للطريق 312مليون جنيه
15.9 ألف يوم درايس 3.9 ألف امرأة 17.8 ألف تكلفة تغيب المرأة عن الدراسة

11.4 ألف يوم عمل 3 االف امرأة 745.5 ألف جنيه تكلفة تغيب المرأة عن العمل
136.5 ألف يوم عمل 

مزيل
17.66 ألف امرأة 14.4 مليون جنيه تكلفة تغيب المرأة عن األعمال المزلية

2.49 مليون امرأة 329مليون جنيه إجمالي التكلفة

عــى الرغــم ممــا قــد يظهــر مــن البيانــات مــن صغــر حجــم التكلفــة 

اء العنــف يف األماكــن العامــة )571  الــي تتكبدهــا المــرأة مــن جــرَّ

يتجــاوز  تقديــر  اقــل  عــى  المعرضــات  عــدد  ان  إال  مليــون جنيــه( 

يعــد احليــاء واخلجــل خاصــة يف  امــرأة ســنوًيا، حيــث  4.5 مليــون 

العمــل والمؤســات التعليميــة أحــد المعوقــات يف اإلبــاغ، ومــن 

ثــم يصعــب تقديــر الرقــم الفعــي. 

فات في مصر في األماكن العامة، مصر، 2015 الجدول )١٠ - ١٠(: تقدير أعداد ونسب المعنَّ

فات في  نسبة المعنَّ
األماكن العامة فات تقدير أعداد المعنَّ العنف في األماكن العامة

%3.7 153,4 ألف امرأة العنف بالعمل*
%1.3 16.2الف امرأة العنف يف المؤسات التعليمية**
%9.6 2.49 مليون امرأة العنف يف الاشرع
%6.6 1.72 مليون امرأة العنف يف المواصات العامة
%16.9 4,38 مليون امرأة اإلجمالي

 * من إمجايل المشتغات

** من إمجايل الايئ كن يدرسن يف العام الابق 



١٥٠  |     الفصل العاشر: العنف المتعدد ضد المرأة

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي مصر 2015

10-6 عواقب العنف

المبــارشة  الملموســة  التكلفــة  دراســة  تــم  الابقــة  األقــام  يف 

ولكــن  قياهســا،  ميكــن  والــي  المــرأة  للعنــف ضــد  المبــارشة  وغــر 

الملموســة  غــر  المبــارشة  غــر  والتكلفــة  الممتــدة  اآلثــار  هنــاك 

والــذي يصعــب قياهسمــا، ســواء لصعوبــة مهنجيــة القيــاس يف ظــل 

البيانــات المتاحــة أو لعــدم وجــود مهنجيــة موحــدة لقيــاس هــذه 

المختلفــة.  الظــروف  القادمــة يف ظــل  الســنوات  عــى  اآلثــار 

10-6-1 اآلثار على المرأة

فيمتــد  البدنيــة  الصحــة  عــى  فقــط  يؤثــر  ال  المــرأة  ضــد  العنــف 

ليشــمل الصحة النفســية والصحة اجلنســية، بل والصحة اإلجنابية، 

وينعكس هذا عى المرأة يف عملها وأرسهتا وعاقاهتا مع اآلخرين 

 WAVE 2014( وقــد تقــر فــرة اآلثــار أو متتــد لتصبــح آثــار مزمنــة

وشــدة  وتكــرار  تعــدد  مــع  حــدة  اآلثــار  تــزداد  وقــد   .)UNFPA

التعــرض للعنــف. وكان مــن الــروري التطــرق لبعــض هــذه اآلثــار 

وتناولهــا بقــدر مــن التفصيــل يف هــذا المســح. 

اآلثار النفسية

اآلثــار  الــي ال نســتطيع قياهســا بصــورة مبــارشة  اآلثــار  مــن أعظــم 

والــي  تكلفهتــا  حبــاب  المتاحــة  البيانــات  تســمح  لــم  النفســية. 

قــد تنعكــس عــى األداء واإلنتاجيــة يف العمــل أو داخــل المــزل أو 

اإلصابــة بأمــراض نفســية37 ولكــن جتــدر اإلاشرة إىل أن مــن إمجــايل 

اء العنــف المــزيل أو  2,6 مليــون مصابــة يف العــام الابــق مــن جــرَّ

يــن، ابلــغ حنــو2.29 مليــون ســيدة مهنــن عــن معاناهتــا  مــن افــراد آخر

نفســًيا مــن احلــدث بنســبة تصــل إىل حنــو 8.8 يف المائــة مــن إمجــايل 

يــة 18 - 64. متثــل هــذه النســبة حنــو28 يف  النــاء يف الفئــة العمر

المائــة  حنــو 41.6 يف  إىل  النســبة  وترتفــع  المصابــات،  مــن  المائــة 

)اجلــدول  أكــر  أو  اماكــن  ثاثــة  يف  للعنــف  النــاء  تعرضــت  إذا 

 .)11 - 10

37  عى الرغم من اشتمال االستمارة عى اسئلة خاصة بالصحة النفسية إال 

ان ال ميكن اجلزم مبارشة بالعاقة السببية بن العنف واإلصابة.  

الجدول )١٠ - ١١(: تقدير أعداد ونسب المصابات نفسًيا حسب تعدد اماكن التعرض للعنف، مصر، 2015

تقدير نسبة 
المصابات نفسًيا من 

فات المعنَّ
)في المائة(

تقدير عدد المصابات نفسًيا فات تقدير عدد المعنَّ تعدد أماكن العنف

28.4 1.623 مليون سيدة 5.711 مليون سيدة تعرضن للعنف يف جهة واحد*

25.3 375.6 ألف سيدة 1,482 مليون سيدة تعرضن للعنف يف جهتن*

41.6 288.6 ألف سيدة 694.5 ألف سيدة تعرضن للعنف يف ثاث جهات* 
أو أكر

28 2.288 مليون سيدة 7.888مليون سيدة اإلجمالي

 * تشــر جهــات التعــرض للعنــف إىل العنــف مــن قبــل الــزوج أو اخلطيــب، أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة، يف العمــل، يف المؤسســة 

التعليميــة، يف المواصــات العامــة، وأخــًرا يف الــاشرع. 

اشــتمل البحــث عــى اســئلة قامئــة عــى SQR - 20 )انظــر قســم 

4 - 1 - 3( خاصة بالصحة النفســية لإلناث ضم 18 ســؤال حول 

المــاشكل النفســية الــي عانــت مهنــا خــال الهشــر المــايض مثــل 

اإلصابــة بالصــداع وضعــف الهشيــة والنــوم وفقــد الهشيــة والرغبــة 

يف البــكاء وعــدم الشــعور بالســعادة واإلجهــاد وعــدم القــدرة عــى 

احلركة، التذكر، اختاذ قرارات، التعبر، بل الرغبة يف االنتحار. وعى 

الرغــم مــن هــذه األســئلة جتــدر اإلاشرة إىل عــدم قدرتنــا بالبيانــات 

المتاحــة وباألاسليــب الوصفيــة مــن اســتنتاج عاقــة ســببية مبــارشة 

بــن العنــف وهــذا المقيــاس للصحــة النفســية للســيدات، إال ان 

هــذا ال مينــع مــن دراســة وجــود ارتبــاط بــن اإلثنــن. 

تــم حــاب مقيــاس مبــارش وبســيط ميثــل نســبة إمجــايل38 اإلجابــة 

بنعــم عــى اإلصابــة باألعــراض النفســية الابــق ذكرهــا، حيــث ميثــل 

38  المؤرش ميثل إمجايل نسبة اإلجابة بنعم عى إمجايل عدد األسئلة )18(. 
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الصفــر عــدم اإلصابــة بــأٍي مهنــا بينمــا ميثــل 100 يف المائــة اإلصابــة 

هبــا مجيًعــا. 

يشــر اجلــدول )10 - 12( إىل متوســط نســبة اإلصابــة باألعــراض 

النفســية الــي ُســئلن عهنــا حســب عــدد جهــات التعــرض للعنــف 

يــف. ياحــظ مــن اجلــدول ارتفــاع عــدد المــاشكل  كمــا ســبق التعر

بصــورة معنويــة39 الــي يشــتكن مهنــا مــع التعــرض للعنــف يف مــكان 

واحــد )26.1 يف المائــة مقابــل 24.2 يف المائــة لــايئ لــم يتعرضــن( 

ويســتمر ارتفــاع عــدد األعــراض الــي تشــتكي مهنــا المــرأة مــع تعــدد 

اجلهــات الــي تتعــرض خالهــا للعنــف لتصــل يف المتوســط إىل حنــو 

58 يف المائة من األعراض المطروحة يف االستمارة عندما تتعرض 

المــرأة للعنــف يف مخســة جهــات. 

ــر عــدد النســاء الالئــي يعانيــن مــن  الشــكل )١٠ – ٤( تقدي

مشــاكل نفســية بحســب الموقــف الــذي تعرضــن فيــه 

للعنــف، مصــر، 2015

39  تم استخدام حتليل التباين الستنتاج االرتفاع المعنوي يف متوسط 

اإلصابات حسب تعدد التعرض للعنف، وكانت النتاجئ معنوية مبستوى 

معنوية 0.01

الجــدول )١٠ - ١٢(: متوســط نســبة اإلصابــة بالمشــاكل 

ــف، مصــر، 2015 النفســية حســب تعــدد جهــات العن

متوسط نسبة اإلصابة 
بالمشاكل النفسية

)في المائة(

تعدد جهات العنف خالل 
العام

24.2 لم يتعرضن خال العام
26.1 جهة واحد
27.2 جهتن
36.7 ثاثة جهات
40.5 اربعة جهات
58.7 مخسة جهات

اآلثار عىل احلمل

اهــم  مــن  اإلجنابيــة  صحهتــا  عــى  المــرأة  ضــد  العنــف  تأثــر  يعــد 

مــن  مزلًيــا  فــات  المعنَّ النــاء  فتعــاين  دراســهتا،  تــم  الــي  اآلثــار 

خطــر إجنــاب طفــل ناقــص الــوزن 16 يف المائــة اعــى مــن نظراهئــن 

 UNFPA( فــات، وتتضاعــف لدهيــن فــرص اإلجهــاض غــر المعنَّ

 .)2014  WAVE

تعرضهــن  عــن  أبلغــن  الــايئ  نســب  يوضــح   )13  -  10( اجلــدول 

المبكــرة  الــوالدة  أو  الزيــف  أو  اإلجهــاض  أو  احلمــل  يف  لمــاشكل 

ســواء يف العــام المــايض أو خــال حياهتــن، يشــر اجلــدول ان حنــو 

206 ألــف ســيدة تعرضــن لمخاطــر باحلمــل خــال العــام الابــق 

اء عنــف الــزوج، وعانــت حنــو 245 ألــف ســيدة خــال حياهتــا  مــن جــرَّ

مــن خماطــر باحلمــل نتيجــة لعنــف الــزوج. 

ــي  ــاء الالئ ــب النس ــداد ونس ــر أع ــدول )١٠ - ١٣(: تقدي الج

عانيــن فــي حملهــن نتيجــة لعنــف الــزوج 

الفترة المرجعية 
للتعرض لعنف 

الزوج

تقدير عدد 
النساء

نسبة النساء الالئي 
عانين في حملهن من 
فات من  إجمالي المعنَّ

الزوج

خال العام 
المايض

206الف 
3.7%سيدة

245.3الف خال حياهتن
2.5%سيدة

ورغــم عــدم وجــود عاقــة ســببية ميكــن اســتنتاجها مــن البيانــات 

ناقــيص  اطفــال  إجنــاب  أو  واإلجهــاض  الــزوج  عنــف  بــن  المتاحــة 

الوزن، إال أن اجلدول )10 - 14( يشر لوجود اختاف معنوي يف 
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نســب حــدوث إجهــاض )أو إجنــاب طفــل ميــت( أو إجنــاب طفــل 

لعنــف  خــال حياهتــن  تعرضــن  الــايئ  النــاء  بــن  الــوزن  ناقــص 

)او  اإلجهــاض  نســب  ترتفــع  يتعرضــن، حيــث  لــم  والــايئ  الــزوج 

 40.1( يــات  باألخر مقارنــة  فــات  المعنَّ بــن  ميــت(  طفــل  إجنــاب 

يف المائــة مقارنــة بـــ36.3 يف المائــة(، ونســب إجنــاب طفــل ناقــص 

الــوزن 7.3 يف المائــة و5.3 يف المائــة عــى الرتيــب. 40 

الجــدول )١٠ - ١٤(: تقديــر نســب النســاء الالئــي عانيــن من 

إجهــاض أو أنجبــن اطفــال ناقصــي الــوزن خــالل حياتهن

التعرض لعنف 
الزوج خالل 

حياتهن

نسبة حدوث 
إجهاض أو إنجاب 

طفل ميت***

نسبة إنجاب 
طفل ناقص 

الوزن***

7.3%40.1%تعرضن

5.3%36.3%لم يتعرضن

النســبة بناًء عى هل حدث ام ال بن من ســبق لهن احلمل وليس 

حســب عدد مرات احلمل. 

*** هنــاك اختــاف معنــوي عنــد مســتوى معنويــة 0.001 بــن 

مــن تعرضــن ومــن لــم تتعــرض، باســتخدام اختبــار كا2. 

الشــكل )١٠ – ٥(: تقديــر نســبة النســاء الالئــي تعرضــن 

لإلجهــاض او أنجبــن اطفــال ناقصــي الــوزن خــالل حياتهــن، 

مصــر، 2015

40  يرجع عدم جزمنا بالعاقة السببية ان قد يكون اإلجهاض هو سبب 

العنف وليس نتيجة له.

التوقف عن الدراسة والعمل

عنــف  بســبب  الدراســة  أو  العمــل  تــرك  عــى  المــرأة  اجبــار  يعــد 

المقربــن مهنــا )ســواء األب أو الــزوج( أو كنتيجــة لتعرضهــا للعنــف 

يف األماكــن العامــة مــن اهــم اآلثــار عــى المــدى البعيــد. ذكــر حنــو 

4.7 يف المائــة مــن النــاء اهنــن ُمنعــن مــن العمــل مــن قبــل الــزوج 

خــال حياهتــن ضــد رغبهتــن، ورغــم ان عــدم عمــل النــاء ال يعــىن 

بالــرورة ممارســة عنــف ضدهــا ولكــن هنــا نشــر انــه ضــد رغبهتــن 

/جنســية ضدهــا.  نفســية   / بدنيــة  مبمــاراست  اقرانــه  وإمكانيــة 

وتشــر بيانــات المســح )اجلــدول 10 - 15( ان نســبة الممنوعــات 

فــات 3.2 يف المائــة لرتفــع النســبة إىل  مــن العمــل مــن غــر المعنَّ

فــات41. وقــد بــن المســح ان العنــف مــن  9.8 يف المائــة بــن المعنَّ

قبــل الــزوج ازداد بــن الســيدات المعتمــدات مادًيــا عــى ازواجهــن 

)انظــر اجلــدول 6 - 7، اجلــدول 6 - 8(، ممــا يشــر ان منــع المــرأة مــن 

العمــل قــد يشــكل حلقــة مســتقبلية مــن العنــف. 

ــي  ــاء الالئ ــداد النس ــب وأع ــر نس ــدول )١٠ - ١٥(: تقدي الج

منعــن عــن العمــل مــن قبــل الــزوج فــي حياتهــن حســب 

تعرضهــن للعنــف، مصــر، 2015

التعرض للعنف

نسبة الالئي 
منعن عن 

العمل )في 
المائة(

تقدير العدد

فات من قبل  معنَّ
الزوج يف العام 

المايض

552.9 ألف سيدة9.8

غر معنفات من 
قبل الزوج يف العام 

المايض

594.9 ألف سيدة3.2

1.148 مليون 4.7اإلجمالي
سيدة

كر حتفظًا قد ال يقبل  ه يف المجتمعات األ وجتب اإلاشرة هنا إىل أنَّ

الرجــل يف األرسة عمــل المــرأة بدافــع اخلــوف مــن تعرضهــا للتحــرش 

ســواء يف العمــل أو المواصــات العامــة أو حــى يف الــاشرع. 

كمــا قــد يــؤدى العنــف ضــد المــرأة يف األماكــن العامــة إىل توقــف 

الدراســة  عــن  توقفــن  مــن  المســح  يقــدر  الدراســة،  عــن  فتيــات 

يــة 18 - 24  بســبب تعرضهــن للتحــرش لمــن هــم يف الفئــة العمر

41  باستخدام اختبار كا2، الفارق معنوي ذو داللة، عند مستوى معنوية 0.01 
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عــام بنحــو 16.600 فتــاة، وهــو رقــم يســتدعى الوقــوف عــى ظاهــرة 

التحرش يف الاشرع والمواصات العامة. 

يعملــن  الــايئ  الســيدات  أن  إىل   )16  -  10( اجلــدول  ويشــر 

والفتيــات الــايئ يدرســن أكــر تعرضــًا للعنــف والتحــرش يف األماكــن 

كــن يدرســن  الــايئ  الفتيــات  مــن  المائــة  العامــة حيــث 39.4 يف 

وقــت البحــث تعرضــن للتحــرش، وهــي نســبة تســتدعي االنتبــاه 

حيــث أن هــؤالء الفتيــات معرضــات للتوقــف عــن التعليــم وفقــدان 

الرغبــة يف الدخــول لســوق العمــل. 

ــر نســب وأعــداد النســاء الالئــي تعرضــن للتحــرش فــي األماكــن العامــة حســب حالــة العمــل /  الجــدول )١٠ - ١٦(: تقدي

الدراســية، مصــر، 2015

اإلجمالي  لم يتعرضن للعنف في 
األماكن العامة

تعرضن للعنف في األماكن 
العامة

حالة العمل / 
تقدير أعداد الدراسية

النساء

النسبة 
)في 
المائة(

تقدير أعداد 
النساء

النسبة 
)في 
المائة(

تقدير أعداد 
النساء

النسبة 
)في 
المائة(

21.218 مليون 100 18.858 مليون 88.9 2.360مليون 11.1 ال يعملن حالًيا

3.811مليون 100 3.158مليون 82.9 653 ألف 17.1 يعملن حالًيا

922.5 ألف 100 559.5الف 60.6 363 ألف 39.4 يدرسن حالًيا

الشــكل )١٠ – ٦(: تقديــر نســب وأعــداد النســاء الالئــي 

تعرضــن للتحــرش فــي األماكن العامة حســب الحالة العملية 

/ الدراســية، مصــر، 2015

 

10-6-2 اآلثار على األطفال

قــد يتأثــر األطفــال مبــارشة عنــد رؤيهتــم لعنــف األب جتــاه األم، وقــد 

فــة ذاهتــا لهــم والــذي يعكــس مــا  يتأثــروا نتيجــة لمعاملــة األم المعنَّ

المنســية يف هــذه  الضحيــة  الطفــل  تعانيــه هــي شــخصًيا. وميثــل 

 UNICEF( يتأثــر يف صمــت  والــذي   )2006  Emry( العاقــة 

مــزل عنيــف لصعوبــة  نــأ يف  الــذي  الطفــل  ويتعــرض   .)2006

 .Graham-Bermann et al( التكيــف خــال حياتــه أكــر يف 

2010((، ومــن هنــا كان مــن األهميــة التعــرض لهــذا التأثــر غــر 

الملمــوس يف هــذا المســح. 

يف ظــل البيانــات المتاحــة والــي اشــتملت عــى اســئلة مبــارشة لــأم 

عــن تأثــر األطفــال بأحــداث عنــف الــزوج ســواء يف العــام المــايض 

فــات مــن قبــل  أو خــال حياهتــا، أبلغــن 10.5 يف المائــة مــن المعنَّ

الــزوج عــن تأثــر اطفالهــن نفســًيا و7.4 يف المائــة عــن تأثــر أطفالهــن 

دراســًيا، وعنــد إعــادة الســؤال للمعنفــات مــن قبــل الــزوج خــال 

حياهتــن ارتفعــت األعــداد رغــم اخنفــاض النســب42 )اجلــدول 10 

 .)17 -

42  ويرجع ذلك إىل نسيان األم آلثار العنف عى أطفالها إذا كان احلدث منذ 

زمن بعيد. 
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الجدول )١٠ - ١٧(: تقدير أعداد ونسب األمهات الالئي عانى أطفالهن نتيجة لعنف الزوج، حسب األثر، مصر، 2015

نوع التأثير
 تعرضن لعنف الزوج خالل العام 

تعرضن لعنف الزوج خالل حياتهنالماضي

النسبة )في تقدير عدد األمهات
النسبة )في تقدير عدد األمهاتالمائة(

المائة( 

537.96.6 ألف456.510.5 ألفالتأثر النفي

338.74.1 ألف323.57.4 ألفالتأثر دراسًيا

وقــد ينعكــس عنــف الــزوج عــى ســلوك األطفــال، فينتاهبــم اخلــوف 

واالكتئــاب، أو قــد يصبحــوا أكــر عنًفــا )Emry 2006(. ويشــر 

الطفــل  عــى ســلوك  اآلثــار  هــذه  بعــض  إىل   )18  - اجلــدول )10 

بالتفصيــل. يشــر اجلــدول أن حنــو ثامثائــة ألــف ارسة عــاىن اطفالهــا 

مــن الكوابيــس واخلــوف نتيجــة لعنــف الــزوج خــال العــام المــايض 

)74.2 يف المائــة(، وحنــو 110 ألــف ارسة أصبــح اطفالهــا أكــر عنًفــا 

فقــط خــال العــام المــايض )24.7 يف المائــة( واخنفضــت الرغبــة 

يف اللعــب بــن أطفــال حنــو 85 ألــف ارسة خــال العــام المــايض 

يــن كثــًرا  )18.6 يف المائــة(. لــم ختتلــف نســب األطفــال المترر

عانــن  الــايئ  الضحايــا  مــع  المــايض  العــام  ضحايــا  مقارنــة  عنــد 

عنًفــا  أكــر  أصبحــوا  الذيــن  األطفــال  نســب  عــدا  مــا  يف حياهتــن، 

فارتفعــت إىل 29.9 يف المائــة. 

وبــن األرقــام الابقــة جتــدر اإلاشرة إىل أن الطفــل الــذي يــرى عنًفــا 

قــد يصبــح أكــر عنًفــا ســواء بالمــزل أو خــارج المــزل ممــا يوضــح ان 

آثــار العنــف المــزيل هــي آثــار ممتــدة وقــد تبــدأ هبــا حلقــة أكــر مــن 

العنــف. 

الجــدول )١٠ - ١٨(: تقديــر أعــداد ونســب األمهــات الالئــي عانــى أطفالهــن نتيجــة لعنــف الــزوج حســب نــوع األثــر النفســي 

علــى الطفــل، مصــر، 2015

نوع التأثير النفسي

عنف الزوج خالل حياتهنعنف الزوج خالل العام الماضي

تقدير عدد األسر

النسبة من 
إجمالي المتأذين 

نفسًيا )في 
المائة(

تقدير عدد األسر

النسبة من 
إجمالي المتأذين 

نفسًيا )في 
المائة(

410.576.3الف 338.774.2 ألفكوابيس / خوف

160.929.9 ألف11324.7 ألفأصبح عنيًفا

101.718.9 ألف84.918.6 ألفليس لديه رغبة للعب

* ميكن تعدد اإلجابات

الجدول )١٠ - ١٩(: إجماليات تكلفة العنف ضد المرأة ونسب التعرض للعنف، مصر، 2015 

التكلفة اإلجمالية في 
العام للحدث األكثر عنفا 

فقط

التكلفة اإلجمالية في 
العام بتطبيق نسبة 

اإلصابة المقدرة في 
البحث

معدل انتشار العنف

6.1523.4 مليار1.49 مليار الزوج أو اخلطيب
3.2غر حمسوب110 مليوناألفراد المحيطن

3.7غر حمسوب---------------العمل
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1.3غر حمسوب2.25 مليونالمؤسات التعليمية
6.6غر حمسوب241مليون المواصات العامة

9.6غر حمسوب329مليونالاشرع
6.1530.4 مليار2.17 مليار جنيهاإلجمالي 

الشكل )١٠ – ٧(: إجمالي تكلفة العنف القائم على النوع االجتماعي في مصر، 2015

الشــكل )١٠ – ٨(: األنــواع الرئيســية لإلصابــات بســبب عنــف الــزوج أو الخطيــب فــي االثنــي عشــر شــهرًا األخيــرة، مصــر، 
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10-7 النتائج الرئيسية وحدود تقييم التكلفة

عــاىن حنــو 7.888 مليــون امــرأة مــن العنــف يف العــام المــايض، • 

ســواء مــن قبــل الــزوج أو اخلطيــب أو افــراد العائلــة أو البيئــة 

المحيطــة أو األماكــن العامــة. 

ركــزت هــذه الدراســة عــى جتــارب العنــف والتكلفــة المرتبطــة • 

بــه مــن وجهــة نظــر النــاء والــايئ اقتــر علهيــن المســح. ومــن 

ثــم اعتمــدت الدراســة فقــط عــى مــدى ودرجــة إبــاغ النــاء 

لتجــارب العنــف الــايئ واجههــن وســعهين لطلــب الماعــدة 

بتلــك األحــداث. وتشــر النتــاجئ إىل ضعــف التمــاس النــاء 

للماعــدة مــن اجلهــات الرســمية ومــن ثــم ضعفــت التكلفــة 

المبــارشة المبلــغ عهنــا يف المســح. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك تبلــغ قيمــة مــا تكلفتــه النــاء وارسهــن • 

اء هــذا العنــف )ســواء كتكلفــة مبــارشة أو تكلفــة  فقــط مــن جــرَّ

غــر مبــارشة( حبــد أدين حنــو2.17 مليــار جنيــه يف العــام الابــق 

)اجلدول 10 - 19(. وجتدر اإلاشرة إىل أن هذا تقدير التكلفة 

كــر عنًفــا فقــط خــال العــام الابــق للبحــث.  للحــدث األ

كــر مــن حــدث واحــد وبافــراض أن •  مــن أجــل تقديــر التكلفــة أل

نســبة اإلصابــة المقــدرة مــن البحــث حتــدث عــى مجيــع احــداث 

العنــف الــي واجههتــا المــرأة يف العــام الابــق عــى يــد الــزوج 

أو اخلطيــب فــإن التكلفــة اإلمجاليــة قــد تبلــغ 6.15 مليــار جنيــه 

يف العــام، ال تشــمل تكلفــة العنــف الــذي واجهتــه المــرأة مــن 

يــن خــال العــام، أو مــا واجهتــه مــن عنــف خــال  افــراد آخر

حياهتــا. 

لم تشمل التقديرات الابقة ما تكبدته الدولة ومؤساهتا • 

الصحيــة  الرعايــة  والــي تضمــن  المقدمــة  يف دعــم اخلدمــات 

والعاجيــة، وخدمــات المؤســات االجتماعيــة باإلضافــة إىل 

الوقت والمجهود المبذول يف مؤسات الرطة والقضاء. 

متــت حمــاوالت عديــدة للحصــول عــى قيمــة مــا تنفقــه الدولــة 

عــى هــذه اخلدمــات مــن اجــل الوقــوف عــى تقديــرات اشــمل 

للتكلفــة ولكــن تعــذر احلصــول عــى تقديــرات دقيقــة. 

لــم تشــتمل هــذه التقديــرات إال عــى نســبة صغــرة مــن نفقــة • 

فلــم  اجلامعــة،   / المدرســة  عــن  للتغيــب  البديلــة  الفرصــة 

تتضمــن  ولــم  وأرسهتــا،  الســيدة  تكبدتــه  مــا  ســوى  حتتســب 

التكلفــة الــي حتملهتــا الدولــة ومؤســاهتا مــن خــال دعمهــا 

التعليمــي.  للنظــام 

عــى الرغــم مــن حجــم التكلفــة اإلمجاليــة الــي تدفعهــا المــرأة • 

لمؤســات  المــرأة  جلــوء  ضعــف  ياحــظ  انــه  إال  واهلهــا، 

المجتمــع المحــى أو لمؤســات الرطــة، فلــم يتعــد عــدد 

النــاء المســتعينات بالرطــة 75 ألــف ســيدة، وال يتعــدى 

تقديــر عــدد المســتعينات خبدمــة المجتمــع المحــى 7 آالف 

ســيدة. وهــذه األرقــام قــد تشــر لضعــف الوعــي لــدى المــرأة، 

المــرأة  العتقــاد  أو  هبــم،  االســتعانة  ثقافــة  انتــاشر  لعــدم  أو 

ضدهــا  العنــف  مــن  احلــد  يف  المؤســات  فاعليــة  بعــدم 

وخاصة العنف المزيل ومن ثم ال تلجأ اىل هذه المؤسات 

يف المقــام األول. 

لم تسمح البيانات بقياس تأثر إنتاجية العامات المعرضات • 

للعنــف. وعــى الرغــم مــن ذلــك فإنــه وبقيــاس التغيــب عــن 

العمل فقط جند فقدان حنو مليون يوم عمل يف العام نتيجة 

للعنــف وخاصــة العنــف المــزيل. كمــا جنــد ان ارتفــاع نســبة 

العامــات بــدون أجــر والعامــات بأجــر ضعيــف بــن النــاء 

نتيجــة  المهــدر  الدخــل  تقديــر  اخنفــاض  إىل  ادى  العامــات 

للعنــف. 

تكلفــة •  حيــوي  ال  المحتملــة  اإلنتاجيــة  يف  اخلــارة  تقديــر 

معانــاة المــرأة نتيجــة الضغــوط النفســية وتأثرهــا عــى األداء 

الســيدات  عــدد  تقديــر  أن  إىل  اإلاشرة  وجتــدر  واإلنتاجيــة، 

ســيدة.  مليــون   2 يفــوق  العنــف  اء  جــرَّ مــن  نفســًيا  عانــن  الــايئ 

ومــن جهــة أخــرى ورغــم عــدم وجــود مــؤرشات للتكلفــة مــن • 

أن  إىل  اإلاشرة  جتــدر  أنــه  إال  العمــل  جهــة  يف  العنــف  اء  جــرَّ

ماشركــة المــرأة المريــة يف ســوق العمــل ضعيفــة. فضــًا عــن 
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ان توقف 16600 فتاة عن التعلم سنويا نتيجة للعنف يشر 

إىل اهــدار إلمكانيــات اجليــل القــادم. 

تشــر النتــاجئ إىل تعــرض حنــو 2.49 مليــون ســيدة يف الــاشرع • 

و1.72 مليــون ســيدة يف المواصــات العامــة للتحــرش ســنوًيا. 

ويعــد ذلــك ناقــوس خطــر فالنــاء الــايئ ال يشــعرن باألمــن • 

عــن  فقــط  ميتنعــن  ال  قــد  العامــة  والمواصــات  الــاشرع  يف 

االســتعانة  أو  المــار  لتغيــر  أيًضــا  يلجــأن  قــد  بــل  العمــل 

اليوميــة.  تتطلبــه حياهتــن  مــا  برفيــق إلجنــاز 

كــر •  تبــن النتــاجئ ان الســيدات الــايئ يف عمــر اإلجنــاب هــن األ

ضعًفــا وهاششــًة. فنجــد ان حنــو40 يف المائــة مــن الســيدات 

هــذه  تتعــرض  معنفــات.  عــام   34  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف 

كــر اآلثــار، مبــا فهيــا اآلثــار المرتبطــة بالصحــة  يــة أل الفئــة العمر

التكلفــة  يزيدهــم هاششــًة ويضاعــف  ممــا  اإلجنابيــة واحلمــل، 

االقتصاديــة. 

األطفــال، •  عــى  العنــف  لتأثــر  بالًغــا  اهتماًمــا  نــوىل  ان  جيــب 

األماكــن  العنــف يف  كذلــك  بــل  المــزيل  العنــف  فقــط  ليــس 

العامــة. فكمــا يــرى الطفــل امــه أو أختــه معنفــات يف المــزل 

يراهــن معرَّضــات للتحــرش يف الــاشرع والمواصــات. وجيــب 

العنــف  تأثــر  حــول  الــدرااست  مــن  يــد  مز هنــاك  يكــون  ان 

عــى األطفــال، حيــث يتأثــر ســلوكه عــى المــدى البعيــد كمــا 

ســبق الذكــر يف األقــام الابقــة، حيــث ينتقــل العنــف عــر 

 .)2014  ,EIGE( المتعاقبــة  األجيــال 
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الجداول واألشكال
قائمة الجداول

االســتجابة  ومعــدل  النــاء  وعــدد  األرس  عــدد   :1  – جــدول 2 

ترجيــح ) يــف )دون  الر أو يف  احلــر  اإلقامــة يف  حبســب 

جدول 3 – 1: التوزيع النسيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

سنة تبعًا لبعض اخلصائص األاسسية، مر 2015

 18 يــة  العمر الفئــة  يف  للنــاء  النســيب  يــع  التوز  :2  -  3 جــدول 

- 64 ســنة حبســب المســتوى التعليمــي تبعــًا لبعــض اخلصائــص 

2015 مــر،  األاسســية، 

جدول 3 - 3: التوزيع النســيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

ســنة حبســب حالة العمل تبعًا لبعض اخلصائص األاسســية، مر 

2015

جدول 3 - 4: التوزيع النســيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

ســنة الــايئ يعملــن حاليــًا )1)  حبســب نــوع العمــل تبعــًا لبعــض 

اخلصائــص األاسســية، مــر، 2015 

جدول 3 – 5: التوزيع النسيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

ســنة الــايئ يعملــن حاليــًا )1 ) حبســب نــوع القطــاع ونــوع األجــر 

التأمينــات  وتوافــر  الوظيفــي  واالســتقرار  العمــل  صاحــب  ونــوع 

االجتماعيــة والتأمــن الصحــي، مــر 2015

ســنة   64  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  نســبة   :6  - جــدول3 

حبســب دخلهــن الهشــري وامتاكهــن حلــاب بنكــي أو حــاب 

2015 مــر  ممتلــكات،  أو  ألصــول  وامتاكهــن  توفــر 

جدول 4 – 1: التوزيع النسيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

سنة حبسب اإلفادة بالمعاناة من ماشكل صحية، مر 2015. 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 4 – 2: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ يعانــن مــن أمــراض مزمنــة تبعــًا للخصائــص األاسســية، مــر 

2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 4 – 3: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الــايت عانــن مــن أعــراض نفســية خــال األاسبيــع األربعــة الابقــة 

عــى إجــراء المقابلــة حبســب نــوع العــرض، مــر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 4 – 4: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

اخلصائــص  بعــض  حبســب  الصحــي  بالتأمــن  يتمتعــن  الــايت 

2015 مــر  األاسســية، 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 4 – 5: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ ســبق لهــن الــزواج واحلمــل وانهتــى محــل واحــد عــى األقــل مــن 

محلهن باإلجهاض الغر متعمد )سقط ) أو اإلجهاض المتعمد أو 

نــزول اجلنــن ميتــًا وفقــًا لبعــض اخلصائــص األاسســية، مــر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 4 – 6: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ ســبق لهــن الــزواج واســتخدام واسئــل تنظيــم األرسة حبســب 

بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 5 – 1: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ تعرضــن للختــان حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر 

2015

جدول 5 –2: التوزيع النســيب للناء يف الفئة العمرية 18 - 64 

ســنة الابــق لهــن الــزواج حبســب أخــذ رأهيــن يف الموافقــة عــى 

الــزوج احلــايل أو آخــر زوج، مــر 2015 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 5 – 3: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ ُأجــرن1 عــى الــزواج مــن الــزوج احلــايل أو 

األخــر حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 5 – 4: نســب النــاء يف الفئــة العمر

بعــض اخلصائــص  بلوغهــن 18 ســنة حبســب  قبــل  تزوجــن  الــايئ 

 2015 مــر  األاسســية، 

يــة 18 – 64 ســنة  جــدول 6 – 1: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ يعتقــدن بــرورة قبــول الزوجــة بــرأي الــزوج حــى يف حــال 

عــدم اقتناعهــا هبــذا الــرأي وأن الرجــل جيــب أن يكــون هــو المتحكــم 

يف البيــت وفقــًا تبعــًا حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر، 

2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 2: نســبة النــاء يف الفئــة العمر
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الــايئ يوافقــن عــى رضب الــزوج لزوجتــه ألســباب حمــددة حبســب 

مــر، 2015 اخلصائــص األاسســية، 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 2: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ يوافقــن عــى رضب الــزوج لزوجتــه ألســباب حمــددة حبســب 

مــر، 2015 اخلصائــص األاسســية، 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 3: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابق لهن الزواج الايئ ميارس )أو كان ميارس)  أزواجهن عادة 

أنواعــًا معينــة مــن الســلوكيات التحكميــة حبســب بعــض اخلصائــص 

األاسســية، مــر، 2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 4: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

أزواجهــن  ميــارس)   )كان  ميــارس  الــايئ  الــزواج  لهــن  الابــق 

عــادة أنواعــًا معينــة مــن التحكــم المــايل حبســب بعــض اخلصائــص 

2015 مــر،  األاسســية، 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 5: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ عانــن مــن أشــكال خمتلفــة مــن العنــف 

هشــرًا  عــر  االثــي  وخــال  مــىض  وقــت  أي  يف  الــزوج  يــد  عــى 

2015 مــر،  المســح،  إجــراء  عــى  الابقــة 

يــة 18 – 64 ســنة  جــدول 6 – 6: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابق لهن اخلطبة1 والايئ عانن من أشــكال خمتلفة من العنف 

عــى يــد اخلطيــب يف أي وقــت مــىض أو خــال االثــي عــر هشــرًا 

الابقــة عــى إجــراء المســح، مــر، 2015

يــة 18 – 64 ســنة  جــدول 6 – 7: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ عانــن مــن العنــف النفــي والبــدين 

األاسســية،  اخلصائــص  بعــض  حبســب  الــزوج  يــد  عــى  واجلنــي 

 2015 مــر، 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 8: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ تعرضــن لعنــف بــدين وعنــف نفــي 

وعنــف جنــي عــى يــد الــزوج خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

عــى إجــراء المســح حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر، 

2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 9: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

النفــي واجلنــي  الــزواج والــايئ تعرضــن للعنــف  الابــق لهــن 

مــر،  المــرأة،  متكــن  مــؤرشات  الــزوج حبســب  يــد  عــى  والبــدين 

2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 10: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ تعرضــن إلصابــات جنمــت عــن عنــف 

الــزوج حبســب نــوع اإلصابــة واحلصــول عــى خدمــات طبيــة خــال 

االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المســح أو قبل ذلك، مر، 

2015

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 6 – 11: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ عانــن مــن عنــف الــزوج ممــن حصلــن 

عــى خدمــات أو اتصلــن بالســلطات حبســب نــوع اخلدمــة خــال 

االثي عر هشرًا الابقة عى إجراء المســح أو قبل ذلك، مر، 

 2015

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :1  - جــدول 7 

المحيطــة  والبيئــة  العائلــة  أفــراد  يــد  عــى  للعنــف  الــايئ تعرضــن 

منــذ بلوغهــن 18 ســنة، ويف االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء 

المســح وفقــًا لنــوع العنــف، مــر، 2015. 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 7 - 2: مــن بــن النــاء يف الفئــة العمر

أفــراد  يــد  عــى  ســنة   18 بلوغهــن  منــذ  للعنــف  تعرضــن  الــايئ 

الــايئ ذكــرن الشــخص  النــاء  العائلــة والبيئــة المحيطــة، نســبة 

)األشــخاص( الــذي اقــرف )الذيــن اقرفــوا( العنــف يف أي وقــت 

أو خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح، وفقــا لنــوع 

العنــف، مــر، 2015

جدول 7 - 3: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

العائلــة  أفــراد  يــد  عــى  ســنة   18 بلوغهــن  منــذ  للعنــف  تعرضــن 

األاسســية،  واخلصائــص  العنــف  نــوع  حبســب  المحيطــة  والبيئــة 

مــر، 2015 

جدول 7 - 4: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

حدثــت لهــن إصابــات نتجــت عــن تعرضهــن لعنــف بــدين أو جنــي 

عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة خــال االثــي عــر هشــرًا 

الابقــة عــى إجــراء المســح، حبســب نــوع اإلصابــات وحصولهــن 

عــى خدمــة طبيــة، مــر، 2015 
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يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 7 - 5: مــن بــن النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ تعرضــن للعنــف عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة يف 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح، نســبة مــن حصلــن 

عــى خدمــة أو اتصلــن بالســلطات الرســمية، مــر، 2015 

جــدول 8 - 1: نســبة النــاء الــايئ كــن ملتحقــات بســوق العمــل 

خــال االثــي عــر هشــرًا1 الابقــة للمســح الــايئ ذكــرن أفعــاال 

حمــددة مــن التميــز ضدهــن يف مــكان العمــل خــال نفــس الفــرة، 

مــر، 2015. 

جــدول 8 - 2: نســبة النــاء الــايئ كــن ملتحقــات بســوق العمــل 

خــال االثــي عــر هشــرًا1 الابقــة للمســح الــايئ تعرضــن للعنــف 

يف مــكان العمــل خــال نفــس الفــرة وفقــًا لنــوع العنــف ونســبة مــن 

تذكــرن واقعــة معينــة مــن العنــف ودكــرن مرتكــيب العنــف، مــر، 

2015

جدول 8 - 3: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش1 يف المواصــات العامــة خــال 

واقعــة  تذكــرن  مــن  ونســبة  للمســح،  الابقــة  عــر هشــرًا  االثــي 

حتــرش حمــددة وفقــًا لنــوع وســيلة المواصــات، ومعرفــة الضحيــة 

مبرتكــب التحــرش، وعــدد مرتكــيب التحــرش، مــر، 2015

جدول 8 - 4: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضن ألي شــكل من التحرش )1( يف المواصات العامة خال 

االثي عر هشرًا الابقة للمســح وفقًا للعمر، واإلقامة يف احلر 

والريف، ومكان اإلقامة، مر، 2015. 

جدول 8 - 5: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش1 يف الــاشرع2 خــال االثــي عــر 

هشــرًا الابقــة للمســح، ونســبة مــن تذكــرن واقعــة حتــرش حمــددة 

وفقــًا لمــكان حدوهثــا، ومعرفــة الضحيــة مبرتكــب التحــرش، وعــدد 

مرتكــيب التحــرش، مــر، 2015. 

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :6  - جــدول 8 

الــايئ تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش )1( يف الــاشرع )2( خــال 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمســح وفقــًا لفئــات الســن، واإلقامــة 

يف المناطــق احلريــة والريفيــة، ومــكان اإلقامــة، مــر، 2015. 

يــة 18 - 64 ســنة  جــدول 9 – 1: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ تعرضــن للعنــف المتعــدد خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

مــر،  األاسســية،  اخلصائــص  لبعــض  وفقــًا  المســح  إجــراء  عــى 

 2015

جدول 10 - 1: نوع تكلفة العنف ضد المرأة ومن يتحملها

جــدول 10 - 2: أنــواع اإلصابــات الــي تعرضــت لهــا النــاء مــن 

االثــي عــر هشــرًا الابقــن،  أو اخلطيــب يف  الــزوج  اء عنــف  جــرَّ

مــر، 2015  المجتمــع،  المصابــات يف  عــدد  وتقديــر 

جــدول 10 - 3: تقديــر التكلفــة المبــارشة وأعــداد النــاء حســب 

اء العنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب  اخلدمــة المســتخدمة، مــن جــرَّ

يف االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح، مــر، 2015

النــاء  وأعــداد  المبــارشة  غــر  التكلفــة  تقديــر   :4  -  10 جــدول 

اء العنــف عــى يــد الــزوج أو اخلطيــب يف  واأليــام الضائعــة، مــن جــرَّ

االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء المســح، مــر، 2015

اء  جــدول 10 - 5: التكلفــة المبــارشة الــي تتكلفهــا الســيدة مــن جــرَّ

عنــف أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة يف االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

عــى إجــراء الدراســة، مــر، 2015

جــدول 10 - 6: التكلفــة غــر المبــارشة الــي تتكلفهــا الســيدة مــن 

اء عنــف أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة يف االثــي عــر هشــرًا  جــرَّ

الابقــة عــى إجــراء الدراســة، مــر، 2015

فــات يف مــكان العمــل  جــدول 10 - 7: تقديــر نســب وأعــداد المعنَّ

إجــراء  االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى  العمــل يف  حســب حالــة 

الدراســة، مــر، 2015

اء  جــدول 10 - 8: تقديــر التكلفــة الــي تتكلفهــا النــاء مــن جــرَّ

2015 مــر،  المواصــات،  يف  العنــف 

اء  جــدول 10 - 9: تقديــر التكلفــة الــي تتكلفهــا النــاء مــن جــرَّ

مــر، 2015 الــاشرع،  العنــف يف 

فــات يف مــر يف  أعــداد ونســب المعنَّ 10: تقديــر  جــدول 10 - 

2015 مــر،  العامــة،  األماكــن 

جدول 10 - 11: تقدير أعداد ونســب المصابات نفســًيا حســب 
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تعــدد اماكــن التعــرض للعنــف، مــر، 2015

النفســية  بالمــاشكل  اإلصابــة  نســبة  متوســط   :12  -  10 جــدول 

2015 مــر،  العنــف،  جهــات  تعــدد  حســب 

جــدول 10 - 13: تقديــر أعــداد ونســب النــاء الــايئ عانــن يف 

محلهــن نتيجــة لعنــف الــزوج 

جــدول 10 - 14: تقديــر نســب النــاء الــايئ عانــن مــن إجهــاض 

أو أجنــن اطفــال ناقــيص الــوزن خــال حياهتــن

جــدول 10 - 15: تقديــر نســب وأعــداد النــاء الــايئ منعــن عــن 

العمل من قبل الزوج يف حياهتن حســب تعرضهن للعنف، مر، 

2015

جــدول 10 - 16: تقديــر نســب وأعــداد النــاء الــايئ تعرضــن 

العمــل / الدراســية،  العامــة حســب حالــة  للتحــرش يف األماكــن 

2015 مــر، 

عــاىن  الــايئ  األمهــات  ونســب  أعــداد  تقديــر   :17  -  10 جــدول 

2015 مــر،  األثــر،  حســب  الــزوج،  لعنــف  نتيجــة  أطفالهــن 

عــاىن  الــايئ  األمهــات  ونســب  أعــداد  تقديــر   :18  -  10 جــدول 

عــى  النفــي  األثــر  نــوع  حســب  الــزوج  لعنــف  نتيجــة  أطفالهــن 

2015 مــر،  الطفــل، 

المــرأة ونســب  العنــف ضــد  19: إمجاليــات تكلفــة  جــدول 10 - 

 2015 مــر،  للعنــف،  التعــرض 
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قائمة األشكال 

يــة 18 - 64  يــع النســيب للنــاء يف الفئــة العمر شــكل 3 – 1 التوز

ســنة تبعــًا لبعــض اخلصائــص األاسســية، مــر 2015

يــة 18 - 64  يــع النســيب للنــاء يف الفئــة العمر شــكل 3 – 2 التوز

ســنة حبســب المســتوى التعليمــي، مــر 2015

يــة 18 - 64  يــع النســيب للنــاء يف الفئــة العمر شــكل 3 – 3 التوز

سنة الايئ كان لدهين عمل خال االثي عر هشرًا الابقة عى 

إجــراء المســح، مــر 2015 

ســنة   64  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  نســبة   4  –  3 شــكل 

حبســب دخلهــن الهشــري وامتاكهــن حلــاب بنكــي أو حــاب 

2015 مــر  ممتلــكات،  أو  ألصــول  وامتاكهــن  توفــر 

يــة 18 - 64  يــع النســيب للنــاء يف الفئــة العمر شــكل 4 – 1: التوز

ســنة حبســب اإلفــادة بالمعانــاة مــن مــاشكل صحيــة مــر، 2015.

مزمنــة  أمــراض  مــن  يعانــن  الــايت  النــاء  نســبة   :2 شــكل 4 – 

2015 مــر  العمــر،  حبســب 

شكل 4 – 3: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايت 

يعانن من أمراض مزمنة تبعًا للمستوى التعليمي، مر 2015

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :4 شــكل 4 – 

التعليمــي،  المســتوى  حبســب  الصحــي  بالتأمــن  يتمتعــن  الــايت 

.2015 مــر 

شكل 4 – 5: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايت 

يشملهن التأمن الصحي وفقًا لمؤرش الروة، مر 2015.

شكل 4 – 6: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

ســبق لهن الزواج واحلمل وانهتى محل واحد عى األقل من محلهن 

باإلجهــاض الغــر متعمــد )ســقط)  أو اإلجهــاض المتعمــد أو نــزول 

اجلنن ميتًا حبسب الفئات العمرية، مر 2015. 

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 4 – 7: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ ســبق لهــن الــزواج واســتخدام واسئــل تنظيــم األرسة حبســب 

العمــر احلــايل، مــر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 4 – 8: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الــايئ ســبق لهــن الــزواج واســتخدام واسئــل تنظيــم األرسة حبســب 

حمــل اإلقامــة، مــر 2015

شكل 5 – 1: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضن للختان حبسب العمر، مر 2015

شكل 5 – 2: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضن للختان حبسب المستوى التعليمي، مر 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 5 – 3: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ ُأجــرن1 عــى الــزواج مــن الــزوج احلــايل 

أو األخــر حبســب حمــل اإلقامــة، مــر 2015. 

يــة 18 – 64 ســنة  شــكل 5 – 4: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ ُأجــرن عــى الــزواج مــن الــزوج احلــايل أو 

األخــر حبســب المســتوى التعليمــي مــر، 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 5 – 5: نســب النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ أجــرن عــى الــزواج مــن الــزوج احلــايل أو 

األخــر حبســب مســتوى الــروة، مــر 2015 

شكل 5 – 6: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة حبسب العمر احلايل، مر 2015

شكل 5 – 7: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تزوجــن قبــل بلوغهــن 18 ســنة حبســب المســتوى التعليمــي، مــر 

2015

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :8 شــكل 5 – 

الــروة،  مســتوى  حبســب  ســنة   18 بلوغهــن  قبــل  تزوجــن  الــايئ 

 2015 مــر، 

يــة 18 - 64 ســنة   شــكل  6 – 1 : نســبة النــاء يف الفئــة العمر

وفقــًا  حمــددة  لزوجتــه ألســباب  الــزوج  عــى رضب  يوافقــن  الــايئ 

2015 مــر،  األاسســية،  للخصائــص 

يــة 18 - 64 ســنة   شــكل  6 – 2 : نســبة النــاء يف الفئــة العمر
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الابــق لهــن الــزواج الــايئ ميــارس )كان ميــارس)  أزواجهــن عــادة 

أنواعــًا معينــة مــن الســلوكيات التحكميــة، مــر، 2015

يــة  18 - 64 ســنة   شــكل  6 - 3 : نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج الــايئ ميــارس )كان ميــارس)  أزواجهــن عــادة 

أنواعًا معينة من السلوكيات التحكمية حبسب احلالة االجتماعية، 

مــر، 2015

يــة  18 - 64 ســنة   شــكل  6 – 4 : نســبة النــاء يف الفئــة العمر

أزواجهــن  ميــارس)   )كان  ميــارس  الــايئ  الــزواج  لهــن  الابــق 

احلالــة  المــايل حبســب  التحكــم  مــن  معينــة  أنواعــا  مبمارســة  عــادة 

2015 مــر،  االجتماعيــة، 

يــة  18 – 64 ســنة   شــكل  6 -  5: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ عانــن مــن خمتلــف أشــكال العنــف عــى 

يــد الــزوج يف أي وقــت مــىض أو خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

عــى إجــراء المســح، مــر، 2015

64 ســنة    - يــة  18  العمر الفئــة  النــاء يف  : نســبة  شــكل  6-6 

الابــق لهــن الــزواج والــايئ تعرضــن لعنــف بــدين وعنــف نفــي 

وعنف جني عى يد الزوج حبســب بعض اخلصائص األاسســية، 

مــر، 2015

ســنة   64  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  نســبة   :7  -  6 شــكل 

الابــق لهــن الــزواج والــايئ تعرضــن لعنــف بــدين وعنــف نفــي 

وعنــف جنــي عــى يــد الــزوج خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة 

عــى إجــراء المســح حبســب بعــض اخلصائــص األاسســية، مــر، 

2015

يــة 18 – 64 ســنة  شــكل 6 – 8: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

النفــي واجلنــي  الــزواج والــايئ تعرضــن للعنــف  الابــق لهــن 

الــزوج حبســب الدخــل، مــر، 2015 يــد  والبــدين عــى 

ســنة   64  -  18 يــة  العمر الفئــة  يف  النــاء  نســبة   :9  -  6 شــكل 

الــزوج  يــد  عــى  للعنــف  تعرضــن  والــايت  الــزواج  لهــن  الابــق 

2015 مــر،  الزوجــة،  رضب  مــررات  حبســب 

نتيجــة  تعرضــن إلصابــات  الــايئ  النــاء  نســبة   :10 شــكل 6 – 

مــر، 2015 الــزوج،  يــد  عــى  العنــف 

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 6 – 11: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايت تعرضــن إلصابــات نتيجــة عنــف الــزوج 

وتلقــن خدمــة طبيــة، مــر، 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 6 – 12: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايت تعرضــن إلصابــات نتيجــة عنــف الــزوج 

حبســب نــوع اإلصابــة، مــر، 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 6 – 13: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

الابــق لهــن الــزواج والــايئ عانــن مــن عنــف الــزوج ممــن حصلــن 

عــى خدمــات أو اتصلــن بالســلطات، مــر، 2015 

شكل 7 - 1: نسبة الناء يف الفئة العمرية 18 - 64 سنة الايئ 

تعرضــن للعنــف البــدين عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة 

منــذ بلوغهــن 18 ســنة، ويف االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى إجــراء 

المســح وفقــًا لنــوع العنــف، مــر، 2015

يــة 18 - 64 ســنة  شــكل 7 - 2: مــن بــن النــاء يف الفئــة العمر

أفــراد  يــد  عــى  ســنة   18 بلوغهــن  منــذ  للعنــف  تعرضــن  الــايت 

الــايئ ذكــرن الشــخص  النــاء  العائلــة والبيئــة المحيطــة، نســبة 

)األشــخاص( الــذي اقــرف )الذيــن اقرفــوا( العنــف يف أي وقــت 

أو خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المســح، حبســب نــوع 

2015 مــر،  العنــف، 

شــكل 7 - 3: نســبة النــاء الــايئ حدثــت لهــن إصابــات نتجــت 

عــن تعرضهــن لعنــف بــدىن أو جنــي عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة 

المحيطــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المســح، مــر، 

2015

يــة 18-64 ســنة الــايئ  شــكل 7 - 4: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

حدثــت لهــن إصابــات نتجــت عــن تعرضهــن لعنــف بــدىن أو جنــي 

عــى يــد أفــراد العائلــة والبيئــة المحيطــة حبســب نــوع اإلصابــة خــال 

االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المســح، مــر 2015

ملتحقــات  كــن  الــايئ  للنــاء  النســيب  يــع  التوز  :1  –  8 شــكل 

بســوق العمــل خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمســح الــايئ 

وفقــا  حمــددة  واقعــة  وتذكــرن  العمــل،  مــكان  يف  للعنــف  تعرضــن 

 2015 مــر،  العنــف،  واقعــة  لمرتكــيب 
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يــة 18 -  يــع النســيب للنــاء يف الفئــة العمر شــكل 8 – 2: التوز

64 ســنة الــايئ تعرضــن ألي حتــرش نفــي أو جســدي أو جنــي 

يف المواصــات العامــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمســح 

مــر،  المواصــات،  وســيلة  لنــوع  وفقــًا  حمــددة  واقعــة  وتذكــرن 

 .2015

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :3 شــكل 8 – 

العامــة  المواصــات  التحــرش يف  مــن  تعرضــن ألي شــكل  الــايئ 

خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة للمســح وفقــًا لإلقامــة يف احلــر 

مــر، 2015 اإلقامــة،  ومــكان  يــف،  والر

64 ســنة   - يــة 18  العمر الفئــة  النــاء يف  نســبة   :4 شــكل 8 – 

الــايئ تعرضــن ألي شــكل مــن التحــرش يف الــاشرع خــال االثــي 

عــر هشــرًا الابقــة للمســح وفقــًا لإلقامــة يف المناطــق احلريــة 

 .2015 مــر،  اإلقامــة،  ومــكان  والريفيــة، 

يــة 18-64 ســنة الــايئ  شــكل 9 - 1: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

تعرضــن للعنــف المتعــدد خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

يــف / احلــر، مــر، 2015 المســح وفقــًا لإلقامــة يف الر

يــة 18-64 ســنة الــايئ  شــكل 9 – 2: نســبة النــاء يف الفئــة العمر

تعرضــن للعنــف المتعــدد خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى 

المســح وفقــًا لمحــل اإلقامــة، مــر، 2015

اخلدمــة  لنــوع  وفقــا  المبــارشة  التكلفــة  إمجــايل   :1  –  10 شــكل 

المســتعملة مــن قبــل المــرأة الــي تواجــه العنــف عــى يــد الــزوج أو 

اخلطيــب خــال االثــي عــر هشــرا الابقــة عــى المســح، مــر، 

2015

شــكل 10 – 2: إمجــايل التكلفــة الغــر المبــارشة وفقــا لنــوع اخلدمــة 

المســتعملة مــن قبــل المــرأة الــي تواجــه العنــف عــى يــد الــزوج أو 

اخلطيــب خــال االثــي عــر هشــرا الابقــة عــى المســح، مــر، 

2015

شــكل 10 – 3: تقديــر عــدد النــاء الــايئ تعرضــن للعنــف وفقــا 

للحالــة الوظيفيــة خــال االثــي عــر هشــرًا الابقــة عــى المســح، 

مــر، 2015

شــكل 10 – 4::تقديــر عــدد النــاء الــايئ يعانــن مــن مــاشكل 

نفســية حبســب الموقــف الــذي تعرضــن فيــه للعنــف، مــر، 2015

الشــكل )10 – 5(: تقدير نســبة الناء الايئ تعرضن لإلجهاض 

او أجنــن اطفــال ناقــيص الــوزن خــال حياهتــن، مــر، 2015

تعرضــن  الــايئ  النــاء  وأعــداد  نســب  تقديــر   :6  –  10 شــكل 

للتحــرش يف األماكــن العامــة حســب احلالــة العمليــة / الدراســية، 

2015 مــر، 

شــكل 10 – 7: إمجــايل تكلفــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتماعــي 

يف مر، 2015

شــكل 10 – 8: األنــواع الرئيســية لإلصابــات بســبب عنــف الــزوج 

أو اخلطيــب يف االثــي عــر هشــرًا األخــرة، مــر، 2015
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ملحق أ: أوزان الترجيح 
للعينة

العنــف  بيانــات مســح  للحصــول عــى تقديــرات غــر متحــزة مــن 

الــرورى وضــع أوزان مناســبة لبيانــات  ضــد المــرأة ،  كان مــن 

العينــة  تصميــم  ألن  االختيــار.  احتمــاالت  عــى  معتمــدة  العينــة 

باألســلوب الابق اإلاشرة إليه  ىف الفصل الثاىن من التقريرأدى 

إىل اختــاف أوزان األرس بعــض الشــئ ىف المحافظــات الصغــرة 

يــادة حجــم العينــة ، ممــا أخــل بعــض الشــئ مببــدأ  الــى تــم فهيــا ز

تبايــن  اىل  باألضافــة  ،هــدا  احلجــم  مــع  المتناســب  التخصيــص 

كان  دلــك  عــى  و  المختلفــة,  المناطــق  بــن  األســتجابة  معــدالت 

حتليــل     أى  اجــراء  عنــد  الرجيــح  أوزان  اســتخدام   الــرورى  مــن 

باســتخدام بيانــات المســح و دلــك لضمــان التمثيــل الفعــى لنتــاجئ 

المسح عى المستوي القومى و عى مستوى المناطق المختلفة 

 .

و حيــث أن اختيــار عينــة مســح التكلفــة االقتصاديــة للعنــف القائــم 

عــى النــوع االجتماعــى تــم عــى مراحــل , فقــد تــم حــاب األوزان 

الرجيحيــة بنــاء عــى احتمــاالت اختيــار العينــة ىف كل مرحلــة بشــكل 

منفصــل. 

و فيما يى تفاصيل اجراءات حاب األوزان:

 )1( مرحلة اختياروحدات المعاينة األولية )مناطق العد( 

       حيث    

Pa= احتمــال ســحب وحــدة المعاينــة األوليــة )منطقــة العــد ( رقــم  

a ىف العينــة

 a  عدد أرس التعداد ىف وحدة المعاينة األولية  رقم =Ma

λ = عــدد مناطــق العــد الــى جيــب أن ختتــار مــن الطبقــة اجلزئيــة) 

يــف ( احلــر / الر

)2( المرحلة الثانية للمعاينة 

     

حيث        

   = االحتمــال الرطــى لســحب األرسة رقــم    مبعلوميــة أن 

منطقــة العــد رقــم    a قــد اختــرت.

الحــظ أن حجــم العنقــود هــو 22 أرسة ىف حــر المحافظــات ، 21 

أرسة يف ريــف المخافظــات ، وذلــك لأســباب الابــق ذكرهــا.

وبذلك يكون االحتمال الكى للمعاينة هو :           

                                  

     

إلحتمــال  ماويــًا  معــن  عنقــود  ىف  األرس  لــكل  الــوزن  ويكــون 

المعاينــة الــكى الابــق وميكــن أن نعــدل  أوزان العينــة لتتمــاىش 

مــع اختافــات معــدالت االســتجابة عــر العناقيــد، وقــد تــم معايــرة 

األوزان المصححــة ليتــاوى جممــوع األوزان ىف ملــف البيانــات مــع 

عــدد األرس الفعــى ىف البحــث وبالتــاىل ال ختتلــف اجلملــة المرجحــة 

عــن اجلملــة غــر المرجحــة ألرس العينــة

)3( وزن االفراد 

يتــم حــاب وزن جديــد لأفــراد حيــث أن مهنجيــة البحــث هــو 

بإســتخدام  وذلــك  أرسة  كل  مــن  مؤهلــه  واحــده  ســيدة  اختيــار 

جــدول كــش وبذلــك يكــون لدينــا احتمــال اختيــار ســيده مؤهلــه 

مــن األرسه هــو 
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وزن  لدينــا  يكــون  وبالتــايل  األرسة  وزن  يف  الــوزن  هــذا  تــم رضب 

جديد لأفراد  معرًا عن الســيدات المؤهات، عدل هذا الوزن 

اجلديــد بإســتخدام تقديــرات الســكان  2015 الــذي يتــم حاهبــا 

األوازن  لتعديــل  مــن 18-64 ســنة  العمــر  للســيدات يف  باجلهــاز  

هبــا وذلــك بتوزيعهــا بنســهبا الداخليــة للتقديــرات المحســوبه مــن 

أوزان العينــه ، وبذلــك يكــون لدينــا وزن هنــايئ للنــاء المؤهــات 

يف المســح يســتخدم ألغــراض التحليــل. 
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ملحق ب- األخطاء 
المعينة

ألســتخدام   نتيجــة  المعاينــة  بإخطــاء  المســح   هــذا  بيانــات  تتأثــر 

ولذلــك  الدراســة،  جمتمــع  لوحــدات  حــرًا اشمــًا  وليــس  عينــة 

نتوقــع  الــى  احلقيقيــة  القيــم  عــن  فــروق  ظهــور  الطبيعــي  فمــن 

احلصــول علهيــا مــن خــال المســوح ، وقــد تــم إحتــاب التبايــن 

ألهــم مــؤرشات التكلفــة االقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة، وأظهــرت 

نتــاجئ حــاب التبايــن أنــه ال توجــد مشــكلة ىف نــر البيانــات عــى 

يــة.     اجلمهور مســتوى 

قيمة المؤشرات 
التقدير 

الخطأ 
المعيارى

فترة الثقة %95

معامل 
االختالف

تإثير 
التصميم

الجذر 
التربيعي 

لتأثير 
التصميم

حجم 
العينة

العدد الغير 
مرجح

الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

  الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف نفي، 

جسدي ،جني  من قبل 

أزواجهن

45.6054890.44.5246.671.202.2071.4851810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف بدين أو  

جني  من قبل أزواجهن  

45.1554472.44.0846.221.212.1771.4751810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف نفي  

من قبل أزواجهن  

42.4854633.41.4143.561.292.2191.4901810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف بدين  

من قبل أزواجهن 

31.8151911.30.8032.831.632.2571.5021810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف جني  

من قبل أزواجهن

12.2837735.11.5413.033.072.4011.5491810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن أي نوع من 

أنواع العنف من شخص غر 

الزوج 

16.8149469.15.8417.782.943.1801.7831810018168

الناء المعرضات خال 

العام المايض إىل أي شكل 

من أشكال العنف أو التحرش 

يف األماكن العامة

11.3533375.10.7012.012.942.0111.4181810018168
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الناء الآليت تعرض  ألي 

عنف خال العام المايض يف 

واسئل لنقل العام

5.6022514.5.166.044.021.7431.3201810018168

الناء الآليت تعرض  

للتحرش خال العام المايض 

يف الاشرع

8.0628177.7.518.613.501.9461.3951810018168

  الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف نفي، 

جسدي ،جني  من قبل 

أزواجهن خال 12 هشر 

الابقة عى المسح

23.7749053.22.8124.732.062.4121.5531810018168

الناء الابق لهن الزواج 

الآليت تعرضن لعنف بدين 

أو  جني  من قبل أزواجهن   

خال 12 هشر الابقة عى 

المسح 

14.0240243.13.2314.812.872.4401.5621810018168
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ملحق ج:  منهجية 
حساب مؤشر الثروة

اســتخدامها  يتــم  الــى  الهامــة  المتغــرات  أحــد  مؤرشالــروة  يعــد 

كبديــل لقيــاس الدخــل او اإلنفــاق لــأرسة. حيــث يتعــر قيــاس 

الدخــل بصــورة دقيقــة ىف البحــوث الميدانيــة حيــث عــادة مــا مييــل 

األفــراد لعــدم اإلدالء بالدخــل احلقيقــى.

و  األرسة  وممتلــكات  المســكن  عــى خصائــص  الــروة  مــؤرش  يبــىن 

لــأرسة. اإلقتصــادى  المســتوى  يعكــان  الــذان 

ىف هــذا البحــث تــم اســتخدام اســلوب التحليــل العامــى لتكويــن 

المــؤرش ة الــذى بــىن عــى المتغــرات التاليــة:

خصائص المسكن

نوع الوحدة السكنية • 

المادة المستدمخة ىف تصنيع السقف• 

عدد غرف المزل• 

المصدر الرئيى لمياه الرب• 

المصدر الرئيى لإلضاءة• 

نوع  الوقود المستخدم للطهي• 

نوع دورة المياه• 

تــم حتويــل المتغــرات لتصبــح ثنائيــة األوجــه تأخــذ القيمــة  و قــد 

واحــد كلمــا كانــت األرسة تقــع ىف هــذه  الفئــة  و 0 عــدا ذلــك.

الممتلكات و األجهزة الكهربائية

بوتاجــاز،  يــون،  تلفز راديو/تســجيل،   : عــى  األجهــزة  اشــتملت 

يــة / تــوك تــوك / ثاجــة، كمبيوتــر/الب تــوب، تكييــف، دراجــة خبار

موتوســيكل، ســيارن خاصــة / تاكــى ميكروبــاص، عربــة حنطــور /

كارو، مــواىش /دواجــن، ارض /اهســم /حــاب بنكــى، منــآت 

يــة /صناعيــة. جتار

بينما تعكس بعض هذه الممتلكات ارتفاًعا ىف مستوى المعيشة، 

تعكــس ممتلــكات أخــرى مســتوى اقــل، و قــد تــم حــاب المــؤرش 

 Principal يــف و احلــر. تــم اســتخدام عــى حــدة لــكل مــن الر

Factor لتقديــر قيــم المــؤرش و الــى ترتفــع بارتفــاع القيمــة.

تــم تقســيم المــؤرش إىل مخيســيات ىف كل مــن الريــف و احلــر عــى 

حــدة ، ثــم تــم ضمهمــا حبيــث اصبحــت كل ارسى تنتمــى إىل أحــد 

اخلميســيات  و الــى تعكــس مســتواها اإلقتصــادى.
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ANNEX D: COST     
ESTIMATION

Statistical tools used in estimating 
the gender based violence

1: Dealing with missing data

1- Women’s wages: There were 29 (out of total 
2325) missing data on wages, 23 values were 
imputed using the multiple regression. 

Multiple regression was used to impute miss-
ing wages for waged women, using the age, age 
square, educational level, region and the job 
characteristics: occupation, sector, economic 
activity, social security/health insurance, hav-
ing a contract, and job stability.

2-Women’s Earnings: Earnings of non-waged 
(self employed, employer, unpaid) workers 
were not collected (603 observations), earn-
ings were imputed using the multiple regres-
sion using the same variables as wages except 
for having a contract: age, educational level, 
region and the job characteristics: occupation, 
sector, economic activity, social security, and 
job stability. Earnings were estimated for 595 
observations. 

3- Husband’s earning: around 16% of husband’s 
earnings were missing (around 2201 observa-
tions), multiple regression was used to impute 
the missing values, it estimated 2072 out of 
the 2201 using the following husband’s char-
acteristics and his job characteristics: age, age 
square, educational level, occupation, econom-
ic activity, and if he has social insurance. Note 
the region was not used as there is no data of 
working place. 

4-Monetary value for domestic work: Extreme 
values of number of hours were restricted to 
be 14 hours per day, and due to simultaneous 
activities of taking care of children and elderly 
people, an upper bound of 4 hours was set for 
child care hours. Extreme values for time spent 
in other activities were set at the value of the 
95th percentile.

The generalized replacement approach was 
used to evaluate each domestic hour using the 

most recent (2014) published wages report by 
CAPMAS.

5- The opportunity cost approach was used in 
order to give a monetary value for staying at 
parents (or friends) instead of paid shelters. 
The imputed value per day for staying out of 
the house was based on the mean value (per 
day) for those reported paying for shelters in 
the same data. 

6- Health cost: Using the given information of 
the health cost by injury type and requested 
services and health provider, missing cost was 
imputed using multiple regression.

2: Equations used

This part explains how the direct and indirect 
costs were calculated given the survey data:

The calculation were based on the individu-
al (woman) level and not the household level, 
as only one eligible woman was selected from 
each household, weights were computed in 
order to reflect the correct age and place of 
residence in the population, and to reflect the 
projected woman population size in mid-year 
2015 (time of the survey) (see chapter 2 for 
more details).

The survey reported only the most severe in-
cident in the last year. So the calculations are 
based on one incident only.

First: Direct costs

Out of pocket expenditures for the different 
services used by women due to violence per-
petrated by husband/ fiancé,  violence perpe-
trated by individuals in close surroundings and 
strangers,  and in public spaces

TFOPC – Total women out-of-pocket cost

j - Type of incident women reported (husband/
fiancé, violence perpetrated by individuals in 
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close surroundings and strangers, at working   
place,  educational institution, transportation, 
street)

i – Index of victimized woman  

s – Types of services

Cis – The cost a woman i  paid for services 

Cost of service includes the transportation/ser-
vice fee/any other service related

Services are: Health, Police service (reporting), 
Judiciary (trials), Social Services, Shelters), in 
addition to property replacement.

Wi - The weight per woman to represent the 
projected women population in 2015

Second: Indirect costs

 Cost of lost days/ time due to violence per-
petrated by husband/fiancé, violence perpe-
trated by individuals in close surroundings and 
strangers, and in public spaces

In this category we include lost of personal 
income due to missed working days, and lost 
days of household work, and lost school days, 
and extra time spent in the road.

1- Lost working days

COWDL -Cost of working days lost per women:

j - Type of incident women reported (husband/
fiancé, violence perpetrated by individuals in 
close surroundings and strangers, at the work-
place, educational institution, transportation, 
street)

i -Index of victimized woman  

FEi-   Market daily earning rate for the women i 
(wage for waged workers and imputed earning 
for non-waged workers) 

FDi- Women’s lost days from work 

HEi-  Market daily earning rate for the husband 
of women i (replaced by zero if not married, or 
for  incidents other than husband/fiancé)

 HDi- Husband’s lost days from work

Wi-  The weight per woman to represent to real 
projected women population in 2015

2- Lost domestic working days

CODDL- Cost of domestic days lost

j - Type of incident women reported (husband/ 
fiancé, violence perpetrated by individuals in 
close surroundings and strangers, at the work-
place, educational institution, transportation, 
street)

i - Index of victimized woman  

RW- CAPMAS reported hourly wage rate for 
the women working in the occupation of house-
hold services in year 2014

AHi- The average daily hours by a woman i  
usually (in the week prior to the survey)  spent 
in domestic work

Di- A woman’s lost days of domestic work 

Wi- The weight per woman to represent the 
projected women population in 2015

3- Lost school days 

This formula can be used to calculate:

- Lost school days for children due to violence 
perpetrated by husband

- Lost school days for victimized girls due to vi-
olence perpetrated by individuals in close sur-
roundings and strangers, and in public spaces.
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A- Cost of lost school days for children

Data reported the fees and missing days of 
women’s children without emphasizing the 
women’s number of children, therefore it is 
computed for each woman. 

COSDL-  Cost of school days lost children of 
victimized women

i - Index of victimized woman  

Ci- School fees in last year/201 (the number 
of school days reported in the academic year 
2014/2015).

LDi- days lost from school by woman i ‘s chil-
dren.

Wi-is the weight per woman to represent pro-
jected women population in 2015

B- cost of lost school days for victimized girls

 

COSDL- Cost of school days for victimized 
women

j - Type of incident women reported (violence 
perpetrated by individuals in close surround-
ings and strangers, at the workplace, educa-
tional institution, transportation, street)

i - Index of victimized woman  

Ci- Average School fees in last year/201 (the 
number of school days reported in the academ-
ic year 2014/2015. (fees of women at school 
were not reported in the data so the average of 
all reported fees was used as an estimate)

LDi- days lost from school by a woman i .

Wi -The weight per woman to represent pro-
jected women population in 2015

4- Time lost due to changing route 
or having a road companion

COTL- Cost of lost time

j - Type of incident women reported (educa-
tional institution, public transport, street) 

 i – Index of victimized woman  

RW-  CAPMAS reported hourly wage rate for 
the women working in the occupation of house-
hold services in year 2014 .

ARW-  CAPMAS reported hourly wage rate 
for the male/female working in the occupation 
of household services in year 2014 (since we 
don’t know who does accompany her the av-
erage of males and females was considered for 
the extra time of relative of)

Hij - Additional hours spent for transport by 
woman

Hijr - Hours spent by relative to accompany the 
woman

Wi -The weight per woman to represent pro-
jected women population in 2015

Di- The number of days where a road compan-
ion or a route change was required was not re-
ported in the data. Based on the assumption  
that incident happened in the mid of the year 
and the total school days are 201 and the total 
working days are 220; 100 days were assumed 
for a studying  woman, and 110  days for other 
women and for the companion.



١٨٥  



  ١٨٦



١٨٧  

قــام بإعــداد هــذا المســح الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء بدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان )UNFPA( و المجلــس القومــي للمــرأة. تســتند محتويــات هــذا المســح بالكامــل علــى نتائــج 
البحــث الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء وال تعكــس آراء أو مواقــف صنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان. فــي حالــة اســتخدام نتائــج هــذا البحــث أو أجــزاء منهــا مــن قبــل أي شــخص أو كيــان، أو إدراجهــا 
ــة أو المقــروءة(  فــي المنشــورات الالحقــة أو فــي اي مــن منتجــات الوســائط المتعــددة األخــرى )المرئي
ــة العامــة  ــزي للتعبئ ــاز المرك ــداده وهــم الجه ــي قامــت بإع ــر والجهــات الت ــى هــذا التقري يجــب اإلشــارة إل

واإلحصــاء و المجلــس القومــي للمــرأة و صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان
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