


اعاقات   – بصرية  سمعية-   – حركية  أعاقة   ) االعاقة  ذوي  من  ٥٦١٦أمرأة  المسح   عينة  شملت 
متعددة) والمستفيدة من برنامج كرامة يف الفئة العمرية ١٨ فأكرث ممثلة لجميع محافظات 

الجمهورية يف ماعدا محافظات الحدود.

٥٦١٦  إمـــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــــرأة

مـــــن الــســيـــــــــدات الســــابـــــــــق 
لهن الزواج تعرضــن فــي أي 
فتـــرة مــــن حيــاتهــــن للعنـــف 

مـن قبــل الزوج. 

٪٦١
مـن النســــاء الســــابــــق لهــــــن 
الـــــــــزواج تعــــرضـــــــــن لعنـــــــف 
نـفـســـــــي مـــن قبــــــل الـــــــــزوج 

يف أي فرتة من حيــاتهن

٪٥٤
مـــن النســــاء الـسـبـــــــق لهـــــن 
الـــــــزواج تـعــرضـــــــــن فـــــي أي 
فــتــــــرة مــــــن حياتهـــن لعنـف 

جسدي مـن قبل الـزوج.

٪٤٣
مــــن الــنــســـــاء الـسبــــــق لـــهـــــن 
الــزواج تعرضــن فـــي أي فتـــرة 
مـــن حياتهــــن لعنــــف مرتـبـــــط 

بــاإلعـــاقــــة مـــن قبل الزوج.

٪٣٤

مــــن النســـــاء السبــــــق لهـــــــــــن 
الزواج تعرضن فـــي أي فتـــــرة 

من حياتهن لعنف جنيس. ٪٢٠
مــن النســـاء الســـــابــــــق لهــــــن 
الزواج تعرضن فـي أي فتــــــرة 
من حياتهن لكل من العنـــف 
الـــنــــفــــســــــــــــي والـــجــــســـــــدي 
والجنســي والعنـف المرتبــط 

باإلعاقة من قبل الزوج.
٪١٤

مـــن النســــاء الســــابــــــق لهـــــن 
الــــزواج تعــرضـــــن ألى عنــــــف 
نفســى أو عنــــــف جســـــدى أو 
عنـــــف مرتبــــــط باإلعـاقــــــــة أو 
عنـــــــف جنســـــى خالل األثىن 
عشــــر شهـــــرا السابقــــة علــى 

المسح.

٪٣٦

من النســـاء السابــــق لهــــن الـــزواج 
ولديهــــن صعوبــــات شديـــــدة فـــــي 
االعتنــاء بأنفسهـــن تعرضــــــن ألي 
واقعة عنف من قبل الــزوج خــالل 

١٢ شهر السابقة للمسح.

مـــن النســـــاء الســـــابق لهــــن 
الـــــزواج ولديهــــــــن أعاقــــــــات 
متعددة تعرضن ألي وقعـة 
عنف مـن قبــل الــزوج خـــالل 

١٢ شهر السابقة للمسح.

٪٣٣ ٪٣١

من النســـاء الســــابــــق لهــــــن 
الــــــــزواج ولـديهـــــــن أعـاقـــــــــة 
سمعيــــة شديــــــدة تعرضــــــن 
ألي وقعة عنــــف مـن قبـــــــل 
الــــــزوج خــــــــــالل ١٢ شـــهـــــــــــــر 

السابقة للمسح.

مــن النســـاء السابق لهــــن الـــــزواج 
ولديهـــن صعـــــوبات شـــــديدة فـــــي 
الميش وصعود الساللـم تعرضــن 
ألي وقعة عنـف مـــن قبــــل الــــزوج 

خالل ١٢ شهر السابقة للمسح.

٪٢٩٪٥٠

مـن النســاء الســــابـــق لهـــــــن 
الحمل تعرضـن للعنـــف مــن 
قـبــــل الـــــزوج أثنـــــاء الحمــــــل 
وأغلب هــذا العـنـــــف حــــــدث 

أكرث من مرة.

من النســـاء السابـــق لهــــن الــــزواج 
الاليت تعرضن لعنــــف جســــدي أو 
جنيس يف أي فتـرة مـــن حياتهـــن 
حدث لهـــن إصابــــات نتيجـــــة هـــــذا 
العـــنــــــف وحـوالـــــــــي ٦٦٪ منهـــــــن 

احتاجن رعاية طبية.

٪٣٢٪١٣
خالل السنة السابقة للمسح

العنف ضد اإلعاقات المتعددةأنواع العنف المختلفة

العنف من قبل الزوج

العنف بعد الزواج
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التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة المعاقة التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة المعاقة

أغلب العنف النفيس أو الجسدي أو المرتبـط باإلعاقــــة  يقتـــــرف 
مــــن قبــــل أفــــراد العائلـــــة وخاصــــــة األب بينمـــــا معظــم العـنـــــــف 
الجنســــي يقتــــرف مـن خـــارج العائلــة ولكــــــن تــــم رصـــــــد حـــــــاالت 

تعرضـن للعنــــف الجنســــي مــــن قبـــــل المحـــــارم مثــل : 

مـن المبحوثــــات تعرضـــــــن ألي ٤٪
شكـــــل مـــن اشـكــــال العــنـــــــف 
الـجنســــــي خـــــــــالل ١٢ شــــهــــــــــر 

السابقة للمسح.

٪٢٤
مــــن النســـاء الالتــــــي لـديـهـــــــن 
أعــاقــــــات متعــــــددة تعـــــرضـــــــن 
للعنـف من قبل أفــراد الـعائـلـــة 
أو البيئــة المحيطـــــة خـــــالل ١٢ 

شهر السابقة للمسح.

مـن المبحــــــــوثــات تعرضــــــــــن 
لعنف نفيس أو جســــــدي أو 
جنيس أو عنـف قـــائم عــــلــى 
االعــاقــــــة مــــن قبــــــل أفـــــــراد 
العائلــة أو البيئــة المحيطـــة 

منـــــذ العمـــــر ١٥ سنة.

٪٤٨
مــــــن المبحوثــــــات تعرضـــــــــن 
لعنــف نفســــــي أو جســــــــدي 
أو جنســــــــي أو عنــــــــف قائـــــم 
عـلـــى االعــاقــــــة مــــــــن قبـــــــل 
أفـــــــــراد العـائـلـــــــة أو البيـئـــــــة 
المحيطــــة خــــالل ١٢ شــهـــــــر 

السابقة للمسح.

٪٢٥
مـــــــن المبحـوثــــــات تعـرضــــــن 
لعنـــف نفســـي و جســـــدي و 
جنســـي و عنـف قائــــم علـــــى 
االعــاقـــــة مـــــــن قبــــل أفـــــــراد 
العائلـة أو البيئـــة المحيطـــة 

منذ العمر ١٥ سنة.

٪٧
من المبحوثات تعرضن لعنف 
نفيس و جســــدي و جنيس و 
عنف قائــم علـــى االعاقــة من 
قبـــــل أفـــــراد العائلة أو البيئــة 
المحيطــــــــــة خــــالل ١٢ شهـــــــر 

السابقة للمسح.

٪٢

من المبحوثات تعرضن منذ العمر ١٥ سنة لعنف نفيس 
من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة. ٪٣٥

من المبحوثات تعرضن منذ العمر ١٥ سنة لعنف مرتبـط 
باإلعاقة  من قبل أفراد العائلة أو البيئــــة  المحيطة. ٪٢٨

من المبحوثات تعرضن منذ العمر ١٥ سنة عنف جســدي 
من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة.  ٪٢٥

مـــن المبحــوثـــــات تعرضـــــن منذ العمـر ١٥ سنــة للتحــرش 
الجنيس من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة. ٪٨

من المبحوثــــــات تعرضــــــن منــــذ العمــــر ١٥ سنـــــة لهتــــــك 
العرض من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة. ٪٣

أمرأة تم اغتصابهن منذ العمر ١٥مـن قبل أفـراد العائلـــة 
أو البيئة المحيطة وذلك سنة. ١٥

من المبحوثات تعرضن منذ العمـر ١٥ سنـــــــــة ألي شكـل 
من أشكل العنف الجنسـي من قبل أفـــــراد العائلـــــــــة أو 

البيئة المحيطة. ٪١٠
حــــوالــــــــــي

تم أغـتصابها من قــبـــل والدهـــا مـنــــذ عمـــــر ١٥ سـنـــــة.

تـم اغتصــــابهـــــن مــــن قبـــــل أخواتهـــــن الذكـــــور منــــذ 
عمر ١٥ سنة.

تـم هـتك عـرضـهن من قبل ولدهن منـذ عمـر ١٥ سنة.

تـم هتك عرضهـن من قبل أخواتهن منذ عمر ١٥سنة.

تعرضـــن لهتـــك الـعـــــرض مــــــن قـــبـــــــل زوج االم منــــذ 
عمر ١٥ سنة. 

أمـــــــــــــــــرأة

أمرأتان

٪٢

٪١

٪٢

أنواع العنف من قبل األسرة

خالل السنة السابقة للمسحمجموع النساء المعنفات 

العنف من قبل المحارمخالل السنة السابقة للمسح

العنف منذ العمر ١٥ سنة

النساء صغريات السن أقــل من ٢٠ سنة والنســـــاء القاطنــــــات  
فــي المحافظات الحضرية أكرث تعرضاً للعنـف يف األماكـــن 
العامــــة مــن النســـاء األكبــر سناً أو النســــاء القاطنـــــات فــــي 

الوجـــه البحـــــري أو الوجه القبيل. 

النساء الاليت لديهن أعاقة بصرية أكرث عرضة للتعرض للعنــف يف االماكن العامة عن النساء الاليت لديهن أعاقــــات أخـــــرى .

مـن النســــــاء الالتـــــي لديهـــــن صعوبـــة شديدة فـي الرؤيــــــة تعرضن للعنف يف االماكــــن العامـــــة خالل ١٢ 
شهر السابقة للمسح. ٪٦

مــــن  النساء الالتــــــي لديهن صعوبة متوسطة يف الرؤيــــة تعرضن للعنف يف االماكــــن العامـــــة خالل ١٢ 
شهر السابقة للمسح. ٪٩

مـــــــن الـنســــــاء الالتــــي تعرضـــــــــن 
للعنف يف األماكن العامـــة لـــم 
يـتـخــــــــذن أي إجــــــراء لـمـجـابـهـــــــة 

العنف.         ٪٦٦

عامل السن والبيئة

العنف يف األماكن العامة

مـــن المبحوثـــات تعرضـــــن خـــــالل ١٢ شهــــــر 
السابقة للمسح ألي شكــل من أشكــــــــــال 
التحرش يف االماكن العامة  ٥٠٪ منهــــن 
يف الشارع ، ٢٩٪ منهن يف الميكروباص.

٪٨
من المبحوثـــات تعرضــــن لعنـــــــف نفســــــــي 
خـــالل ١٢ شهـــــــر السابقـــــة للمســـــــح فــــــــي 

االماكن العامة .

٪٤

من المبحوثات تعرضن للتحــرش الجنســي 
خـــــالل ١٢ شهـــــر السابقــــــة للمســـــــح فــــــــي 

االماكن العامة.

٪٤
من المبحـوثات تعرضــــــن لعنــــــف جســـــــدي  
خــــالل ١٢ شهــــــر السابقـــــــة للمســــــح فــــــــي 

االماكن العامة .

٪٠٫٥

عالقة اإلعاقة البصرية بالعنف
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شكر وعرفان دج

شكر وعرفان

خال���ص  ع���ن  للم���رأة  الق���ويم  المجل���س  ُيع���ِرب 
ش���كره وتقديره لجميع الش���ركاء الذين أس���هموا 
يف إع���داد ومراجع���ة هذا التقرير. فل���م يكن لهذا 
ل من نوعه أن يرى النور دون  م واألوَّ المس���ح القيِّ
اه فريق العمل من الخرباء  العمل الدؤوب الذي أدَّ

والمنظمات الدولية والباحثين. 

خ���اص  بش���كٍل  موص���والن  والتقدي���ر  والعرف���ان 
لفري���ق عم���ل الجه���از المرك���زي للتعبئ���ة العامة 
ب���ركات،  الل���واء خ���ريت  واإلحص���اء، تح���ت رئاس���ة 
للمجه���ود المب���ذول يف جم���ع البيان���ات وتقدي���م 
الدع���م التق���ين المتواص���ل وإتم���ام ه���ذا البح���ث 

فة.  بصورة ُمشرِّ

ل���وزارة  الش���كر  بخال���ص  المجل���س  يتوّج���ه  كم���ا 
التضامن االجتماعي لمساهمتها بإمدادنا بعينة 

المسح من برنامج تكافل وكرامة.

وىف هذا السياق، ُيعِرب المجلس القويم للمرأة 
ع���ن خال���ص التقدي���ر لمنظم���ات األم���م المتح���دة 
اليت دعمت مبادرة إجراء المسح، وبشكل خاص 
صن���دوق األمم المتحدة للس���كان وبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمايئ وهيئة األمم المتحدة للمرأة.

م بالش���كر للس���ادة الخرباء الذين  كما نوّد أن نتقدَّ
���ذوا المس���ح، بش���كل خ���اص الس���يدة ش���ادية  نفَّ
عطي���ة، لتحليلها البيان���ات وإع���داد التقرير، فضاًل 
ع���ن وض���ع الصياغ���ة النهائي���ة ل���ه، والرتجمة إىل 
الحمي���د كاب���ش،  عب���د  الدكت���ور  العربي���ة،  اللغ���ة 
مه م���ن توجيه���ات خاصة  خب���ري اإلعاق���ة، لم���ا قدَّ
باألش���خاص ذوي اإلعاقة، والس���يدة وفاء ماجد، 

الخبري اإلحصايئ والمدير الفين للمسح. 

وال يس���عنا به���ذا الش���أن إال التقدم بش���كر خاص 
للدكتورة هبة هجرس، رئيس���ة لجن���ة المرأة ذات 
للجه���ود  للم���رأة،  الق���ويم  بالمجل���س  اإلعاق���ة 
المم���زة اليت بذلتها يف مراجع���ة التقرير. وأيًضا 
نتوج���ه بخال���ص االمتن���ان لفري���ق عم���ل المس���ح 
وأعضاء اللجنة االستشارية الذين تفانوا يف بذل 

الجهد إلتمامه. 

للجن���ة  أيًض���ا  موص���والن  والتقدي���ر  الش���كر 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آس���يا )اإلسكوا(، 
األس���تاذة ن���دى جعف���ر، رئيس���ة وح���دة إحصاءات 
السياسات والتنسيق -شعبة اإلحصاء- اإلسكوا، 
مديرة مجموع���ة  الع���ريب،  مهرين���از  واألس���تاذة 
والتنمي���ة  الجنس���ين  بي���ن  والعدال���ة  الس���كان 
دروزة،  ن���دى  واألس���تاذة  اإلس���كوا،   – الش���املة 
رئيس���ة قسم العدالة بين الجنسين -مركز المرأة- 
اإلسكوا، واألستاذة جيال زيتلر، مسؤولة الشؤون 
منه من دعم فين  االجتماعية - اإلس���كوا، لما قدَّ

للبحث.

ويطي���ب لن���ا تثمي���ن الجه���ود الُمضني���ة المبذولة 
م���ن فري���ق الباحثي���ن الذي���ن أج���روا البح���ث، تقديًرا 

اللزتامهم بالعمل الدؤوب.

أخرًيا، ُنِعرب عن تقديرنا لجميع اأُلسر والمشارِكات 
ال���اليئ أجري���ت معه���ّن المقابالت، مم���ا أدى إىل 
نج���اح عملي���ة جم���ع البيان���ات، إدراًكا مّن���ا أنه دون 
مش���اركتهن وتعاونهن، ما كان باإلمكان تنفيذ 

هذا البحث.

تمهيد

تع���دُّ ظاه���رة العنف ض���د الم���رأة انته���اًكا خطرًيا 
الت االنتش���ار  لحقوق اإلنس���ان، ويش���ري آخ���ر معدَّ
عىل الصعيد العالمي إىل أن امرأة واحدة من بين 
ضت  كل ثالث نس���اء يف جميع أنح���اء العالم، تعرَّ
إم���ا للعنف الب���دين وإم���ا الجنيس وإم���ا كليهما، 
وله���ذا الن���وع م���ن العن���ف عواق���ب س���لبية عديدة 
ع���ىل الضحاي���ا، وربما يمتد تأث���ريه إىل أبعد منهّن 

فيشمل عائالتهّن، والمجتمع، والدولة بأسرها.

وُس���وء  لإلي���ذاء  خط���ر  عام���ل  اإلعاق���ة  وُتعت���رب 
المعامل���ة، وعندم���ا ُترَب���ط بن���وع الجن���س، تك���ون 
ُعرض���ة  أك���ر  اإلعاق���ة  ذوات  والفتي���ات  النس���اء 
للعن���ف، كونهّن نس���اء يف المقام األول، وذوات 
إعاقة يف المقام الثاين. وتواجه النساء والفتيات 
ذات اإلعاق���ة عدي���ًدا م���ن التحدي���ات والصعوب���ات 
ال���يت تح���ول دون تمكينه���ّن وتعزي���ز انخراطهّن 
تقدمه���ّن  أم���ام  عائًق���ا  وتق���ف  المجتم���ع  يف 
ومساهمتهّن الفاعلة يف تحقيق التنمية، منها: 
اإلقص���اء يف العم���ل وعدم الدم���ج يف المجتمع 
والحص���ول عىل الرعاية الصحية والتعليم أس���وًة 
بالجمي���ع، مم���ا يح���ول دون مش���اركتهّن الفاعلة 

يف المجتمع.

القضاي���ا  يف  البح���ث  الض���روري  م���ن  كان  ل���ذا 
المتعلق���ة به���ّن، والوق���وف عىل حقيق���ة التميز 
ال���ذي يق���ع ع���ىل كاهله���ن، خاص���ة أن اإلع���الن 
العالم���ي لحقوق اإلنس���ان والعهدي���ن الدوليين، 
د عدم التميز،  وغريه���ا من اإلعالنات الدولي���ة، أّكً
حق���وق  لحماي���ة  الدولي���ة  االتفاقي���ة  وج���اءت 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة لتأكي���د أهمية حقوق 
ه���ذه الفئ���ة، خاص���ة أنها م���ن الفئات المهمش���ة 

واألكر ُعرضة للعنف.

وانطالًقا من أهداف المجلس القويم للمرأة يف 
تنمي���ة الوع���ي بقضايا الم���رأة وغاياته���ا المتمثلة 
يف التوعي���ة بأهمي���ة ومحوري���ة أن تك���ون المرأة 
ش���ريًكا يف عملي���ة التنمي���ة عىل قدم المس���اواة 
م���ع الرج���ل، ونظ���ًرا إىل اآلث���ار الصحي���ة الخطرية 
ال���يت تفرضه���ا ظاه���رة  واآلث���ار غ���ري التمكيني���ة 

العن���ف ع���ىل الم���رأة، ويف ه���ذا الس���ياق، تع���اون 
المجل���س الق���ويم للم���رأة م���ع الجه���از المركزي 
اهتمامهم���ا  م���ن  -بداف���ٍع  واإلحص���اء  للتعبئ���ة 
أم���ام  الكافي���ة  اإلحص���اءات  بتوف���ري  المش���رتك 
صانعي السياس���ات الرامية إىل مكافحة العنف- 
يف إج���راء دراس���ة وطنية عن العنف ضد النس���اء 

والفتيات ذوات اإلعاقة.

المنطق���ة  يف  الفري���دة  الدراس���ة  ه���ذه  وُتعت���رب 
العربي���ة رائ���دة ومضيئة عىل حد س���واء، إذ ُيمكن 
غ���ري  والمنظم���ات  الحكوميي���ن  للمس���ؤولين 
الحكومي���ة ووكاالت األم���م المتح���دة أن تفه���م 
بش���كل أفضل المشكالت اليت تواجهها النساء 
والفتيات ذوات اإلعاقة، حىت يتمكنوا من العمل 
للح���دِّ م���ن العن���ف وتحس���ين الخدم���ات القائم���ة 

وآليات اإلبالغ لضحايا العنف.

وته���دف هذه الدراس���ة إىل فهم أفض���ل لتجارب 
وأن���واع وأش���كال العنف الذي تعاين منه النس���اء 
والفتيات ذوات اإلعاقة، بما يف ذلك الممارس���ات 
د الدراسة خصائص  التقليدية الضارة. كذلك، ُتحدِّ
الس���يدات األكر ُعرضة وتأث���ًرا بالعنف، فضاًل عن 

تأثري العنف يف المرأة وأسرتها.

إذ  مناس���ب،  توقي���ٍت  يف  الدراس���ة  ه���ذه  وت���أيت 
تتواك���ب مع ما تبذله مصر لتعزيز وحماية حقوق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة، والقض���اء عىل جميع 
أش���كال العنف ضد النس���اء والفتي���ات، يف ضوء 
دستورها والزتامها بتوفري حياة خالية من العنف 

للنساء.

فالدستور يضمن المس���اواة أمام القانون، وينّص 
ع���ىل ع���دم التميز بس���بب اإلعاقة، كما أن���ه ُيلزم 
مؤسسات الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاق���ة واألق���زام، وتوف���ري فرص العم���ل الالئقة 
له���م، وين���ص ع���ىل مس���ؤولية الدولة ع���ن تهيئة 
المرافق العامة والبيئة المحيطة بذوي اإلعاقة، 
السياس���ية،  حقوَقه���م  ممارس���تهم  وتيس���ري 
ودمجه���م مع غريهم م���ن المواطنين، مع ضمان 
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والتمثي���ل  االجتماع���ي،  الضم���ان  يف  حقه���م 
المناسب بالمجالس المحلية والتشريعية.

أما القانون المصري، فقد ضمن مكاس���ب كبرية 
ر  لذوي اإلعاقة، فالقانون رقم 10 لسنة 2018، وفَّ
عديًدا م���ن االمتيازات وأش���كال الرعاية والحماية 
المكفولة لهم، كما يضمن قانون مجلس النواب 
اإلعاق���ة  8 مقاع���د لألش���خاص ذوي  تخصي���ص 
ضمن نظام القوائم، الزتاًما بأحكام المادة )244( 
من الدستور. والقانون رقم 11 لسنة 2019، الذي 
يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق األش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة، والقان���ون رق���م 200 لس���نة 2020 
ذوي  األش���خاص  دع���م  »صن���دوق  إنش���اء  بش���أن 
اإلعاقة« برئاسة رئيس مجلس الوزراء، باإلضافة 
إىل أن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منصوص 
عليها يف »اسرتاتيجية التنمية المستدامة: رؤية 
مصر 2030«، اليت تض���ع تحقيق الحماية للفئات 
األوىَل بالرعاي���ة، بم���ا يف ذل���ك األش���خاص ذوو 

اإلعاقة، ضمن أهدافها االجتماعية.

ورغ���م ُمجَم���ل ه���ذه اإلنج���ازات ف���إن التحديات ما 
التش���ريعات  زال���ت كث���رية، مم���ا يتطل���ب تفعي���ل 

والسياس���ات لدع���م الجه���ود المبذول���ة لتمكي���ن 
وتغي���ري  المجتم���ع،  يف  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء 

الصورة النمطية عنهّن.

ويف ضوء الزتام الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحص���اء، والمجلس القويم للمرأة، بمكافحة 
ه���ذه الظاه���رة، ُيش���ّرفنا أن نق���دم لك���م الوقائ���ع 
والنتائج الُمستخَلصة من البحث الذي ُأجِري عام 

2020 لدراسة العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة. 

ويحدونا األمل يف أن يسهم هذا التقرير يف إبراز 
أهم جوانب العنف الُمقرَتف ضد النساء والفتيات 
ذوات اإلعاق���ة، اليت تس���اعد صانعي السياس���ات 
السياس���ات  اختي���ار  ع���ىل  المعني���ة  والجه���ات 
والحلول األنسب، بهدف مكافحة هذه الظاهرة 
لتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف 
مختل���ف الربام���ج والقطاع���ات، وتمكينه���ّن م���ن 
اّتخ���اذ دور فاع���ل يف التنمي���ة وصن���ع السياس���ات 
المرتبطة بحقوقهن، وصواًل إىل مجتمع مصري 
بالمش���اركة  ويحتف���ي  األم���ام  إىل  يدف���ع  آم���ن 

الكاملة للمرأة.

ونسأل اهلل التوفيق.      

دكتورة/ مايا مرسي

رئيس المجلس القويم للمرأة

اللواء/ خريت محمد بركات

رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء
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ُيمّثل األشخاص ذوو اإلعاقة أكرب أقّلية يف العالم، إذ تبلغ نسبتهم يف المتوسط 
15% من س���كان العالم، كما يعيش 80% من هؤالء الس���كان يف البلدان النامية. 
ر التقرير العالمي عن  واإلعاقة أكر ش���يوًعا بين النس���اء منه���ا بين الرجال، وُيق���دِّ
اإلعاق���ة أن 19% م���ن النس���اء عالمًيا يعانين م���ن اإلعاقة، مقارنة ب����12% من الرجال 

)منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدويل،2011(.
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ُيمّث���ل األش���خاص ذوو اإلعاق���ة أك���رب أقّلي���ة يف 
العال���م، إذ تبلغ نس���بتهم يف المتوس���ط 15% من 
سكان العالم، كما يعيش 80% من هؤالء السكان 
يف البل���دان النامي���ة. واإلعاق���ة أك���ر ش���يوًعا بين 
ر التقرير العالمي  النس���اء منها بين الرجال، وُيق���دِّ
عن اإلعاقة أن 19% من النس���اء عالمًيا يعانين من 
اإلعاقة، مقارنة ب�12% من الرجال )منظمة الصحة 

العالمية ومجموعة البنك الدويل،2011(.

 كث���ري من األش���خاص ذوي اإلعاق���ة ال يتمّتعون 
الرعاي���ة  ع���ىل  الحص���ول  يف  متس���اوية  بُف���رص 
الصحية والتعليم والعمل، وال الخدمات المتصلة 
باإلعاق���ة، ويعان���ون م���ن اإلقص���اء م���ن أنش���طة 
الحي���اة اليومية، وم���ن ثمَّ فإن اإلعاقة قد تزيد من 
خط���ر الوق���وع بين براث���ن الفق���ر، بس���بب االفتقار 
إىل ف���رص العم���ل والتعلي���م، وانخف���اض األجور، 
وزي���ادة تكالي���ف المعيش���ة م���ع وج���ود اإلعاق���ة، 
وعق���ب دخ���ول اتفاقية األم���م المتح���دة الخاصة 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )UNCRPD( حّزَ 
التنفي���ذ، تزايد فهُم اإلعاق���ة عىل أنها قضية من 
قضايا حقوق اإلنسان  )منظمة الصحة العالمية 

ومجموعة البنك الدويل،2011(.

ذوي  األش���خاص  حق���وق  اتفاقي���ة  وته���دف 
إىل   2006 ديس���مرب  يف  اعُتِم���َدت  ال���يت  اإلعاق���ة، 
حمايته���م وص���ون كرامته���م، كم���ا أن األط���راف 
يف االتفاقي���ة مطالبون بتعزي���ز وحماية وكفالة 
تمّت���ع األش���خاص ذوي اإلعاقة الكام���ل بحقوق 
اإلنسان والمساواة الكاملة أمام القانون، وكانت 
العالمي���ة  للحرك���ة  الرئي���يس  الحاف���ز  االتفاقي���ة 
للنظ���ر إىل المعاقي���ن لي���س كأه���داف لألعم���ال 
الخريي���ة والع���الج الطيب والحماي���ة االجتماعية، 
ب���ل كأعض���اء كاملي���ن ومتس���اوين يف المجتمع، 

بمقتضى حقوق اإلنسان )االمم المتحدة 2008( 

ه���ذه  م���ن  عش���رة  السادس���ة  الم���ادة  ���ن  وتتضمَّ
االتفاقية حقَّ األشخاص ذوي اإلعاقة يف عدم 
تعّرضه���م لجميع أش���كال العنف واالس���تغالل 
وس���وء المعاملة، كم���ا ُيقّر إط���ار اتفاقية األمم 
اإلعاق���ة  ذوي  األش���خاص  لحق���وق  المتح���دة 
ب���أن النس���اء والفتي���ات ذوات اإلعاق���ة كث���رًيا م���ا 
ض���ن لمخاط���ر أك���رب، وب���أن اإلعاق���ة تضيف  يتعرَّ
ش���ريحة أخ���رى م���ن التمي���ز والحرم���ان )الم���ادة 
وتؤك���د  اإلعاق���ة(،  ذوات  النس���اء  السادس���ة: 
المادة الخامس���ة عشرة من االتفاقية من جديد 
الزتاَم الدول األطراف بحماية األش���خاص ذوي 
اإلعاق���ة م���ن التع���ّرض لجمي���ع أش���كال العن���ف 

واإلي���ذاء )األم���م المتح���دة، 2008(.

 2030 لع���ام  المس���تدامة  التنمي���ة  خط���ة  ���ر  ُتوفِّ
لتوجي���ه  قوًي���ا  إط���اًرا  عش���ر  الس���بعة  وأهدافه���ا 
المجتمع���ات المحّلية والبلدان والمجتمع الدويل 
نحو تحقيق التنمية الشاملة للمعاقين، وتتعهد 
ف عن الَرْكب، بما يف  بعدم ترك أي ش���خص يتخلَّ
ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات 
المحرومة األخرى، وقد اعرتفت الخطة باإلعاقة 
كقضية ش���املة ينبغي أخذها بعين االعتبار عند 

تنفيذ جميع أهدافها. 

ن الخطة أيًضا س���بعة  باإلضاف���ة إىل ذل���ك تتضمَّ
أه���داف وأح���د عش���ر مؤش���ًرا تش���ري صراح���ًة إىل 
إمكاني���ة  وتش���مل  اإلعاق���ة،  ذوي  األش���خاص 
حصولهم عىل التعليم والعمل، وتوفري المدارس 
ال���يت تراعي ظروفه���م، وإدماجهم يف المجتمع 
النق���ل  وس���ائل  إىل  الوص���ول  م���ن  وتمكينه���م 
واألماكن العامة والمس���احات الخضراء، والعمل 
ع���ىل بناء قدرات البلدان لتصنيف البيانات حس���ب 

اإلعاقة )األمم المتحدة، 2019(.
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف مصر. ويقرتح 
المجل���س السياس���ة العام���ة للدول���ة يف مج���ال 
إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم 
االس���رتاتيجية  الخط���ة  ويض���ع  وتمكينه���م، 
القومي���ة للنه���وض به���م، يف مج���االت الصح���ة 
والعم���ل والتعلي���م، إلخ، ومتابع���ة تنفيذها، وحّل 
أن  أيًض���ا  ال���يت تواجهه���ا، وينبغ���ي  المش���كالت 
���ق مع جميع ال���وزارات والجهات المعنية يف  ينسِّ
البل���د لتنفيذ أح���كام اتفاقية حقوق األش���خاص 
ذوي اإلعاق���ة، وإع���داد تقارير س���نوية ع���ن النتائج 
ال���يت س���تقدم إىل الرئي���س والربلم���ان ومجل���س 
ال���وزراء، وُيع���ِرب ع���ن رأي���ه يف مش���اريع القواني���ن 

والقرارات المتعلقة باإلعاقة. 

غ���ري  والمنظم���ات  المصري���ة  الحكوم���ة  بذل���ت 
الحكومي���ة والمنظم���ات الدولي���ة جه���وًدا كبرية 
للتص���دي للعن���ف ض���د النس���اء والفتيات بش���كل 
عام، والزتمت مصر باالتفاقيات الدولية واإلعالن 
العالم���ي لمناهضة مختلف أش���كال العنف ضد 
الم���رأة، مثل اتفاقية القضاء عىل جميع أش���كال 
التمي���ز ض���د الم���رأة )س���يداو(، وإع���الن ومنه���اج 
ت مص���ر إصالح���ات قانونية  عم���ل بكين. كم���ا تبنَّ
لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. ففي هذا 
الصدد تنص المادة 11 من الدس���تور المصري لعام 

2014 عىل ما يىل:

 " تل���زم الدول���ة بحماي���ة الم���رأة ضد كل أش���كال العنف، 
وتكف���ل تمكين المرأة م���ن التوفيق بين واجبات األس���رة 
ومتطلب���ات العم���ل. كم���ا تلزم بتوف���ر الرعاي���ة والحماية 
لألموم���ة والطفولة والمرأة المعيلة والمس���نة والنس���اء 

األشد احتياًجا" 
)دستور مصر لعام 2014(.

العقوب���ات  قان���ون  مص���ر  ل���ت  عدَّ  ،2014 ع���ام  يف 
الجن���يس  التح���رش  مكافح���ة  قان���ون  ليش���مل 
الجدي���د )الجريدة الرس���مية المصري���ة، يونيه 2014( 
ث���م ت���م تش���ديد العقوب���ة بالقان���ون رقم 141 لس���نة 
بتاري���خ  الرس���مية  الجري���دة  يف  المنش���ور   2021
2021/8/15. ويف ع���ام 2016 عّدل���ت القان���ون رقم 126 
لس���نة 2008 الذي ُيجّرم تشويه األعضاء التناسلية 

لإلن���اث )خت���ان اإلناث(، ليش���مل عقوب���ات قانونية 
أك���ر صرامة ع���ىل الُمداني���ن بتنفيذ ه���ذا اإلجراء 
وأخريًا تم تش���ديد العقوب���ات وتمديد مدة الدعوى 
القضائي���ة إىل 10 س���نوات بالقان���ون رق���م 10 لس���نة 
2021 )نشر يف الجريدة الرسمية بتاريخ 2021/4/28(. 

وتمّثل حماية المرأة يف المجال العام، من خالل 
الجن���يس،  التح���رش  م���ن  والح���ّد  اآلم���ن  التنق���ل 
العن���ف  أش���كال  ع���ىل جمي���ع  القض���اء  وكذل���ك 
الممارس���ات  ومكافح���ة  األس���رة،  داخ���ل  ضده���ا 
التقليدية الضارة بها، األهداف الرئيس���ية لمحور 
"الحماي���ة" يف االس���رتاتيجية الوطني���ة لتمكي���ن 

المرأة )المجلس القويم للمرأة، 2017(.

وض���ع المجل���س الق���ويم للم���رأة االس���رتاتيجية 
الوطني���ة لمكافح���ة العنف ضد الم���رأة 2015-2020 
ال���وزارات الحكومي���ة  بالتش���اور م���ع العدي���د م���ن 
وع���دد م���ن منظم���ات المجتم���ع الم���دين. وترك���ز 
ه���ى  أساس���ية  ركائ���ز  أرب���ع  ع���ىل  االس���رتاتيجية 
واإلج���راءات   ، والتدخ���ل   ، والحماي���ة   ، الوقاي���ة   :

القانونية )المجلس القويم للمرأة ، 2015(

���ذ المجل���س الق���ويم للم���رأة، بالش���راكة م���ع  ونفَّ
واإلحص���اء  العام���ة  للتعبئ���ة  المرك���زي  الجه���از 
)CAPMAS(، وبدع���ٍم من صن���دوق األمم المتحدة 
َل مس���ح ق���ويم  للس���كان )UNFPA( ع���ام 2015، أوَّ
ع���ن "التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائ���م عىل 
الن���وع االجتماع���ي يف مص���ر" )ECGBVS( ال���ذي 
قدم تقييًما وافًيا لمختلف أشكال حوادث العنف 
ضد النس���اء والفتيات، باإلضافة إىل الممارس���ات 
التقليدي���ة الضارة ضدهّن، كما قّيم المس���ح أيًضا 
خصائص النس���اء األك���ر تعرًضا للعن���ف واألكر 
تأثًرا به، فضاًل عن تأثري العنف يف المرأة وأسرتها 
والتكالي���ف االقتصادي���ة الناجمة عن���ه، ومع ذلك 
لم ُيجر أي مس���ح يف مصر ويف كثري من البلدان 
لتحدي���د م���دى انتش���ار ووق���وع مختل���ف أش���كال 
ض لها النس���اء والفتيات ذوات  العنف ال���يت تتعرَّ

اإلعاقة.

أح���رزت مص���ر تقدًم���ا يف وض���ع اأُلط���ر القانوني���ة 
ال���يت تع���رتف بض���رورة حماية حقوق األش���خاص 
قت يف عام 2008 عىل اتفاقية  ذوي اإلعاقة، وصدَّ
األم���م المتح���دة لحقوقهم،  مما يع���ين الزتامها 
بفحواه���ا، كذلك ف���إن مصر ملزتمة بإح���راز تقدم 

.)SDGs( يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويكفل الدستور المصري لعام 2014 مجموعة من 
الحقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة، فتنّص المادة 

81 من الدستور المصري لعام 2014 عىل ما ييل:

"تل���زم الدول���ة بضمان حق���وق األش���خاص ذوي اإلعاقة 
صحًي���ا واقتصادًي���ا واجتماعًي���ا وثقافًيا وترفيهًي���ا ورياضًيا 
وتعليمًي���ا، وتوفر فرص العمل لهم، مع تخصيص نس���بة 
منه���ا له���م، وتهيئ���ة المرافق العام���ة والبيئ���ة المحيطة 
بهم، وممارس���تهم جميع الحقوق السياس���ية، ودمجهم 
م���ع غره���م م���ن المواطني���ن، إعم���اًل لمبادئ المس���اواة 

والعدالة وتكافؤ الفرص" 
)دستور مصر لعام 2014(.

كم���ا تتن���اول س���بع م���واد أخ���رى يف دس���تور 2014 
األش���خاص ذوي اإلعاقة بشكل مباشر، وتحمي 
حقوقه���م يف الحصول -كغريه���م- عىل الرعاية 
الصحية والعمل والتعليم والمشاركة السياسية 
واالندماج االجتماعي )المواد 53، 54 ،55، 80، 181، 
214، 244(، وث���الث مواد أخرى تش���مل -بش���كل غري 
مباش���ر- حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة )المواد 

.)93 ،51 ،9

ويف إط���ار إع���الن ع���ام 2017 عاًم���ا للم���رأة، أعل���ن 
الرئي���س عبد الفتاح الس���ييس اعتبار اس���رتاتيجية 
لألع���وام  العم���ل  وثيق���ة   2030 الم���رأة  تمكي���ن 
القادمة، لتفعيل الخطط والربامج والمشروعات 
ن���ة يف ه���ذه االس���رتاتيجية ال���يت تتألف  المتضمَّ
م���ن أربع���ة مح���اور: التمكي���ن السياس���ي للم���رأة 
والقي���ادة، التمكين االقتص���ادي للمرأة، التمكين 
االجتماع���ي للم���رأة، حماية الم���رأة، ودعم الفئات 
الضعيف���ة بم���ا يف ذل���ك النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
أه���داف  أح���د  اإلعاق���ة  األطف���ال ذوي  وأمه���ات 
المح���ور الثالث )التمكي���ن االجتماعي للمرأة( من 

االسرتاتيجية )المجلس القويم للمرأة، 2017(.

أعل���ن الرئي���س عب���د الفت���اح الس���ييس 2018 عاًم���ا 
لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة، ويف فرباير 2018 أصدر 
الرئي���س القان���ون رق���م 10 لع���ام 2018 بش���أن حقوق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة، بع���د تصدي���ق مجلس 
الن���واب علي���ه، وترج���م المجل���س الق���ويم للم���رأة 
ه���ذا القان���ون إىل اللغة اإلنجلزي���ة يف عام 2020، 
ر هذا القانون مجموعة واسعة من الحقوق  ويوفِّ
القانوني���ة والحماي���ة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة، 
تشمل -عىل سبيل المثال- الحقَّ يف عدم التميز 
السياس���ية  والحق���وق  والصح���ة  التوظي���ف  يف 
وإع���ادة التأهي���ل والتدري���ب والتعلي���م عىل جميع 
المستويات،  ويتضمن القانون أيًضا أحكاًما بشأن 
حق���وق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة يف بيئ���ة آمنة 
وحماي���ة قانوني���ة، فتن���ّص الفقرة 14 م���ن المادة 4 

من هذا القانون عىل: 

"توف���ر البيئ���ة اآلمن���ة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة، وع���دم 
أو  السياس���ي  أو  القتص���ادي  لالس���تغالل  تعريضه���م 
التج���اري أو العن���ف أو العت���داء أو التعذي���ب أو اإلي���ذاء أو 
اإلهم���ال أو التقصر أو المعامل���ة المهينة أو التأثر عىل 
أي ح���ق م���ن حقوقه���م، والتحقي���ق يف م���ا يتعرضون له 
من إس���اءة. وتلزم الدولة بتوف���ر األمن والحماية الالزمة 
ال���ي تتناس���ب مع قدراته���م، ووضع اإلج���راءات الكفيلة 
ضون  بحمايته���م وتأمينه���م م���ن األخط���ار الي ق���د يتعرَّ
له���ا يف كاف���ة الظ���روف بم���ا يف ذل���ك ظ���روف األوبئ���ة 
والك���وارث وغرها من الظ���روف الطارئة والحالت الي 

تتسم بالخطورة" 
)الجريدة الرسمية المصرية، فرباير 2018، 
المجلس القويم للمرأة 2020(.

يف ع���ام 2019، ِصي���غ القان���ون رق���م 11 لس���نة 2019 
ذوي  لألش���خاص  الق���ويم  المجل���س  إلنش���اء 
اإلعاق���ة، ليح���لَّ محل المجلس القويم لش���ؤون 
الق���رار  ُأنِش���ئ س���ابًقا بمقتض���ى  ال���ذي  اإلعاق���ة 
ال���وزاري رق���م 410 لع���ام 2012، ويه���دف المجل���س 
الق���ويم لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة إىل حماي���ة 
وتنمي���ة وتعزي���ز حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة 
وكرامتهم المتأّصلة يف إطار الدستور. وتتضمن 
األدوار الرئيس���ية للمجل���س تعزي���ز أه���داف إقامة 
مجتم���ع ش���امل خ���اٍل م���ن العوائ���ق وقائ���ِم ع���ىل 
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���دت األدبي���ات الس���ابقة أن النس���اء ذوات  كم���ا أكَّ
اإلعاق���ة أك���ر عرض���ة م���ن الرج���ال ذوي اإلعاق���ة 
وكذل���ك النس���اء غ���ري المعاق���ات لخط���ر التعّرض 
للعن���ف وإس���اءة المعامل���ة )ع���ىل س���بيل المثال: 
 ;2004  ,La Riviére Zijdel  ;2002  ,.Powers et al
 International ;2008 ,Smith ;2006 ,Brownridge
 ;2010  ,Network of Women with Disabilities
 Breiding  ;2012  ,WHO  ;2010  ,.Alriksson et.al
Inter- ;2018 .Dunkle, et al  ;2015 ,and Armour

American Development Bank, 2019(. ع���الوة 
ح أن النس���اء ذوات اإلعاقة  ع���ىل ذلك، م���ن المرجَّ
 Marini and( د  المتع���دِّ للعن���ف  تعرًض���ا  أك���ر 
Stebniki 2012(، وأك���ر تعرًضا للعنف لمدة أطول 
 Nosek( ولح���ّدة عن���ف أش���د )2001 ,Nosek et al(
Brownridge ;2001 ,.et al, 2006( م���ن النس���اء غ���ري 
المعاق���ات، كم���ا أن النس���اء ذوات اإلعاق���ة أق���ل 
ُيبلغ���ن  أن  اإلعاق���ة  ذوي  الرج���ال  م���ن  احتم���ااًل 
 ،)2009 ,Perreault( ع���ن كونه���ن ضحاي���ا للعن���ف
والنس���اء والفتي���ات ذوات اإلعاقة الذهنية بصفة 
خاص���ة أكر ُعرض���ة للعنف، بم���ا يف ذلك العنف 

الجنيس )بنك التنمية األمريكي، 2019(.

اإلعاق���ة يف  النس���اء ذوات  العن���ف ض���د  يح���دث 
المق���ام األول نتيج���ة المواق���ف تج���اه المرأة يف 
المجتم���ع الذك���وري، مقرون���ًة بالضع���ف الناج���م 
م���ن الظروف ال���يت تنتج عن اإلعاقة نفس���ها. إن 
العنف ضد النس���اء والفتيات ذوات اإلعاقة ليس 
مج���رد مجموع���ة فرعية م���ن العن���ف القائم عىل 
الن���وع االجتماع���ي، بل هو فئة متع���ددة الجوانب 
تتعام���ل مع العنف القائم عىل النوع االجتماعي 
واإلعاق���ة، وي���ؤّدي اجتم���اع هذي���ن العاملي���ن إىل 
ش���ديد  لعن���ف  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  تع���ّرض 

)الشبكة الدولية للنساء ذوات اإلعاقة، 2010(.

 وق���د أوضح���ت األدبي���ات الس���ابقة يف مص���ر أن 
النس���اء ذوات اإلعاقة يتعّرض���ن لعوامل متعددة 
تزيد من التميز ضدهن، نتيجة نوعهن االجتماعي 
وإعاقته���ن، مم���ا يضعهّن كآخ���ر مجموعة ُتؤخذ 
بعي���ن االعتب���ار بي���ن جمي���ع البش���ر. فعىل س���بيل 

المث���ال ه���ّن آخر م���ن تتاح له���ن فرص���ة مفتوحة 
للتعلي���م إذا فك���رت ُأس���رهّن يف تعليمه���ن، ومن 
ثمَّ ال تتاح لهن س���بل الوصول إىل الوسائل اليت 
االقتص���ادي  وضعه���ن  تحس���ين  م���ن  تمكنه���ّن 
واالجتماعي )عىل س���بيل المث���ال هجرس، 1998، 
هج���رس، 2004(، ويمكن أن تس���هم ه���ذه العوامل 

يف زيادة تعّرض النساء ذوات اإلعاقة للعنف.

ض النس���اء ذوات اإلعاقة لمجموعة واسعة  تتعرَّ
ج���ًدا م���ن أن���واع العن���ف، وُيبلغ���ن عن نف���س أنواع 
العن���ف ال���يت تفي���د به���ا النس���اء غ���ري المعاق���ات، 
ضن أيًضا ألش���كال أخ���رى من العنف  ولك���ن يتعرَّ
تتعّل���ق تحدي���ًدا بالمعاقين، تح���دث يف مجموعة 
واس���عة م���ن األماك���ن وُينّفذه���ا ع���دد أك���رب م���ن 
الُجناة. تش���مل هذه األشكال عىل سبيل المثال 
اإلهم���ال )حرمان الم���رأة ذات اإلعاقة من الرعاية 
األدوي���ة  أو  الش���راب  أو  الطع���ام  أو  الش���خصية 
الكافي���ة(، أو الحرم���ان م���ن األجه���زة المس���اعدة 
)ع���ىل س���بيل المث���ال، حج���ب الكرس���ي المتحرك 
أو العص���ا أو جه���از التنف���س أو من���ع إعادة ش���حن 
بطارية الكراس���ي المتحرك���ة الكهربائية(، تدمري 
اإلس���اءة  الخصوصي���ة،  انته���اك  الممتل���كات، 
اللفظي���ة واالس���تهزاء باإلعاق���ة، زي���ادة الش���عور 
العزل���ة  الم���ايل،  والتبعي���ة، االس���تغالل  بالعج���ز 
القس���رية أو الجربية واالختباء يف مزنل األس���رة، 
المؤسس���ات،  يف  واإلجب���اري  القس���ري  اإلي���داع 
اغتص���اب الزني���الت / المقيم���ات يف المؤسس���ات 
م���ن الموظفين، التحك���م يف رغباتهّن اإلنجابية 

وقمعها.

 ;2006  ,Brownridge المث���ال  س���بيل  )ع���ىل   
 ;2012  ,Marini and Stebniki  ;2010  ,INWWWDs
 ,.Dunkle et.al  ;2015  ,Breiding, and Armour

)2019 .World Bank, et.al ;2018 ,UNFPA ;2018

يتش���اركن  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  أن  حي���ن  يف 
العوائ���ق اليت تواجهه���ا أي امرأة أخ���رى للهروب 
م���ن العن���ف أو إنهائ���ه، ف���إن األدبي���ات الس���ابقة 
دت عوائ���ق أخ���رى تؤث���ر تحدي���ًدا يف النس���اء  ح���دَّ
ذوات اإلعاقة، وتش���مل عىل س���بيل المثال، زيادة 

ُيعّد وجود البيانات الدقيقة شرًطا أساسًيا لفهم 
طبيعة ه���ذه الظاهرة ومدى انتش���ارها، لصياغة 
سياس���ات عامة وتدّخالت أك���ر فاعلية لمناهضة 
ال،  العن���ف ضد النس���اء ذوات اإلعاقة بش���كل فعَّ
ض���د  العن���ف  لقضي���ة  الباحثي���ن  انتب���اه  فغي���اب 
النس���اء ذوات اإلعاق���ة ُيس���هم يف حج���ب الرؤي���ة 
عن إيذائه���ن. فاإلقصاء والعنف ض���د هذه الفئة 
يف أي بل���د له عواقب مالية واجتماعية كبرية، إذ 
يك���ون عائًقا أم���ام التنمية االقتصادي���ة كما يحّد 
من الديمقراطية ويق���ّوض المجتمعات )الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، 2019(. 

ذ المجلس القويم للمرأة،  من هذا المنطل���ق، نفَّ
بالش���راكة مع الجه���از المركزي للتعبئ���ة العامة 
واإلحص���اء، وبدعٍم من منظم���ات األمم المتحدة 
)برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ، وصندوق األمم 
المتحدة للس���كان، وهيئة األمم المتحدة للمرأة( 
لع���ام  اإلعاق���ة  ذات  الم���رأة  ض���د  العن���ف  مس���َح 
VAWWDS( 2020(، به���دف جم���ع وتحلي���ل ونش���ر 
معلوم���ات وافي���ة تتعّل���ق بالعن���ف ال���ذي تتعّرض 
���ر ه���ذه  ل���ه النس���اء والفتي���ات ذوات اإلعاق���ة. توفِّ
المعلوم���ات لصانع���ي السياس���ات والمخططين 
البيان���ات القائم���ة ع���ىل األدل���ة، مم���ا يس���هم يف 
الة اليت تهدف إىل  تصمي���م وتنفيذ الربامج الفعَّ
معالجة أو منع العنف ضد النس���اء ذوات اإلعاقة 

بشكل صحيح.

2 - 1 نظرة عامة عىل  العنف 
        ضد النساء ذوات اإلعاقة

العنف ضد المرأة أحد األشكال الرئيسية للتميز 
ع���ىل  الن���وع االجتماع���ي، وينتش���ر  ع���ىل  القائ���م 
نطاق واس���ع يف جميع البلدان، سواًء ذات الدخل 
المنخف���ض أو المتوس���ط أو المرتفع. ويش���ري آخر 
ه  الت االنتش���ار عىل الصعيد العالمي إىل أنَّ معدَّ

م���ن بين كل ثالث نس���اء يف جميع أنح���اء العالم 
ضت واحدة )بنس���بة 35%( إم���ا للعنف البدين  تعرَّ
وإم���ا الجن���يس، أو لكليهم���ا مًع���ا عىل يد ش���ريك 
حميم)1(  أو عىل يد ش���خص آخ���ر )منظمة الصحة 

العالمية، 2016(.

وتع���دُّ ظاهرة العنف ضد النس���اء انتهاًكا خطرًيا 
لحق���وق اإلنس���ان، وله���ا عواقب بدنية وجنس���ية 
ونفس���ية عدي���دة، منه���ا م���ا يصي���ب الضحية عىل 
الفور، ومنها ما يدوم أثره عىل األمد الطويل. وال 
فه���ا ذلك العنف  تقتص���ر اآلثار الس���لبية اليت ُيخلِّ
ع���ىل ضحاي���اه م���ن النس���اء، وإنم���ا تمت���ّد لألس���رة 

والمجتمع والدولة بشكل عام.

"ربم���ا يك���ون العن���ف ضد النس���اء أكرث انته���اكات حقوق 
اإلنس���ان إث���ارة للخزي، وف���وق ذلك، هو النته���اك الكرث 
انتش���اًرا، إذ ل يع���رف حدوًدا جغرافي���ة أو ثقافية أو مادية، 
وما دام العنف ضد النس���اء مس���تمًرا، فلن يكون بوسعنا 
ًما حقيقًيا نحو المساواة والتنمية  ق تقدُّ نا نحقِّ عي أنَّ أن ندَّ

والسالم "
)كويف عنان،
أمين عام األمم المتحدة األسبق(

ض���ات ألش���كال  يف حي���ن أن جمي���ع النس���اء معَرّ
مختلف���ة م���ن العنف، ف���إن النس���اء ذوات اإلعاقة 
أك���ر ُعرض���ة لخطر العن���ف وأقل قابلي���ة لإلدالء 
ب���ه، فق���د أق���َرت لجن���ة األم���م المتح���دة لحق���وق 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة )الم���ادة 6( بأن النس���اء 
ضن لخطر  والفتي���ات ذوات اإلعاقة غالًبا م���ا يتعرَّ
أك���رب، وأن اإلعاق���ة ُتضي���ف ش���ريحة أخ���رى م���ن 
دت لجن���ة حق���وق  التمي���ز والحرم���ان. كم���ا ش���دَّ
األش���خاص ذوي اإلعاقة، يف جلس���تها التاسعة 
المنعق���دة يف 17 م���ن أبريل 2013، ع���ىل أن العنف 
ضد النس���اء والفتي���ات ذوات اإلعاق���ة يكون أكر 
خط���ورة بأرب���ع م���رات م���ن العن���ف الواق���ع ع���ىل 
الس���كان بصف���ة عام���ة، وأوضحت أن ه���ذه الفئة 
بالذات تعاين من "كارثة إنس���انية عالمية"، وأنها 
بحاجة إىل تدّخل سريع من الدول األطراف )بنك 

التنمية األمريكي، 2019(.

ف مبادئ األمم المتحدة التوجيهية إلنتاج إحصاءات العنف ضد المرأة )األمم المتحدة، 2014( الشريَك الحميم بأّنه شخص تربطه بالمرأة عالقة حميمة، سواء كان ذلك  )1(  تعرِّ

ف كل بلد تعريف الشريك الحميم بحسب خلفيته الثقافية. بصفة رسمية )من خالل الزواج( أو يف إطار عالقة معاشرة أو عالقة غرامية منتظمة. ويكيِّ
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االعتم���اد ع���ىل الج���اين للحص���ول ع���ىل الرعاي���ة، 
االفتق���ار إىل الدع���م االجتماع���ي مم���ن يقومون 
ع���ىل رعايتهّن، العزل���ة االجتماعي���ة اليت تعيش 
فيها كث���ريات منهّن، عوائق التواصل اليت تعوق 
المصداقي���ة،  إىل  وتفتق���ر  العن���ف  ع���ن  اإلب���الغ 
الخ���وف م���ن اإلي���داع يف المؤسس���ات، كونه���ّن 
أق���ل ق���درة جس���دًيا ع���ىل الدف���اع ع���ن أنفس���هن، 
صعوبة االتصال بالجهات المعنّية للتدخل، عدم 
الحص���ول عىل معلوم���ات عن الخدم���ات المتاحة 
له���ّن والصعوبات ال���يت تواجهه���ن يف الوصول 

إىل وسائل المواصالت.

 ,Lightfoot and Williams ع���ىل س���بيل المث���ال(
Inter-  ;2010  ,INWWDs  ;2009  ,Nixon  ;2009

American Development Bank, 2019(. ع���الوة 
ع���ىل ذل���ك م���ن المرجح أن تش���ّكك جه���ات إنفاذ 
مصداقي���ة  يف  القانوني���ة  والجه���ات  القان���ون 
الرواي���ات ال���يت يقدمه���ا ذوو اإلعاق���ات النفس���ية 
���ب تواص���اًل  ال���يت تتطلَّ أو اإلعاق���ات  الذهني���ة  أو 
مس���اعًدا أو ترتيب���ات تيس���ريية يف التواص���ل )بنك 
���ر ه���ذه العوام���ل  التنمي���ة األمريك���ي، 2019(. تفسِّ
م���دى الصعوب���ة الكب���رية ال���يت تواجهها النس���اء 
ع���ىل  الحص���ول  يف  اإلعاق���ة  ذوات  والفتي���ات 
الدع���م والمس���اعدة عندم���ا يقعن ضحاي���ا للعنف 

.)2009 ,Lightfoot and Williams(

3 - 1  أهــــــــــداف وتنظيم الدراســــــــــــة

استندت هذه الدراسة إىل مسح مجتمعي يهدف 
طبيع���ة  بخص���وص  موثوق���ة  بيان���ات  توف���ري  إىل 
ذوات  والفتي���ات  النس���اء  ض���د  العن���ف  وأش���كال 
ر هذا المسح  اإلعاقة ومواطن ضعفهّن، كما يوفِّ
أيًض���ا معلوم���ات ع���ن القضاي���ا المتعلق���ة بحقوق 
الق���رارات  اّتخ���اذ  يف  دوره���ا  بخص���وص  الم���رأة، 
وصحته���ا  العام���ة  للصح���ة  برعايته���ا  الخاص���ة 
اإلنجابية، والوصول إىل الخدمات المختلفة، إذ إن 
منع هذه الحقوق يضيف ش���ريحة من التميز ضد 
النس���اء ذوات اإلعاق���ة، ويقّي���م هذا المس���ح وضع 
الممارسات التقليدية الضارة ضد النساء والفتيات 

ذوات اإلعاق���ة، إذ إنه���ا تمّثل انته���اًكا لحقوقهّن 
اإلنسانية، ومن ثمَّ يهدف مسح العنف ضد المرأة 

ذات اإلعاقة إىل قياس ما ييل:

بالرعاي���ة  الخاص���ة  الق���رارات  اتخ���اذ  س���لطة   ●
للصحة العامة والصحة اإلنجابية للمرأة.

وص���ول المرأة إىل الخدمات والمس���اعدة عىل   ●
تلبي���ة االحتياجات األساس���ية للحي���اة اليومية 

والصعوبات اليت تواجهها. 

بالفتي���ات  الض���ارة  التقليدي���ة  الممارس���ات   ●
والنساء. 

انتش���ار العن���ف بأنواع���ه وأش���كاله المختلف���ة   ●
م���ن الجن���اة المختلفي���ن يف األماكن الخاصة 

والعامة وعواقبه والتصدي له. 

النساء األكر تعرًضا للعنف.  ●

ن  باإلضافـــة إىل هـــذا الفصل التمهيـــدي، تتضمَّ
الدراسة الفصول التسعة التالية:

الفصل الثاين: إجراءات تنفيذ المسح.  ●

الفصل الثالث: خصائص النس���اء المش���اركات   ●
يف الدراسة.

خاذ القرارات الخاصة  الفصل الرابع: س���لطة اتِّ  ●
بالرعاية للصحة العامة والصحة اإلنجابية.

الخدم���ات  إىل  الوص���ول  الخام���س:  الفص���ل   ●
والمس���اعدة  من اآلخري���ن يف تلبية احتياجات 
يات التعامل  الحي���اة اليومية األساس���ية، وتحدِّ

مع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل.

التقليدي���ة  الممارس���ات  الس���ادس:  الفص���ل   ●
الضارة. 

الفص���ل الس���ابع: العوام���ل المرتبط���ة بعن���ف   ●
الزوج.

الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج.  ●

الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو   ●
األشخاص يف البيئة المحيطة.

الفصل العاشر: العنف يف األماكن العامة.  ●
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الفصل الثاين: 

إجراءات تنفيذ المسح

يتن���اول ه���ذا الفصل وصَف األنش���طة التحضريية والش���رح التفصي���يل إلجراءات 
تنفيذ مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020.
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إجراءات تنفيذ المسح

2 - 1  األنشطة التحضريية للمسح 

اش���تملت المرحلة التحضريية لمس���ح العنف ضد 
الم���رأة ذات اإلعاق���ة يف مص���ر لع���ام 2020 ع���ىل 

األنشطة اآلتية: 

اس���تهالل التعاون يف ش���هر سبتمرب 2018 بين   ●
المجل���س الق���ويم للم���رأة والجه���از المركزي 
للتعبئة العام���ة واإلحصاء، بدعٍم من صندوق 
وهيئ���ة   )UNFPA( للس���كان  المّتح���دة  األم���م 
األمم المتحدة للمرأة )UN WOMEN( وبرنامج 
لتنفي���ذ   )UNDP( اإلنم���ايئ  المتح���دة  األم���م 
المجل���س  أن  إىل  اإلش���ارة  وتج���در  المس���ح. 
الق���ويم للم���رأة ق���د أنش���أ لجنة للنس���اء ذوات 
اإلعاق���ة من���ذ ع���ام 2016 لمعرف���ة احتياجاته���ّن 
وتمكينهّن بشكل صحيح وتحسين حالتهن. 
وه���ذا البح���ث ج���زٌء م���ن الكش���ف ع���ن بع���ض 
ض فيها هؤالء النس���اء  المج���االت اليت تتع���رَّ
للعن���ف، وم���ن ث���مَّ يمك���ن م���ن خ���الل نتائج���ه 

تحديد أفضل السبل لحمايتهّن ودعمهّن.

للمس���ح،  وطني���ة  استش���ارية  لجن���ة  تش���كيل   ●
���ت خ���رباء م���ن صن���دوق األم���م المتح���دة  ضمَّ
للم���رأة  المتح���دة  األم���م  وهيئ���ة  للس���كان 
وبرنام���ج األم���م المتحدة اإلنم���ايئ والمجلس 
الق���ويم للم���رأة والجه���از المرك���زي للتعبئ���ة 
العام���ة واإلحصاء، وخرباء يف اإلعاقة والنوع 
االجتماع���ي والبح���وث، لتقدي���م الدع���م الفين 

يف أثناء مراحل تنفيذ المسح.

مج���ال  يف  الدولي���ة  بالخ���ربة  االس���تعانة   ●
ذات  الم���رأة  ض���د  بالعن���ف  المعني���ة  البح���وث 
اإلعاق���ة، لتصميم منهجية المس���ح وأدواتها 
)ُعِق���د اجتماع���ان فنييان مع خ���رباء من اللجنة 
اإلحصائي���ة ولجن���ة المرأة بمنظمة االس���كوا 
لمناقش���ة  االستش���ارية،  الوطني���ة  واللجن���ة 

منهجية الدراسة(. 

والهيئ���ات  ال���وزارات  م���ع  مش���اورات  إج���راء   ●
المعني���ة )عىل س���بيل المث���ال لتحدي���د العينة 
المس���تخدمة وأنواع اإلعاقة، إل���خ(، مثل وزارة 
الصحة والسكان ووزارة التضامن االجتماعي 

والمجلس القويم لألشخاص ذوي اإلعاقة.

تصميم واختيار العينة.  ●

تصميم االستبيان.  ●

تنفي���ذ االختب���ار الَقب���يل وصياغ���ة االس���تبيان   ●
يف ش���كله النه���ايئ، بناء عىل نتائ���ج التجربة 

القبلية.

توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القويم   ●
للم���رأة والمؤسس���ة المصري���ة لحق���وق الص���ّم 
ومرتجم���ي لغ���ة اإلش���ارة، لتوف���ري ُمرتجم���ات 
مقاب���الت  إلج���راء  اإلش���ارة،  للغ���ة  محرتف���ات 
م���ع النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية، لضمان 

خصوصية المقابلة.

تدريب فرق العمل الميداين.  ●

2-2 شرح تفصييل إلجراءات 
       تنفيذ المسح

2-2-1 تصميم العينة واختيار أفرادها

رغ���م جم���ع بيان���ات ع���ن األش���خاص ذوي اإلعاقة 
يف التعداد العام للس���كان والمنش���آت لعام 2017 
يف مص���ر، كان م���ن الصعب اختي���ار عينة من هذا 
التع���داد إلج���راء مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات 
اإلعاق���ة ع���ام 2020، لتع���ارض ذل���ك م���ع أخالقيات 
البحوث، إذ يجب الحصول عىل موافقة ُمس���بقة 
وق���ت إج���راء التعداد من الس���كان المس���تهدفين 
لمع���اودة الزي���ارة يف وق���ت الح���ق، وه���و م���ا ل���م 
يح���دث، ولم يكن م���ن الممكن أيًضا إجراء مس���ح 
التش���تت  بس���بب  الق���ويم،  المس���توى  ُيمّث���ل 
الجغ���رايف للس���كان المس���تهَدفين )الُمعاقات(، 

والذي ستكون تكلفته باهظًة جًدا .

النس���اء  أن  الس���ابقة  الدراس���ات  أوضح���ت  كم���ا 
لش���رائح  ض���ن  يتعرَّ اإلعاق���ة  ذوات  والفتي���ات 
ضن للعالقة  متع���ددة من التميز، فغالًب���ا ما يتعرَّ
المتش���ابكة بين النوع االجتماعي واإلعاقة اليت 
ينت���ج عنها ه���ذا التمي���ز الُمتّعدد )هج���رس، 1994 
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وهجرس، 2004(. يتفاقم هذا التفاوت بين النس���اء 
والفتيات ذوات اإلعاقة الاليت ينتمين إىل الفئات 
المهمش���ة )الوكالة األمريكي���ة للتنمية الدولية، 
2019(، ولذل���ك اخت���ريت عين���ة مس���ح العن���ف ض���د 
المرأة ذات اإلعاقة عام 2020 من النس���اء الفقريات 
ذوات اإلعاق���ة الاليت يحصل���ن عىل دعم الضمان 

االجتماعي من برنامج كرامة)1(.

الم���رأة ذات اإلعاق���ة  ش���مل مس���ح العن���ف ض���د 
لع���ام 2020 النس���اء الفق���ريات البالغات م���ن العمر 
18 عاًم���ا فأكر، ال���اليت يعانين من إعاقات حركية 
أو س���معية أو بصري���ة أو متعددة، والمس���تفيدات 
م���ن برنامج كرامة )الحاصالت عىل دعم الضمان 
االجتماعي(. اس���ُتبِعدت النساء المعاقات نفسًيا 
وذهنًيا ونمائًيا بس���بب صعوب���ة التواصل معهن، 
إج���راء  أثن���اء  يف  وس���يط  تدخ���ل  إىل  والحاج���ة 

المقابلة. 

ى المس���ح جميع المحافظات باس���تثناء  وقد غطَّ
محافظ���ات الحدود)2( نظ���ًرا إىل الصغر المتناهي 
ل س���كانها نح���و 1% م���ن  ألع���داد س���كانها )ُيش���كِّ
إجم���ايل س���كان مص���ر( والنخفاض عدد النس���اء 
المؤه���الت  به���ا، وعىل ذل���ك تمّث���ل المحافظات 
المختارة األقالي���م الثالثة: المحافظات الحضرية 

وإقليم الوجه البحري وإقليم الوجه القبيل )3(.

ُصّمم���ت عين���ة المس���ح لُتعط���ي بش���كل رئييس 
تقديرات ممثلة عن انتش���ار أنواع وأشكال العنف 
ال���يت يرتكبه���ا مختل���ف األف���راد يف  المختلف���ة 
ذوات  النس���اء  ض���د  والعام���ة  الخاص���ة  األماك���ن 
اإلعاق���ة الاليت يبلغن من العم���ر 18 عاًما أو أكر، 

والمس���تفيدات م���ن برنامج كرام���ة، والتعرف إىل 
الفئ���ات األك���ر تعرًضا له���ذا العنف، لذل���ك تجدر 
ل���ة  اإلش���ارة إىل أن عين���ة ه���ذا المس���ح غ���ري ُممثِّ
لة لمجتمع معين. للصعيد القويم، أي إنها ُممثِّ

اختريت عّينة المسح من إطار المعاينة )4( اعتماًدا 
ع���ىل قاعدة بيان���ات برنام���ج كرامة للنس���اء ذوات 
اإلعاق���ة المتواف���ر ب���وزارة التضام���ن االجتماع���ي، 
وقد ش���مل اإلطار 79,395 ألف ام���رأة معاقة من 
جميع المحافظات، باس���تثناء محافظات الحدود، 
مصنًف���ا حس���ب المحافظ���ة ون���وع إعاق���ة الم���رأة 

)حركية، سمعية، بصرية، متعددة(.

اخت���ريت عينة طبقية عش���وائية منتظمة من 6000 
امرأة مؤهلة من إطار المعاينة، وقد تم تخصيص 
العين���ة المخت���ارة ع���ىل المحافظ���ات المختلف���ة 

ونوع إعاقة المرأة عىل مرحلتين: 

نت توزيع عينة المسح عىل  المرحلة األوىل: تضمَّ
المحافظات المختارة باستخدام طريقيت التوزيع 
الج���ذر  وطريق���ة   )PPS( الحج���م  م���ع  المتناس���ب 
الرتبيعي )SR(، ثم حساب عينة النساء المؤهالت 
لكل محافظة، من خالل حساب متوسط النتائج 
ى اس���تخدام هاتي���ن  الناتج���ة م���ن الطريقتي���ن. أدَّ
الطريقتي���ن إىل ضمان تمثي���ل المحافظات وفًقا 
لعدد النساء المؤهالت يف إطار المعاينة، وزيادة 
حجم العينة يف المحافظات ذات الحجم الصغري 
من النساء المؤهالت )مثل بورسعيد والسويس( 
لتوف���ري مؤش���رات بمس���توى تمثيل مناس���ب عىل 

مستوى المحافظة. 

)1(  يف مارس 2015، أطلقت الحكومة المصرية برنامج "تكافل وكرامة"، باعتباره برنامج ضمان اجتماعي قويم، يهدف إىل تحسين أوضاع األشخاص األكر تهميًشا من األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين 

وبعض الفقراء، من خالل منحهم دعًما نقدًيا، وتنّفذ وزارة التضامن االجتماعي هذا الربنامج. "تكافل" هو تحويل نقدي شهري مشروط لأُلسر اليت لديها أطفال ترتاوح أعمارهم بين صفر و18 سنة، 
يهدف إىل تعزيز تراكم رأس المال من خالل توفري دعم نقدي لألسر الفقرية، مع تحفزهم عىل االستثمار يف صحة أطفالهم وتعليمهم وتغذيتهم بفرض شروط، كتسجيل األطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم بين 6 و18 سنة يف المدارس )مع االنتظام يف الدراسة بنسبة 80% عىل األقل(، والحصول عىل الفحوص الصحية الالزمة، بما يف ذلك تطعيم األطفال ورصد نمو َمن ترتاوح أعمارهم بين 
صفر و5 سنوات، ومتابعة حمل األمهات الحوامل، أما "كرامة" فهو تحويل نقدي غري مشروط، يهدف إىل حماية المواطنين المسنين األكر احتياًجا يف مصر، الذين ترتاوح أعمارهم بين 65 عاًما وأكر، 
https://www.moss.gov.eg//ar-eg/Pages/program-details. راجع   التفاصيل،  من  لمزيد  الشهري.  االجتماعي  الضمان  توفري  خالل  من  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  من  احتياًجا  األكر  المواطنين 

aspx?pid=10

)2( فتشمل محافظات الحدود: البحر األحمر، مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء، والوادي الجديد.

)3( تشمل المحافظات الحضرية: القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد والسويس. يشمل إقليم الوجه البحري: دمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحرية واإلسماعيلية. 

يشمل إقليم الوجه القبيل: الجزة، بين سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، األقصر، أسوان.

)4( إطار المعاينة هو القائمة الفعلية لألفراد الذين ُتسحب العينة منهم.

العين���ة  توزي���ع  تضّمن���ت  الثانيــــــــة:  المرحلـــــــــــــــة 
المخت���ارة من كل محافظة عىل أن���واع اإلعاقات 
المس���تهدفة توزيًع���ا متناس���ًبا م���ع ع���دد النس���اء 
ب���كل نوع م���ن أن���واع اإلعاقة ب���كل محافظة يف 

إطارالمعاينة. 

الحس���ابي������ة  المع��������ادالت   1 الملحـــق  �������ح  يوضِّ
المس���تخدمة لتخصيص عينة العنف ضد النساء 
ذوات اإلعاقة عىل مختلف المحافظات واألنواع 
المس���تهدفة من اإلعاقات، وكذلك توزيع العينة 

المختارة.

كان م���ن األهمي���ة بم���كان الحصول ع���ىل توزيع 
العينة حسب اإلقامة يف الحضر/الريف، لدراسة 
االختالفات يف مؤش���رات الدراس���ة بين المناطق 
الحضري���ة والريفي���ة، لكن لم يوّفر إط���ار المعاينة 
توزي���ع النس���اء المؤهالت حس���ب م���كان اإلقامة 

يف الحضر/الريف.

2-2-2 تصميم االستبيان
اس���تند تصميم استبيان مس���ح العنف ضد المرأة 
ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 إىل المب���ادئ التوجيهية 
لألم���م المتحدة إلنتاج إحص���اءات عن العنف ضد 
المرأة )األمم المتحدة، 2014( ونموذج االستبيانات 
ال���يت ت���م تكييفه���ا لقي���اس العن���ف ض���د الم���رأة 
يف المنطق���ة العربي���ة م���ن قبل فريق واش���نطن 
المعين بإحص���اءات اإلعاقة واللجنة االقتصادية 
واالجتماعي���ة لغ���ريب آس���يا ) اإلس���كوا(  )اللجن���ة 
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ومجموعة 

واشنطن المعنية بإحصاءات  اإلعاقة 2018(. 

الم���رأة  ض���د  العن���ف  مس���ح  اس���تبيان  ن  يتك���وَّ
ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 م���ن جزأي���ن؛ ج���زء خ���اص 
باألس���رة اليت تعيش فيها المبحوثة وآخر فردي 
ن الجزء الخاص باألسرة  للمبحوثة نفسها. يتضمَّ
المعيشية أسئلة بشأن خصائص المسكن )عىل 
س���بيل المث���ال: عدد الغرف، مص���در المياه، ودورة 
المي���اه، ومص���در اإلض���اءة( وع���ن ملكية األس���رة 

مجموعة مختلفة من السلع المعمرة. 

الفـــردي  باالســـتبيان  الخـــاص  الجـــزء  ـــن  وتضمَّ
أسئلة بشأن الموضوعات التالية:

خصائص المشاِركات يف المسح.  ●

الصح���ة العام���ة والصح���ة اإلنجابي���ة واّتخ���اذ   ●
القرارات الخاصة بهما. 

غ���ري  واالحتياج���ات  الخدم���ات  إىل  الوص���ول   ●
اة. الُملبَّ

المساعدة من اآلخرين يف األنشطة اليومية.  ●

بالفتي���ات  الض���ارة  التقليدي���ة  الممارس���ات   ●
والنساء.

العنف عىل يد الزوج.  ●

العنف الذي يرتكبه أفراد األسرة واألشخاص   ●
ىف البيئة المحيطة.

العنف يف األماكن العامة.  ●

2-2-3 التجربة الَقْبِلية

ُأجِري���ت التجربة القبلية للمس���ح خالل الفرتة من 
1 - 13 م���ن أكتوبر 2019 بهدف )1( تجربة االس���تبيان 
يف الميدان لضمان وضوح األسئلة للمستجيبين 
والباحثين، ومدى مالءمة األسئلة للمستجيبين، 
والمس���ائل الفني���ة األخ���رى )2( تحدي���د متوس���ط 
اس���تبيان،  كل  الس���تيفاء  المس���تغرق  الوق���ت 
لتحديد معّدالت اإلنتاج اليويم للمش���تغلين )3( 
مراجع���ة االس���تبيان وتعديل���ه بن���اًء ع���ىل التجربة 
الميدانية. بلغ حجم العينة يف التجربة القبلية 40 
امرأة من مناطق مختلفة بالقاهرة، وقد استغرق 
ن من 8  جم���ع البيانات ثالثة أيام بفريق عمل مكوَّ

باحثات. 

2-2-4 أنشطة جمع البيانات

 تلقى 138 مرش���ًحا التدريَب عىل العمل الميداين 
خ���الل الف���رتة م���ن 17 - 28 من نوفم���رب 2019 بمبىن 
العام���ة واإلحص���اء،  للتعبئ���ة  المرك���زي  الجه���از 
وكان اختيار المرش���حين عىل أساس مؤهالتهم 
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األنشطة التحضريية والشرح التفصييل األنشطة التحضريية والشرح التفصييل

العلمي���ة وخرباته���م الميداني���ة، وت���وىلَّ التدري���ب 
كب���ار خ���رباء الجه���از المرك���زي للتعبئ���ة العام���ة 

واإلحصاء)5( بمشاركة من خرباء اإلعاقة)6(.

 واس���ُتخدمت مجموع���ة متنوع���ة م���ن المواد يف 
تدري���ب العاملين الميدانين، إذ ُأعَدّ دليل إرش���ادي 
للباحثي���ن يش���مل توجيه���ات عام���ة ع���ن كيفي���ة 
إجراء المقابات واس���تيفاء كل س���ؤال من أس���ئلة 

ع عىل جميع المتدربين.  االستبيان، وُوزِّ

واشتمل التدريب عىل الموضوعات اآلتية:

التعريف بأهداف المسح.  ●
مفهوم اإلعاقة.  ●

كيفي���ة التعام���ل م���ع الش���خص ذي اإلعاق���ة   ●
البصرية.

كيفي���ة التعام���ل م���ع الش���خص ذي اإلعاق���ة   ●
السمعية.

مفه���وم العن���ف ض���د الم���رأة، وأن���واع العن���ف   ●
الم���رأة  ع���ىل  الس���لبية  وتبعات���ه  وأش���كاله 

واألسرة والمجتمع.
أس���اليب إجراء المقابالت بطريقة ُتوجد مناًخا   ●

ة مع المشاركات. من المودَّ
االعتب���ارات األخالقي���ة يف أبح���اث العنف ضد   ●
ضم���ان  اس���رتاتيجيات  ذل���ك  يف  بم���ا  الم���رأة، 

السرية وأمان المشاركات.
المه���ارات الالزمة إلجراء مقابالت عن العنف   ●
تش���جيع  كيفي���ة  ذل���ك  يف  بم���ا  الم���رأة،  ض���د 
المش���اِركة يف المس���ح وإيج���اد من���اخ مالئ���م 

لإلدالء بمعلومات تتسم بالحساسية.
كيفي���ة التفاعل مع مش���اعر الضغط النفيس   ●
ع���ىل  تنط���وي  بطريق���ة  المش���اركات  ل���دى 

التعاطف والدفء، دون الخروج عن الحياد.
كيفية ملء االستبيان.  ●

األدوار  لع���ب  خ���الل  م���ن  تطبيقي���ة  تماري���ن   ●
والمقابالت اإليضاحية.

●  إجراء اختبارات قصرية.

ُأجري العمل الميداين للمس���ح يف الفرتة من 29 
ديس���مرب 2019 إىل 28 م���ن يناي���ر 2020 ع���رب 22 فري���ق 
ن كل فري���ق من  عم���ل إلج���راء المقاب���الت، وتك���وَّ

مشرف وأربع باحثات وباحثة لغة إشارة.

وقد اُتخذت إجراءات عديدة لضمان جودة البيانات، 
باحث���ات  أرب���ع  م���ن  ن  مك���وَّ فري���ق  هن���اك  ف���كان 
���ق م���ن  إلج���راء زي���ارات متابع���ة منتظم���ة للتحُقّ
االلزتام بمنهجية المس���ح ومراجعة اإلستبيانات 
الُمستوَفاة، للتأكد من اكتمال البيانات واّتساقها، 
وتقدي���م الدعم المعنوي لف���رق العمل الميداين، 
وأع���اد هذا الفري���ق مقابلة بعض اأُلس���ر يف أثناء 
العم���ل الميداين للتأكد م���ن جودة البيانات، ومن 
هم لم يتطرقن ألي أسئلة تتعلق  الجدير بالذكر أنَّ
بالعنف ضد المرأة العتبارات الس���رية والس���المة، 
وبع���د مقارن���ة نتائ���ج إع���ادة المقابل���ة م���ع نتائ���ج 
المقابلة األوىل، ُنوقش���ت األخطاء م���ع الباحثة، 
وم���ن بين إجراءات مراقبة الجودة األخرى ُأنش���ئ 
فري���ق لمراقبة الج���ودة من باحثتي���ن بعد اكتمال 
العم���ل المي���داين، وأع���اد مقابلة 5% م���ن إجمايل 
العينة باستخدام اس���تبيانات مختصرة ال تحتوي 

عىل أسئلة تتعّلق بالعنف ضد المرأة.

2-2-5 االعتبارات األخالقية 
           واعتبارات السالمة 

العالمي���ة  الصح���ة  منظم���ة  توصي���ات  ق���ت  ُطبِّ
الخاصة باألخالقيات والسالمة يف بحوث العنف 
الم���زنيل ض���د الم���رأة يف تنفيذ المس���ح )منظمة 

الصحة العالمية، 2001(، عىل النحو التايل:

ُوضع المس���ح يف إطار كونه دراسة "ألحوال   ●
م���ا  وه���و  اإلعاق���ة"،  ذات  المصري���ة  الم���رأة 
س���اعد المش���اِركات يف المس���ح ع���ىل تفس���ري 
واس���تخدمت  بأم���ان،  لآلخري���ن  مش���اركتهن 
الباحث���ات ه���ذا التفس���ري أيًضا لوصف المس���ح 
للمجتم���ع المحيل واألف���راد اآلخرين، وبمجرد 

)5(  األستاذة وفاء ماجد خبري إحصايئ.

)6( دكتور عبد الحميد كابش، استشاري الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، خبري اإلعاقة.

فه���ا  تعرِّ فإنه���ا  بالمش���اركة،  الباحث���ة  انف���راد 
بطبيع���ة البح���ث يف س���ياق طل���ب موافقتها 

عىل إجراء المقابلة.

حصل���ت الباحث���ات ع���ىل موافقة المش���اركات   ●
ع���ىل  إْطالِعه���ّن  بع���د  المقابل���ة  إلج���راء 
طبيعتها، كما كانت الباحثة تقرأ للمش���اركة 
عب���ارات إضافي���ة م���ع بداي���ة كل فص���ل ُمتعّلق 
بالعن���ف ض���د الم���رأة، لطمأنتها بش���أن س���ّرية 

إجاباتها.

ت الباحثات عىل تغيري موضوع المناقشة  تدربَّ  ●
ذل���ك  يف  بم���ا  ف���رد،  أي  المقابل���ة  قاط���ع  إذا 
األطفال، لتس���أل المش���اِركة يف هذه الحالة 
ع���ن موض���وع أق���ل حساس���ية، وتخ���رب الباحث���ة 
المش���اِركة مس���بًقا بأنها ستناقش معها هذا 

الموضوع إذا قاطع أّي فرد المقابلة.

2-2-6 أنشطة معالجة البيانات

بع���د تجميع االس���تبيانات الُمس���توفاة وإرس���الها 
العام���ة  للتعبئ���ة  الجهازالمرك���زي  بإنتظ���ام إىل 
واإلحص���اء يف القاه���رة، ب���دأت عملي���ة معالج���ة 
العم���ل  بداي���ة  م���ن  قص���رية  ف���رتة  بع���د  البيان���ات 
المراجع���ة  المرحل���ة:  ه���ذه  وش���ملت  المي���داين، 
المكتبي���ة وترم���ز بعض األس���ئلة )مث���ل المهنة 
المفتوح���ة(  واألس���ئلة  االقتص���ادي  والنش���اط 
وإدخ���ال البيان���ات ومراجع���ة م���ا ُيظه���ره برنام���ج 

الحاسب اآليل من أوجه عدم االّتساق.

وراجعت المراِجع���ات المكتبيات اكتمال البيانات 

ال���يت  المش���كالت  تدوي���ن  وكذل���ك  واّتس���اقها، 
اكُتش���فت يف أثن���اء المراجع���ة، ونوقش���ت ه���ذه 
وُأرس���لت  المس���ح  مس���ؤويل  م���ع  المش���كالت 
المالحظات والتوجيهات الالزمة إىل فرق العمل 
المي���داين، وح���ال العث���ور ع���ىل أخط���اء جس���يمة 
يف أحد االس���تبيانات ال يمك���ن تصحيحها خالل 
المراجع���ة المكتبي���ة، كانت ُتج���رى مقابلٌة أخرى 

الستكمال البيانات أو تصحيحها.

وُأدِخلت البيانات باس���تخدام برنامج تجهز بيانات 
���م برنام���ج  التع���دادات والمس���وح )CSPro(، وصمَّ
اإلدخال مسؤول إعداد الربامج بالجهاز المركزي 
للتعبئ���ة العام���ة واإلحص���اء، بعد تدري���ب ُمدِخيل 
اّتس���اق  ع���دم  أوج���ه  وُعولج���ت  علي���ه،  البيان���ات 
البيان���ات عن طريق مضاهاة نتائج إدخال البيانات 

مع البيانات المدونة يف االستمارة الورقية.

2-2-7 معدالت االستجابة

النس���اء  اس���تجابة  2-1 مع���دالت  ويوّض���ح ج���دول 
ف���ة بحس���ب م���كان اإلقامة، وش���ملت عينة  ُمصنَّ
ام���رأة   5616 هن���اك  وكان���ت  ام���رأة،   6000 المس���ح 
المس���ح،  إج���راء  وق���ت  المس���كن  يف  موج���ودة 
يمث���ل  بم���ا  بنج���اح،  المقاب���الت  وأجري���ت معه���ن 

معدل استجابة %93,6. 

ومثلم���ا أظه���رت المس���وح الس���ابقة، كان معدل 
االس���تجابة يف المحافظ���ات الحضري���ة )%89,5( 
أقّل من مع���دالت االس���تجابة يف الوجه البحري 

والقبيل )93,2% و94,7% عىل التوايل(.
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األنشطة التحضريية والشرح التفصييل

جدول 2-1: عدد النساء المؤهالت ومعدل االستجابة لمسح العنف ضد المرأة 
ذات اإلعاقة حسب محل اإلقامة، مصر 2020.

نتائج المقابالت الفردية للنساء يف الفئة العمرية 18 +
  

اإلجمالـــــــــــيمحل اإلقامة

محافظات 
حضرية

محافظات
وجه بحري

محافظات
وجه قبيل

617230530786000عدد النساء المختارة بالعينة

552214929155616عدد النساء المؤهالت الاليئ أجريت معهن المقابالت

89,593,294,793,6نسبة استجابة النساء المؤهالت1

1 عدد النساء المؤهالت الاليئ أجريت معهن مقابالت / عدد النساء المؤهالت.

2-2-8 توثيق وقائع العنف

حرص���ت الباحث���ات ع���ىل توثي���ق ع���دد من القص���ص ال���يت أف���ادت به���ا المش���اركات، دون ذكر أس���مائهّن، 
ضن لهن.  بكلماتهّن وتعبرياتهّن الخاصة، لوصف العنف الذي تعرَّ
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الفصل الثالث: 

خصائص النساء المشاِركات 
يف الدراسة

أهــــــــم النتائــــــــج

غالبي���ة النس���اء ذوات اإلعاق���ة الس���معية حدثت لهّن ه���ذه اإلعاقة من���ذ الميالد 
)69%(، بينما 22% حدثت لهّن يف أثناء الطفولة، لكن كانت نسب الاليئ ظهرت 
لديه���ّن اإلعاقة بعد مرحلة الش���باب )35 فأكر( أعىل م���ن الاليئ ُولدن باإلعاقة 

بين النساء ذوات اإلعاقة الحركية أو البصرية أو اإلعاقات المتعددة.
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 أهـــم النتائج: 
معه���ن  أجري���ت  ال���اليئ  النس���اء  غالبي���ة   ●
المقاب���الت يعاني���ن م���ن إعاقة حركي���ة )نحو 
6 م���ن كل 10 نس���اء(، خاص���ة يف م���ا يتعل���ق 

بالتنقل )الميش وصعود الساللم(.

غالبية النساء ذوات اإلعاقة السمعية حدثت   ●
له���ّن هذه اإلعاقة من���ذ الميالد )69%(، بينما 
22% حدث���ت له���ّن يف أثن���اء الطفول���ة، لك���ن 
كانت نس���ب الاليئ ظهرت لديه���ّن اإلعاقة 
بع���د مرحل���ة الش���باب )35 فأك���ر( أع���ىل من 
النس���اء ذوات  بي���ن  ُول���دن باإلعاق���ة  ال���اليئ 
اإلعاق���ة الحركي���ة أو البصري���ة أو اإلعاق���ات 

المتعددة.

أعىل نس���بة م���ن النس���اء ال���اليئ يعانين من   ●
ضع���ف الس���مع، لديه���ّن إعاق���ة ش���ديدة يف 
الس���مع، ح���ىت م���ع اس���تخدام س���ماعة أذن  

.)%47(

اإلعاق���ة يف التنقل واإلعاق���ة البصرية أكر   ●
األن���واع ش���يوًعا بي���ن النس���اء ذوات اإلعاقات 

المتعددة. 

يواج���ه نحو 38% من النس���اء ذوات اإلعاقات   ●
المتع���ددة و28% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
الحركي���ة إعاقة متوس���طة )لديهّن صعوبة 
ع���ىل  يس���تطعن  )ال  ش���ديدة  أو  كب���رية( 

اإلطالق( يف العناية بأنفسهن.

نح���و 3 م���ن كل 10 نس���اء )29%( يس���تخدمن   ●
األجهزة المساعدة )مثل الكرسي المتحرك، 
وسماعة األذن، والعصا البيضاء، واألطراف 

االصطناعية(.

ذك���ر نح���و 7% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ات   ●
المتع���ددة و6% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
الحركية أن إعاقتهّن حدثت نتيجة تعّرضهن 

للعنف.

المس���ح  يف  المش���اِركات  غالبي���ة  تعي���ش   ●
بش���كل ع���ام يف ظ���روف س���كنية مالئم���ة، 
ولكن هناك بعض التفاوتات الجغرافية يف 

غري صالح نساء الوجه القبيل.
كان���ت النس���بة األكرب م���ن المش���اِركات يف   ●
المس���ح م���ن الوج���ه القبيل، خاص���ة األقصر 

وأسوان.
يعيش 2% فقط من النس���اء المشاِركات يف   ●

الدراسة بمفردهّن.
الس���معية  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  كان���ت   ●
أو  المي���الد  إعاقته���ّن من���ذ  وال���اليت حدث���ت 
الطفولة أصغر س���ًنا من غريهن من النس���اء 

يف العينة.
الدراس���ة  يف  المش���اِركات  النس���اء  نص���ف   ●
مزتّوج���ات حالًي���ا، ونح���و 44% لم يس���بق لهن 
الزواج. وكانت نس���بة المزتوجات حالًيا أعىل 
بين النساء ذوات اإلعاقة البصرية )نحو %58( 
األخ���رى،  اإلعاق���ات  ذوات  بالنس���اء  مقارن���ة 
بينما كان العكس صحيًحا بالنس���بة للنساء 

ذوات اإلعاقة السمعية )نحو %33(.
معدل اأُلمّية مرتفع بين النساء المشاِركات   ●
يف المسح )53%( خاصة بين النساء الاليت 
حدث���ت له���ن اإلعاق���ة بع���د مرحلة الش���باب، 
 %70( المتع���ددة  اإلعاق���ات  ذوات  والنس���اء 

و64% عىل التوايل(. 
كان���ت مس���تويات تقدي���ر ال���ذات والثق���ة يف   ●
النفس منخفضة بين النس���اء ذوات اإلعاقة 
المش���اِركات يف المس���ح )23% و27% فق���ط 
عىل التوايل(. وكانت النساء ذوات اإلعاقات 
المتعددة، والنس���اء الاليئ حدثت إعاقاتهن 
يف عم���ر 35 س���نة فأك���ر، وأولئ���ك ال���اليئ 
يعاني���ن من إعاقة متوس���طة أو ش���ديدة يف 
االعتن���اء بالنف���س، أق���ل احتمااًل من النس���اء 
ال���ذات أو  األخري���ات يف اإلحس���اس بتقدي���ر 

الثقة بالنفس.
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تعت���رب خصائص النس���اء ذوات اإلعاق���ة ذات صلة 
بهدف هذه الدراس���ة، من أجل فهم أفضل إذا ما 
كان���ت تؤثر أو ال تؤثر يف إمكانية تعّرض النس���اء 
للعنف، ومن ثمَّ يقدم هذا الفصل لمحة مفصلة 
عن خصائص المش���اِركات يف الدراس���ة )النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة يف عمر 18 فأك���ر، والاليئ ُأجريت 
معهن المقابالت يف المس���ح(، ومن المتوقع أن 
تس���اعد البيان���ات الخاصة بخصائص المش���اِركات 
ال���واردة يف ه���ذا الفصل أيًضا عىل فه���م النتائج 

الواردة يف الفصول التالية.

يبدأ هذا الفصل بوصف خصائص إعاقة المشاِركات 
يف الدراسة من ناحية نوع اإلعاقة وبداية حدوثها 
وحّدته���ا، واس���تخدام األجهزة المس���اعدة، وما إذا 
كان���ت اإلعاق���ة ناتج���ة ع���ن تعّرضه���ّن للعنف، ثم 
م بعد ذلك معلومات عن الخصائص السكنية  يقدِّ
للمش���اِركات، والوض���ع المعي���يش له���ّن )إذا ك���َنّ 
َيِعش���ن بمفرده���ّن أم مع آخري���ن(، ومعلومات عن 
خصائصهّن الخلفية بما يشمل العمر وقت إجراء 
المس���ح والحال���ة االجتماعي���ة الحالي���ة واإلقام���ة 
والمس���توى التعليم���ي والحال���ة العملي���ة، وأخرًيا 
يتن���اول الفصل معلومات عن إحساس���هّن بتقدير 
ح ه���ذا الفصل  ال���ذات والثق���ة بالنفس، كم���ا يوضِّ
أيًضا إىل أي مدى تتأّثر خصائص المش���اِركات يف 

الدراسة بإعاقتهّن. 

3-1 خصائص اإلعاقة

ويختل���ف  متجان���س  غ���ري  اإلعاق���ة  مفه���وم  إن 
باخت���الف نوعه���ا وحّدتها وس���ببها، والعمر الذي 
ظه���رت في���ه، وكيفي���ة تفاع���ل األش���خاص ذوي 
بيئي���ة  عوائ���ق  م���ع  األج���ل  طويل���ة  االعت���الالت 
مختلفة قد تعوق مشاركتهم الكاملة والفعالة 
يف المجتم���ع ع���ىل قدم المس���اواة م���ع اآلخرين. 
ومجموع���ة  آس���يا  لغ���ريب  االقتصادي���ة  )اللجن���ة 
واش���نطن إلحصاءات اإلعاق���ة 2018(. وهذا بدوره 
ق���د يؤث���ر يف توّجه���ات ذي اإلعاق���ة وس���لوكياته 

وخرباته وُفرصه. 

3-1-1 نوع وبداية حدوث اإلعاقة 

تش���ري نتائج مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة 
ع���ام 2020 إىل أن اإلعاقة الحركية األكر ش���يوًعا 
بين المش���اِركات يف المس���ح، وتليها بفارق كبري 
اإلعاقة يف الرؤية، إذ من بين كل 10 نساء ُأجريت 
معه���ّن المقاب���الت، كان نحو 6 نس���اء يعانين من 
إعاق���ة حركي���ة )59%(، ورب���ع المش���اِركات يعانين 
من إعاقة بصرية، و11% لديهّن إعاقة سمعية، وما 
يق���رب من 5% لديهّن إعاقات متعددة )جدول 1-3 

وشكل 1-3(.

جدول 3-1: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لنوع اإلعاقة وبداية حدوثها، مصر 2020.

نوع اإلعاقة وبداية حدوثها

اإلجمايلنوع اإلعاقة

متعددةبصريةسمعيةحركية

نوع اإلعاقة

59,211,424,84,6100,0النسبة المئوية

بداية حدوث اإلعاقة1

28,668,827,026,732,7منذ الميالد

23,022,222,017,422,4منذ الطفولة

17,75,322,021,317,5منذ الشباب

31,03,929,138,027,7يف األعمار األكرب

332364113942585616إجمايل عدد النساء

	 	 	 	 	 1	أعطى	بعض	النساء	ذوات	اإلعاقات	المتعددة	أكرث	من	إجابة.	

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعىن أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد 
حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 34-19 سنة، و"يف األعمار األكرب" 

تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

شكل3-1: التوزيع النسيب للنساء تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020
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وُس���ئلت النس���اء الاليت ُأجريت معه���ن المقابالت 
يف مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة عن بداية 
فت اإلجابات إىل أربع فئات:  ظهور إعاقتهّن، وُصنِّ
من���ذ المي���الد، من���ذ الطفول���ة، منذ الش���باب، ويف 

األعمار الكبرية. 

وتش���ري عب���ارة "من���ذ المي���الد" إىل أن الم���رأة ُولدت 
باإلعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت 
يف أي وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 سنة، 
و"من���ذ الش���باب" تع���ين أن اإلعاق���ة ب���دأت عندم���ا 
كان���ت الم���رأة تبلغ م���ن العم���ر 19-34 س���نة، و"يف 
األعم���ار الكبرية" تع���ين أن اإلعاق���ة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكر.

ويس���تعرض جـــدول 3-1 اإلجاب���ات ال���يت أدلت بها 
المش���اِركات يف الدراس���ة، ويّتضح بشكل عام أن 
أعىل نس���بة من المش���اِركات حدثت لهن اإلعاقة 
من���ذ المي���الد، إذ أف���اد نح���و ثل���ث المش���اِركات يف 
المس���ح )نحو 33%( أنهّن ول���دن باإلعاقة، وجاءت 
يف المرتب���ة الثاني���ة نس���بة النس���اء ال���اليئ ب���دأت 
إعاقتهّن يف الظهور بعد مرحلة الشباب، أي يف 
عم���ر 35 أو أكر )نح���و 28%(، بينما أكر من ُخمس 

النس���اء حدث���ت إعاقتهّن يف أثن���اء الطفولة )نحو 
22%(، كما حدثت اإلعاقة خالل مرحلة الشباب لما 
يقرب من 18%، ولكن توجد بعض االختالفات بين 

األنواع المختلفة لإلعاقات )شكل 2-3(. 

فق���د ب���دأت اإلعاق���ة الس���معية يف وق���ت مبك���ر 
ج���ًدا م���ن حي���اة المش���اِركات يف المس���ح، فكانت 
معظمه���ا من���ذ المي���الد، إذ أف���اد نح���و 7 م���ن كل 
10 نس���اء لديه���ّن إعاق���ة س���معية )نح���و 69%( أنهن 
ُولدن بهذه اإلعاقة، وأكر من الُخمس )نحو %22( 
حدث���ت إعاقته���ّن يف أثن���اء الطفول���ة. وق���د يرجع 
ارتفاع نس���بة النساء الاليئ لديهّن إعاقة سمعية 
منذ المي���الد إىل أس���باب وراثي���ة، فوفًقا لمنظمة 
الصح���ة العالمي���ة تنتج اإلعاقة الس���معية نتيجة 
عوام���ل وراثي���ة يف 40% م���ن الح���االت، يف حين أن 
17% من الحاالت تنتج عن أسباب متعلقة بالميالد 
)منظم���ة الصح���ة العالمي���ة، 2016(. وكانت نس���بة 
المش���اِركات ال���اليئ ذك���رن أن إعاقتهّن ق���د بدأت 
بع���د مرحل���ة الش���باب )يف س���ن 35 فأك���ر( أع���ىل 
م���ن نس���بة الاليئ وُل���دن بإعاقة بين النس���اء ذوات 

اإلعاقات الحركية أو البصرية أو المتعددة.

شكل 3-2: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لنوع حدوث اإلعاقة وبدايتها، مصر 2020

ملحوظة: : تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعىن أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد 
حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 34-19 سنة، و"يف األعمار األكرب" 

تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

3-1-2 شدة اإلعاقة
ة  ���م مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة ش���دَّ قيَّ
إعاقة المرأة يف س���تة مجاالت وظيفية أساسية، 
هي الرؤية والس���مع والتواص���ل والتنقل )الميش 
أو صعود الس���اللم( واس���تخدام األطراف العلوية 
والعناية بالنفس، بتوجيه من مجموعة واشنطن 
بخصوص إحص���اءات اإلعاقة للمجاالت المختارة، 
فُطرح���ت مجموعة األس���ئلة التالية عىل النس���اء 

الاليئ ُأجريت معهن المقابالت:

1. ه���ل تواجهي���ن صعوب���ة يف الرؤي���ة، ح���ىت ل���و 
كنِت مرتدية نظارة طبية؟

2. ه���ل تواجهي���ن صعوب���ة يف الس���مع، ح���ىت لو 
كنِت تستخدمين سماعة أذن؟

3. باس���تخدام لغت���ك، ه���ل تجدي���ن صعوب���ة يف 
التواص���ل م���ع اآلخري���ن؟ أي ه���ل تفهمينه���م 

ويفهمونك؟

4. ه���ل تواجهي���ن صعوبة يف الم���يش أو صعود 
الساللم؟

5. ه���ل تواجهي���ن صعوب���ة يف اس���تخدام يدي���ك 
وأصابع���ك، مث���ل التق���اط األش���ياء الصغ���رية، 
عىل س���بيل المث���ال، األزرار أو القلم الرصاص، 

أو فتح أو إغالق العبوات أو الزجاجات؟

6. ه���ل تواجهي���ن صعوب���ة يف االعتناء بنفس���ك 
مثل االستحمام أو ارتداء المالبس؟

وقد اختريت األس���ئلة الس���تة المذكورة أعاله من 
المجموع���ة القص���رية والممتدة لفريق واش���نطن 
بخص���وص أداء الوظائ���ف بناًء ع���ىل صلتها بأنواع 
اإلعاقات اليت تناولتها الدراسة، ولكل سؤال أربع 
فئات من اإلجابة عىل النحو التايل: )1( ال صعوبة. 
)2( بع���ض الصعوب���ة. )3( صعوب���ة كب���رية. )4( ال 

أستطيع أبًدا.

أوص���ى فريق واش���نطن باس���تخدام فئ���ات إجابات 
األسئلة لقياس اإلعاقة يف التعدادات والمسوح 
األس���رية، بداًل من طرح سؤال "هل لديك إعاقة؟" 
ف ذوو اإلعاقة  وتكون فئة االجابة نعم / ال، وُيعرَّ
ع���ىل أنه���م أولئ���ك الذي���ن يجيب���ون ع���ن األس���ئلة 

"صعوب���ة كبرية" أو "ال أس���تطيع أبًدا" )االس���كوا، 
2018(، وعىل ذلك اعُترب أن النس���اء الاليت أجبن يف 
هذه الدراس���ة أنه���ن يعانين م���ن "صعوبة كبرية" 
لديهّن "إعاقة متوسطة"، والاليت أجبن أنهن "ال 

يستطعن أبًدا" لديهّن "إعاقة شديدة".
وتجدر اإلش���ارة إىل أنه كان م���ن المهم تضمين 
االعتن���اء  يف النف���س مثل االس���تحمام أو ارتداء 
المالب���س يف التقيي���م لس���ببين. أواًل: ألن���ه ق���د 
يس���هم يف تحدي���د النس���اء ال���اليئ يعاني���ن م���ن 
إعاق���ة ش���ديدة يف أي مج���ال. ثانًي���ا: ألن النس���اء 
فئ���ة  بأنفس���هن  االعتن���اء  يس���تطعن  ال���اليئ ال 
عن���د  االعتب���ار  بعي���ن  أخذه���ا  م���ن  ب���ّد  مهم���ة ال 
صن���ع السياس���ات العام���ة )اللجن���ة االقتصادي���ة 
واالجتماعي���ة لغريب آس���يا ومجموعة واش���نطن 

ح���ول إحص���اءات اإلعاق���ة ، 2018(.
نة  نظ���ًرا إىل أن الدراس���ة الحالي���ة تتعامل م���ع عيِّ
فن من برنامج كرامة أنهّن يعانين  من النس���اء ُعرِّ
أو  س���معية  أو  بصري���ة  أو  حركي���ة  إعاق���ات  م���ن 
متع���ددة، فمن األهمية بمكان تحديد ش���دة كل 
نوع من ه���ذه اإلعاقات، فعىل س���بيل المثال من 
المه���م معرف���ة إذا كان���ت النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
البصري���ة يواجهن صعوبة كبرية يف الرؤية حىت 
إن كن يرتدين نظارات طبية )أي إن لديهّن إعاقة 
متوس���طة( أو ال يس���تطعن الرؤية عىل اإلطالق 
)أي إنهن يعانين من إعاقة ش���ديدة(، ومن المهم 
اإلعاق���ات  م���ن  الش���ائعة  األن���واع  تحدي���د  أيًض���ا 
بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ات المتع���ددة، وم���ا إذا 
كان���ت الم���رأة تع���اين من إعاق���ات متع���ددة أخرى 
ل���م يأخذه���ا برنامج كرام���ة بعين االعتب���ار. ولكن 
ينبغ���ي أن يؤخ���ذ يف االعتب���ار أن اإلجاب���ات ع���ن 
األسئلة استندت إىل تقارير النساء، أي تقييمهّن 

لمستوى الصعوبة لديهّن.
يعرض جدول 3-2 نتيجة التقييم تبًعا لنوع وشدة 
اإلعاقة ال���يت تعاين منها الم���رأة، ووفًقا للنتائج 
اليت يعرضها الجدول، كانت اإلعاقة المتوسطة 
)مواجه���ة صعوب���ة كب���رية( أكر ش���يوًعا بش���كل 
نة المس���ح من اإلعاقة الش���ديدة  ملح���وظ بين عيِّ
)ع���دم االس���تطاعة ع���ىل اإلط���الق(، والعك���س 
صحيح بالنس���بة للنساء ذوات اإلعاقة السمعية، 
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فكانت النس���بة األكرب من النس���اء ذوات اإلعاقة 
الس���معية يعاني���ن من إعاقة ش���ديدة، إذ أفاد نحو 
47% من النس���اء الاليئ يعانين من إعاقة سمعية 
أنه���ّن ال يس���تطعن الس���مع ع���ىل اإلطالق حىت 
يف حال���ة اس���تخدامهّن س���ماعة األذن، وكان���ت 
هذه النسبة أعىل ب�12 نقطة مئوية من نظرائهن 
الاليئ أشرن إىل وجود صعوبة كبرية )35%(. ربما 
ترجع النسبة المرتفعة من النساء ذوات اإلعاقة 
الس���معية الش���ديدة إىل حقيقة أن ذوي اإلعاقة 
الس���معية يعت���ربون أنفس���هم ع���ادة -وتعتربه���م 
كان���وا  إذا  إعاق���ة  ذوات  ومجتمعه���م-  ُأس���رهم 
يعان���ون من فقد أو صعوبة ش���ديدة يف الس���مع، 
وع���ادة ال يج���ري التع���رف أو تحديد الذي���ن يعانون 
لون  من ضعف الس���مع الخفيف، ومن ثّم ال ُيسجَّ
ذوي  األش���خاص  بدع���م  الخاص���ة  األنظم���ة  يف 
اإلعاق���ة، ه���ذه ليس���ت الح���ال بالنس���بة لإلعاقات 
البصري���ة والحركية. ما يقرب من 18% من النس���اء 
ال���اليئ يعاني���ن م���ن صعوب���ة يف الس���مع لي���س 
لديه���ّن أي صعوب���ة، أو لديه���ّن صعوب���ة خفيف���ة 

عند استخدامهّن سماعة األذن.
عىل الرغم من أن أعىل نس���بة من النس���اء الاليت 
لديهّن إعاقة س���معية، لديهّن إعاقة شديدة، فإن 
واحدة فقط من كل عشر نساء )10%( كانت لديها 
إعاق���ة ش���ديدة يف التواص���ل م���ع اآلخري���ن. ربم���ا 
يرجع هذا إىل أن عديًدا من النس���اء ذوات اإلعاقة 
من التواصل بطريقة أو  الشديدة يف السمع يتعلَّ
بأخرى مع اآلخرين )مثل اس���تخدام لغة اإلشارة( 
خاص���ة داخ���ل األس���رة، نح���و 54% لديه���ّن إعاق���ة 

متوسطة يف التواصل مع اآلخرين.
يف م���ا يتعل���ق بصعوب���ة الرؤي���ة، فإن أق���ل بقليل 
م���ن ُخمس النس���اء ذوات اإلعاق���ة البصرية )%18( 
ال يس���تطعن الرؤية عىل اإلطالق، و58% يعانين 
ى ارت���داء النظ���ارات  م���ن صعوب���ة كب���رية، وق���د أدَّ
الطبية إىل أن نسبة 3% ليس لديهّن أي صعوبة، 
وأك���ر من الُخمس بقليل )21%( يعانين من بعض 

الصعوبة )صعوبة خفيفة(.
كان���ت اإلعاق���ة يف التنق���ل النوَع األكر ش���يوًعا 
بين المش���اِركات يف المس���ح عن أن���واع اإلعاقات 
األخرى، وهذا يتفق بش���كل ع���ام مع نتائج تعداد 
ُأجري���ت  ال���اليئ  النس���اء  ُخم���س  أف���اد  2017، فق���د 

معه���ن المقاب���الت )40%( أنه���ن يواجهن صعوبة 
كب���رية يف الم���يش أو صع���ود الس���اللم )إعاق���ة 
متوس���طة( ونحو 12% لم يس���تطعن القيام بذلك 
عىل اإلطالق )إعاقة شديدة(. ما يقرب من ُخمس 
النس���اء ذوات اإلعاقة الحركي���ة )19%( يعانين من 
إعاق���ة ش���ديدة يف التنق���ل، ونح���و 53% يعاني���ن 
م���ن إعاق���ة متوس���طة، وكان���ت النس���ب المقارنة 
بين النس���اء ال���اليت لديه���ّن إعاقة يف اس���تخدام 

أطرافهن العلوية قرابة 6% و24% عىل التوايل.
وكان���ت اإلعاق���ة يف التنقل النوَع األكر ش���يوًعا 
بي���ن ذوات اإلعاقات المتعددة، فنحو 6 من كل 10 
نساء )55%( من ذوات اإلعاقات المتعددة لديهّن 
إعاقة متوس���طة يف التنق���ل، و15% لديهّن إعاقة 
ش���ديدة، كما أن نس���بة كبرية من ذوات اإلعاقات 
المتع���ددة يعانين من إعاقة بصري���ة )47% لديهّن 
إعاقة متوس���طة و9% يعانين من إعاقة ش���ديدة( 
عالوة عىل ذلك، فإن نس���بة جوهرية من النس���اء 
إعاق���ة  م���ن  ُيعاني���ن  المتع���ددة  اإلعاق���ات  ذوات 
أطرافه���ن  اس���تخدام  أو متوس���طة يف  ش���ديدة 

العلوية )نحو %22(.
���ح بيان���ات ج���دول 3-2 أيًض���ا أن هن���اك  كم���ا توضِّ
إعاق���ات متع���ددة أخرى أفادت بها النس���اء الاليئ 
ُأجري���ت معه���ّن المقاب���الت يف المس���ح، ولك���ن 
تجدر اإلش���ارة -كما ُذكر س���ابًقا- إىل أن ما أفادت 
ب���ه المبحوث���ة اعتم���د ع���ىل تقييمه���ا الش���خصي 
لمس���توى الصعوب���ة لديه���ا، ع���ىل س���بيل المثال، 
ذكرن���ا 1 م���ن كل 20 م���ن النس���اء ال���اليت لديه���ّن 
، أنه���ّن يعاني���ن م���ن  إعاق���ة س���معية أو حركي���ة 
إعاق���ة بصري���ة )صعوب���ة كب���رية أو ال يس���تطعن 
الرؤية عىل اإلطالق حىت إن كن يرتدين نظارات 
طبي���ة(، وذك���ر م���ا يق���رب م���ن ُرب���ع النس���اء ذوات 
اإلعاقة البصرية أن لديهّن إعاقة يف التنقل )%21 
يعانين من صعوبة كبرية و3% ال يستطعن فعل 
ذلك ع���ىل اإلط���الق(، ولكن اإلعاق���ة يف التنقل 
لدى النس���اء ذوات اإلعاقة البصرية قد ال تعكس 
ع���دم الق���درة ع���ىل اس���تخدام األرج���ل للم���يش أو 
صعود الساللم، قد يرجع ذلك إىل أن النساء ذوات 
اإلعاق���ة البصرية ال يس���تطعن الم���يش أو صعود 

الساللم بشكل مستقل.

جدول 3-2: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لشدة اإلعاقة ونوعها، مصر، 2020

اإلجمايلنوع اإلعاقةشدة الصعوبة

متعددةبصريةسمعيةحركية
صعوبة يف الرؤية حىت مع ارتداء نظارة طبية

62,372,63.26,646,3ال توجد صعوبة
32,222,620,936,828,5بعض الصعوبة

5,02,457,847,319,9إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
0,50,618,19,35,3إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف السمع، حىت مع استخدام سماعة أذن
87,02,584,059,775,3ال توجد صعوبة
11,715,113,025,613,1بعض الصعوبة

1,135,32,69,35,8إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
0,247,10,45,45,8إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف التواصل مع اآلخرين أي يف التفاهم معهم
87,713,190,766,779,0ال توجد صعوبة
9,623,57,220,911,1بعض الصعوبة

2,453,71,79,78,4إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
0,39,70,32,71,5إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف الميش أو صعود الساللم
6,774,439,19,322,6ال توجد صعوبة
20,820,837,020,924,8بعض الصعوبة

53,24,821,055,139,8إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
19,30,02,914,712,8إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف استخدام اليد واألصابع، مثل التقاط األشياء الصغرية، عىل سبيل المثال، 
األزرار أو قلم رصاص، أو فتح أو إغالق العبوات أو الزجاجات

38,389,264,736,050,5ال توجد صعوبة
31,67,626,228,327,4بعض الصعوبة

24,32,07,729,517,9إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
5,81,21,46,24,2إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف االعتناء  بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس
35,593,957,027,947,1ال توجد صعوبة
36,15,030,034,530,9بعض الصعوبة

20,81,111,029,116,6إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(
7,60,02,08,55,4إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

اإلجمايل

100,0100,0100,0100,0100,0النسبة

332364113942585616عدد النساء
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جدول 3-3: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا الستخدامهّن أجهزة مساعدة، ونسب من يستخدمن هذه األجهزة 
طبًقا لنوع هذه األجهزة ونوع اإلعاقة، مصر، 2020.

استخدام األجهزة المساعدة/ نوع األجهزة 
اإلجمايلنوع اإلعاقةالمساعدة

متعددةبصريةسمعيةحركية

استخدام األجهزة المساعدة

28,826,830,336,029,3نعم

71,273,269,764,070,7ال

100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل %

332364113942585616عدد النساء
نوع األجهزة المساعدة1

1,087,21,27,510,5سماعة أذن

0,316,30.91,12,2هاتف محمول مزود بربامج اتصال

9,88,784,650,531,2نظارة طبية

1,10,01,72,21,2عصا بيضاء

31,90,01,211,819,6كرسي متحرك

49,90,010,031,233,4عكازات / عصا / مشاية

10,20,00,02,26,1جهاز الميش )لساق واحدة أو ساقين(

3,40,00,23,22,2طرف صناعي )لساق أو ساقين / لذراع أو ذراعين(

0,01,20,00,00,1زراعة قوقعة باألذن

172422931645 958عدد النساء الاليئ يستخدمن أجهزة مساعدة

1 المجموع ل يساوي 100 ألن بعض النساء يستخدمن أكرث من جهاز / أداة مساعدة

يس���تخدم ما يقرب من ُثلث النس���اء ذوات اإلعاقة 

الحركية الاليئ يعتمدن عىل األجهزة المساعدة 

الكرسي المتحرك )32%(. واحدة من كل 10 نساء 

ذوات إعاق���ة حركي���ة كان لديه���ا جه���از الم���يش 

م���ن   %3 ونح���و   ،)%10( س���اقين  أو  واح���دة  لس���اق 

النس���اء ذوات اإلعاقة الحركي���ة وذوات اإلعاقات 

أو  لس���اق  يس���تخدمن طرًف���ا صناعًي���ا  المتع���ددة 

ساقين / ذراع أو ذراعين.

تعتم���د النس���اء ذوات اإلعاقات المتع���ددة الاليئ 
يس���تخدمن أجهزة مساعدة بشكل أساسي عىل 
النظ���ارات الطبية )نحو51%(، والع���كازات العصا / 

المش���اية )نحو31%(، ونحو 12% يستخدمن كرسًيا 
متح���رًكا، وتتفق ه���ذه النتيجة م���ع النتيجة اليت 
تفيد بأن اإلعاق���ة يف التنقل واإلعاقة والبصرية 
أك���ر األنواع ش���يوًعا بي���ن النس���اء ذوات اإلعاقات 

المتعددة.

3 - 1 - 4  حدوث اإلعاقة والتعّرض للعنف

ُس���ئلت النس���اء ال���اليئ ُأجريت معه���ن المقابالت 
وحدثت إعاقتهّن يف أي وقت بعد والدتهّن عما 
إذا كان���ت إعاقته���ّن نتجت عن تعرضه���ّن للعنف 
أم ال، ه���ذه المعلوم���ات ذات أهمي���ة قص���وى يف 

دراسة العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة.

بالنس���بة لالعتن���اء بالنف���س، فنح���و 22% م���ن 
المش���اِركات يف الدراس���ة يعاني���ن م���ن إعاق���ة 
متوس���طة أو ش���ديدة يف االعتناء بأنفس���هن 
مثل االس���تحمام أو ارت���داء المالبس )نحو %17 
لديه���ن إعاق���ة متوس���طة و5% لديه���ن إعاق���ة 
ش���ديدة(. كم���ا كان���ت النس���اء ذوات اإلعاق���ات 
أك���ر  الحركي���ة  اإلعاق���ة  وذوات  المتع���ددة 
احتم���ااًل يف المعان���اة من إعاقة متوس���طة أو 
ش���ديدة يف االعتن���اء بأنفس���هن م���ن النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة البصري���ة أو الس���معية. فنح���و 
38% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ات المتع���ددة 
الحركي���ة  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن  و%28 
يواجهن صعوبة شديدة يف االعتناء بالنفس 
أو لم يستطعن القيام به عىل اإلطالق. عىل 
الجان���ب اآلخ���ر وكم���ا ه���و متوق���ع، ل���م يواج���ه 
تقريًب���ا جمي���ع النس���اء ال���اليئ لديه���ّن إعاق���ة 
س���معية أي صعوب���ة أو بع���ض الصعوب���ة يف 

االعتناء بأنفسهّن.

3-1-3 استخدام األجهزة المساعدة

ج���دول  يف  ال���واردة  المس���ح  لنتائ���ج  وفًق���ا 
ال���اليئ  3-3، نح���و 3 م���ن كل 10 م���ن النس���اء 
ش���ملهن المس���ح ) 29%( يس���تخدمن األجهزة 
الكرس���ي  المث���ال:  س���بيل  )ع���ىل  المس���اعدة 

البيض���اء،  العص���ا  األذن،  س���ماعة  المتح���رك، 
ذوات  النس���اء  وكان���ت  الصناعي���ة(،  األط���راف 
اإلعاق���ات المتع���ددة وذوات اإلعاق���ة البصرية 
أك���ر اعتماًدا عىل هذه األجه���زة )36%، و%30 
عىل التوايل( من نظرائهّن الاليئ يعانين من 

إعاقات حركية أو سمعية.
م���ن بين أولئك الاليئ ذكرن أنهّن يس���تخدمن 
أجه���زة مس���اعدة، كان نح���و 85% م���ن النس���اء 
ذوات اإلعاقة البصرية يعتمدن عىل النظارات 
الطبي���ة ونحو 2% يس���تخدمن العص���ا البيضاء، 
أك���ر األجه���زة  م���ن  وكان���ت س���ماعات األذن 
المس���اعدة ش���يوًعا ال���يت تس���تخدمها النس���اء 
ذوات اإلعاقة السمعية، إذ أدىل باستخدامها 
نح���و87%، وتعتم���د 16% ع���ىل هات���ف محم���ول 
م���زود بربنام���ج اتص���ال، وأق���ل م���ن 2% يعتمدن 
ع���ىل زراعة قوقعة صناعية، وكانت العكازات 
/ العص���ا / المش���اية، أكر األجهزة المس���اعدة 
ش���يوًعا المس���تخدمة يف التنق���ل، وي���أيت يف 
المرتب���ة الثانية الكرس���ي المتح���رك، فمن بين 
النس���اء ال���اليئ أف���دن باس���تخدامهن األجهزة 
المس���اعدة، كان نصف النساء )50%( من ذوات 
ذوات  النس���اء  م���ن  و%31  الحركي���ة،  اإلعاق���ة 
النس���اء ذوات  م���ن  و%10  المتع���ددة  اإلعاق���ات 
اإلعاق���ة البصرية يس���تخدمن عكازات / عصا / 

مشاية يف تحركهّن.
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ويوّضح شـــكل 3-3 أن نحو 5% من النساء الاليئ 
ُأجري���ت معه���ن المقاب���الت أف���دن ب���أن إعاقته���ّن 
وارتفع���ت  للعن���ف،  تعرضه���ّن  نتيج���ة  حدث���ت 

ه���ذه النس���بة إىل 6% بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
الحركي���ة، وإىل 7% بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ات 

المتعددة.

شكل 3-3: نسبة النساء، الاليت أفدن أن إعاقتهّن حدثت  نتيجة تعرضهّن للعنف1، 
تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر، 2020

،شكل -3 3: نسبة النساء، الاليت أفدن أن إعاقتهنّ حدثت نتيجة تعرضهنّ للعنف1
ا لنوع اإلعاقة، مصر، 2020 تبعً
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1 تشر إىل الاليئ حدثت إعاقتهّن بعد الميالد.

3-2 خصائص الَمسكن

تعك���س الظروف الس���كنية غ���ري المالئم���ة أنواع 
العقبات الرئيس���ية ال���يت تواجهها النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة بوج���ه خ���اص خ���الل حياته���ن اليومي���ة، 
وم���ن ه���ذا المنظ���ور ُجِمع���ت بيان���ات يف مس���ح 
العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاق���ة ع���ن مجموع���ة 
من خصائص المس���كن، ويس���تعرض ج���دول 3-4 
توزيع المبحوثات طبًقا لخصائص المسكن اليت 

ُجمعت معلومات عنها.

وتش���ري بيانات الجدول إىل أن غالبية المش���اِركات 
ع���ام يف ظ���روف  بش���كل  يعش���ن  الدراس���ة  يف 
س���كنية مالئمة، ولكن توجد تفاوت���ات جغرافية 

يف غ���ري صال���ح نس���اء الوج���ه القب���يل، إذ يعي���ش 
أك���ر م���ن 9 م���ن بي���ن كل 10 نس���اء )نح���و 91%( يف 
ش���قة أو يف م���زنل ريف���ي مس���تقل )56% و35 % 
عىل التوايل(، ولكن كانت نس���بة النس���اء الاليت 
َيِعش���ن يف م���زنل ريف���ي أعىل بكثري بين النس���اء 
يف محافظ���ات الوج���ه القب���يل )ش���كل 4-3(، إذ 
كان���ت 53% مقارنًة بنح���و 17% يف الوجه البحري 
و3% بالمحافظ���ات الحضرية، وهذا يمكن أن يدلَّ 
عىل أن نس���بة كبرية من نس���اء العينة الاليت من 
الوج���ه القبيل يعش���ن يف مناطق ريفية. نس���بة 
النساء من الوجه القبيل الاليت يعشن يف غرفة 
أو أك���ر بمبىن، أكر من ثالث���ة أضعاف نظائرهّن 
محافظ���ات  يف  أو  الحضري���ة  المحافظ���ات  يف 

الوجه البحري. 

شكل 4-3: التوزيع النسيب للنساء ، تبًعا لنوع الوحدة السكنية ومكان اإلقامة، مصر، 2020

ق بالمادة األساسية المستخدمة يف  يف ما يتعلَّ
سقف المزنل، فإن أكر من 7 من بين كل 10 نساء 
نة الدراسة يعشن يف مساكن ذات  )73%( يف عيِّ
أس���قف أسمنتية )بها أعمدة خرسانية(، ويف هذا 
الص���دد كان���ت التفاوت���ات حس���ب م���كان اإلقام���ة 
واضح���ة بش���كل كبري، فبلغت نس���بة النس���اء يف 
يف  يعش���ن  ال���اليئ  القب���يل  الوج���ه  محافظ���ات 
مس���اكن ذات أس���قف أس���منتية نح���و %58، وهي 
تق���ّل بمق���دار 30 نقط���ة مئوية ع���ن نظائرهّن يف 
الوجه البحري )88%( وأقل بنسبة 37 نقطة مئوية 

عن نظائرهّن يف المحافظات الحضرية )%95(.

ن���ة المس���ح، بغ���ضِّ  تقريًب���ا جمي���ع النس���اء يف عيِّ
كهرب���اء  لديه���نَّ  إقامته���ن،  م���كان  ع���ن  النظ���ر 
بالمس���كن، وأيًضا يستخدمن أس���طوانات بوتاجاز 
أو غاز طبيعي للطهي، وتقّل هذه النس���بة قلياًل 
م���ا  يف   .)%98( القب���يل  الوج���ه  محافظ���ات  يف 
���ق بمصدر مياه الش���رب فإن 95% من النس���اء  يتعلَّ
يحصل���ن عىل المياه ع���ن طريق مواس���ري بالمزنل 
أو الفن���اء المحي���ط به، ومع ذلك فإن النس���اء يف 
الوجه البحري أقل حصواًل عىل مياه الش���رب عن 
طري���ق مواس���ري داخ���ل مس���اكنهّن أو يف الفن���اء 
)91% مقابل 99% يف المحافظات الحضرية و%97 
يف محافظ���ات الوج���ه القب���يل(، وتتواف���ق ه���ذه 

النتيج���ة مع ما أظهرته نتائج المس���ح الس���كاين 
الصحي لعام 2014.

 تقريًب���ا جمي���ع المش���اِركات يف الدراس���ة لديه���نَّ 
دورة مي���اه، فنح���و 51% لديه���نَّ مرح���اض مّتص���ل 
بش���بكة الصرف الصح���ي، و49% لديهنَّ مرحاض 
مّتصل بخزان أرضي )َطَرنش(، وتتصل المراحيض 
يف الغالب بشبكة الصرف الصحي بالمحافظات 
ع���ىل  و%75   %97( البح���ري  والوج���ه  الحضري���ة 
الت���وايل(، يف حين ما يقرب من ُربع النس���اء)%24(  
يف الوج���ه الِقب���يل فق���ط كان لديه���ّن مراحيض 

مّتصلة بشبكة الصرف الصحي.
ويّتض���ح م���ن جـــدول 3-4 أيًض���ا أن 8 م���ن بي���ن كل 
ث���الث  به���ا  مس���اكن  يف  يعش���ن   )%80( نس���اء   10
غ���رف عىل األق���ل، فنحو 57% من النس���اء لديهّن 
غرفت���ا ن���وم، ونح���و 11% لديهّن ثالث غ���رف أو أكر، 
وم���ع ذلك، فإن مدى كفاي���ة عدد الغرف والغرف 
المخصص���ة للن���وم تعتم���د عىل عدد األش���خاص 

يف كل غرفة.
ذك���ر نح���و 9 م���ن بي���ن كل 10 نس���اء أو أك���ر أن دورة 
المياه أو المطبخ يف مس���اكنهن غري مشرتك مع 
أسرة أخرى )92% و89% عىل التوايل(. ولكن، كانت 
نسبة النساء الاليئ أفدن أن دورة المياه أو المطبخ 
يف مساكنهن مشرتك مع أس���رة أخرى أعىل يف 

الوجه القبيل عنها يف اإلقليمين اآلخرين.
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جدول 3-4: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لخصائص المسكن ومحل اإلقامة، مصر 2020 

اإلجمايلمكان اإلقامة

الوجه  القبيلالوجه  البحريالمحافظات الحضرية

نوع المسكن

93,477,632,755,9شقة

3,417,153,434,6مزنل ريفي

0,52,63,72,9غرفة أو أكرث يف شقة

2,52,48,65,6غرفة أو أكرث مستقلة يف مبىن

0,21,31,61,0أخرى

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

المادة األساسية المستخدمة يف سقف المزنل

94,687,757,672,8أسمنت مسلح )به أعمدة خرسانية(

0,00,31,40,8ألواح اسبستوس

3,611,034,222,3ألواح خشبية/ فروع شجر

1,60,11,51,0ألواح صفيح

0,20,95,03,0قش/ تبن/زعف/طين

0,00,00,20,1أخرى

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

وجود كهرباء

100,099,999,699,7نعم

0,00,10,40,3ال

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

مصدر مياه الشرب

99,391,096,994,9مواسري مياه بالمزنل أو الفناء

0,72,01,21,5حنفية عامة

0,03,01,41,9طلمبة مياه

0,03,80,51,7بائع مياه/ عربية مياه

0,00,10,00,1مياه معدنية

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

نوع الوقود المستخدم يف طهي الطعام

100,099,497,798,5أسطوانة بوتاجاز/ غاز طبيعي

0,00,20,50,3كهرباء

0,00,20,30,3كريوسين

0,11,40,8 0,0خشب/ فحم/ مخلفات زراعية

0,00,10,10,1االعتماد عىل مصادر أخرى يف الطهي

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

نوع دورة المياه

96,974,724,050,5مرحاض متصل بشبكة الصرف الصحي

25,175,649,1 3,1مرحاض متصل بخزان أرضي / َطَرنش

0,00,20,30,3جردل أو حفرة يف األرض

0,00,00,10,1مكان مفتوح

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

1 عدد الغرف

13,12,75,14,0

212,513,119,016,1

357,652,244,748,8

26,832,031,231,1 4  فأكرث

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

عدد الغرف المستخدمة يف النوم

112,023,441,831,8

270,563,650,157,3

317,513,08,110,9 فأكرث

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

2 تقاسم دورة المياه

98,096,587,792,1غري مشرتك

2,03,512,37,9مشرتك

100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

تقاسم المطبخ

94,993,684,689,0غري مشرتك

1,13,310,66,9مشرتك

4,03,24,84,1ال يوجد مطبخ

100,0100,0100,0 100,0اإلجمايل %

552214929155616عدد النساء

1عدد الغرف ل يشمل الحمام والمطبخ والممرات.

2 الاليئ لديهّن مرحاض متصل بشبكة الصرف الصحي أو مرحاض متصل بخزان / َطَرنش

3-3 الوضع المعييش
قد يكون الوضع المعييش للنساء ذوات اإلعاقة 

ال���ذي  والدع���م  الرعاي���ة  مس���توى  ع���ىل  مؤش���ًرا 

يتلقون���ه والتواص���ل االجتماعي م���ع اآلخرين يف 

حياته���ّن اليومية، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من 

تع���ّرض الم���رأة للعنف م���ن البيئ���ة المحيطة بها، 

ح شـــكل 3-5 أن 2% فقط من المش���اِركات  ويوضِّ

يف الدراسة يعشن بمفردهّن.
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شكل 3-5: التوزيع النسيب للنساء، 
تبًعا للوضع المعييش، مصر، 2020

3 - 4 الخصائص الخلفية
يتن���اول ه���ذا القس���م توزي���ع جميع النس���اء الاليئ 
لخصائصه���ن  تبًع���ا  المقاب���الت،  معه���ّن  ُأجري���ت 
الخلفي���ة، ثم دراس���ة بع���ض الخصائ���ص الخلفية 
للنس���اء ذوات اإلعاقة تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة 

وأنواع اإلعاقات المختلفة.

3-4-1  توزيع المشاِركات يف الدراسة 
              تبًعا للخصائص الخلفية

يعرض جدول 3-5 التوزيع النسيب للنساء الاليئ 
ُأجري���ت معه���ن المقاب���الت يف المس���ح، حس���ب 
اإلقام���ة  وم���كان  االجتماعي���ة  والحال���ة  العم���ر 
والحال���ة  التعليم���ي  والمس���توى  والمحافظ���ة 
العملي���ة، وكم���ا يّتضح م���ن الجدول ومن ش���كل 
3-6، كان نحو 26% من المش���اِركات يف الدراس���ة 
تحت س���ن الثالثين وقت المقابل���ة، وما يقرب من 
ُخميس العينة )نحو 38%( يف الفئة العمرية 30-

44، ونح���و27% يف الفئ���ة العمري���ة 45-59، وتقريًبا 
8% فقط بلغت أعمارهن بين 60 عاًما وأكر )%6,7 
ت���رتاوح أعمارهن بين 60-64 عاًم���ا و1,5% فقط يف 
العمر 65 فأكر(، ويتش���ابه نمط الرتكيب العمري 
للمش���اِركات يف مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات 
اإلعاق���ة لع���ام 2020 م���ع نم���ط الرتكي���ب العم���ري 
االقتصادي���ة  التكلف���ة  مس���ح  يف  للمش���اركات 

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

شكل 3-6: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للعمر الحايّل، مصر، 2020

كان نصف النس���اء المش���اِركات يف الدراسة من 
وج���ات حالًي���ا و44% ل���م يس���بق له���ّن ال���زواج،  المزتِّ
وتمّثل نسبة المطّلقات والمنفصالت نحو 4% من 
إجمايل المش���اِركات، ونحو 2% كنَّ أرامل )شكل 
حالًي���ا  المزتّوج���ات  النس���اء  نس���بة  وكان���ت   ،)7-3
واألرامل أقل بكثري من النس���ب المشار إليها يف 
مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعن���ف القائم عىل 
النوع االجتماعي لعام 2015 للنساء الاليئ ترتاوح 
أعمارهن بين 18 و64 عاًما )79% و9% عىل التوايل(، 
للنس���اء  بالنس���بة  العك���س صحيًح���ا  بينم���ا كان 
المطلقات / المنفصالت والاليئ لم يس���بق لهن 
ال���زواج، )نح���و 3% ونحو 10% عىل الت���وايل(، ولكن 

نم���ط الحال���ة االجتماعي���ة الذي يعكس���ه مس���ح 
العن���ف ضد المرأة ذات اإلعاق���ة لعام 2020 متوقٌع 
إىل ح���د كب���ري، وال يمك���ن مقارنت���ه بالنمط الذي 

ل المستوى القويم. ُيظهره مسح يمثِّ

النس���ب المنخفض���ة للنس���اء المزتّوج���ات  ُتع���زى 
منه���ّن  عدي���ًدا  أن  حقيق���ة  إىل  واألرام���ل  حالًي���ا 
يتلقين دعًما مادًيا إما من أزواجهن الحاليين وإما 
م���ن معاش أزواجه���ن المتوفين، ومن ثمَّ فهم ال 
يس���عون وال يح���ق له���ن الحصول عىل مس���اعدة 
مالي���ة م���ن برنام���ج كرام���ة، والوض���ع العك���يس 
ينطبق عىل النس���اء الاليئ لم يسبق لهن الزواج 

والمطلقات.

شكل 3-7: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة االجتماعية، مصر، 2020

ا للحالة االجتماعية، مصر، 2020 aشكل -3 7: التوزيع النسيب للنساء، تبعً
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جدول 3-5: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا 
لبعض الخصائص الخلفية، مصر 2020

عدد النسبةالخصائص الخلفية
النساء

العمر

19 - 184,1232

24 - 2011,6649

29 - 2511,1623

34 - 3013,8775

39 - 3513,8773

44 - 4010,3579

49 - 459,0508

54 - 508,9500

59 - 559,2514

64 - 606,7375

655,188 فأكر

الحالة االجتماعية

50,22817مزتوجة حالًيا

3,9220مطلقة/منفصلة

1,9107أرملة

2465 43,9لم يسبق لها الزواج

0,17عقد قران

مكان اإلقامة

9,8552محافظات حضرية

38,32149وجه بحري

51,92915وجه قبيل

المحافظات

المحافظات الحضرية

4,6258القاهرة

2,7154اإلسكندرية

1,374بورسعيد

1,266السويس

محافظات وجه بحري

1,8103دمياط

5,5307الدقهلية

5,7320الشرقية

3,9219القليوبية

4,3244كفر الشيخ

4,8269الغربية

4,4249المنوفية

5,8323البحرية

2,0115اإلسماعيلية

محافظات وجه قبيل

3,6202الجزة

4,7262بين سويف

4,6258الفيوم

5,5311المنيا

4,6260أسيوط

5,0280سوهاج

3,8216قنا

9,7583األقصر

10,4543أسوان

المستوى التعليمي

53,12980ُأمّية

13,2739تقرأ وتكتب

375 6,7ابتدايئ/ إعدادي

ثانوي / فوق المتوسط 
23,41314وأقل من الجامعي

3,7208جامعي فأعىل

حالة العمل

4,5253تعمل حالًيا

14,9835ال تعمل حالًيا

80,64528لم يسبق لها العمل

100,05616اإلجمايل

م���ن   )%52( الدراس���ة  يف  المش���اِركات  غالبي���ة 
الُمقيمات يف الوجه القبيل، مقارنة بنحو 38% من 
الوجه البحري و10% فقط من المحافظات الحضرية 
)شـــكل 3-8(، وكانت أعىل نس���بة م���ن المبحوثات 
عىل مس���توى المحافظات من األقصر وأسوان، إذ 
نة المسح )قرابة 10% لكل منهما(.  يمّثلن 20% من عيِّ

يختلف توزيع المشاِركات تبًعا لمكان اإلقامة عن 
التوزيع الذي كش���ف عنه تقرير المسح السكاين 
الصح���ي لعام 2014 ومس���ح التكلف���ة االقتصادية 
للعن���ف القائم عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015، 
إذ يحظ���ى الوج���ه البح���ري بالحص���ة األك���رب م���ن 

المبحوثات.

شكل 3-8: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لمكان اإلقامة، مصر، 2020

ا لمكان اإلقامة، مصر، 2020 شكل -3 8: التوزيع النسيب للنساء، تبعً
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المتعلق���ة  الفئ���ات  أيًض���ا   5-3 جـــدول  يع���رض 
بحال���ة اإللم���ام بالق���راءة والكتاب���ة والمس���تويات 
التعليمي���ة، ولمعرف���ة م���دى إلم���ام المش���اِركات 
ل���م  ال���اليئ  النس���اء  ُس���ئلت  والكتاب���ة،  بالق���راءة 
يلتحقن بالمدرسة عىل اإلطالق، وكذلك الاليئ 
التحق���ن بالتعلي���م االبت���دايئ فقط ع���ن قدرتهن 
فت  ع���ىل الق���راءة والكتاب���ة، وبناء عىل ذل���ك ُصنِّ
النس���اء ال���اليئ َأَجب���ن بأنه���ّن غ���ري ق���ادرات ع���ىل 

القراءة والكتابة عىل أنهن "ُأمّيات". 
وكم���ا ه���و موض���ح يف جـــدول 3-5 وشـــكل 9-3 
يف  المش���اِركات  بي���ن  مرتف���ع  األمّي���ة  مع���ّدل 
الدراس���ة، فنح���و 53% منهن ُأمّي���ات )ال يمكنهّن 
الق���راءة أو الكتابة(، يف حي���ن كان معدل اأُلمّية 

بين النساء يف الفئة العمرية 18-64 الذى أظهرته 
نتائج مس���ح التكلفة االقتصادي���ة للعنف القائم 
ع���ىل النوع االجتماعي لع���ام 2015، هو27% فقط، 
ولك���ن كان م���ن المتوق���ع ارتف���اع مع���دل اأُلمّي���ة 
بين المشاِركات يف الدراسة بسبب تأثري اإلعاقة 
والفق���ر وم���كان اإلقام���ة )معظ���م المش���اِركات 
يف الدراس���ة من الوجه القب���يل المنطقة األكر 
حرماًن���ا يف مص���ر(، وجاءت نس���بة النس���اء الاليئ 
أكمل���ن عىل األق���ل التعليم الثان���وي يف المرتبة 
الثانية بأكر من الربع بقليل )27%(، وهذه النسبة 
أقل بش���كل ملحوظ من النس���بة ال���يت أظهرتها 
نتائج مس���ح التكلفة االقتصادي���ة للعنف القائم 

عىل النوع االجتماعي لعام 2015 )نحو %46(. 
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الشكل 3-9: التوزيع النسيب للنساء تبًعا للحالة التعليمية، مصر، 2020

أشارت نتائج المسح إىل أن عدًدا قلياًل من المشاِركات يف الدراسة يعملن حالًيا )وقت إجراء المسح( يف القطاع غر الرسمي.

وفًق���ا للنتائج ال���يت يعرضها جدول 3-5 وشـــكل 
3-10، كان م���ا يق���رب م���ن 5% من المش���اِركات يف 
الدراس���ة يعمل���ن حالًيا يف القطاع غري الرس���مي، 
ونح���و 15% يعملن  يف الماضي )ال يعملن حالًيا(، 
وتج���در اإلش���ارة إىل فئ���ة النس���اء ال���اليئ يعملن 

حالًيا تشمل النس���اء الاليئ كن يمارسن عملهن 
وق���ت إج���راء المقبلة وكذلك ال���اليئ كان لديهّن 
عمل منتظ���م قبل إجراء المقابل���ة، ولكنهن كّن 
متغيبات عن العمل وقت إجراء المقابلة، كونهّن 

يف إجازة أو مرضي أو ألي سبب آخر.

شكل 3-10: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة العملية، مصر، 2020

ا للحالة العملية، مصر، 2020 شكل -3 10 : التوزيع النسيب للنساء، تبعً
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3-4-2  الخصائص الخلفية تبًعا 
             لنوع وبداية حدوث اإلعاقة

يوّض���ح جدول 3-6 التوزيع النس���يب للنس���اء ذوات 
األنواع المختلفة من اإلعاقات والبدايات المختلفة 
لظهوره���ا، تبًع���ا للعم���ر الح���ايّل للم���رأة، والحالة 
ويعك���س  التعليم���ي،  والمس���توى  االجتماعي���ة، 
يف  اختالف���ات  المقابل���ة  واألش���كال  الج���دول 
ه���ذه الخصائص ع���رب األنواع والبداي���ات المختلفة 

لإلعاقات لدى المشاِركات يف الدراسة.

وفًقا للبيانات الواردة يف الجدول وكذلك ش���كل 
3-11، كان���ت النس���اء الاليئ أفدن بأنه���ن قد ُولدن 

باإلعاق���ة، أصغر س���ًنا م���ن الاليئ ب���دأت إعاقتهّن 
يف وق���ت الحق من حياتهن، فقد كانت النس���بة 
األك���رب من المش���اِركات دون س���ن 30 وقت إجراء 
المقابل���ة مم���ن ب���دأت إعاقته���ّن من���ذ والدته���ن 
)46%(، تليه�����ا نس���بة النس���اء يف الفئ�����ة العمري��ة 
30-44 س���نة )40%(. عىل النقي���ض، كان نحو 6 من 
بي���ن كل 10 نس���اء  )55%( ممن ذك���رن أن إعاقتهّن 
ب���دأت بعد مرحل���ة الش���باب )35 س���نة فأكر( يف 
الفئة العمرية 45 - 59 س���نة وقت إجراء المقابلة، 
وكان نح���و الُرب���ع )24%( يبلغن من العمر 60 س���نة 

فأكر.
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كانت النس���بة األكبر من النس���اء ذوات اإلعاقة احلركية 

أو البصرية يف الفئة العمرية 30 - 44 )%39 و%37 على 

التوالي(، يليها بفارق واضح نس���بة َمن تتراوح أعمارهن 

ب���ن 45 - 59 )%28 ل���كل نوع من أن���واع اإلعاقة(، ولكن 

النم���ط العم���ري مختل���ف بالنس���بة للنس���اء ذوات 
اإلعاقة الس���معية أو اإلعاقات المتعّددة )ش���كل 
3 - 12(، فكان���ت النس���اء الاليت يعاني���ن من إعاقة 
س���معية أصغ���ر بوج���ه ع���ام م���ن النس���اء ال���اليت 
لديه���ّن أنواع أخرى م���ن اإلعاقات، وكان العكس 

واضًحا بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقات المتعددة، 
فكان نحو 5 من بين كل 10 نساء )47%( من النساء 
ذوات اإلعاقة الس���معية تحت سن 30، وتنخفض 
هذه النسبة تدريجًيا مع تقّدم العمر، أما بالنسبة 
م���ن  المتع���ددة، فأك���ر  للنس���اء ذوات اإلعاق���ات 
نصفه���ّن )52%( كان���ت أعماره���ّن 45 عاًما أو أكر، 
ونس���بة ملحوظة منهّن )18%( كانت أعمارهّن 60 
عاًم���ا فأكر، ويمكن توقع هذه النتيجة الحتمال 

ظهور إعاقات متعددة مع تقدم العمر.

شكل 3-12: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للعمر الحايّل ونوع اإلعاقة، مصر، 2020

كان���ت غالبي���ة النس���اء ال���اليئ إعاقته���ّن من���ذ 
المي���الد أو الطفول���ة والنس���اء ذوات اإلعاق���ة 
الس���معية مم���ن لم يس���بق له���ن ال���زواج، ربما 
يرجع ذلك لصغر عمر هذه الفئات من النس���اء، 
ذل���ك،  إىل  باإلضاف���ة  باألخري���ات،  مقارن���ة 
وكذل���ك  مبك���ر  وق���ت  يف  اإلعاق���ة  فظه���ور 
اإلعاق���ة الس���معية لهم���ا تأث���ري ملح���وظ يف 
القدرة عىل التواصل ومن ثمَّ تكون مصحوبة 
اإلعاق���ة  كان���ت  وكلم���ا  اجتماعي���ة،  بحواج���ز 
يف وق���ت مبك���ر )مح���ددة وراثًي���ا، أو يف أثن���اء 
الحمل أو عن���د الميالد أو يف مرحلة الطفولة 
ال���يت  والحواج���ز  الصعوب���ات  زادت  المبك���رة(، 
تواجهها النساء ذوات اإلعاقة، وهذا بالتأكيد 
يؤث���ر بش���كل ملحوظ يف ف���رص خلق عالقات 

اجتماعية ومن ثمَّ يقلل من فرص الزواج.
كان نح���و ثالث���ة أرب���اع النس���اء ال���اليئ لديه���ّن 
إعاق���ة منذ المي���الد )74%( وثلث���ا الاليئ حدثت 

إعاقته���ّن يف أثن���اء الطفول���ة )63%( مم���ن لم 
وكان���ت   ،)13-3 )شـــكل  ال���زواج  له���ن  يس���بق 
األرق���ام المقارن���ة للمزتوجات حالًي���ا نحو الربع 

)24%( والُثلث )33%( عىل التوايل. 

وبالمث���ل، كان نح���و 63% م���ن النس���اء ال���اليئ 
لديهّن إعاقة س���معية لم يس���بق له���ن الزواج 
مقارن���ة بالُثل���ث فق���ط )33%(، ك���ّن مزتّوج���ات 
كان���ت  النقي���ض،  ع���ىل   ،)14-3 )شـــكل  حالًي���ا 
الغالبي���ة العظم���ى م���ن النس���اء ال���اليئ بدأت 
إعاقته���ّن يف أثناء مرحلة الش���باب وما بعدها 
مزتوج���ات حالًي���ا، ف���كان نح���و 84% من النس���اء 
ال���اليئ حدث���ت إعاقته���ّن عندم���ا كان عمرهن 
35 عاًم���ا فأك���ر، وثلث���ا النس���اء ال���اليئ حدث���ت 
 )%66( الش���باب  مرحل���ة  أثن���اء  يف  إعاقته���ّن 

مزتوجات حالًيا.

شكل 3-11: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للعمر الحايّل وبداية حدوث اإلعاقة، مصر، 2020

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين 

أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث
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شكل 3-13: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة االجتماعية وبداية حدوث اإلعاقة، مصر، 2020

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بل���وغ العم���ر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاق���ة بدأت عندما كانت المرأة تبل���غ من العمر 19 - 34 س���نة، و"يف األعمار الكبرة" 

تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث

وكما هو موضح يف جدول 3-6 وشكل 3-14 فإن النساء ذوات اإلعاقة البصرية أوفر حًظا يف الزواج من 
النساء الاليت لديهّن أنواع أخرى من اإلعاقات.

شكل 3-14: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة االجتماعية ونوع اإلعاقة، مصر، 2020

جدول 3-6: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية 
وبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر، 2020

بداية حدوث اإلعاقةبداية حدوث اإلعاقةالعمر

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف األعمار 
متعددةبصريةسمعيةحركيةاألكرب

العمر

45,932,525,60,024,446,925,416,3أقل من 30

44 - 3040,046,549,221,238,836,837,231,8

49 - 4513,118,020,955,328,415,128,233,7

600,93,04,323,68,41,29,218,2  فأكرث

الحالة االجتماعية

32,765,784,350,032,958,450,4 23,4مزتوجات حالًيا

2,13,15,25,84,03,14,23,9مطلقات/ منفصالت

0,61,02,53,72,00,92,12,7أرامل

63,226,26,244,062,735,243,0 73,7لم يسبق لهن الزواج

0,20,10,40,00,10,30,20,0عقد قران

الحالة التعليمية

50,746,238,870,352,848,453,764,3ُأمّية

17,212,314,115,27,310,614,7 10,0تقرأ وتكتب

6,810,83,56,410,66,04,3 7,3ابتدايئ/ إعدادي

ثانوي / فوق المتوسط 
وأقل من الجامعي

27,624,833,111,221,931,724,914,0

4,45,05,10,93,62,04,82,7جامعي فأعىل

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل %

18391259983155833236411394258عدد النساء

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين 

أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.
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النس���بة  كان���ت  التعليم���ي،  للمس���توى  بالنس���بة 
األك���رب من النس���اء ُأمّيات، بغ���ّض النظر عن بداية 
ظه���ور أو ن���وع اإلعاق���ة، لكن كان���ت االختالفات 

ملحوظة بين المجموعات الفرعية المختلفة.

كان أك���رب معدل لأُلمّية بين النس���اء الاليئ بدأت 
والنس���اء ذوات  فأك���ر  العم���ر 35  إعاقته���ّن يف 
اإلعاق���ات المتع���ددة )70% و64% ع���ىل الت���وايل(. 
ق���د ُيع���َزى هذا إىل األعم���ار الكبرية لتلك النس���اء 
مقارن���ة باألخري���ات يف العينة، إذ م���ن المرّجح أن 
تحص���ل األجي���ال الش���ابة ع���ىل تعلي���م أفضل من 
ا، وعىل النقيض من ذلك، فإن  األجيال األكرب س���نً
أدىن مع���ّدل لأُلمّي���ة، وأعىل نس���بة مم���ن أكملن 
تعليمه���ن الثان���وي فأك���ر كانت من بين النس���اء 
ال���اليئ حدث���ت إعاقته���ّن يف مرحل���ة الش���باب، إذ 
كان���ت نس���بة األمي���ة بي���ن النس���اء ال���اليئ حدثت 
إعاقتهّن منذ الش���باب أقل بنح���و 12 نقطة مئوية 
م���ن نظرائهّن ال���اليئ ُولدن بإعاق���ة )39% مقابل 

51% ع���ىل الت���وايل(. ع���ىل الجان���ب اآلخ���ر، كان���ت 
نس���بة النس���اء  ال���اليت يعاني���ن م���ن إعاق���ة من���ذ 
الش���باب وال���اليئ أكملن التعلي���م الثانوي أو أكر 
أعىل بنحو 5 نقاط مئوية من النسبة بين النساء 
الاليت يعانين من إعاقة منذ الميالد )33% و%28 
عىل التوايل(  )شكل 3-15(، يبدو أن هذه النتيجة 
منطقي���ة ألن عدي���دات منه���ن غالًب���ا ق���د أنهي���ن 

تعليمهن قبل أن ُيصبن باإلعاقة.
كان���ت ِنس���ب النس���اء ال���اليت التحقن بالمدرس���ة 
ذوات  النس���اء  بي���ن  أع���ىل  تعليمه���ّن  وأكمل���ن 
نة  اإلعاقة الس���معية عن النساء األخريات يف عيِّ
المسح )شكل 3-16(، وقد ُيعَزى ذلك إىل األعمار 
الصغرية لهؤالء النس���اء، مقارنة بالنس���اء الاليئ 
يعاني���ن م���ن أن���واع أخ���رى م���ن اإلعاقات، وم���ن ثمَّ 
ع���ن بفرص أفض���ل يف التعليم، ما يقرب من  يتمتَّ
48% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الس���معية ُأمّيات 
وقرابة الُثل���ث )32%( أكملن التعليم الثانوي عىل 

األقل.

شكل 3-15: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة التعليمية وبداية حدوث اإلعاقة، مصر، 2020.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين 

أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

شكل 3-16: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للحالة التعليمية ونوع اإلعاقة، مصر، 2020

3-5 اإلحساس بتقدير الذات 
        والثقة يف النفس

يف  والثق���ة   ال���ذات  بتقدي���ر  اإلحس���اس  ي���ؤدي 
النفس إىل عديد م���ن النتائج والفوائد اإليجابية، 
 Fox إّن���ه جزء ال يتجّزأ من إحس���اس الفرد بقيمته
Corbin & 1989( ؛ Sonstroem, 1997;(، غالًب���ا م���ا 
يزنلق األش���خاص الذي���ن يعانون من ت���دين تقدير 
عقلي���ة  حال���ة  إىل  النف���س  يف  الثق���ة  أو  ال���ذات 
ي���ؤدي إىل مزي���د  تجعله���م موط���ن ضع���ف، م���ا 
م���ن التده���ور ال���ذايت، ويظ���ّل هؤالء األش���خاص 
يف منطق���ة منعزل���ة خوًف���ا م���ن الفش���ل وتجنًبا 
للمخاطر، ومن ثمَّ ُيصبحون ُعرضة لنتائج سلبية.

���م مس���ح العنف ض���د المرأة  يف ه���ذا الس���ياق، قيَّ
ذات اإلعاق���ة تقدي���ر الم���رأة لذاته���ا وثقته���ا يف 
نفس���ها، ولتقييم مس���تويات تقدير ال���ذات والثقة 
يف النفس ُسِئل السؤاالن اآلتيان للنساء الاليئ 
ُأجِري���ت معه���ن المقاب���الت: "ه���ل لدي���ك مهارات 
جّي���دة من الممك���ن أال يملكها اآلخ���رون؟" الذي 
يتعلق بتقدير الذات و"هل تعتقدين أنك تقومين 

بأش���ياء تفتخري���ن به���ا، وأن اآلخري���ن غ���ري قادرين 
عىل القيام بها؟" الذي يتعلق بالثقة يف النفس

���ح جـــدول 3-7 نس���ب النس���اء ال���اليئ أجب���ن  يوضِّ
النتائ���ج  وتعك���س  إيج���ايب،  بش���كل  الس���ؤالين 
الموضح���ة بالج���دول مس���تويات منخفض���ة م���ن 
تقدي���ر الذات والثقة يف النفس بين المش���اِركات 
يف الدراس���ة، فنح���و 23% فق���ط منه���ن لديه���ّن 
ش���عور بتقدير الذات، وأكر بقليل من الربع )%27( 

لديهّن ثقة بالنفس.

يف  والثق���ة  ال���ذات  تقدي���ر  مس���تويات  كان���ت 
النف���س منخفض���ة بي���ن مختل���ف أن���واع وبداي���ات 
ح���دوث وش���دة اإلعاق���ة، لك���ن بدرج���ات متفاوتة. 
فالنس���اء ذوات اإلعاقة منذ والدتهن أو يف أثناء 
الطفول���ة، وال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاقة س���معية، 
لديهّن مس���تويات أع���ىل من تقدير ال���ذات والثقة 
ع���ىل  األخري���ات،  بالنس���اء  مقارن���ة  النف���س  يف 
النقي���ض، كان���ت النس���اء الاليئ حدث���ت إعاقتهّن 
عندم���ا بلغن من العمر 35 عاًما أو أكر، والنس���اء 
ذوات اإلعاقات المتعددة، األقل إحساًس���ا بتقدير 

الذات أو الثقة بالنفس.
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جدول 3-7: نسب النساء الاليئ يعتقدن أن لديهّن مهارات جيدة من الممكن أال يملكها اآلخرون، 
أو يقمن بأشياء يفتخرن بها وال يستطيع اآلخرون القيام بها، تبًعا لبداية حدوث ونوع وشدة 

اإلعاقة، مصر، 2020.

بداية حدوث ونوع وشدة 
اإلعاقة

نسبة النساء الاليئ يعتقدن 
أن لديهّن مهارات جيدة ربما 

اليملكها اآلخرون )تقدير الذات(

نسبة النساء الاليئ يعتقدن أنهن يُقمن 
بأشياء يفتخرن بها وأن اآلخرين ال 

يستطيعون القيام بها )الثقة بالنفس(

عدد 
النساء

بداية حدوث اإلعاقة

28,229,41839منذ الميالد

29,533,01259منذ الطفولة

20,526,3983منذ الشباب

13,020,71558يف األعمار األكرب

نوع اإلعاقة

22,828,03323حركية

35,630,0641سمعية

18,725,41394بصرية

16,321,7258متعددة

شدة اإلعاقة

صعوبة يف الرؤية حىت مع ارتداء نظارة طبية

25,927,82596ال توجد صعوبة

21,327,81602بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
17,124,61120)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
27,529,5298)ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة السمع حىت مع استخدام سماعة أذن

22,327,04231ال توجد صعوبة

20,028,1734بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
31,734,5325)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
29,421,8326)ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف التواصل مع اآلخرين أي يف التفاهم مع اآلخرين

22,527,74435ال توجد صعوبة

20,225,8625بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
30,827,8474)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
19,513,482)ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف الميش أو صعود الساللم

30,231,61270ال توجد صعوبة

22,027,91393بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
20,925,62233)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
18,223,8720)ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف استخدام اليد واألصابع، مثل التقاط األشياء الصغرية، عىل سبيل المثال، األزرار أو القلم الرصاص، أو فتح 
أو إغالق العبوات أو الزجاجات

26,528,82841ال توجد صعوبة

18,525,11536بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
21,427,71003)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
15,721,2236)ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف االعتناء بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس

28,431,52648ال توجد صعوبة

19,325,31737بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
16,521,2930)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
15,320,9301)ال تستطيع عىل اإلطالق(

22,927,35616اإلجمايل 

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين 

أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

نح���و 3 م���ن بين كل 10 نس���اء من ال���اليئ أفدن بأن 
إعاقته���ّن حدث���ت من���ذ طفولته���ن كان لديه���ّن 
ثق���ة  لديه���ّن  وثلثه���ن  ال���ذات،  بتقدي���ر  إحس���اس 
بالنفس مقاب���ل 13% فقط ونحو 21% عىل الرتتيب 
للنس���اء ال���اليئ حدث���ت له���ن اإلعاقة عندم���ا كان 
عمره���ن 35 عاًم���ا أو أك���ر، نح���و 36% م���ن النس���اء 
الاليئ لديهّن إعاقة سمعية لديهّن شعور بتقدير 
الذات، و3 من بين كل 10 نساء )30%( لديهّن شعور 
بالثق���ة بالنف���س، وكان���ت النس���ب المماثل���ة بي���ن 
النس���اء ذوات اإلعاق���ات المتع���ددة نح���و 16% و%22 

عىل التوايل )شكل 3-17 وشكل 18-3(. 

ق���د تش���ري ه���ذه النتيج���ة إىل أن إحس���اس الم���رأة 
بتقدي���ر ال���ذات أو الثق���ة بالنف���س مرتبط عكس���ًيا 
بعمره���ا )كما هو موضح أعاله أن النس���اء الاليت 

مرحل���ة  يف  أو  المي���الد  من���ذ  إعاقته���ّن  ظه���رت 
الطفولة، والنساء ذوات اإلعاقة السمعية أصغر 
ن���ة الدراس���ة،  س���ًنا م���ن النس���اء األخري���ات يف عيِّ
والعكس صحيح بالنس���بة للنس���اء الاليت حدثت 
إعاقته���ّن يف عم���ر أك���رب، وهؤالء ال���اليت لديهّن 
إعاق���ات متع���ددة(، وقد تش���ري هذه النتيج���ة أيًضا 
أن  يمك���ن  ذات���ه  ح���د  يف  اإلعاق���ة  ن���وع  أن  إىل 
يؤث���ر يف إحس���اس الم���رأة بتقدي���ر ال���ذات والثق���ة 
بالنفس، فعىل سبيل المثال، قد تؤدي اإلعاقات 
المتعددة إىل اإلحس���اس بالضعف، ألن عديدات 
ال���اليئ يعاني���ن منه���ا غ���ري ق���ادرات  م���ن النس���اء 
بالفع���ل ع���ىل القيام بأش���ياء كثرية وم���ن ثمَّ فإن 
لديه���ّن مس���تويات منخفض���ة من تقدي���ر الذات أو 

الثقة بالنفس.
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شكل 3-17: توزيع النساء تبًعا لتقديرالذات1 والثقة يف النفس2 وبداية حدوث اإلعاقة، مصر، 2020

1 ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أن لديها مهارات جيدة من الممكن أل يملكها اآلخرون.

2 ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أنها تقوم بأشياء تفتخر بها وأن اآلخرين غر قادرين عىل القيام بها.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت 
بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين 

أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

شكل 3-18: توزيع النساء، تبًعا لتقديرالذات1 والثقة يف النفس2 ونوع اإلعاقة، مصر، 2020

ا لتقديرالذات 1 والثقة يف النفس 2 وبداية حدوث اإلعاقة، مصر، 2020 شكل -3 17 : توزيع النساء تبعً
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1 ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أن لديها مهارات جيدة من الممكن أل يملكها اآلخرون.

2 ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أنها تقوم بأشياء تفتخر بها وأن اآلخرين غر قادرين عىل القيام بها.

يتض���ح م���ن جـــدول 3-7، أنه يف معظ���م الحاالت 

النس���اء ال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاق���ات ش���ديدة أقل 

إحساًسا بتقدير الذات أو الثقة يف النفس، مقارنة 

بالنس���اء ال���اليئ يعاني���ن من درج���ات صعوبة أقل 

حدة، إذ ترتبط مس���تويات تقدير الذات والثقة يف 

النفس ارتباًطا عكس���ًيا مع شدة صعوبة الرعاية 

بالنف���س، مث���ل االس���تحمام أو ارت���داء المالب���س 

)شكل 19-3(.

شكل 3-19: توزيع النساء، تبًعا لتقديرالذات1 والثقة يف النفس2 
وشدة الصعوبة يف العناية بالنفس، مصر، 2020

1ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أن لديها مهارات جيدة من الممكن أل يملكها اآلخرون.
 2ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أنها تقوم بأشياء تفتخر بها وأن اآلخرين غر قادرين عىل القيام بها.

3-6 الخالصة 

النس���اء ذوات اإلعاق���ة المس���تفيدات م���ن برنامج 
التمي���ز،  م���ن  متع���ددة  ش���رائح  لديه���نَّ  كرام���ة 
فباإلضاف���ة إىل إعاقاته���ّن وفقره���ّن فإن معدل 
اأُلمّي���ة بينه���ّن مرتف���ع، وه���و أع���ىل بكث���ري م���ن 
المتوسط بالنسبة للنساء عموًما عىل المستوى 
القويم، رغم أن النس���اء ذوات اإلعاقة يف حاجة 
ماسة إىل التعليم كي يتمكنَّ من إعالة أنفسهن. 

وتعليم المرأة المعاقة سيجعلها ُتعاِمل إعاقتها 
 Chambers( عىل أنها "صعوبة" وليس���ت عائًق���ا
1995 مقتبس من هج���رس 2004(.  وباإلضافة إىل 
ذلك معظم النس���اء ذوات اإلعاقة المس���تفيدات 
م���ن برنامج كرام���ة من الوجه القب���يل، المنطقة 
األكر حرماًنا يف مصر، كما أن لديهّن مستويات 
منخفض���ة م���ن الثق���ة يف النفس وتقدي���ر الذات، 
ويمك���ن له���ذه العوام���ل التميزية المتع���ددة أن 

تزيد من تهميشهّن وتعرضهّن للعنف.



الفصل الرابع: 

خاذ   سلطة اتِّ
القرارات الخاصة برعاية 

الصحة العامة 
والصحة اإلنجابية

أهــــــــم النتائــــــــج

تتمتع النس���اء بمس���توى ع���اٍل من س���لطة اتخاذ الق���رار يف ما يتعلق باس���تخدام 
وسائل تنظيم األسرة، بلغت نسبة النساء الاليئ استخدمن وسائل تنظيم األسرة 
يف أي فرتة من حياتهن واّتخذن القرار باالس���تخدام بمفردهّن أو باالش���رتاك مع 

أزواجهّن %92.
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أهـــم النتائج

نحو 54% من المش���اِركات يف مس���ح العنف   ●
ه���ّن   ،2020 لع���ام  اإلعاق���ة  ذات  الم���رأة  ض���د 
يتعل���ق  م���ا  يف  الرئيس���يون  الق���رار  مّتخ���ذو 

برعايتهن للصحة العامة.

80% م���ن النس���اء المزتوج���ات حالًي���ا يتمّتع���ن   ●
بسلطة اتخاذ القرار )يّتخذن القرار بمفردهن 
أو باالش���رتاك م���ع أزواجه���ن( بش���أن رعاي���ة 

صحتهن اإلنجابية.

خاذ الق���رارات المتعلقة  س���لطة المرأة يف اتِّ  ●

برعايته���ا للصح���ة العام���ة واإلنجابي���ة أعىل 
بين األجيال األكرب سًنا.

نح���و 56% من النس���اء يف الفئ���ة العمرية 18   ●

يس���تخدمن حالًي���ا وس���ائل  المزتوج���ات   49 -
تنظيم األسرة )أي ذكرن وقت إجراء المسح 

أنهن يستخدمنها(.

غالبية النس���اء )18 عاًما فأكر( الس���ابق لهن   ●

مض���ى  وق���ت  أي  يف  اس���تخدمن  ال���زواج، 
وس���ائل تنظي���م األس���رة )78%( بغ���ّض النظر 

عن نوع وبداية حدوث إعاقتهن.

تتمت���ع النس���اء بمس���توى ع���اٍل من س���لطة   ●

اتخاذ القرار يف ما يتعلق باس���تخدام وسائل 
تنظيم األس���رة، بلغت نس���بة النس���اء الاليئ 
اس���تخدمن وس���ائل تنظي���م األس���رة يف أي 
فرتة من حياتهن واّتخذن القرار باالستخدام 

بمفردهّن أو باالشرتاك مع أزواجهّن %92.

والنس���اء  الس���معية  اإلعاق���ة  النس���اء ذوات   ●
ال���اليئ يعاني���ن م���ن اإلعاق���ة من���ذ المي���الد، 
لديه���ن مس���تويات أق���ل م���ن س���لطة اتخ���اذ 
الق���رار بش���أن رعايته���ن الصحي���ة واإلنجابية 

واستخدام وسائل تنظيم األسرة.

العن���ف  أو  للضغ���ط  التع���ّرض  يك���ن  ل���م   ●
الستخدام أو عدم اس���تخدام وسائل تنظيم 
األسرة شائًعا بين المشاِركات يف الدراسة.

يف  المش���اِركات  بي���ن  كب���ري  تواف���ق  هن���اك   ●
الدراس���ة وأزواجهن يف ما يتعلق برغباتهم 

اإلنجابية.

نسبة كبرية من النساء الاليئ كن يرغبن يف   ●
اإلنجاب يف وقت ما من حياتهن، ولكن كان 
أزواجه���ن ال يرغب���ون يف اإلنج���اب أجربه���ن 
أزواجهن عىل عدم اإلنجاب يف ذلك الوقت، 
فنحو 46% من هؤالء النساء تعرضن لضغط 
أو عن���ف لعدم اإلنجاب )م���ن خالل الضرب أو 
التهدي���د بالط���الق( م���ن أزواجه���ن، ونحو %2 

تعرضن لضغط من أهل الزوج.

كان رضا الزوج الدافع الرئييس لإلنجاب بين   ●
النس���اء ال���اليت لم يكنَّ يرغب���ن يف اإلنجاب، 
ولك���ن كان أزواجه���ن يرغب���ون يف اإلنج���اب 

)أفاد بذلك 61% من هؤالء النساء(.

ذك���ر نح���و 12% م���ن النس���اء ال���اليئ ل���م يكّن   ●
يرغب���ن يف اإلنجاب يف فرتة ما من حياتهن 
أن ضغط الزوج أو عنفه كان س���بًبا لإلنجاب 
ضن لضغط  يف ذل���ك الوق���ت، ونح���و 2% تعرَّ

من أهل الزوج.
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خ���اذ الق���رارات المتعلق���ة  إن س���لطة الم���رأة يف اتِّ
بالرعاي���ة الصحية أمر بالغ األهمية لتحقيق نتائج 
خاذ القرارات  صّحية أفضل، وس���لطة المرأة يف اتِّ
المتعلق���ة بالحقوق الخاص���ة بالصحة اإلنجابية، 
اإلنج���ايب،  الرف���اه  لتحقي���ق  الرئي���يس  العنص���ر 
للم���رأة  المنص���ف  غ���ري  الوض���ع  ف���إن  ذل���ك،  وم���ع 
يف المجتم���ع يح���دَّ م���ن اس���تقالليتها يف اّتخ���اذ 
الق���رارات بش���أن حصولها ع���ىل الرعاي���ة الصحية 
ه���ذا  يك���ون  وق���د   ،)2016,Osamor and Grady(
أس���وأ لدى النس���اء ذوات اإلعاقة، إذ تش���ري األدلة 
النس���اء ذوات اإلعاق���ة  أخ���رى إىل أن  بل���دان  يف 
لديه���ن ق���در محدود م���ن االس���تقاللية والتحكم 
يف الق���رارات الخاص���ة بصحته���ن، وُيحَرم���ن عادة 
خ���اذ ق���رارات خاص���ة بصحته���ّن  م���ن الح���ق يف اتِّ
Inter-  ;2015  ,e.g. Rodriguez( اإلنجابي���ة 

مم���ا   ،)2019  .American Development Bank
يمثل اضطهاًدا وإهانة شديدين لهن.

يف هذا الس���ياق، أجرى مس���ح العن���ف ضد المرأة 
ذات اإلعاق���ة لعام 2020 تقييًما لمدى اس���تقاللية 
المش���اِركات يف الدراس���ة بش���أن اتخ���اذ الق���رارات 
المتعلق���ة برعايتهن الصحية  وتش���مل صحتهن 

م المس���ح  العام���ة وصحته���ن اإلنجابي���ة، كما قيَّ
أيًضا تجربة المرأة يف تنظيم األسرة، وتفضيالت 
وس���لوكيات اإلنج���اب، وم���ا إذا كان���ت الم���رأة ق���د 
تم���ارس  أو عن���ف ك���ي ال  ض���ت ألي ضغ���ط  تعرَّ
الحقوق الخاصة بصحتها اإلنجابية. ويستعرض 

هذا الفصل نتائج هذا التقييم.

4 - 1 رعاية الصحة العامة

لتقيي���م س���لطة الم���رأة يف اتخ���اذ الق���رار يف م���ا 
يتعل���ق برعايته���ا الصحي���ة، ُس���ئل جمي���ع النس���اء 
مس���ح  يف  المقاب���الت  معه���ن  ُأجرِي���ت  ال���اليئ 
العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 َم���ن 
خذ ع���ادة القرار بش���أن رعايتهنللصحة العامة؟  يتَّ
���ح النتائج المعروضة يف جدول 4-1 أن نحو  وتوضِّ
54% م���ن المش���اِركات يف الدراس���ة ذك���رن أنه���ّن 
يتخ���ذن الق���رار بش���كل أساس���ي بش���أن رعايته���ن 
الق���رار  األم  أو  األب  يتخ���ذ  م���ا  وع���ادة  الصحي���ة، 
الخاص بالرعاية الصحية لنحو ربع النس���اء تقريًبا 
)24%(، وكان ال���زوج ُمّتخذ القرار الرئييس لنس���بة 

11% من الحاالت )شكل 1-4(.

شكل 4-1: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للشخص الذي يّتخذ عادة القرار 
بشأن رعايتهن الصحية، مصر 2020.

أشخاص آخرون

األطفال

 الزو ج

المبحوثة نفسها

األب/األم

23.7

6.8

11.1

53.5

4.9

خذ عادة القرار ا للشخص الذي يتّ شكل -4 1: التوزيع النسيب للنساء، تبعً
بشأن رعايتهن الصحية، مصر 2020 .   

وترتبط سلطة المرأة يف اتخاذ القرارات المتعلقة 

برعايتها الصحية ارتباًط���ا إيجابًيا بعمرها، فزتداد 

بش���كل عام بي���ن النس���اء يف الفئ���ة العمرية 50 - 

54، ث���م تنخفض بش���كل طفيف، إذ تكون نس���بة 

كبرية من األبناء أصحاب القرار الرئيسيين يف ما 

يتعلق بالرعاية الصحية ألمهاتهم. وتزداد نسبة 

خذن القرارات الخاصة برعايتهّن  النس���اء الاليئ يتَّ

الصحية بأنفس���هّن م���ن 39% بين النس���اء الاليئ 

ت���رتاوح أعماره���ن بي���ن 18 - 19 س���نة إىل 65% بي���ن 

ث���م  س���نة،   54  -  50 العمري���ة  الفئ���ة  يف  النس���اء 

تنخف���ض إىل نح���و 61% بي���ن النس���اء البالغات من 

العمر 55 سنة أو أكر )شكل 2-4(.

شكل 4-2: نسبة النساء، الاليئ يّتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، 
تبًعا للعمر الحايّل، مصر 2020

وكم���ا يتض���ح م���ن جـــدول 4-1، أف���اد نح���و 19% م���ن 
و59   55 بي���ن  أعماره���ن  ت���رتاوح  ال���اليئ  النس���اء 
عاًم���ا و16% م���ن النس���اء 60 عاًما أو أك���ر أن األبناء 
يّتخ���ذون ع���ادًة الق���رار بش���أن رعايته���ن الصحي���ة، 
وه���ذه النتيج���ة متوقعة ألن عديدات من النس���اء 
يف األعمار الكبرية غالًبا ما يعتيِن بهن أوالدهم 
البالغون، وكما هو متوقع، فإن دور الوالدين يف 
اّتخ���اذ الق���رار المتعل���ق بالرعاي���ة الصحي���ة للم���رأة 

يتناقص مع زيادة عمر المرأة.

وع���رب فئ���ات الحال���ة االجتماعي���ة، كان���ت النس���اء 
���الت أك���ر احتم���ااًل أن يكون لهن س���لطة  المرتمِّ
اتخاذ القرارات بش���أن رعايتهن الصحية. فقد أفاد 
أك���ر م���ن 80% م���ن األرامل بأنه���ن متخ���ذو القرار 
الصحي���ة  برعايته���ن  يتعل���ق  م���ا  يف  الرئيس���يون 

)ش���كل 4-3(. وعىل النقيض، فإن النس���اء الاليئ 
ل���م يس���بق لهن ال���زواج األق���ل احتم���ااًل أن تكون 
لديهن س���لطة اتخاذ القرارات الخاصة برعايتهن 
الصحية )40% فقط(، وقد يكون هذا بس���بب تركز 
النس���اء الاليئ لم يس���بق لهن الزواج يف األعمار 
الصغ���رية، يف حي���ن أن العكس صحيح بالنس���بة 
لألرامل، واألب أو األم هما متخذا القرار الرئييس 
بش���أن الرعاي���ة الصحية للنس���اء الاليئ لم يس���بق 

لهن الزواج )%50(.

المطلق���ات  النس���اء  10م���ن  كل  م���ن   7 ونح���و 
النس���اء  ثل���ي  م���ن  يق���رب  وم���ا  المنفص���الت،   /
المزتوج���ات حالًي���ا )63%( لديه���ن س���لطة اتخ���اذ 
الق���رارات بش���أن رعايته���ن الصحي���ة، وال���زوج ه���و 

متخذ القرار الرئييس لنسبة 22% من النساء.
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شكل 4-3: نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، تبًعا للحالة 
االجتماعية، مصر 2020

ا للحالة شكل -4 3: نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، تبعً
االجتماعية، مصر 20
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ح ج���دول 4-1 أن نس���بة  ���ع، يوضِّ وع���ىل غ���ري المتوقَّ
النس���اء الاليئ ذكرن بأنهن عادة ما يّتخذن القرار 
الخاص برعايتهن الصحية بأنفسهن كانت أعىل 
يف الوجه القبيل )58%( عنها يف الوجه البحري 
والمحافظ���ات الحضري���ة. فقد كانت النس���بة يف 
الوج���ه القب���يل أع���ىل بنح���و 11 نقط���ة مئوي���ة عن 
النس���بة يف الوج���ه البح���ري )47%(، وأع���ىل ب�نحو 
المحافظ���ات  يف  النس���بة  ع���ن  مئوي���ة  نق���اط   4
الحضري���ة )54%(، وال توج���د ف���روق ملحوظ���ة يف 
الرتكي���ب العم���ري بي���ن المناط���ق الث���الث )عـــىل 
النحـــو المبيـــن يف جـــدول 1 يف ملحـــق 2( ال���يت 

يمكن أن تقدم تربيًرا لهذه النتيجة.

ول���م ُيالَح���ظ وجود نم���ط منتظم بين المس���توى 
خ���اذ  اتِّ يف  واس���تقالليتها  للم���رأة  التعليم���ي 
)شـــكل  الصحي���ة  برعايته���ا  المتعلق���ة  الق���رارات 
4-4(، وم���ع ذل���ك، ف���إن اأُلمّي���ات والحاص���الت عىل 
تعليم ابت���دايئ/ إعدادي فقط هّن األقل احتمااًل 

أن يك���ون لديه���ن س���لطة اتخ���اذ الق���رارات )نح���و 
50% ل���كل منه���ن(، يف حي���ن أّن العك���س صحيح 
بالنس���بة للنس���اء المتعلمات تعليًما عالًيا )الاليئ 
حصل���ن ع���ىل تعلي���م جامعي فأع���ىل(، ويب���دو أن 
ق���درة الم���رأة ع���ىل الق���راءة والكتاب���ة فق���ط، لها 
خ���اذ الق���رار،  تأث���ري ملح���وظ يف س���لطتها ع���ىل اتِّ
فنس���بة النس���اء ال���اليئ ُيج���دن الق���راءة والكتابة 
وهن متخذات القرار بشكل رئييس يف ما يتعلق 
برعايتهن الصحية أعىل بعش���ر نق���اط مئوية من 
نظرائه���ن اأُلمّي���ات أو الحاص���الت ع���ىل التعلي���م 
االبتدايئ / اإلعدادي، بل وأعىل من نسبة النساء 
الحاصالت ع���ىل تعليم ثانوي أو فوق المتوس���ط 

وأقل من الجامعي.

والنس���اء الاليئ لديهن الش���عور بتقدي���ر الذات أو 
الثق���ة بالنف���س أكر ُعرض���ة التخاذ القرار بش���أن 
رعايتهن الصحية من النساء الاليئ ليس لديهن 

ذلك الشعور )شكل 5-4(.

شكل 4-4: نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، 
تبًعا للحالة التعليمية، مصر 2020

.

شكل 4.4 : نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية،
ا للحالة التعليمية، مصر 2 تبعً
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شكل 4-5: نسبة النساء، والاليئ يّتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، 
تبًعا لما إذا كان لديهن الشعور بتقدير الذات1 أو الثقة  يف النفس2، مصر 2020

خذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، شكل -4 5: نسبة النساء، والاليئ يتّ
ا لما إذا كان لديهن الشعور بتقدير الذات1 أو الثقة يف النفس2، مصر 202 تبعً
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1ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أن لديها مهارات جيدة من الممكن أل يملكها اآلخرون.
2ُتقاس بما إذا كانت المرأة تعتقد أنها تقوم بأشياء تفتخر بها وأن اآلخرين ل يستطيعون القيام بها.
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النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية أو المتعددة أقل 
احتمااًل بكثري من النس���اء ذوات اإلعاقة الحركية 
أو البصرية أن يتخذن القرارات المتعلقة برعايتهن 
الصحي���ة، فقد كانت نس���ب النس���اء ال���اليئ عادة 
م���ا يتخذن القرارات المتعلق���ة برعايتهن الصحية 
بين النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية أو المتعددة 
45% و44% عىل التوايل، يف حين كانت النسبتان 
المماثلت���ان بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركي���ة 
)شـــكل  الت���وايل  ع���ىل  و%58   %54 البصري���ة  أو 
للنس���اء  متوقع���ة  النتيج���ة  ه���ذه  وكان���ت   ،)6-4
الدراس���ة  عين���ة  يف  الس���معية  اإلعاق���ة  ذوات 
ألن معظمه���ن ك���ّن يف أعم���ار أصغ���ر )كم���ا هو 
ح يف الفص���ل الثالث(، وهو ما يرتبط بدوره  ُموضَّ
تخاذ  بمس���تويات أقل من اس���تقاللية الم���رأة يف اِّ

القرارات يف ما يتعلق برعايتها الصحية. 

وعالوة عىل ذلك، فإن ضعف قدرة النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية ع���ىل التواص���ل م���ع اآلخري���ن 
والتعبري عن آرائهن قد يكون له أثر سليب مباشر 
يف اتخ���اذ الق���رارات، ولك���ن تق���دم النس���اء ذوات 

اإلعاق���ات المتع���ددة يف العم���ر أك���ر من غريهن 
من النس���اء )كما هو ُموض���ح يف الفصل الثالث( 
ال يب���دو عام���اًل مؤث���ًرا يف س���لطة هؤالء النس���اء 
ع���ىل اتخ���اذ القرار، ويب���دو أن هن���اك عوامل أخرى 
مثل ارتفاع مس���توى األمية وانخفاض مستويات 
الش���عور بالثق���ة يف النف���س وتقدي���ر ال���ذات لدى 
ه���ؤالء النس���اء، مقارنة بالنس���اء األخري���ات )كما 
ه���و ُموض���ح يف الفص���ل الثال���ث )أس���همت يف 
االنخف���اض النس���يب يف س���لطتهن ع���ىل اتخاذ 
القرار المتعلق برعايتهن الصحية، فمن المحتمل 
أن تؤثر هذه العوامل يف ثقة وقدرة النساء ذوات 
اإلعاق���ات المتع���ددة عىل اتخاذ القرارات بش���كل 

أساسي يف ما يتعلق بشؤونهن.

قد يعكس ارتفاع مستوى استقاللية المرأة يف 
اتخاذ القرارات بشأن رعايتها الصحية بين النساء 
ذوات اإلعاقة البصري���ة وذوات اإلعاقة الحركية، 
تأث���ري قدراتهن األفضل يف التواصل والمناقش���ة 

والجدال.

شكل 4-6: نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية، 
تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020
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شكل -4 6: نسبة النساء، والاليئ يتخذن عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية،
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 تبعً

خذ عادة القرار بشأن رعايتهن الصحية،  جدول 4-1: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للشخص الذي يتَّ
وفًقا لبعض الخصائص ونوع إعاقة المرأة، مصر 2020.

خصائص المرأة / نوع 
اإلعاقة

اإلجمايلالشخص الذي يّتخذ القرار عادة 

األب / 
األبناء )الذكور الزوجالمبحوثةاألم 

واإلناث(
أشخاص 

عدد النسبةآخرون
النساء

العمر

19 - 1858,239,21,30,01,3100,0232

24 - 2053,938,73,70,03,7100,0649

29 - 2539,545,86,90,27,6100,0623

34 - 3029,551,212,90,16,3100,0775

39 - 3526,151,013,60,88,5100,0773

44 - 4016,860,611,24,07,4100,0579

 49 - 459,162,713,26,58,5100,0508

54 - 502,664,816,08,28,3100,0500

59 - 552,160,713,218,55,5100,0514

600,961,215,316,46,2100,0463 سنة فأكر

الحالة االجتماعية

2,962,922,18,33,8100,02817مزتوجة حالًيا

13,270,50,010,95,4100,0220مطلقة/منفصلة

0,981,40,016,80,9100,0107أرملة

40,00,00,010,2100,02465 49,8لم يسبق لها الزواج

7******عقد قران

مكان اإلقامة

26,854,07,66,35,3100,0552محافظات حضرية

26,646,814,24,67,7100,02149وجه بحري

21,158,39,64,96,1100,02915وجه قبيل

المستوى التعليمي

22,749,911,27,48,8100,02980أمية

60,19,74,64,9100,0739 20,7تقرأ وتكتب

49,612,51,14,8100,0375 32,0ابتدايئ/ إعدادي

ثانوي / فوق المتوسط 
25,157,711,81,24,2100,01314وأقل من الجامعي

26,862,58,70,02,0100,0208جامعي فأعىل

تعتقد النساء أن لديهن مهارات جيدة ربما ال يمتلكها اآلخرون )تقدير الذات(

58,06,32,226,9100,01288 26,9نعم

22,852,112,65,722,8100,04328ال
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تعتقد النساء أنهن يقمن بأشياء يفخرن بها وأن اآلخرين ال يستطيعون القيام بها )الثقة بالنفس(

24,058,68,42,96,1100,01532نعم

23,751,512,25,76,9100,04084ال

نوع إعاقة المرأة

22,953,711,75,16,6100,03323إعاقة حركية

38,445,34,71,210,4100,0641إعاقة سمعية

18,258,312,75,55,3100,01394إعاقة بصرية

43,811,68,58,2100,0258 27,9إعاقات متعددة

23,753,511,14,96,8100,05616اإلجمايل

4 - 2  رعاية الصحة العامة

س���أل مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة المرأة 
المزتوج���ة حالًي���ا ع���ن الش���خص الذي يتخ���ذ عادة 
القرار بشأن رعاية صحتها اإلنجابية، مثل متابعة 
الحم���ل ورعاية م���ا بعد ال���والدة وتنظيم األس���رة 

وعالج االلتهابات المهبلية.

وم���ن الجدي���ر بالذكر أن النس���اء المزتوج���ات حالًيا 
ال���اليئ ذك���رن أنه���ن يّتخ���ذن الق���رار بش���أن رعاية 
صحته���ن اإلنجابي���ة بمفردهن أو باالش���رتاك مع 
أزواجه���ن، ُيعتربن متمتعات بس���لطة اتخاذ القرار 
.)2015 ,e.g. El-Zanaty and Way( يف هذا الصدد

وردت  ال���يت  اإلجاب���ات   2-4 جـــدول  ويع���رض 
خصائ���ص  لبع���ض  تبًع���ا  ف���ة  ُمصنَّ الس���ؤال  ع���ن 
المش���اِركات يف الدراس���ة ون���وع إعاقتهن، وكما 
الق���رار  اتخ���اذ  الم���رأة يف  ف���إن مش���اركة  يتض���ح 
المتعل���ق بصحته���ا اإلنجابي���ة مرتف���ع نس���بًيا، إذ 
تتمت���ع 80% م���ن المزتوج���ات حالًي���ا بس���لطة اتخاذ 
القرارات بش���أن رعاية صحتهن اإلنجابية )يتخذن 
القرارات بأنفس���هن أو باالش���رتاك م���ع أزواجهن(، 
وال���زوج بمفرده مّتخذ القرار الرئييس لنس���بة %16 
من النساء )شكل 4-7(، وهذا النمط واضح بغّض 

النظر عن خصائص المرأة أو نوع إعاقتها. 

شكل 4-7: التوزيع النسيب للنساء، تبًعا للشخص الذي يتخذ عادة القرار 
بشأن رعاية صحتهن اإلنجابية، مصر 2020

أشخاص آخرون

 الزوج بشكل رئييس
المبحوثة بشكل رئيســي
أو باالشرتاك مــــــــع زوجهــــــــا

16.0

79.5

4.50

ا للشخص الذي يتخذ عادة القرار شكل -4 7: التوزيع النسيب للنساء، تبعً
بشأن رعاية صحتهن اإلنجابية، مصر 2020

وكم���ا ُيالحظ من البيانات ال���واردة يف جدول 2-4 
فإن نس���ب النس���اء الاليئ يتمتعن بس���لطة اتخاذ 
الق���رار يف م���ا يتعلق برعاي���ة صحته���ن اإلنجابية 
تزتاي���د بوج���ه ع���ام م���ع زي���ادة عم���ر الم���رأة، ولكن 
الش���عور بتقدير الذات أو الثقة بالنفس ال يبدو أن 

لهما تأثرًيا. 

يف  المقيم���ات  المزتوج���ات  متوق���ع،  ه���و  وكم���ا 
المحافظ���ات الحضري���ة أكر احتمااًل للمش���اركة 
يف اتخ���اذ الق���رارات المتعلق���ة برعاي���ة صحته���ن 
اإلنجابي���ة م���ن المقيم���ات يف الوج���ه القب���يل أو 
البحري، إذ تتخذ نحو 86% من النس���اء المزتوجات 
حالًي���ا المقيمات يف المحافظات الحضرية القرار 
المتعلق برعايتهن للصحية اإلنجابية بمفردهن، 
أو باالش���رتاك م���ع أزواجهن، مقارنة بنس���بة %76 
والوج���ه  البح���ري  الوج���ه  يف  بنظرائه���ن  و%81 

القبيل عىل التوايل.

كم���ا يف حال���ة س���لطة الم���رأة يف اتخ���اذ الق���رار 
تبًع���ا  به���ا  الخاص���ة  الصحي���ة  الرعاي���ة  بش���أن 

للمس���توى التعليم���ي، ف���إن النس���اء المزتوج���ات 
حالًيا الاليئ يمكنهن القراءة والكتابة فقط كّن 
أك���ر احتم���ااًل م���ن نظرائه���ن بالفئ���ات التعليمية 
األخرى يف المش���اركة يف اتخاذ القرار المتعلق 
برعاي���ة صحته���ن اإلنجابي���ة، فق���د أف���اد نحو %82 
م���ن المزتوج���ات حالًي���ا مم���ن يس���تطعن الق���راءة 
والكتابة أنهن يتخذن القرار بشأن رعاية صحتهن 
اإلنجابي���ة بمفردهن أو باالش���رتاك مع أزواجهن، 
مقارن���ة بنح���و 75% بي���ن النس���اء الحاص���الت عىل 
تعلي���م ابت���دايئ أو إع���دادي، وه���ذا يؤك���د أن قدرة 
الم���رأة ع���ىل الق���راءة والكتاب���ة فق���ط يمك���ن أن 
يك���ون لها تأثري إيجايب يف س���لطتها عىل اتخاذ 

القرارات.

ُيوضح )جدول 4-2 وشـــكل4-8 أ( أن النس���اء ذوات 
اإلعاقة البصرية والنساء ذوات اإلعاقة الحركية 
يتمتعن بمس���توى عاٍل من سلطة اتخاذ القرارات 
المتعلق���ة برعاية صحته���ن اإلنجابية )81% و%79 
ع���ىل الت���وايل( مقارن���ة بالنس���اء ذوات اإلعاق���ات 
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السمعية أو المتعددة )74% و73% عىل التوايل(، 
وه���ذا هو نف���س النم���ط ال���ذي عكس���ته البيانات 
الق���رارات  خ���اذ  اتِّ يف  الم���رأة  بس���لطة  الخاص���ة 
الخاص���ة برعايته���ا الصحي���ة، وكم���ا ُذك���ر س���الًفا، 
ق���د يك���ون ه���ذا بس���بب وجود ق���درة أفض���ل عىل 
التواص���ل والمناقش���ة والجدال بين النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة البصري���ة أو الحركي���ة ع���ن النس���اء ذوات 

األنواع األخرى من اإلعاقات.

يعت���رب دور ال���زوج بوصف���ه صاح���ب الق���رار الوحيد 
يف ما يتعلق بالصح���ة اإلنجابية لزوجته، األدىن 

بين النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية. إال أن نسبة 
المزتوجات حالًيا الاليئ ذكرن أن أش���خاًصا آخرين 
مث���ل الوالدي���ن أو أه���ل ال���زوج أو األخ���وة يتخذون 
بشكل أساسي القرارات الخاصة برعاية صحتهن 
اإلنجابية أعىل بين ذوات اإلعاقة السمعية )%15( 
م���ن نظرائه���ن الاليئ يعانين من أن���واع أخرى من 
اإلعاقات )ش���كل 4-8- ب(. وقد يكون السبب يف 
ذل���ك أن هؤالء النس���اء مزتوجات حديًثا، ويعش���ن 
يف أس���ر ممت���دة، يك���ون فيه���ا كب���ار الس���ن ه���م 
متخذو القرارت الرئيس���يون يف األس���رة ال س���ّيما 

يف المناطق الريفية.

شكل 4-8 أ : نسبة النساء المزتوجات حالًيا، والاليئ يتخذن القرار بشكل أساسي بمفردهن 
أو باالشرتاك مع أزواجهن  يف ما يتعلق برعاية صحتهن اإلنجابية تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020

الشكل 4-8 ب: التوزيع النسيب للنساء المزتوجات حالًيا، تبًعا للشخص الرئييس الذي يتخذ القرار 
بشأن رعاية صحتهن اإلنجابية وفًقا لنوع اإلعاقة، مصر 2020

إعاقة حركية  إعاقات متعددة إعاقة بصرية إعاقة سمعية

ا للشخص الرئييس الذي يتخذ القرار ا، تبعً الشكل -4 8 ب: التوزيع النسيب للنساء المزتوجات حاليً
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 بشأن رعاية صحتهن اإلنجابية وفقً
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جدول 4-2: التوزيع النسيب للنساء المزتوجات حالًيا، تبًعا للشخص الرئييس الذي يتخذ القرارعادة 
بشأن رعاية صحتهن اإلنجابية، وفًقا لبعض خصائص المرأة ونوع إعاقتها، مصر 2020.

الخصائص الخلفية / 
نوع اإلعاقة

اإلجمايلالشخص الذي يّتخذ القرار عادة 

السيدة بشكل رئييس أو 
باالشرتاك مع زوجها

الزوج بشكل 
رئييس

أشخاص 
عدد النساءالنسبةآخرون

العمر

72,316,311,4100,0123أقل من 25 

29 - 2571,317,611,1100,0216

34 - 3076,316,47,3100,0342

39 - 3579,516,93,6100,0361

44 - 4081,116,32,6100,0307

 49 - 4581,4 15,13,5100,0311

54 - 5082,814,42,8100,0360

59 - 5580,217,02,8100,0424

6082,115,02,9100,0373 سنة فأكر

مكان اإلقامة

86,010,43,6100,02817محافظات حضرية
75,718,85,5100,0220وجه بحري
81,314,83,9100,0107وجه قبيل
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المستوى التعليمي

79,716,14,2100,01490أمية
14,14,1100,0370 81,8تقرأ وتكتب

18,66,6100,0183 74,8ابتدايئ/ إعدادي
78,816,34,9100,0774ثانوي / فأعىل

تعتقد النساء أن لديهن مهارات جيدة ربما ال يمتلكها اآلخرون )تقدير الذات(

80,813,26,0100,0516نعم
79,116,74,2100,02301ال

تعتقد النساء أنهن يقمن بأشياء يفخرن بها وأن اآلخرين ال يستطيعون القيام بها )الثقة بالنفس(
78,515,85,7100,0703نعم

79,716,14,2100,02114ال
نوع إعاقة المرأة

79,116,54,4100,0814إعاقة حركية
74,410,415,2100,0211إعاقة سمعية

80,716,33,0100,01662إعاقة بصرية

19,27,7100,0130 73,1إعاقات متعددة

79,516,04,5100,02817اإلجمايل

4 - 3  تنظيم األسرة

يس���تعرض هذا القسم الوضع الحايّل الستخدام 
س���ن  يف  النس���اء  بي���ن  األس���رة  تنظي���م  وس���ائل 
اإلنجاب )18 - 49 سنة( المزتوجات حالًيا. ثم يتناول 
استخدام وسائل تنظيم األسرة خالل حياة المرأة 
بين النساء السابق لهّن الزواج )المزتوجات حالًيا، 
والمطلق���ات / المنفص���الت واألرام���ل( وس���لطة 
خ���اذ الق���رارات بش���أن اس���تخدام وس���ائل تنظيم  اتِّ
األس���رة، ومدى تفاوته���ا تبًعا لبداي���ة ونوع إعاقة 
المرأة. كما يجري التعرف إىل أسباب االستخدام 

أوعدم االستخدام.

4-3-1 الوضع الحايّل الستخدام 
            وسائل تنظيم األسرة

يعترب المسح الس���كاين الصحي لعام 2014 أحدث 
م بيانات عن اس���تخدام وس���ائل تنظيم  مس���ح ق���دَّ
األس���رة، ومن���ذ ذل���ك الحي���ن ل���م ُتج���ر أي مس���وح 
لجم���ع بيان���ات ع���ن تنظي���م األس���رة، ومن ث���مَّ فإن 

مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاق���ة لعام 2020 
���ل فرص���ة جي���دة لزتوي���د صانع���ي السياس���ات  يمثِّ
ببيان���ات ع���ن الحال���ة الراهنة لتنظيم األس���رة يف 
ذوات  )النس���اء  بالدراس���ة  المش���مول  المجتم���ع 

اإلعاقة المستفيدات من برنامج كرامة(.

أشارت نتائج مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة 
لع���ام 2020 إىل أن نح���و 8 م���ن كل 10 م���ن النس���اء 
المزتوجات حالًيا الاليئ ترتاوح أعمارهن بين 18 - 49 
عاًما قد استخدمن وسيلة لتنظيم األسرة يف أي 
وقت خالل حياتهن، وأن 56% يس���تخدمنها حالًيا 
)أي ذكرن وقت إجراء المسح أنهن يستخدمنها(، 
ونح���و 23% اس���تخدمن يف الماضي )جدول 3-4(. 
ويقل مستوى االستخدام الحايّل لوسائل تنظيم 
)56%( بمق���دار 2,5 نقطة مئوية عن المعدل الذي 
كش���ف عنه المسح الس���كاين الصحي لعام 2014 
للنس���اء المزتوجات حالًيا الاليئ ت���رتاوح أعمارهن 
بي���ن 15 - 49 عاًم���ا )وال���ذي كان 58,5%( ويتس���اوى 
بالضب���ط مع نفس المس���توى بين النس���اء األكر 

فقًرا يف عينة ذات المسح.

ويرتفع مس���توى االس���تخدام الحايّل م���ع التقدم 
يف العمر، من 42% بين النس���اء تحت سن 25 سنة 
إىل ذروة تبلغ نحو 67% بين النس���اء الاليئ ترتاوح 
أعماره���ن بي���ن 35 - 39 س���نة ثم ينخف���ض إىل ما 

يقرب من 38% بين النساء الاليئ ترتاوح أعمارهن 
بين 45 - 49 عاًما )شكل4-9(. ويتوافق هذا النمط 
م���ع النمط الوارد يف المس���ح الس���كاين الصحي 

لعام 2014.

جدول 4-3: التوزيع النسيب للنساء المزتوجات حالًيا ، تبًعا للوضع الحايّل الستخدامهن وسائل 
تنظيم األسرة وفًقا للعمر الحايّل للمرأة، مصر 2020

اإلجمايلاستخدام وسائل تنظيم األسرة العمر الحايّل للمرأة

استخدمت يف تستخدم حالًيا
عدد النساء النسبةلم تستخدم أبًدالماضي

المزتوجات حالًيا

المزتوجات حالًيا

42,38,948,8100,0123أقل من 25 

29 - 2555,119,925,0100,0216

34 - 3064,313,522,2100,0342

39 - 3566,517,715,8100,0361

44 - 4058,625,715,6100,0307

 49 - 4538,346,015,8100,0311

56,023,320,7100,01660اإلجمايل

شكل 4-9: نسبة النساء  المزتوجات حالًيا ، ويستخدمن حالًيا وسائل تنظيم األسرة تبًعا 
للعمرالحايّل للمرأة، مصر 2020
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4-3-2 استخدام وسائل تنظيم األسرة
خاذ القرارات              خالل حياة المرأة واتِّ

            المتعلقة باالستخدام

ح )جدول 4-4( التوزيع النسيب للنساء السابق  يوضِّ
له���ّن ال���زواج )18 عاًما فأكر( تبًع���ا لتجربتهّن يف 
اس���تخدام وسائل تنظيم األس���رة خالل حياتهن، 
خذ القرار بش���أن االس���تخدام.  والش���خص ال���ذي اتَّ
ف���ة تبًع���ا  النتائ���ج ال���واردة يف ذات الج���دول ُمصنَّ
لتوقي���ت بداي���ة ونوع إعاق���ة المرأة لمعرف���ة إذا ما 
كانت تجربة المرأة يف اس���تخدام وس���ائل تنظيم 
األس���رة واتخاذ الق���رار المرتب���ط به، تتف���اوت تبًعا 
له���ذه العوام���ل أم ال، ويعترب توقي���ت بداية إعاقة 
الم���رأة ذا أهمي���ة خاص���ة يف التحليل، ألن���ه يوّفر 
مؤش���ًرا تقريبًيا عما إذا كانت تجربة معينة حدثت 
للمرأة يف أثناء إصابتها باإلعاقة أو قبل إصابتها.

اس���تخدمت غالبي���ة النس���اء الس���ابق له���ن الزواج 
البالغ���ات من العمر 18 عاًما فأكر وس���ائل تنظيم 
األس���رة خ���الل حياته���ن )78%( بغ���ضِّ النظ���ر عن 
توقي���ت ب���دء أو ن���وع إعاقته���ن، ولك���ن كم���ا ه���و 
متوق���ع، كان احتم���ال اس���تخدام وس���ائل تنظي���م 
األس���رة أقل بي���ن النس���اء الاليئ كان���ت إعاقتهن 
من���ذ المي���الد أو الطفولة والنس���اء ذوات اإلعاقة 

الس���معية، إذ إّن هؤالء النس���اء يرتكزن يف أعمار 
أصغ���ر م���ن النس���اء األخري���ات يف عين���ة الدراس���ة 
)كم���ا ه���و موض���ح يف الفص���ل الثالث(، وم���ن ثمَّ 
فم���ن المتوقع أن تكون نس���بة المزتوج���ات حديًثا 
ال���اليئ ل���م ينجبن أطفااًل أو ل���م يبلغن بعد حجم 
األس���رة الذي يرغبن فيه، أعىل بينهن عن النساء 

األخريات.

س���أل مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 
2020 النس���اء الس���ابق لهن الزواج ممن استخدمن 
وس���ائل تنظيم األس���رة يف أي ف���رتة من حياتهن 
خ���ذ ق���رار االس���تخدام يف آخ���ر م���رة  "َم���ن ال���ذي اتَّ
اس���تخدمِت فيه���ا وس���يلة؟"، وُتظه���ر اإلجاب���ات 
ال���واردة يف )جـــدول 4-4 وشـــكل 4-10( أن النس���اء 
خاذ القرار يف  عن بمستوى عاٍل من سلطة اتِّ يتمتَّ
ما يتعلق باس���تخدامهّن وس���ائل تنظيم األس���رة، 
وه���و م���ا يتس���ق م���ع النتائ���ج ال���يت كش���ف عنها 
المس���ح الس���كاين الصح���ي للنس���اء المزتوج���ات 
حالًي���ا ال���اليئ ت���رتاوح أعماره���ن بي���ن 15و49 عاًم���ا 
ع���ىل المس���توى الوط���ين. فكم���ا ُيالح���ظ، ف���إن 
الغالبية العظمى من النس���اء الاليئ س���بق لهن 
اس���تخدام وس���ائل تنظي���م األس���رة ش���اركن يف 
ق���رار االس���تخدام )92%( إم���ا بمفرده���ن، )32%( أو 

باالشرتاك مع أزواجهن )%60(.

شكل 4-10: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ استخدمن وسائل تنظيم األسرة1 

يف أي فرتة من حياتهن، تبًعا للشخص الذي اتخذ قرار االستخدام2، مصر 2020.

.

 

1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي. 
2آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة.

كانت النس���اء ذوات اإلعاقة منذ الميالد والنساء 
اس���تخدمن  ال���اليت  الس���معية  اإلعاق���ة  ذوات 
وس���ائل تنظيم األس���رة يف أي فرتة من حياتهن، 
عين���ة  يف  األخري���ات  النس���اء  م���ن  احتم���ااًل  أق���ل 
الدراس���ة، للمش���اركة يف اتخ���اذ الق���رار المتعل���ق 
فق���د  األس���رة،  تنظي���م  وس���ائل  باس���تخدامهّن 
ش���ارك نحو 89% وما يقرب م���ن 86% عىل التوايل 

ممن اس���تخدمن وس���ائل تنظيم األس���رة، وكانت 
إعاقته���ن من���ذ الميالد وذوات اإلعاقة الس���معية 
باس���تخدامهن  المتعلق���ة  الق���رارات  اتخ���اذ  يف 
وسائل تنظيم األسرة )اتخذن القرار بمفردهن أو 
باالش���رتاك مع أزواجهن(، يف حين كانت النسبة 
المقارن���ة نح���و 93% بي���ن كل م���ن ذوات اإلعاق���ة 

الحركية وذوات اإلعاقة البصرية. 
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جدول 4-4: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، تبًعا الستخدامهن وسائل تنظيم األسرة 
خالل حياتهن، والشخص الذي اتخذ قرار االستخدام، 

وفًقا لبداية حدوث ونوع إعاقة المرأة، مصر 2020.

استخدام وسائل 
تنظيم األسرة/ اتخاذ 

قرار االستخدام
اإلجمايلبداية حدوث اإلعاقةبداية حدوث اإلعاقة

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
األكرب

متعددةبصريةسمعيةحركية

استخدام وسائل تنظيم األسرة خالل حياة المرأة

68,873,980,480,179,362,477,579,677,5سبق لها االستخدام1

لم يسبق لها 
31,326,119,619,920,737,622,520,422,5االستخدام

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0 100,0اإلجمايل %

عدد النساء السابق 
480460726149618592379011473144لهن الزواج

الشخص الذي اتخذ القرار بشأن استخدام وسائل تنظيم األسرة 2

33.028,231,833,432,927,732,130,832,3السيدة

السيدة باالشرتاك 
55,862,461,060,660,558,160,558,160,1مع زوجها

7,06,23,63,94,18,84,46,04,6الزوج

1,21,50,30,20,38,80,60,90,5أهل الزوج

3,01,83,32,02,23,42,44,32,4األم

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل %
عدد الس���يدات السابق 

330340584119914751486981172438لهن االستخدام1

ملحوظ���ة: تش���ر عب���ارة "منذ الميالد" إىل أن الم���رأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 
18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.
1 يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي. 

2  آخر مرة اُستخدمت وسائل تنظيم األسرة.

4-3-3 أسباب استخدام وعدم استخدام
           وسائل تنظيم األسرة

ض���ن ألي  لمعرف���ة م���ا إذا كان���ت النس���اء ق���د تعرَّ
ضغط أو إكراه كي يس���تخدمن أو ال يس���تخدمن 
وس���ائل تنظي���م األس���رة، ُس���ئلت النس���اء ال���اليئ 
اس���تخدمن وس���يلة تنظي���م األس���رة ع���ن الس���بب 
الرئي���يس الس���تخدامها يف الم���رة األخ���رية، كما 

ُس���ئلت النس���اء الاليئ ل���م يس���تخدمن مطلًقا أي 
وس���يلة م���ن وس���ائل تنظيم األس���رةً  عن الس���بب 

الرئييس لذلك.

ذات  الم���رأة  العن���ف ض���د  نتائ���ج مس���ح  أظه���رت 
اإلعاقة لعام 2020 أن تعرض النس���اء المش���اِركات 
يف الدراسة للضغط أواإلكراه الستخدام أو عدم 
اس���تخدام وسائل تنظيم األس���رة لم يكن شائًعا، 
فقد تعرض أقل من 1,5% من النساء الاليئ سبق 

لهن استخدام وسائل تنظيم األسرة لضغوط 
من الزوج أو أهل الزوج كي يستخدمن )شكل 
4-11(، ونحو 3% من النس���اء ممن لم يستخدمن 
ضن ألش���كال مختلفة من  ع���ىل اإلطالق تعرَّ
الضغط واإلكراه من الزوج )التهديد بالطالق 
والعنف البدين(، وضغط من أهل الزوج لعدم 
استخدام وس���ائل تنظيم األسرة )شكل 12-4(، 
وتتوافق هذه النتيجة مع المس���تويات العالية 
الق���رارات  خ���اذ  اتِّ يف  الم���رأة  لس���لطة  نس���بًيا 
المتعلق���ة باس���تخدام وس���ائل تنظيم األس���رة 

عىل النحو المشار إليه أعاله.

الس���بب  كان   ،)11-4 )ش���كل  م���ن  يّتض���ح  كم���ا 
الرئي���يس الس���تخدام وس���ائل تنظيم األس���رة 
التوق���ف ع���ن اإلنج���اب )ع���دم إنج���اب مزيد من 
األطف���ال(، يلي���ه بف���ارق كب���ري تأجي���ل الحمل. 
فنحو 7 من كل 10 ممن س���بق لهن اس���تخدام 
وس���ائل تنظي���م األس���رة )المس���تخدمات حالًيا 
وال���اليئ اس���تخدمن يف الماضي( اس���تخدمن 
وس���ائل تنظيم األس���رة لوقف اإلنجاب، ونحو 
15% استخدمن للمباعدة بين الوالدات، وُذِكرت 
كأس���باب  واإلعاق���ة  الصحي���ة  المش���كالت 
الس���تخدام وسائل تنظيم األسرة من نحو %11 

و3% عىل التوايل.

شكل 4-11: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم 
األسرة1، تبًعا للسبب الرئييس لالستخدام2، مصر 2020.

ضغط أهل الزوج

مشكالت صحية

 اإلعاقة

الرغبة يف عدم إنجاب
مزيــــــــــد مـــــــــــن األطفـــــــــــــــال

تأجيل الحمل

ضغط الزوج

14.8

11.2
0.5

1.1

69.5

3.2

شكل -4 11 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم
ا للسبب الرئييس لالستخدام 2، مصر 2020 . األسرة 1، تبعً

1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي.

2 آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة

يش���ري شكل 4-12 إىل أن الرغبة يف إنجاب أطفال 
كان���ت الس���بب الرئييس لعدم اس���تخدام وس���ائل 
تنظي���م األس���رة )59%(، ونس���بة كب���رية مم���ن ل���م 
يس���بق له���ن اس���تخدام وس���ائل تنظي���م األس���رة، 
ذك���رن اآلث���ار الجانبي���ة لوس���ائل تنظي���م األس���رة 
كس���بب رئي���يس لع���دم االس���تخدام، فأك���ر م���ن 
ُخم���س النس���اء الاليئ لم يس���بق لهن اس���تخدام 

وس���ائل تنظيم األس���رة ذكرن هذا الس���بب )%21(، 
وتتف���ق ه���ذه النتيج���ة مع م���ا توصلت إلي���ه نتائج 
المس���ح الس���كاين الصح���ي لع���ام 2014، وذك���رت 
الُعق���َم أكر من واحدة من كل 10 ممن لم يس���بق 
له���ن االس���تخدام )نح���و 12%(. كم���ا ذك���ر نحو %5 
عدم توافر وس���يلة تنظيم األسرة كسبب رئييس 

لعدم استخدامها.
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شكل 4-12: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ لم يسبق لهن استخدام وسائل 
تنظيم األسرة، تبًعا للسبب الرئييس لعدم االستخدام، مصر 2020.

شكل -4 12 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ لم يسبق لهن استخدام وسائل
ا للسبب الرئييس لعدم االستخدام، مصر 2020 . تنظيم األسرة، تبعً

وض ويُ

6.84.9 ضغط أهل الزوج

ضغط الزوج و اإلجبار(التهديد 
بالطـــــــــــــــــالق أو ضـــــــــرب الزوجــــــــــــــة) 

 اآلثار الجانبية للوسيلة

الرغبة يف اإلنجاب

العقم

الوسيلة غري متوافرة

11.8

2.6
0.3

5.1

59.1

21.1

أّن  و14-4   13-4 والشـــكالن   5-4 جـــدول  وُيوض���ح 
األس���باب الرئيس���ية الس���تخدام وس���ائل تنظي���م 
له���ن  الس���ابق  النس���اء  بي���ن  متش���ابهة  األس���رة 
االس���تخدام، م���ع اخت���الف بداي���ات ح���دوث وأنواع 
إعاقته���ن، ولكن النس���اء ال���اليئ تعرضن إلعاقة 
إعاق���ة  لديه���ن  ال���اليئ  والنس���اء  المي���الد  من���ذ 
س���معية، كّن أقل احتمااًل أّن يس���تخدمن وسائل 
تنظي���م األس���رة بغ���رض التوق���ف ع���ن اإلنج���اب، 
وأك���ر احتمااًل أن يس���تخدمنها لتأجي���ل اإلنجاب، 
مقارنة بالنساء األخريات الاليئ حدثت إعاقاتهن 
يف وق���ت الح���ق م���ن الحي���اة، أو ك���ّن يعانين من 

أنواع أخرى من اإلعاقات. 

وهذه النتيجة متوقعة ألن هؤالء النس���اء أصغر 
س���ًنا م���ن غريه���ن م���ن النس���اء يف عينة المس���ح، 
ومن ثمَّ فمن األرجح أنهن لم يحققن بعد العدد 

المرغوب من األطفال.

ذك���ر ع���دد قلي���ل م���ن النس���اء أن ضغط ال���زوج أو 
أهل���ه ه���و الس���بب يف اس���تخدام وس���ائل تنظيم 
األس���رة بغ���ّض النظ���ر ع���ن بداي���ة ح���دوث أو ن���وع 
اإلعاق���ة، ولكن النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية 
والنس���اء الاليئ لديهن اإلعاق���ة منذ الوالدة كن 
أكر احتمااًل من غريهن من النس���اء أن يذكرن أّن 
ضغ���ط الزوج )نحو 4% و3% عىل التوايل( أو أهله 
كان س���بًبا الستخدامهن وس���ائل تنظيم األسرة 
)1% ل���كال المجموعتي���ن(، ويمك���ن أيًضا أن تفس���ر 

األعمار األصغر لهؤالء النساء هذه النتيجة.

ُذِكرت اإلعاقة س���بًبا الس���تخدام وس���ائل تنظيم 
األس���رة م���ن ع���دد قليل أيًضا من النس���اء الس���ابق 
له���ن االس���تخدام، ولك���ن النس���اء ال���اليئ كان���ت 
إعاقته���ن من���ذ مرحل���ة الش���باب والنس���اء ال���اليئ 
يعاني���ن م���ن إعاقة حركية، ك���ّن أك���ر احتمااًل أن 
يذك���رن ه���ذا الس���بب )6% و4% ع���ىل الت���وايل( من 

النساء األخريات.

شكل 4-13: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم 
األسرة1، تبًعا للسبب الرئييس لالستخدام2، وفًقا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020

منذ الميالد  يف األعمار الكبرية منذ الشباب منذ الطفولة

شكل -4 13 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 ا للسبب الرئييس لالستخدام 2، وفقً األسرة 1، تبعً

0

ضغط الزوج

0.6
1.0
2.1
2.7

تأجيل الحمل

9.4
18.7

19.7
21.8

الرغبة يف  عدم إنجاب
مزيــــــــــد مـــــن األطفـــــــــــــــــــــــــال 64.4

60.1

77.0
62.3

ضغط أهل الزوج 0.6
 0.9

0.0
0.2

اإلعاقة
3.5
4.2

1.8
5.7

مشكالت صحية
9.7
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11.3
12.2
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1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي. 
2 آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 
س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 س���نة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.
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شكل 4-14: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم 
األسرة1، تبًعا للسبب الرئييس لالستخدام 2، وفًقا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

شكل -4 14 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 . ا للسبب الرئييس لالستخدام 2، وفقً األسرة 1، تبعً

إعاقات متعددة  إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية

0

ضغط الزوج

1.7
0.6

4.1
1.1

تأجيل الحمل

0.6
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25.7
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عـــــــدم الرغبــــــــة يف  عــــــــــــــــدم
62.2 إنجاب مزيــد مــن األطفـــال
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ضغط أهل الزوج 0.7
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1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي.
2آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة.

جدول 4-5: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ سبق لهن استخدام وسائل تنظيم 
األسرة1، تبًعا للسبب الرئييس لالستخدام2، وفًقا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

السبب الرئييس الستخدام 
نوع اإلعاقةبداية حدوث اإلعاقةوسائل تنظيم األسرة

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف األعمار 
متعددةبصريةسمعيةحركيةاألكرب

2,72,11,00,61,14,10,61,7ضغط الزوج 

21,819,718,79,413,425,716,96,0تأجيل الحمل

عدم الرغبة يف إنجاب مزيد 
60,164,462,377,069,262,270,576,1من األطفال

4,23,55,71,84,00,72,32,6اإلعاقة

10,39,712,211,312,36,89,313,7مشكالت صحية

0,90,60,20,00,10,70,40,0ضغط أهل الزوج

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل %

عدد السيدات السابق لهن 
11991475148698117 330340584االستخدام1

1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي.
2 آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 
س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 س���نة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث

وُيوضح جدول 4-6 أنماط أس���باب عدم اس���تخدام 
وس���ائل تنظيم األس���رة تبًع���ا لبداية ح���دوث ونوع 
إعاق���ة الم���رأة، وكم���ا ه���و متوق���ع، كانت النس���اء 
ال���اليئ حدث���ت إعاقته���ن من���ذ المي���الد والنس���اء 
ذوات اإلعاقة الس���معية أك���ر ُعرضة من غريهن 
نة الدراسة، لعدم استخدامهن  من النساء يف عيِّ
وس���ائل تنظيم األسرة، بس���بب الرغبة يف إنجاب 
أطف���ال )70% لكل منهما(. ُذك���رت اآلثار الجانبية 
لوسائل تنظيم األسرة كسبب لعدم االستخدام 

بش���كل أكر بين النس���اء الاليئ حدث���ت إعاقتهن 
بع���د مرحل���ة الش���باب )يف س���ن 35 س���نة فأكر( 
والنس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركية )نحو 25% و%24 
عىل التوايل(، وبالمثل، كانت هاتان المجموعتان 
من النس���اء أكر احتمااًل من النس���اء األخريات أن 
يذكرن عدم توافر وس���يلة تنظيم األسرة كسبب 
لعدم اس���تخدامهن، إذ ُذكر هذا الس���بب من نحو 
10% من النس���اء الاليئ ب���دأت إعاقتهن بعد مرحلة 

الشباب و7% من النساء ذوات اإلعاقة الحركية.
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جدول 4-6: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ لم يسبق لهن استخدام وسائل 
تنظيم األسرة، تبًعا للسبب الرئييس لعدم االستخدام، وفًقا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020

السبب الرئييس الستخدام 
نوع اإلعاقةبداية حدوث اإلعاقةوسائل تنظيم األسرة

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
األكرب

متعددةبصريةسمعيةحركية

)60,0(70,065,064,848,155,269,761,6الرغبة يف اإلنجاب

اآلثار الجانبية لوسائل تنظيم 
)13,3(18,715,821,824,623,721,317,2األسرة

الضغط واإلجبار )التهديد 
)3,3(2,02,42,12,72,42,23,5بالطالق، ضرب الزوجة( من الزوج

)0,0(0,00,00,70,30,00,01,0ضغط أهل الزوج

)6,7(0,71,72,110,16,51,13,9عدم توافر الوسيلة

)16,7(8,715,07,713,812,25,612,8العقم

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل %

عدد السيدات الاليئ لم يسبق 
لهن استخدام وسائل تنظيم 

األسرة 
1501201422973848920330

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 
س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 س���نة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

) ( يعين أن عدد الحالت أقل من 50.

4 - 4  تفضيالت وسلوكيات اإلنجاب

ال���زواج  له���ن  الس���ابق  النس���اء  س���لطة  لتقيي���م 
يتعل���ق  م���ا  يف  الدراس���ة  يف  المش���اِركات 
ك���نَّ  إذا  م���ا  ومعرف���ة  اإلنجابي���ة،  بس���لوكياتهن 
ض���ن يف أي ف���رتة م���ن حياته���ن لضغ���وط أو  تعرَّ
عن���ف ك���ي ال ُينّف���ذن رغباته���ن اإلنجابي���ة، درس 
مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020 ما 
إذا كانت التفضيالت اإلنجابية )تفضيل إنجاب أو 
عدم إنجاب أطفال( اختلفت لدى النس���اء يف أي 
فرتة من حياته���ن عن تفضيالت أزواجهّن )رغبت 
الم���رأة يف إنج���اب طفل يف أي ف���رتة من حياتها 
بينم���ا ل���م يرغ���ب زوجه���ا، والعك���س(، وإذا ح���دث 
لت التفضيالت اإلنجابية  هذا، فإىل أي مدى تحوَّ
للنس���اء لس���لوكيات إنجابي���ة فعلي���ة، وما أس���باب 

عدم تنفيذ رغبات المرأة اإلنجابية؟

4-4-1 أسباب استخدام وعدم استخدام
            وسائل تنظيم األسرة

تعك���س النتائ���ج ال���واردة يف جدول 4-7 وش���كل 
4-15 توافًق���ا كبرًيا بين المش���اِركات يف الدراس���ة 
وأزواجهن يف ما يتعلق بتفضيالتهم اإلنجابية، 
الرج���ال  كان  اختالف���ات،  هن���اك  كان���ت  وعندم���ا 
يميل���ون إىل إنج���اب مزي���د من األطف���ال أكر من 
زوجاته���ن، فم���ا يق���رب م���ن 5% فقط من النس���اء 
السابق لهن الزواج كن يرغبن يف إنجاب أطفال 
يف ف���رتة م���ا م���ن حياته���ن ول���م يك���ن أزواجه���ن 
يرغب���ون يف ذل���ك، مقارن���ة بنح���و 8% من النس���اء 
إنج���اب أطف���ال يف  كان أزواجه���ن يرغب���ون يف 
ف���رتة ما ول���م يكنَّ يرغب���ن يف ذل���ك. تتوافق هذه 
إليه���ا مس���ح  أش���ار  ال���يت  النتيج���ة  م���ع  النتيج���ة 

الجوانب الصحية يف مصر لعام 2015، الذي أش���ار 
إىل مستوى عاٍل من االتساق بين الزوج والزوجة 
يف ما يتعلق بالعدد المرغوب فيه من األطفال، 
ومي���ل األزواج أكر من الزوج���ات إىل إنجاب مزيد 

من األطفال عند وجود اختالفات.

ل���م تنفذ نس���ب كبرية من النس���اء القالئل الاليئ 
اختلف���ت رغباتهن اإلنجابية ع���ن أزواجهن خالل 
اإلنجابي���ة،  رغباته���ن  حياته���ن  م���ن  مرحل���ة  أي 
فنحو 57% من النس���اء الاليئ أردن إنجاب أطفال 
ل���م ُينجب���ن، و46% من ال���اليئ لم يك���نَّ يرغبن يف 

إنج���اب أطف���ال أنجبن. ولكن، نس���به كب���رية أيًضا 
من األزواج لم يحققوا رغباتهم اإلنجابية )شكل 
ه���ؤالء  أن  النتيج���ة إىل  ه���ذه  تش���ري  وق���د   ،)16-4
األزواج والزوجات اختلفت رغباتهم اإلنجابية يف 
فرتة ما من حياتهم، ولكن ربما توصلوا بعد ذلك 
م���ن خ���الل المفاوض���ات إىل ق���رار مش���رتك ُمرٍض 
بش���أن إنجاب أو عدم إنجاب أطفال، ولكن، كانت 
النساء أكر عرضًة إىل حد ما من أزواجهن لعدم 
تنفي���ذ رغباتهن اإلنجابية، األمر الذي قد يعكس 
إىل ح���د م���ا اختالل التوازن يف القوة والس���يطرة 

بين النساء وأزواجهن.

شكل 4-15: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، تبًعا لتفضيالت اإلنجاب لديهن، 
مقارنة بأزواجهن يف أي وقت من حياتهن، مصر 2020

 ال نعم

ا لتفضيالت اإلنجاب لديهن، شكل -4 15 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، تبعً
مقارنة بأزواجهن يف أي وقت من حياتهن، مصر 20
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شكل 4-16: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ اختلفت تفضيالتهن اإلنجابية 
عن أزواجهن يف أي فرتة من حياتهن، تبًعا لسلوكيات اإلنجاب المرتتبة عىل ذلك، مصر 2020

شكل -4 16 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ اختلفت تفضيالتهن اإلنجابية
ا لسلوكيات اإلنجاب المرتتبة عىل ذلك، مصر 2 عن أزواجهن يف أي فرتة من حياتهن، تبعً
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جدول 4-7: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، تبًعا لتفضيالتهن اإلنجابية مقابل 
التفضيالت اإلنجابية ألزواجهن والسلوكيات اإلنجابية المرتتبة عىل ذلك، مصر 2020

النسبةالمؤشر

أرادت المرأة اإلنجاب يف فرتة ما من حياتها ولكن لم يكن زوجها يرغب يف اإلنجاب

4,9نعم

95,1ال

 100,0اإلجمايل %

3144عدد النساء السابق لهن الزواج

أنجبت المرأة عندما أرادت أن تنجب ولم يكن زوجها يرغب يف اإلنجاب

43,1نعم

56,9ال

 100,0اإلجمايل %

عدد النساء السابق لهن الزواج الاليئ أردن اإلنجاب يف فرتة ما من حياتهن ولم يكن أزواجهن يرغبون يف 
اإلنجاب

153

أرادت المرأة عدم اإلنجاب يف فرتة ما من حياتها ولكن زوجها كان يرغب يف اإلنجاب

7,9نعم

92,1ال

100,0اإلجمايل %

3144عدد النساء السابق لهن الزواج

أنجبت المرأة عندما أرادت عدم اإلنجاب يف فرتة ما من حياتها وكان زوجها يرغب يف اإلنجاب

45,7نعم

54,3ال

اإلجمايل

100,0النسبة 

247عدد النساء السابق لهن الزواج الاليئ أردن عدم اإلنجاب يف فرتة ما من حياتهن وأراد أزواجهن اإلنجاب



خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة الفصل الرابع: سلطة اتِّ خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة 81الفصل الرابع: سلطة اتِّ 80

خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة العامة والصحة االنجابية سلطة اتِّ خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة العامة والصحة االنجابية سلطة اتِّ

4-4-2  أسباب عدم تنفيذ الرغبات اإلنجابية
          للمشاِركات يف الدراسة 

عىل الرغم من المس���توى العايل لسلطة النساء 
الق���رارات  اتخ���اذ  يف  الدراس���ة  يف  المش���اِركات 
األس���رة،  تنظي���م  وس���ائل  باس���تخدام  المتعلق���ة 
الرغب���ات  بش���أن  األزواج  م���ع  الكب���ري  واالتف���اق 
اإلنجابي���ة )كم���ا ه���و موّض���ح أع���اله(، فإن نس���بة 
كب���رية م���ن النس���اء القليل���ة الاليئ رغب���ن يف أي 
وق���ت م���ن حياتهن يف إنجاب أطف���ال، ولم يرغب 
أزواجه���ن يف ذلك، ٌأجرِبن عىل عدم اإلنجاب يف 

ذلك الوقت )جدول 4-8 وشكل 17-4(.

نحو 5 من كل 10من النس���اء )46%( ممن رغبن يف 
اإلنج���اب ول���م ينّف���ذن رغباتهن يف اإلنج���اب )لم 
ينجب���ن(، أجربهن أزواجهن ع���ن طريق الضغط أو 
العن���ف )م���ن خالل الض���رب أو التهدي���د بالطالق( 
ع���ىل عدم اإلنجاب يف ذلك الوقت، وتعّرض نحو 
2% للضغ���ط م���ن أهل الزوج، ونح���و 6% و14% عىل 
التوايل لم ُيحققن رغباتهن يف اإلنجاب ألسباب 
تتعل���ق باإلعاقة، ولمش���كالت صحية، وذكر نحو 

32% م���ن النس���اء أس���باًبا تتعل���ق بالخصوب���ة: نحو 
24% لم يحملن، و8% كن يعانين من العقم.

وع���ىل النقيض، كان رضا ال���زوج الدافع الرئييس 
)بنس���بة 61%( لإلنجاب بين النساء الاليئ لم يكن 
يرغب���ن يف إنج���اب أطف���ال يف فرتة م���ن حياتهن 
وأزواجه���ن كان���وا يرغب���ون ق���ي اإلنجاب )ش���كل 
الدواف���ع  يف  االختالف���ات  تعك���س  وق���د   ،)18-4
الرئيس���ية بي���ن المجموعتين من النس���اء: النس���اء 
الاليئ رغبن يف اإلنجاب والنساء الاليئ لم يرغبن 
يف اإلنج���اب لع���دم تنفي���ذ رغباته���ن اإلنجابي���ة 
عدم المساواة بين الجنس���ين، واألعراف الخاصة 
بالذكورة السائدة يف المجتمعات الذكورية مثل 

مصر.

وق���د ذك���ر نح���و 12% م���ن النس���اء ال���اليئ ل���م يكن 
يرغب���ن يف اإلنج���اب يف ف���رتة ما م���ن حياتهن أن 
ضغط الزوج أو عنفه كان سبًبا لإلنجاب يف ذلك 
الوقت، ونح���و 2% تعّرضن لضغط من أهل الزوج. 
ذكرت نسبة ملحوظة من النساء الاليئ لم يكّن 
يرغبن يف اإلنجاب )26%( أنها إرادة اهلل أن يحملّن 

رغم عدم رغبتهن يف اإلنجاب يف ذلك الوقت.

شكل 4-17: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ كن يرغبن يف اإلنجاب يف فرتة ما 
من حياتهن ولم ينجبن، تبًعا للسبب الرئييس لعدم اإلنجاب، مصر 2020.

شكل -4 17 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ كن يرغبن يف اإلنجاب يف فرتة ما
ا للسبب الرئييس لعدم اإلنجاب، مصر 2020 . من حياتهن ولم ينجبن، تبعً
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شكل 4-18: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ لم يكن يرغبن يف إنجاب أطفال يف 
فرتة ما من حياتهن وأنجبن، تبًعا للسبب الرئييس لإلنجاب، مصر 2020

شكل -4 18 : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ لم يكن يرغبن يف إنجاب أطفال يف
ا للسبب الرئييس لإلنجاب، مصر 2020 فرتة ما من حياتهن وأنجبن، تبعً
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جدول 4-8: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ اختلفت رغباتهن اإلنجابية يف فرتة 
ما من حياتهن عن رغبات أزواجهن، ولم ُينّفذن رغباتهن حينئذ، تبًعا ألسباب ذلك، مصر 2020

األسباب الرئيسية لعدم اإلنجاب بين النساء 
الاليئ كن يرغبن يف اإلنجاب

نسبة 
النساء

األسباب الرئيسية لإلنجاب بين النساء 
الاليئ لم يكّن يرغبن يف اإلنجاب

نسبة 
النساء

61.1إرضاء الزوج24.1لم تحمل

الضغط والعنف 
)التهديد بالطالق والضرب( من الزوج

46.0
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)التهديد بالطالق والضرب( من الزوج
11.5
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عدد النساء السابق لهن الزواج الاليئ أردن 
اإلنجاب يف فرتة ما من حياتهن ولم ينجبن

87
عدد النساء السابق لهن الزواج الاليئ لم 

يكّن يرغبن يف اإلنجاب يف فرتة ما من 
حياتهن وأنجبن

113

5 - 4 الخالصة 

يتمت���ع معظ���م النس���اء المزتوج���ات حالًي���ا ذوات 
اإلعاقة المستفيدات من برنامج كرامة، بمستوى 
ع���اٍل من س���لطة اتخ���اذ القرارات بش���أن صحتهن 
اإلنجابية، خاصة يف ما يتعلق باستخدام وسائل 
تنظيم األس���رة، فهن إما يتخذن القرار بمفردهن 
وإما باالش���رتاك مع أزواجه���ن، ولم يكن التعرض 
للضغ���ط أو العنف الس���تخدام أو عدم اس���تخدام 
وسائل تنظيم األسرة شائًعا بين المشاِركات يف 
الدراسة. عالوة عىل ذلك، هناك توافق كبري بين 
المشاِركات يف الدراسة وأزواجهن يف ما يتعلق 
برغباته���م اإلنجابي���ة، وهو األمر نفس���ه بالنس���بة 
للنساء بشكل عام عىل المستوى الوطين. ومع 
ذلك، فإن نس���بة عالية من النس���اء القليلة الاليئ 
ك���ن يرغب���ن يف إنج���اب أطف���ال يف ف���رتة م���ا من 
حياتهن، ولكن أزواجهن لم يكونون يرغبون يف 

ضن لإلكراه م���ن الزوج عرب الضغط  اإلنج���اب، تعرَّ
أو العن���ف )الض���رب أو التهدي���د بالط���الق( لع���دم 
تنفي���ذ رغبتهن يف اإلنجاب، ع���ىل النقيض، كان 
رضا الزوج الس���بب الرئييس لإلنجاب بين النس���اء 
ال���اليئ لم يك���ّن يرغب���ن يف اإلنج���اب ولكن كان 
أزواجه���ن يريدون ذلك، وق���د تعكس االختالفات 
م���ن  المجموعتي���ن  بي���ن  الرئيس���ية  الدواف���ع  يف 
اإلنج���اب  يف  رغب���ن  ال���اليئ  النس���اء  النس���اء: 
والنس���اء ال���اليئ ل���م يرغب���ن يف اإلنج���اب لع���دم 
تنفي���ذ رغباته���ن اإلنجابي���ة، ع���دَم المس���اواة بي���ن 
الجنس���ين واألع���راف الخاصة بالذكورة الس���ائدة 

يف المجتمعات الذكورية يف مصر.

يبدو أن قدرة النساء الفقريات ذوات اإلعاقة عىل 
الق���راءة والكتابة فقط له���ا تأثري إيجايب ملحوظ 
يف س���لطتهن ع���ىل اتخ���اذ الق���رارات المتعلق���ة 

برعايتهن الصحية ورعاية صحتهن اإلنجابية..
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تلبية االحتياجات األساسية 

يات  للحياة اليومية، وتحدِّ
التعامل مع اآلخرين 

أو التنقل خارج المزنل

أهــــــــم النتائــــــــج

االنتقال خارج المزنل" أهم ما تحتاج النس���اء ذوات اإلعاقات الحركية أو البصرية 
أو المتع���ّددة لمس���اعدة اآلخري���ن ع���ىل أدائ���ه، و"التواص���ل م���ع اآلخري���ن" الحاجة 
الرئيس���ية ال���يت تعتمد النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية عىل اآلخري���ن يف أدائها 

)أفاد بذلك نحو %93(
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 أهـــم النتائج: 

الخدم���ات المالي���ة والطبي���ة ه���ي الخدم���ات   ●
يف  المش���اِركات  تتلقاه���ا  ال���يت  الرئيس���ية 
مس���ح العن���ف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 
ن���وع  أو  أعماره���ن  ع���ن  النظ���ر  بغ���ّض   ،2020

إعاقتهن. 

نح���و 12% فق���ط م���ن النس���اء ال���اليت ت���رتاوح   ●
أعمارهن بين 18 و19 سنة و8% من النساء يف 
الفئ���ة العمري���ة 20-24 يحصلن ع���ىل خدمات 
تعليمية، وعدد قليل جًدا من النساء، بصرف 
النظر عن أعمارهن، يتلقين تدريبات مهنية، 
ونس���ب ال ت���كاد ُتذكر يحصل���ن عىل خدمات 

ترفيهية ورياضية. 

القط���اع الحك���ويم ه���و المص���در الرئي���يس   ●
لمختلف الخدمات اليت تتلقاها المشاِركات 
يف الدراس���ة، إذ أفاد 94% من النس���اء بأنهن 

يتلّقين خدماتهن من هذا القطاع. 

أن  الدراس���ة  يف  المش���اِركات  غالبي���ة  رأت   ●
الخدم���ات ال���يت يتلقينها ذات نوعي���ة جّيدة، 
بغ���ّض النظ���ر عن ن���وع الخدم���ة أو مصدرها، 
ولكنه���ّن يري���ن أّن الخدم���ات ال���يت يحصل���ن 
عليها من القطاع الحكويم أقل جودة من 
الخدم���ات اليت يقدمه���ا القط���اع الخاص أو 

الجمعيات األهلية. 

نس���بة كب���رية من المش���اِركات يف الدراس���ة   ●
اة )يحتجن إىل الخدمة  لديهن حاجة غري ُملبَّ
المختلف���ة،  وال يحصل���ن عليه���ا( للخدم���ات 
وعىل الرغم من أن غالبيتهن يتلقين خدمات 
مالية وطبية، فإن معظمهن ال تزال لديهن 
���اة إىل ه���ذه الخدم���ات )أف���اد  حاج���ة غ���ري ُملبَّ

بذلك نحو 54% و53% عىل التوايل(.

أف���ادت نس���ب كب���رية م���ن النس���اء دون س���ن   ●
زي���ادة  بحاجته���ن إىل  والثالثي���ن  الخامس���ة 
نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظائف 
والحص���ول ع���ىل تدريب���ات مهني���ة وخدمات 

اجتماعية.

النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركي���ة أو البصرية   ●
أو المتع���ددة أكر احتمااًل من النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية أّن تك���ون لديه���ّن حاجة 
���اة لخدمات طبي���ة ومالي���ة، وكذلك  غ���ري ُملبَّ
الحكومي���ة  المراف���ق  يف  مالئم���ة  ترتيب���ات 
ولتفعي���ل  العام���ة  واألماك���ن  والخاص���ة 
اس���تخدام المقاعد المخصصة لكبار الس���ن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل 

العام.

النساء ذوات اإلعاقة السمعية أكر احتمااًل   ●
اة بالنس���بة  أّن تك���ون لديه���ّن حاج���ة غ���ري ُملبَّ
لألجهزة/األدوات المس���اعدة )38%(، والدعم 
المايل لهذه األجه���زة )17%(، وخدمات أخرى 
مث���ل التدريب المهين وف���رص العمل )%32(، 
والخدم���ات االجتماعية )32%(، وزيادة نس���بة 
األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظائف )%31(.

تحتاج الغالبية العظمى من المشاركات ىف   ●
الدراسة إىل المساعدة من اآلخرين يف تلبية 
االحتياجات األساس���ية للحياة اليومية )%80( 

بغّض النظر عن عمر المرأة أو نوع إعاقتها. 

تحت���اج  م���ا  أه���م  الم���زنل"  خ���ارج  االنتق���ال   ●
النس���اء ذوات اإلعاق���ات الحركية أو البصرية 
أو المتع���ّددة لمس���اعدة اآلخري���ن عىل أدائه، 
و"التواص���ل م���ع اآلخرين" الحاجة الرئيس���ية 
اليت تعتمد النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية 
ع���ىل اآلخري���ن يف أدائه���ا )أف���اد بذل���ك نح���و 

.)%93
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تقريًب���ا كل أو الغالبية العظمى من النس���اء   ●

ال���اليت يحتج���ن إىل المس���اعدة ع���ىل تلبي���ة 
اليومي���ة،  للحي���اة  األساس���ية  االحتياج���ات 

يحصلن عليها من ُأسرهّن.

يواجه معظم النساء مشكالت يف التعامل   ●

مع اآلخري���ن أو التحرك خ���ارج المزنل )%57(، 
وال س���ّيما ذوات اإلعاق���ة الس���معية وذوات 
اإلعاق���ات المتع���ددة ، 81% من النس���اء ذوات 
اإلعاق���ات المتع���ددة يواجه���ن صعوبة يف " 
االنتقال خارج المزنل ، 78% من النساء ذوات 
اإلعاق���ات الس���معية يواجه���ن صعوبة يف" 

التواصل مع اآلخرين وافاد 93% من النس���اء 
ذوات اإلعاقات الس���معية و23% من النس���اء 
ذوات اإلعاقات الجس���دية إنه���ن احتجن إىل 

المساعدة. 

المش���كلة الرئيس���ية اليت تواجهها النس���اء   ●
أو  البصري���ة  أو  الحركي���ة  اإلعاق���ات  ذوات 
المتعددة هي عدم توافر أو غياب ُمرافق يف 
بعض األحي���ان لمصاحبتهن خ���الل التحرك 
خارج المزنل، يف حين أن عدم توافر أو غياب 
مرتجم لغة اإلش���ارة يف بعض األحيان هي 
المش���كلة الرئيس���ية بالنس���بة للنس���اء ذوات 

اإلعاقة السمعية

وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك 
الدويل 2011، عديٌد من األشخاص ذوي اإلعاقة ال 
يحصل���ون ع���ىل ف���رص متس���اوية للحص���ول عىل 
الرعاي���ة الصحي���ة والتعلي���م وف���رص العم���ل، وال 
باإلعاق���ة  المتعلق���ة  الخدم���ات  ع���ىل  يحصل���ون 
ال���يت يحتاج���ون إليه���ا. وعالوة عىل ذل���ك، يواجه 
األش���خاص ذوو اإلعاق���ة مجموع���ة م���ن العوائق 
يف حياته���م اليومي���ة، ويحت���اج كث���ري منه���م إىل 
مس���اعدة اآلخرين عىل أداء أنش���طتهم اليومية، 
ويؤدي حج���ب الوصول إىل الخدمات األساس���ية 
والمس���اعدة الالزم���ة إىل إضافة ش���رائح متعددة 
م���ن التميز والتهميش لهؤالء األش���خاص، مما 

قد يزيد بدوره من تعّرضهم للعنف.

وم���ن هذا المنظ���ور، يدرس هذا الفص���ل إمكانية 
وصول النساء ذوات اإلعاقة )الاليت شاركن يف 
مس���ح العن���ف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة ع���ام 2020( 
إىل مختل���ف الخدم���ات، بم���ا يف ذل���ك الخدم���ات 
ال���يت يتلقينه���ا، ومص���در الخدم���ة، وآرائه���ن يف 
عليه���ا،  يحصل���ن  ال���يت  الخدم���ات  نوعي���ة  ج���ودة 

اة.  واحتياجاتهن غري الُملبَّ

ويبح���ث ه���ذا الفص���ل أيًض���ا إىل أي م���دى تحت���اج 
النس���اء ذوات اإلعاقة إىل مساعدة اآلخرين عىل 

تلبي���ة االحتياج���ات األساس���ية للحي���اة اليومي���ة، 
إىل  يحتج���ن  ال���يت  اليومي���ة  األنش���طة  وأن���واع 
المس���اعدة فيها، وَمْن يقّدم المس���اعدة الالزمة، 
وأخ���رًيا، يس���تعرض ه���ذا الفص���ل التحدي���ات اليت 
حياته���ّن  يف  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  تواجهه���ا 
اليومي���ة، ومن المرّج���ح أن يكون عمر المرأة ونوع 
إعاقته���ا عاملي���ن مهمي���ن لن���وع الخدم���ات ال���يت 
���اة، والدع���م ال���الزم  تتلّقاه���ا، وحاجته���ا غ���ري الُملبَّ
يف حياتها اليومية، ولذل���ك، ُيؤخذ بعين االعتبار 
ه���ذان العامالن يف تحليل البيانات المقدمة يف 

هذا الفصل.

وستس���اعد المعلوم���ات ال���واردة يف ه���ذا الفصل 
ع���ىل تحديد مجاالت التدّخ���الت المحتملة لتلبية 
احتياج���ات النس���اء ذوات اإلعاق���ة. وع���الوة ع���ىل 
ذلك، فإن المعلومات المتعّلقة بمساعدة النساء 
ذوات اإلعاق���ة يف تلبي���ة االحتياجات األساس���ية 
يف  المس���اعدة  م  ُمق���دِّ ون���وع  اليومي���ة  للحي���اة 
ه���ذا الفص���ل له���ا أهمية خاص���ة، إذ تس���اعد هذه 
المعلومات عىل فهم الديناميكيات داخل أس���رة 
الم���رأة ذات اإلعاق���ة ودراس���ة آثاره���ا يف تع���ّرض 

المرأة للعنف يف الفصول الالحقة.

اة واالحتياجات  5 - 1 الخدمات الُمتلقَّ
اة          غري الُملبَّ

 س���أل مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة عام 
2020 النس���اء ال���اليت ُأجري���ت معه���ن المقاب���الت، 
أو مس���اعدات  يتلّقي���ن أي خدم���ات  إذا ك���ّن  عم���ا 
م���ن القطاع الحك���ويم أو الخ���اص أو الجمعيات 
األهلية، وُسئلت َمن َأَجبن بأنهن يتلّقين خدمات، 
ع���ن ن���وع الخدمة ال���يت يحصلن عليه���ا  والمصدر 
ال���ذي يحصل���ن منه عليها، كما ُطِلب من النس���اء 
أن ُيعِرب���ن عن آرائهّن يف جودة نوعية كل خدمة 
يحصلن عليها من كل مصدر )القطاع الحكويم 
والخاص والجمعيات األهلية( هل هي ممتازة أم 
جيدة أم س���يئة، ثم ُس���ئلت النساء عن الخدمة )أو 
الخدم���ات( ال���يت يحتجن إليها ولك���ن لم يحصلن 

اة(. عليها )الحاجة غري الُملبَّ

5-1-1 أنواع الخدمات الُمتلقاة 

ح المعلوم���ات الواردة يف جدول 5-1 أن نحو  توضِّ
83% م���ن النس���اء يتلقي���ّن خدم���ات أومس���اعدات  
م���ن القطاع الحك���ويم أو الخ���اص أو الجمعيات 
والطبي���ة  المالي���ة  والمس���اعدات  األهلي���ة، 
عليه���ا  تحص���ل  ال���يت  الرئيس���ية  الخدم���ات  ه���ي 

المش���اِركات يف الدراس���ة )شـــكل 5-1(. وبم���ا أن 
جميع المش���اِركات يف الدراسة من المستفيدين 
من برنامج كرام���ة )أي أولئك الاليت يتلقين دعم 
الضم���ان االجتماع���ي م���ن برنام���ج كرام���ة(، كان 
م���ن المتوّق���ع أن تذك���ر جميعه���ّن أنه���ّن يحصلن 
ع���ىل مس���اعدات مالي���ة )دع���م كرام���ة للضم���ان 
االجتماع���ي، ويمك���ن كذل���ك عىل س���بيل المثال 
قروض/من���ح، وغريه���ا م���ن أش���كال المس���اعدات 
المالي���ة م���ن برامج/منظم���ات أخ���رى(، وم���ن ث���مَّ 
كان م���ن المف���رتض أن جمي���ع المش���اركات يف 
الدراس���ة يذكرن حصولهن عىل األقل عىل دعم 
الضم���ان االجتماعي من برنام���ج كرامة، غري أن 8 
نس���اء فق���ط من بين كل 10 نس���اء ذك���رن تلقيهّن 
يذك���رن  ل���م  ال���اليت  النس���اء  مالي���ة،  مس���اعدات 
تلقيهن خدمات مالية ربما ال يس���تطعن الذهاب 
بأنفسهن للحصول عىل الخدمة بسبب صعوبة 
ضن شخًصا آخر  انتقالهن إىل خارج المزنل، وُيفوِّ
للحص���ول ع���ىل مس���تحقاتهّن، وم���ن ث���مَّ ربما لم 
يعتربن أنفسهّن يتلقين هذه الخدمات)1(، وعالوة 
دن  ع���ىل ذل���ك، ق���د يك���ون بعض النس���اء ق���د تعمَّ
ع���دم ذك���ر تلقيه���ّن خدم���ات مالي���ة العتقاده���ّن 
أنه���ّن بذل���ك يمكنه���ّن الحص���ول ع���ىل مزي���د من 

المساعدات المالية. 

)1(  وفًقا لما أدىل به مسؤول بوزارة التضامن االجتماعي، المستفيدون من برنامج كرامة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فأكر، يذهبون إىل مكتب الربيد ويقدمون بطاقتهم 
الشخصية وبطاقة ُمستَلمة من وزارة التضامن االجتماعي، للحصول عىل مستحقاتهم المالية، والذين ال يتمكنون من الذهاب إىل مكتب الربيد بسبب اإلعاقة الشديدة، 

د هذا التفويض كل ثالثة أشهر ضون شخًصا ما للحصول عىل مستحقاتهم المالية، وُيجدَّ يفوِّ
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

ويتلق���ى م���ا يزيد قلي���اًل عىل ثل���ي النس���اء )%67( 
خدمات طبية )مثل الفحوص الطبية، االختبارات 
المعملية، األش���عة، العملي���ات الجراحية، العالج 
تأهي���ل  إع���ادة  التخاط���ب،  جلس���ات  الطبيع���ي، 
الس���مع(، ويتلق���ى نح���و 10% م���ن النس���اء خدم���ات 
���ى  تتعل���ق باألجه���زة/األدوات المس���اعدة، وتتلقَّ
نس���بة مماثل���ة خدم���ات اجتماعية )مث���ل بطاقات 
اإلعاقة للمس���ارح والنوادي وغريها من الوسائل 

الرتفيهية(. 

وكما ه���و متوّقع، يزداد الحص���ول عىل الخدمات 
الطبي���ة مع زي���ادة عمر المرأة )جدول 5-1( بس���بب 
زي���ادة احتمال اإلصابة باألمراض مع زيادة العمر، 

ولكن عىل النقيض، النساء الاليئ تبلغ أعمارهن 

45 س���نة فأكر، وال سّيما الاليت ترتاوح أعمارهن 

بين 55 و59 سنة، أقل احتمااًل من النساء األصغر 

س���ًنا أن ُيدلين بتلقيهن خدمات مالية، وقد يؤكد 

ض���ن  ُيفوِّ العم���ر  يف  الكب���ريات  النس���اء  أن  ذل���ك 

ش���خًصا ما للحصول عىل مس���تحقاتهن المالية، 

ومن ثمَّ لم يذكرن تلقيهن خدمات مالية. 

وربما تكون النس���اء األكرب س���ًنا أك���ر احتمااًل أن 

���دن ع���دم ذك���ر حصوله���ن عىل دع���م مايل،  يتعمَّ

العتقاده���ّن أنه���ّن بذلك يمك���ن أن يحصلن عىل 

مزيد من المساعدات المالية.

جدول 5-1: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا لما إذا كنَّ يتلقين خدمات من القطاع الحكويم 
أو الخاص أو الجمعيات األهلية، ونسبة النساء الاليت يحصلن عىل خدمات حسب نوع الخدمات 

اليت يحصلن عليها، وفًقا لعمر المرأة، مصر 2020.

تلقي النساء 
لخدمات / أنواع 
الخدمات اليت 
يحصلن عليها

اإلجمايلنسبة النساء

19 - 1824 - 2029 - 2534 - 3039 - 3544 - 4049 - 4554 - 5059 - 55+60

النساء يتلقين خدمات من القطاع الحكويم أو الخاص أو الجمعيات األهلية

86,286,185,483,583,381,281,580,678,485,383,1نعم

13,813,914,616,516,718,818,519,421,614,716,9ال

اإلجمايل
%100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0

2326496237757735795085005144635616عدد النساء

نوع الخدمات اليت يحصلن عليها1

55,063,063,267,564,164,571,772,771,271,466,6خدمات طبية

أجهزة أو أدوات 
15,513,111,78,26,58,310,18,97,211,69,7مساعدة

11,58,15,33,41,20,61,20,50,70,03,0خدمات تعليمية

1,02,33,02,21,41,11,20,50,20,01,4تدريبات مهنية 

خدمات 
17,013,214,39,09,39,88,07,47,77,810,1اجتماعية

82,080,981,281,981,281,578,778,973,479,280,1خدمات مالية

خدمات ترفيهية 
1,00,40,40,50,20,00,20,00,00,00,2ورياضية

شقق 
لألشخاص ذوي 

اإلعاقة
0,00,20,00,20,00,20,50,00,00,00,1

عدد النساء 
الاليت ذكرن 

تلقيهّن خدمات
2005595326476444704144034033954667

1مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء حصلن عىل أكرث من خدمة.

شكل 5-1: نسبة النساء ، الاليت يتلقين خدمات حسب نوع الخدمات1 اليت يحصلن عليها، مصر 2020.

شكل -5 1: نسبة النساء ، الاليت يتلقين خدمات حسب نوع الخدمات 1 اليت يحصلن عليها، مصر 2020 .
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1 مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء حصلن عىل أكرث من خدمة
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الحص���ول عىل خدم���ات تعليمية )مث���ل االلتحاق 
بالمدارس العام���ة، االلتحاق بالم���دارس الخاصة 
باألش���خاص ذوي اإلعاقة، االلتحاق بالجامعات/

المعاه���د العليا، الدراس���ات العلي���ا، حضور فصول 
مح���و األمية( وخدم���ات اجتماعية )مث���ل بطاقات 
اإلعاقة للمس���ارح والنوادي وغريها من الوسائل 
الرتفيهية( أعىل بين النس���اء األصغر سًنا، ولكن 
يلتح���ق  المث���ال،  س���بيل  فع���ىل  قليل���ة،  النس���ب 
 %12 نح���و  التعليمي���ة  الربام���ج  أو  بالمؤسس���ات 
فق���ط من النس���اء الاليئ ت���رتاوح أعمارهن بين 18 
و19 س���نة و8% م���ن النس���اء يف الفئ���ة العمرية 20 
- 24 س���نة. وتعك���س هذه النتيج���ة باإلضافة إىل 
مع���دل األمي���ة البالغ 53% )كما هـــو ُموّضح يف 
الفصـــل 3( انخف���اض قيم���ة تعليم النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة وال س���ّيما الفق���ريات منه���ّن، وذكر عدٌد 
قلي���ٌل جًدا من النس���اء تلقيه���ّن تدريب���ات مهنية، 
وتتلقى نس���ب ضئيلة خدمات ترفيهية ورياضية، 
وصعوب���ة  قيم���ة  انخف���اض  أيًض���ا  يعك���س  مم���ا 

وصول النساء ذوات اإلعاقة إىل هذه الخدمات.

وبالنظ���ر إىل ن���وع اإلعاق���ة ل���دى الم���رأة )ج���دول 
5-2(، ف���إن احتم���ال حصول النس���اء ذوات اإلعاقة 
الس���معية ع���ىل خدم���ات طبي���ة أق���ل بكث���ري م���ن 
احتمال حصول النس���اء ذوات األنواع األخرى من 
اإلعاق���ات عىل هذه الخدم���ات، فيحصل نحو %60 
من النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية عىل خدمات 
طبي���ة، يف حين أن النس���بة المقارنة بين النس���اء 
ذوات اإلعاق���ات البصري���ة أو المتع���ددة تبل���غ %70. 
وع���ىل النقي���ض، فإن تلّق���ي الخدم���ات التعليمية 
أعىل بكثري بين النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية، 
عنها بين النساء األخريات، إذ يتلقى نحو 12% من 
النساء ذوات اإلعاقة السمعية خدمات تعليمية، 
يف حي���ن تتلق���ى م���ا بي���ن 1-2% م���ن النس���اء ذوات 

األنواع األخرى من اإلعاقات هذه الخدمات. 

وم���ن المتوق���ع ح���دوث ذلك بس���بب ترّكز النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة الس���معية يف أعم���ار أصغ���ر م���ن 

النس���اء األخري���ات )كمـــا يتضـــح مـــن الفصـــل 3(. 
وم���ن ثمَّ فإنه م���ن المفرتض أن تك���ون ظروفهن 
يكمل���ن  زل���ن  م���ا  وبعضه���ن  أفض���ل  الصحي���ة 
تعليمهّن، ويمكن أيًضا أن ُيعزى انخفاض نس���بة 
أف���دن  ال���اليت  الس���معية  النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
بتلقيه���ّن خدم���ات طبي���ة إىل أن ضع���ف الس���مع 
ع���ادة ما يك���ون مس���تقًرا وال يحت���اج إىل تدخالت 
طبية معينة، باس���تثناء الُمِعينات السمعية، كما 
أّنه���ن قد ال يذهبن للحص���ول عىل خدمات طبية 
ألنه���ّن غالًبا يحتجن إىل أن يكون معهّن مرتجم 
لغة إش���ارة يمكن أال يتوافر بسهولة، وقد يكون 
لديه���ّن أيًض���ا قلق من انته���اك خصوصيتهن يف 

وجود مرتجم لغة اإلشارة. 

وعىل العكس من ذلك، فإن ارتفاع نسب النساء 
ذوات اإلعاق���ات الحركية أو البصرية أو المتعددة 
ال���اليت يتلقي���ن خدمات طبي���ة ربما يرج���ع إىل أن 
اإلعاقة لدى أعىل نسبة من هؤالء النساء حدثت 
يف أعم���ار أكرب )كما يتضـــح من الفصل 3(، وهو 
ما يكون غالًبا قد نتج من اإلصابة بأمراض معينة 
مث���ل الس���كتة الدماغي���ة أو الته���اب المفاصل أو 
الس���كري اليت تحتاج إىل أدوية منتظمة ورعاية 
صحية، هؤالء النس���اء ربما يكّن بحاجة أيًضا إىل 
قة باإلعاق���ة، مثل العالج  دة متعلِّ تدخالت ُمح���دَّ
الطبيع���ي وع���الج اعت���الل الش���بكية الس���كري، 
وع���الوة ع���ىل ذل���ك، ف���إن النس���اء ذوات اإلعاقات 
المتعددة أعمارهّن أكرب من النساء ذوات األنواع 
األخ���رى من اإلعاقات )كما يتضح يف الفصل 3( 

وهو ما قد يرتبط بظهور أمراض أخرى أيًضا. 

 وتش���ري المعلوم���ات ال���واردة يف جـــدول 5-2 إىل 
أن النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية أكر احتمااًل 
لطل���ب الخدم���ات ذات الصلة باألجه���زة /األدوات 
المس���اعدة )16%(، والخدم���ات االجتماعي���ة )%13(، 

والخدمات الرتفيهية والرياضية.

اة 5-1-2 مصدر ونوعية الخدمات الُمتلقَّ

ضح من شكل 5-2، القطاع الحكويم هو  كما يتَّ
المصدر الرئييس لمختلف الخدمات اليت تحصل 
عليها المش���اركات يف الدراسة، إذ أفاد نحو %94 
بأنه���ن يتلقين خدماتهن من ه���ذا القطاع، وهذا 

أمر متوّقع ألن القطاع الحكويم المصدر األكر 

يس���ًرا للفقراء )إذ إنه األقل تكلفًة(، ويحصل ثلث 

النس���اء عىل خدماتهن م���ن القطاع الخاص، يف 

حي���ن أن 5% فق���ط يحصل���ن ع���ىل خدماته���ن من 

الجمعيات األهلية.

جدول 5-2: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا لما إذا كّن يتلقين خدمات من القطاع الحكويم 
أو الخاص أو الجمعيات األهلية، ونسبة النساء الاليت يحصلن عىل خدمات، 
حسب نوع الخدمات اليت يحصلن عليها، وفًقا لنوع إعاقة المرأة، مصر 2020.

تلقي النساء لخدمات / 
أنواع الخدمات اليت يحصلن عليها

اإلجمايلنوع اإلعاقة

متعددةبصريةسمعيةحركية

النساء يتلقين خدمات من القطاع الحكويم أو الخاص أو الجمعيات األهلية

83,781,682,284,183,1نعم

16,318,417,815,916,9ال

اإلجمايل

%100,0100,0100,0100,0100,0

332364113942585616عدد النساء

نوع الخدمات اليت يحصلن عليها1

66,259,870,270,066,6خدمات طبية

9,616,46,810,69,7أجهزة أو أدوات مساعدة

1,911,72,01,43,0خدمات تعليمية

1,71,31,00,01,4تدريب مهين

9,813,49,112,410,1خدمات اجتماعية

80,881,678,574,780,1خدمات مالية

0,11,30,00,50,2خدمات ترفيهية ورياضية

0,10,00,20,00,1شقق لألشخاص ذوي اإلعاقة

114652327812174667عدد النساء الاليت ذكرن تلقيهن خدمات

1مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء حصلن عىل أكرث من خدمة.
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

شكل 5-2: نسبة النساء ، الاليت ذكرن تلقيهن خدمات، 
حسب نوع المصدر الذي يقدم الخدمة1، مصر 2020

شكل -5 2: نسبة النساء ، الاليت ذكرن تلقيهن خدمات،
حسب نوع المصدر الذي يقدم الخدمة 1، مصر 2
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1مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء حصلن عىل أكرث من خدمة

رأت غالبية المش���اركات يف الدراسة أن الخدمات 
ال���يت يتلقينها ذات نوعي���ة جّيدة بغّض النظر عن 
نوع الخدم���ة أو مصدرها )جـــدول 5-3(، ولكنهن 
يعتق���دن أّن الخدم���ات ال���يت يحصل���ن عليه���ا م���ن 
القطاع الحك���ويم أقل جودة من الخدمات اليت 
يقدمه���ا القطاع الخ���اص أو الجمعي���ات األهلية، 
فعىل س���بيل المثال، يف حين أفاد 97% و91% من 
النس���اء الاليت يتلقي���ن خدمات طبية من القطاع 
الخ���اص أو الجمعي���ات األهلي���ة عىل الت���وايل بأن 
الخدم���ات ال���يت يتلقينه���ا ممت���ازة أو جي���دة، ف���إن 
81% فق���ط ممن يحصلن عىل نفس الخدمات من 
القطاع الحكويم أفدن بذلك، وبالمثل، فإن نحو 
93% و85% م���ن النس���اء ال���اليئ يتلقي���ن خدم���ات 

مالي���ة من القطاع الخ���اص أو الجمعيات األهلية 
م���ن نوعية ه���ذه الخدمات عىل  ع���ىل الت���وايل، قيَّ
أنه���ا ممت���ازة أو جّي���دة مقارن���ة بنس���بة 76% لم���ن 

يحصلن عليها من القطاع الحكويم.

ويف م���ا يتعل���ق بنوعي���ة مختلف أن���واع الخدمات، 
رأت المش���اركات يف الدراس���ة أن نوعية الخدمات 
الطبي���ة ال���يت تتلقاه���ا م���ن أي مص���در أفضل من 
الخدم���ات األخ���رى، غ���ري أن نس���ًبا ملحوظ���ة م���ن 
النس���اء ال���اليئ يتلقي���ن خدمات طبي���ة أو خدمات 
أخرى من القطاع الحكويم قّيمن هذه الخدمات 
ع���ىل أنه���ا ذات نوعية س���يئة، فقد رأى م���ا بين 19 
و27% من النس���اء الاليئ يتلقين خدمات مختلفة 

من القطاع الحكويم أن هذه الخدمات سيئة.

جدول 5-3: نسبة النساء ، الاليت أفدن بتلقيهن خدمات من القطاع الحكويم أو الخاص 
أو الجمعيات األهلية، حسب تقييمهن لنوعية الخدمات اليت يحصلن عليها، 

وفًقا لنوع المصدر الذي يقدم الخدمة، مصر 2020.

اة/ نوع المصدر الذي يقدم الخدمة الُمتلقَّ
تقييم جودة الخدمة

اة نوع الخدمة الُمتلقَّ

خدمات 
طبية

أجهزة/
أدوات 

مساعدة

خدمات 
تعليمية

خدمات 
اجتماعية

خدمات 
مالية

أخرى

القطاع الحكويم

14,717,725,415,814,823,3ممتازة

66,255,655,462,961,654,8جيدة

19,126,719,221,323,721,9سيئة

اإلجمايل

%100,0100,0100,0100,0100,0100,0

ع���دد الحاالت الاليت ذك���رن تلقيهن الخدمة 
من القطاع الحكويم 1 

2583243130418357973

الجمعيات األهلية

*26,218,6*24,022,8ممتازة

*60,766,3*66,763,2جيدة

*13,115,1*9,314,0سيئة

اإلجمايل

%100,0100,0100,0
100,0100,0100,0

ع���دد الحاالت الاليت ذك���رن تلقيهن الخدمة 
من جمعية أهيل1  

75571361869

القطاع الخاص

*27,1)39,6(*42,134,5ممتازة

*66,1)47,9(*55,056,6جيدة

*6,8)12,5(*2,98,8سيئة

اإلجمايل

%100,0100,0100,0100,0100,0100,0

ع���دد الحاالت الاليت ذك���رن تلقيهن الخدمة 
من القطاع الخاص1  

134724918482959

مالحظة: تشر العالمة النجمية إىل أن الرقم يستند إىل أقل من 25 حالة ومن ثمَّ ُحذفت النسب، وتستند األرقام بين قوسين إىل 25-49 حالة.

1 إجمايل عدد الحالت يختلف عن عدد النساء المشاركات يف الدراسة، إذ أفاد بعض النساء بأنهن تلقين أكرث من خدمة من أكرث من مصدر.
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

اة للخدمات 5-1-3 الحاجة غري الُملبَّ
نس���بة كبرية من المشاركات يف الدراسة لديهن 
���اة إىل خدم���ات مختلف���ة )يحتجن  حاج���ة غ���ري ُملبَّ
إىل الخدم���ة ولكن ال يحصلن عليها(، وال س���ّيما 
الخدم���ات المالي���ة والطبي���ة )جـــدول 5-4(، فعىل 
الرغم أن أعىل نس���ب من النساء أفدن بحصولهن 
ع���ىل خدم���ات مالي���ة وطبي���ة ) 80% و 67% ع���ىل 

الت���وايل (كم���ا اّتضح س���الًفا، فإن معظم النس���اء 
���اة لهذه الخدمات،  م���ا زال���ت لديهن حاجة غري ُملبَّ
فكم���ا يظهر من البيانات ال���واردة يف جدول 4-5، 
ذكر نحو 54% من المش���اِركات يف الدراسة أنهّن 
بحاج���ة إىل خدم���ات مالي���ة، لكنه���ن ل���م يحصلن 
عليها، وأدلت نس���بة مماثلة تقريًبا بحاجتهّن غري 

اة إىل الخدمات الطبية )%53(. الُملبَّ

اة لمختلف الخدمات1،  جدول 5-4: نسبة النساء ، حسب حاجتهن غري الُملبَّ
وفًقا لعمر المرأة، مصر 2020.

نوع الخدمات1 اليت 
تحتاج إليها النساء وال 

يحصلن عليها
اإلجمايلعمر المرأة

19 - 1824 - 2029 - 2534 - 3039 - 3544 - 4049 - 4554 - 5059 - 55+60

51,749,246,449,848,853,455,557,258,659,852,5خدمات طبية

24,623,022,223,522,020,222,019,620,425,722,2أجهزة/أدوات مساعدة

13,87,77,77,15,74,54,12,21,21,55,3خدمات تعليمية

تدريبات مهنية / 
توظيف

 
23,728,823,423,018,611,98,53,00,81,315,1

27,222,821,220,919,814,918,716,612,610,618,4خدمات اجتماعية

44,847,148,253,253,457,059,359,662,654,954,1خدمات مالية

خدمات ترفيهية 
9,54,85,63,02,70,71,81,40,20,22,7ورياضية

زيادة نسبة األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف 

الوظائف
32,831,728,724,821,116,812,27,45,14,518,9

تجهز أماكن خاصة 
لألشخاص ذوي 

اإلعاقة يف المرافق 
الحكومية والخاصة 

إلنهاء إجراءات 
تعامالتهم دون تعب

17,714,014,013,414,412,616,916,217,915,114,9

تفعيل استخدام 
المقاعد المخصصة 

لكبار السن 
واألشخاص ذوي 

اإلعاقة يف وسائل 
النقل العام

9,5 8,810,88,311,17,811,413,614,813,610,8

تجهز الطرقات 
والشوارع والمباين 
والمراحيض العامة 
والحدائق وما شابه 

لتسهيل الحركة

14,2 12,811,211,612,811,716,114,413,414,513,1

وضع تنبيهات صوتية 
ومرئية عىل إشارات 
المرور وأماكن عبور 

المشاة لتساعد 
الُمعاقين بصرًيا 

وسمعًيا يف أثناء 
العبور

11,68,28,58,38,06,48,35,66,46,07,6

توفري الدعم المادي 
لألجهزة والُمِعينات 
الخاصة باألشخاص 

ذوي اإلعاقة

16,815,316,714,712,713,113,613,611,911,013,9

5,67,46,94,97,58,56,546,24,86,3أخرى

5,25,57,25,96,35,44,96,45,17,36,0ال أحتاج إىل خدمة

1,31,82,11,81,61,41,62,21,81,91,8ال أعرف

2326496237757735795085005144635616عدد النساء

1مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء لديهّن حاجة غر ملباة ألكرث من خدمة. 

الحاج���ة  ���ت  احتلَّ األخ���رى،  الخدم���ات  بي���ن  وم���ن 
باألجه���زة/األدوات  الصل���ة  ذات  الخدم���ات  إىل 
زي���ادة  تليه���ا   ،)%22( األوىل  المرتب���ة  المس���اعدة 
نس���بة األش���خاص ذوي اإلعاق���ة يف الوظائ���ف 
)19%( والحاج���ة إىل الخدم���ات االجتماعي���ة مث���ل 
بطاقات اإلعاقة للمس���ارح والن���وادي وغريها من 
الوس���ائل الرتفيهي���ة )18%(. وكش���ف نحو 15% من 
���اة إىل التدري���ب  النس���اء ع���ن حاجته���ن غ���ري الُملبَّ
المه���ين وف���رص العم���ل، وتحت���اج نس���بة مماثلة 
)قراب���ة 15%( إىل إعداد أماكن خاصة يف المرافق 
الحكومي���ة والخاص���ة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة 
إلنه���اء إج���راءات تعامالته���م دون تع���ب، ويحتاج 
لألجه���زة/األدوات  م���ايل  دع���م  إىل   %14 نح���و 
المس���اعدة، وأش���ار م���ا يق���رب م���ن 11% إىل الحاجة 
إىل تفعيل اس���تخدام المقاعد المخصصة لكبار 
وس���ائل  يف  اإلعاق���ة  ذوي  واألش���خاص  الس���ن 
النق���ل الع���ام، وكش���ف 13% ع���ن حاجته���ن إىل 

تجهز الطرقات والش���وارع والمباين والمراحيض 
العامة والحدائق وما شابه، لتسهيل التنقل.

وفًق���ا   4-5 ج���دول  يف  ال���واردة  البيان���ات  وتش���ري 
لعمر الم���رأة إىل أّن الحاجة إىل الخدمات المالية 
والطبية ع���ىل رأس أولويات النس���اء يف مختلف 
الفئات العمرية، ولكن الطلب عىل هذه الخدمات 
أك���ر ش���يوًعا بين النس���اء البالغ���ات م���ن العمر 40 
سنة فأكر، ويختلف ترتيب أولوليات الحاجة إىل 
الخدمات األخرى ع���رب الفئات العمرية المختلفة، 
فجاءت الحاجة إىل "زيادة نسبة األشخاص ذوي 
اإلعاقة يف الوظائف" يف المرتبة الثالثة للنساء 
دون س���ن الخامسة والثالثين، إذ أعرب ما بين ربع 

وثلث النساء عن حاجتهن إىل هذه الخدمة. 
وأف���ادت نس���ب كبرية أيًضا من النس���اء دون س���ن 
���اة إىل  الخامس���ة والثالثي���ن بحاجته���ّن غ���ري الُملبَّ
التدري���ب المه���ين وف���رص عم���ل، وإىل الخدم���ات 
للمس���ارح  )مث���ل بطاق���ات اإلعاق���ة  االجتماعي���ة 
الرتفيهي���ة(.  الوس���ائل  م���ن  وغريه���ا  والن���وادي 
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

عاًم���ا   50 العم���ر  م���ن  البالغ���ات  النس���اء  وكان���ت 
فأكر، أكر احتياًجا من النس���اء األصغر س���ًنا إىل 
"تفعي���ل اس���تخدام المقاع���د المخصص���ة لكب���ار 
وس���ائل  يف  اإلعاق���ة  ذوي  واألش���خاص  الس���ن 
نم���ط  وج���ود  يالح���ظ  ال  ولك���ن  الع���ام"،  النق���ل 
اة إىل األجهزة/األدوات  واضح للحاجة غ���ري الُملبَّ

المساعدة حسب عمر المرأة.
اة  كما ُيالحظ من جدول 5-5، أّن الحاجة غري الُملبَّ
ش���يوًعا  أك���ر  والمالي���ة  الطبي���ة  الخدم���ات  إىل 
بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركي���ة أو البصرية 
أو اإلعاق���ات المتع���ددة، عنه���ا بي���ن النس���اء ذوات 
المث���ال، يف  الس���معية، فع���ىل س���بيل  اإلعاق���ة 
حي���ن أن 56% م���ن النس���اء ذوات اإلعاقة البصرية، 
و52% من النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركية، و%53 
م���ن النس���اء ذوات اإلعاقات المتع���ددة أعربن عن 
النس���بة  ف���إن  الطبي���ة،  الخدم���ات  إىل  حاجته���ن 
المقارنة بين النساء ذوات اإلعاقة السمعية تبلغ 
45%، ويمك���ن أن ُيع���زى ذلك إىل نفس األس���باب 
المذكورة أعاله بالنس���بة للبيانات يف اس���تخدام 

الخدمات الطبية تبًعا لنوع اإلعاقة.
���اة للخدم���ات  تختل���ف كذل���ك الحاج���ة غ���ري الُملبَّ
األخ���رى بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركي���ة أو 
البصري���ة أو اإلعاقات المتعددة عنها بين النس���اء 
ذوات اإلعاقة الس���معية، فالنس���اء الاليت يعانين 
م���ن إعاق���ات حركي���ة أو بصري���ة أو متع���ددة أك���ر 
الس���معية  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن  احتم���ااًل 
ألن يحتج���ن إىل ترتيب���ات مالئم���ة يف المراف���ق 
الحكومي���ة والخاصة واألماك���ن العامة وتفعيل 
الس���ن  لكب���ار  المخصص���ة  المقاع���د  اس���تخدام 

النق���ل  وس���ائل  يف  اإلعاق���ة  ذوي  واألش���خاص 
الع���ام، فع���ىل س���بيل المث���ال، يف حي���ن أش���ارت 
نس���بة ترتاوح بين 13 و16% من هؤالء النس���اء إىل 
حاجته���ن إىل إعداد الممرات والش���وارع والمباين 
والمراحيض العامة والحدائق وما شابه لتسهيل 
التنق���ل، ف���إن ما يق���رب م���ن 6% فقط من النس���اء 

ذوات اإلعاقة السمعية أشرن إىل ذلك. 
وع���ىل النقي���ض م���ن ذل���ك، كان���ت النس���اء ذوات 
النس���اء  م���ن  احتم���ااًل  أك���ر  الس���معية  اإلعاق���ة 
األخري���ات لذك���ر حاجتهن إىل األجه���زة/األدوات 
المس���اعدة )38%( والدعم الم���ايل لهذه األجهزة 
)17%(. كذلك كانت النس���اء ال���اليت لديهن إعاقة 
س���معية أكر احتمااًل بكثري من النساء األخريات 
المرتبط���ة  الخدم���ات  إىل  حاجته���ن  ذك���ر  يف 
بأعمارهن األصغر، مثل الخدمات التعليمية )نحو 
11%(، والتدري���ب المه���ين وف���رص العم���ل )%32(، 
نس���بة  وزي���ادة   ،)%32( االجتماعي���ة  والخدم���ات 
الوظائ���ف )%31(،  األش���خاص ذوي اإلعاق���ة يف 

والخدمات الرتفيهية والرياضية )%8(. 
اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن   %15 نح���و  ويحت���اج 
البصري���ة و14% م���ن ذوات اإلعاق���ة الس���معية إىل 
وضع تنبيهات صوتية ومرئية عىل إشارات المرور 
وأماكن عبور المشاة، للمساعدة يف أثناء العبور، 
وق���د تعك���س ه���ذه النس���ب المنخفض���ة نس���بًيا 
أو  البصري���ة  اإلعاق���ات  النس���اء ذوات  أن معظ���م 
نة الدراس���ة إما أنهن ال يحتجن  الس���معية يف عيِّ
بالفع���ل إىل ه���ذه الخدم���ة وإم���ا أنه���ن ال يعرفن 

عنها، من ثمَّ لم يذكرن حاجتهن إليها.

اة لمختلف الخدمات1،  جدول 5-5: نسبة النساء ، حسب حاجتهن غري الُملبَّ
وفًقا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

استخدام األجهزة المساعدة/ نوع األجهزة 
اإلجمايلنوع اإلعاقةالمساعدة

متعددةبصريةسمعيةحركية

خدمات طبية

52,144,856,052,552,5أجهزة/أدوات مساعدة

20,437,618,422,222,2خدمات تعليمية

4,011,26,35,35,3تدريبات مهنية / توظيف

31,514,615,115,1 12,5خدمات اجتماعية

16,632,316,918,418,4خدمات مالية

54,147,957,154,154,1خدمات ترفيهية ورياضية

2,28,41,92,72,7زيادة نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف الوظائف

تجهز أماكن خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يف المرافق الحكومية والخاصة إلنهاء إجراءات 

تعامالتهم دون تعب
17,131,018,918,918,9

تفعيل استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن 
14,510,518,014,914,9واألشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل العام

تجهز الطرقات والشوارع والمباين والمراحيض 
3,612,910,810,8 11,5العامة والحدائق وما شابه لتسهيل الحركة

وضع تنبيهات صوتية ومرئية عىل إشارات المرور 
وأماكن عبور المشاة لتساعد المعاقين بصرًيا وسمعًيا 

يف أثناء العبور
13,2 5,616,513,113,1

توفري الدعم المادي لألجهزة والمعينات الخاصة 
3,513,714,97,67,6باألشخاص ذوي اإلعاقة

12,416,515,413,913,9أخرى

6,35,65,76,06,0ال أحتاج إىل خدمة

6,13,34,55,45,4ال أعرف

2,00,61,71,81,8عدد النساء

332364113942585616

اة إىل أكرث من خدمة. 1  مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء لديهن حاجة غر ُملبَّ



الفصل الخامس: الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخريين 101الفصل الخامس: الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخريين 100

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

5 - 2 المســـاعدة مـــن األخرييـــن يف تلبيـــة 
االحتياجات األساسية للحياة اليومية 

س���أل مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 
2020 النس���اء الاليت ُأجريت معهّن المقابالت، عما 
إذا ك���نَّ بحاج���ة إىل مس���اعدة من أس���رهن أو من 
خارج األسرة يف أداء أنشطتهن اليومية، وًطلب 
من الاليت أجبن عن الس���ؤال باإليجاب أن يذكرن 
ن���وع األنش���طة ال���يت يحتجن إىل المس���اعدة يف 
أدائه���ا، ث���م ُس���ئلت النس���اء بخصوص كل نش���اط 
ذكرن���ه عم���ا إذا ك���ّن يتلقين المس���اعدة يف أدائه 
من أس���رهن أو من خارج األس���رة أو م���ن كليهما، 

وَمن الشخص الرئييس الذي يقدم المساعدة.

 5-2-1 المســـاعدة مـــن األخريين يف تلبية 
االحتياجات األساسية للحياة اليومية

تشري نتائج المسح الُموضحة يف جدول 5-6 إىل 
أن الغالبي���ة العظمى من المبحوثات يحتجن إىل 
مس���اعدة من اآلخرين يف أداء األنشطة اليومية 
)80%( بصرف النظر عن أعمارهن أو نوع إعاقتهن، 
وال يوجد تقريًبا أي اختالفات بين مختلف الفئات 
م���ا  يف  الخمس���ين  س���ن  دون  للنس���اء  العمري���ة 
المس���اعدة يف األنش���طة  بالحاج���ة إىل  يتعل���ق 
اليومي���ة، لكن ت���زداد الحاجة إىل المس���اعدة بين 
النساء األكرب سًنا، من 79% بين النساء يف الفئة 
العمري���ة 40-49 إىل نح���و 84% للنس���اء يف الفئ���ة 
العمرية 50-59 س���نة وإىل قرابة 89% بين النس���اء 

البالغات من العمر 60 سنة فأكر )شكل 3-5(.

شكل 5-3: نسبة النساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء أنشطتهن اليومية، 
حسب عمر المرأة، مصر 2020.

جدول 5-6: التوزيع النسيب للنساء ، حسب ما إذا كّن بحاجة إىل مساعدة من اآلخرين يف أداء 
أنشطتهن اليومية، وفًقا لعمر المرأة ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

الحاجة إىل المساعدة من اآلخرين عمر المرأة/ نوع اإلعاقة
اإلجمايليف أداء األنشطة اليومية

عدد النساءالنسبةالنعم

عمر المرأة

78,521,5100,01504أقل من 30

39-3077,922,1100,01548

49-4079,120,9100,01087

59-5083,516,5100,01014

6088,811,2100,0463 سنة فأكرث

نوع اإلعاقة

82,317,7100,03323حركية

74,325,7100,0641سمعية

76,823,2100,01394بصرية

87,212,8100,0258متعددة

80,219,8100,05616اإلجمايل

���ح أن تعتم���د النس���اء ذوات اإلعاقات  وم���ن المرجَّ
المتع���ددة ع���ىل اآلخري���ن يف تلبي���ة االحتياجات 
النس���اء  م���ن  أك���ر  اليومي���ة،  للحي���اة  األساس���ية 
ذوات األن���واع األخ���رى من اإلعاق���ات، يف حين أّن 
العك���س صحيح بالنس���بة للنس���اء ذوات اإلعاقة 
الس���معية )ش���كل 5-4(. وم���ن المتوق���ع أّن يعزى 
هذا النمط إىل الرتكيب العمري لهاتين الفئتين 
من النساء، فضاًل عن طبيعة إعاقاتهن، فالنساء 
الس���معية أصغ���ر س���ًنا، وال تح���ّد  ذوات اإلعاق���ة 
طبيعة إعاقتهن من قدرتهن عىل الحركة ألداء 
عديد من األنشطة، ولكن النساء ذوات اإلعاقات 

المتع���ددة أك���رب س���ًنا ويعاني���ن غالًب���ا م���ن إعاقات 
حركي���ة وبصري���ة )كم���ا ه���و ُموض���ح يف الفص���ل 
3( مم���ا يح���ّد م���ن قدرته���ن ع���ىل االعتم���اد ع���ىل 
أنفس���هن لتلبي���ة احتياجاتهن األساس���ية للحياة 
النس���اء ذوات  م���ن  نح���و %87  اليومي���ة، فيحت���اج 
اإلعاق���ات المتع���ددة إىل مس���اعدة م���ن اآلخري���ن 
يف أداء األنشطة اليومية، يف حين تبلغ النسبة 
المماثل���ة بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الس���معية 
74%، وت���أىت النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركي���ة يف 

المرتبة الثانية بنسبة %82.
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

                     شكل 5-4: نسبة النساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء أنشطتهن اليومية، 
حسب نوع اإلعاقة، مصر 2020.

شكل -5 4: نسبة النساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء أنشطتهن اليومية،
حسب نوع اإلعاقة، مصر 2020 .
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إعاقة جسدية

74.3

إعاقة سمعية

76.8

إعاقة بصرية

87.2

إعاقات متعددة

تحتـــاج  الـــيت  اليوميـــة  األنشـــطة   2-2-5
المرأة إىل مساعدة اآلخرين يف أدائها

التنق���ل خ���ارج المزنل هو النش���اط الرئييس الذي 
تحت���اج المش���اِركات يف الدراس���ة إىل مس���اعدة 
اآلخري���ن في���ه، إذ ذكرت���ه 80% م���ن النس���اء الاليت 
لتلبي���ة  اآلخري���ن  م���ن  مس���اعدة  إىل  يحتج���ن 
االحتياج���ات اليومي���ة األساس���ية، كم���ا أن نس���بة 
كبرية من النساء ُيساعدهن آخرون يف عديد من 
األنش���طة اليومية األخرى، فعىل س���بيل المثال، 
يحتاج نحو 6 من كل 10 نس���اء إىل المس���اعدة يف 

األعم���ال المزنلي���ة )نحو 57%( ويحت���اج نحو 5 من 
كل 10 نس���اء إىل المساعدة يف التنقل من مكان 
إىل آخ���ر داخ���ل مزنله���ن )46%(. ويحتاج ُخمس���ان 
أو أكر قلياًل إىل المس���اعدة يف األكل والش���رب، 
وارتداء المالب���س أو خلع المالبس، وأخذ األدوية 
والعالج���ات واالس���تحمام والنظافة الش���خصية 

)جدول 5-7 وشكل 5-5(.

ال���اليت يحتج���ن إىل   )%20( النس���اء  نح���و ُخم���س 
المس���اعدة يف أداء أنش���طتهن اليومي���ة يحتجن 
مس���اعدة يف اس���تخدام المرح���اض، و17% بحاجة 

إىل المساعدة يف التواصل مع اآلخرين.

شكل 5-5: نسبة النساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء أنشطتهن اليومية، حسب نوع 
النشاط الذي يحتجن إىل المساعدة عىل أدائه، مصر 2020.

شكل -5 5: نسبة النساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء أنشطتهن اليومية، حسب نوع
النشاط الذي يحتجن إىل المساعدة عىل أدائه، مصر 2020 .
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مالحظة: مجموع النسب يزيد عىل 100.0% ألن بعض النساء أبلغن عن حاجتهن إىل المساعدة يف أكرث من نشاط.

المس���اعدة  نم���ط  يتوق���ف  متوق���ع،  ه���و  وكم���ا 
ل���دى  اإلعاق���ة  ن���وع  ع���ىل  وش���دتها  المطلوب���ة 
الم���رأة، فتحتاج النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية 
إىل مس���اعدة م���ن آخرين يف أداء أنش���طة يومية 
مختلفة عموًما عن النس���اء ذوات األنواع األخرى 
من اإلعاق���ات، فالتواصل مع اآلخرين هو الحاجة 
اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  تعتم���د  ال���يت  الرئيس���ية 
السمعية عىل اآلخرين يف أدائها )ُذكرت بنسبة 
93%(، كم���ا ُذِك���ر التنق���ل خارج الم���زنل من جانب 
نس���بة عالي���ة )78%(، وه���و م���ا يرتبط ع���ىل األرجح 
بحاجتهن إىل المساعدة يف التواصل مع اآلخرين. 
ولك���ن أش���ارت قلة قليلة ج���ًدا بالمقارنة بالنس���ب 
اليت أفادت بها النساء ذوات اإلعاقات الحركية أو 
البصرية أو المتعددة إىل احتياجهن إىل مساعدة 

اآلخرين ألداء معظم األنشطة األخرى. 

أو  الحركي���ة  اإلعاق���ات  ذوات  للنس���اء  وبالنس���بة 
البصري���ة أو المتع���ددة، ف���إن التنقل خ���ارج المزنل 
وت���أيت  في���ه،  المس���اعدة  إىل  يحتج���ن  م���ا  أه���م 
المرتب���ة  يف  المزنلي���ة  األعم���ال  يف  المس���اعدة 
الثانية للنساء ذوات اإلعاقة الحركية أو البصرية 
)نح���و 64% و61% عىل الت���وايل(. ويحتاج نحو ثلي 
النس���اء ذوات اإلعاق���ات المتع���ددة، وأك���ر أو أقل 
قلي���اًل من نصف النس���اء ذوات اإلعاق���ة الحركية، 
والنس���اء ذوات اإلعاق���ة البصري���ة إىل المس���اعدة 

عىل التنقل داخل المزنل.

اإلعاق���ات  ذوات  م���ن  نس���اء   10 كل  م���ن   3 نح���و 
المتع���ددة، ورب���ع النس���اء ال���اليت لديه���ّن إعاق���ة 
حركي���ة، وم���ا يق���رب م���ن 12% م���ن ذوات اإلعاق���ة 
اس���تخدام  يف  مس���اعدة  إىل  يحتج���ن  البصري���ة 

المرحاض.
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

جدول 5-7: نسبة النساء )البالغات من العمر 18 عاًما فأكرث( ذوات اإلعاقة المستفيدات من برنامج 
كرامة، الاليئ يحتجن إىل المساعدة من اآلخرين يف أداء أنشطتهن اليومية، حسب نوع النشاط 

الذي يحتجن إىل المساعدة فيه، وفًقا لنوع إعاقة المرأة، مصر 2020.

األنشطة اليومية اليت تحتاج المرأة إىل مساعدة 
اإلجمايلنوع اإلعاقةعىل أدائها1

متعددةبصريةسمعيةحركية

45,53,239,954,240,2األكل والشرب

50,92,731,657,841,6ارتداء وخلع المالبس

40,316,037,958,238,1أخذ األدوية والعالجات

48,45,028,356,439,5االستحمام والنظافة الشخصية

24,92,311,529,319,6استخدام المرحاض

51,90,047,564,046,0التنقل من مكان لمكان داخل المزنل 

7,492,95,522,716,7التواصل مع اآلخرين

79,777,981,481,380,0التنقل خارج المزنل

1,54,82,10,01,9التعليم

0,40,00,80,00,4العمل

63,86,361,456,956,8األعمال المزنلية

3,74,83,60,43,6رعاية األطفال

8,50,63,66,76,4استخدام األجهزة المساعدة

0,10,60,20,00,2أخرى

عدد النساء الاليئ يحتجن إىل مساعدة عىل أداء 
273447610702254505األنشطة اليومية

1 مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء ذكرن حاجتهن للمساعدة عىل أداء أكرث من نشاط واحد.

م المساعدة 5-2-3 ُمقدِّ

م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  أّن   8-5 جـــدول  ���ح  يوضِّ
النس���اء الاليت يحتج���ن إىل المس���اعدة يف تلبية 
االحتياج���ات األساس���ية للحي���اة اليومي���ة، تقريًب���ا 
يحصلن عىل المساعدة من أسرهن، بصرف النظر 
عن نوع النشاط الذي يحتجن إىل المساعدة عىل 
أدائ���ه، وه���ذا أم���ر متوق���ع إذ إّن كل النس���اء تقريًبا 
يعش���ن مع أس���رهن )2%  فقط يعش���ن بمفردهّن 

كما يتضح من الفصل 3(. 

وكان���ت أعىل نس���بة من النس���اء القليالت الاليت 
أنش���طتهن  أداء  يف  مس���اعدة  ع���ىل  يحصل���ن 
اليومية من خارج إطار أسرهن بين هؤالء الاليت 
يحتجن إىل مس���اعدة خاصة بالتعلي���م )9%(، وقد 
يرجع ذلك إىل أّن بعض المشاِركات يف الدراسة 
م���ا زل���ن ُيكِمل���ن تعليمه���ن وربم���ا يحصل���ن ع���ىل 

مساعدات يف شكل دروس خصوصية.

جدول 5-8: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة عىل أداء األنشطة اليومية، وفًقا 
لما إذا كن يحصلن عىل المساعدة من أسرهن أو من خارج إطار األسرة أو من كليهما حسب نوع 

النشاط الذي يحتجن إىل المساعدة فيه، مصر 2020.

اإلجمايلالحصول عىل المساعدة مناألنشطة اليومية

األسرة
خارج إطار 

األسرة
النسبةكليهما

عدد الحاالت الاليت ذكرن 
احتياجهن إىل مساعدة يف أداء 

نشاط معين1

96.23.20.6100.01809األكل والشرب

97.02.50.5100.01872ارتداء وخلع المالبس

97.02.30.8100.01715أخذ األدوية والعالجات

97.02.60.4100.01778االستحمام والنظافة الشخصية

98.01.70.3100.0881استخدام المرحاض

96.03.10.9100.02071التنقل من مكان لمكان داخل المنزل 

94.63.32.1100.0983التواصل مع اآلخرين

95.33.51.3100.03604التنقل خارج المنزل

89.79.21.1100.087التعليم

20****العمل

94.54.51.0100.02559األعمال المنزلية

94.54.31.2100.0164رعاية األطفال

96.93.10.0100.0289استخدام األجهزة المساعدة

8****أخرى

مالحظة: تشر العالمة النجمية إىل أن الرقم يستند إىل أقل من 25 حالة ومن ثمَّ ُحذفت النسب.
 1 إجمايل عدد الحالت يزيد عىل عدد المشاِركات يف الدراسة، ألن بعض النساء ذكرن حاجتهن إىل 

المساعدة يف أكرث من نشاط واحد
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

تحت���اج  ال���يت  اليومي���ة  األنش���طة  معظ���م  ويف 
الوال���دان  يك���ون  فيه���ا،  المس���اعدة  إىل  الم���رأة 
يليهم���ا األوالد ه���م القائم���ون الرئيس���يون ع���ىل 
آخ���رون  أق���ارب  ويلع���ب   ،)9-5 )جـــدول  الرعاي���ة 
واألخ���وال/ والخاالت/العم���ات  األش���ّقاء،  )غ���ري 
األعمام( دوًرا ملحوًظا يف مس���اعدة النس���اء يف 
أنش���طة مث���ل األكل والش���رب، وارت���داء المالبس 
والعالج���ات،  األدوي���ة  وأخ���ذ  المالب���س،  وخل���ع 
واالس���تحمام، والنظافة الش���خصية، واستخدام 
المرح���اض، فع���ىل س���بيل المث���ال، أف���اد أكر من 

ُخم���س النس���اء )22%( ب���أّن األق���ارب اآلخري���ن ه���م 
األش���خاص الرئيس���يون الذين يس���اعدونهن عىل 
س���ًنا  األك���رب  واألوالد  وال���زوج  والش���رب،  األكل 
هم األش���خاص الرئيس���يون الذين يساعدون عىل 
رعاي���ة األطفال، وكثرًيا ما ُذكر ذلك بنس���بة %30 
و24% ع���ىل الت���وايل، واألوالد واألش���قاء وال���زوج 
هم األشخاص الرئيسيون الذين يساعدون المرأة 
ع���ىل أداء عمله���ا، مم���ا ق���د يش���ري إىل أن ه���ؤالء 
النس���اء يعمل���ن يف القط���اع غ���ري الرس���مي الذي 

يحتمل أن تشارك فيه األسرة.

جدول 5-9: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ يحتجن إىل المساعدة يف أداء األنشطة اليومية، وفًقا للشخص 
الرئييس الذي يقّدم المساعدة، تبًعا لنوع النشاط الذي يحتجن إىل المساعدة فيه، مصر 2020.

األنشطة اليومية 
اليت تحتاج المرأة إىل 

مساعدة يف أدائها
اإلجمايلالشخص الرئييس الذي يقدم المساعدة

األم/
األشقاءاألب

األعمام/
األخوال/
العمات/
الخاالت

أقارب 
آخرون

األصدقاء/
الجريان

أهل 
%األوالدالزوجالزوج

عدد الحاالت 
الاليت ذكرن 

احتياجهن 
لمساعدة عىل أداء 

نشاط معين1 

32,210,30,322,10,60,76,527,4100,01809األكل والشرب

36,611,70,217,20,50,48,924,6100,01872ارتداء وخلع المالبس

33,29,80,416,90,60,412,725,9100,01715أخذ األدوية والعالجات

والنظاف���ة  االس���تحمام 
38,111,60,417,80,50,37,124,3100,01778الشخصية

43,210,60,217,40,20,18,919,4100,0881استخدام المرحاض

التنقل من مكان لمكان 
34,114,80,513,91,00,615,519,7100,02071داخل المزنل 

49,916,30,99,31,72,58,810,6100,0983التواصل مع اآلخرين

33,216,30,711,81,20,517,019,2100,03604التنقل خارج المزنل

57,123,81,27,16,00,01,23,6100,087التعليم

10,025,00,00,05,00,020,040,0100,020العمل

22,010,90,20,024,31,20,97,7100,02559األعمال المزنلية

18,63,10,612,41,29,930,423,6100,0164رعاية األطفال

استخدام األجهزة 
40,312,00,49,91,10,012,024,4100,0289المساعدة

8أخرى

مالحظة: تشر العالمة النجمية إىل أن الرقم يستند إىل أقل من 25 حالة، ومن ثم ُحذفت النسب.
1 إجمايل عدد الحالت يزيد عىل عدد المشاركات يف الدراسة، ألن بعض النساء ذكرن حاجتهن إىل المساعدة 

يف أكرث من نشاط واحد.

5-3 التحديات يف التعامل مع اآلخرين
        أو التنقل خارج المزنل

ذوات  النس���اء  معظ���م  أّن   6-5 شـــكل  يعك���س 
التعام���ل م���ع  اإلعاق���ة يواجه���ن مش���كالت يف 
اآلخرين، أو التنقل خارج المزنل )57%(، وال سّيما 
ذوات اإلعاقات الس���معية أو المتعّددة )نحو %69 

و66% عىل التوايل(. 

وُيوض���ح شـــكل 5-7 أن المش���كلة األكر ش���يوًعا 
اليت ذكرتها النس���اء ذوات اإلعاقة هي تغّيب أو 
عدم وجود مرافق لمصاحبتهّن يف التنقل خارج 
الم���زنل )ذك���ر ذل���ك نح���و 63%(، وهذه المش���كلة 
ه���ي األك���ر ش���يوًعا بي���ن النس���اء ذوات اإلعاقات 
البصري���ة أو المتع���ددة، إذ أدىل نح���و ثالث���ة أرب���اع 
هؤالء النساء بها، ونظرات الشفقة من اآلخرين 
مش���كلة رئيس���ية تواجهها النساء ذوات اإلعاقة 
)ذك���رت 54% منه���ن ه���ذه المش���كلة(، وال س���ّيما 

بين النساء ذوات اإلعاقة/الحركية )%57(.

نظ���ًرا إىل الطبيعة المختلف���ة إلعاقتهّن، وصغر 
أعماره���ن، وم���ن ث���مَّ اخت���الف احتياجاته���ن، ف���إن 
نم���ط المش���كالت ال���يت تواجهه���ا النس���اء ذوات 

اإلعاق���ة الس���معية يختل���ف إىل ح���د م���ا ع���ن تلك 
ال���يت تواجهه���ا النس���اء ذوات اإلعاق���ات األخرى. 
النس���اء  تواجهه���ا  ال���يت  الرئيس���ية  فالمش���كلة 
ذوات اإلعاق���ة الس���معية ع���دم وج���ود أو تغّي���ب 
مرتج���م لغ���ة إش���ارات أحياًن���ا، إذ ذك���ر نح���و 7 م���ن 
واش���تكى   ،)%69( المش���كلة  ه���ذه  نس���اء   10 كل 
أك���ر من النصف من نظرة الش���فقة من اآلخرين 
)52%( ونح���و 4 من كل 10 نس���اء )39%( يعانين من 
مش���كلة ع���دم وجود مراف���ق -أو تغّيبه يف بعض 
األحيان- لمصاحبتهن عن���د التنقل خارج المزنل، 
واشتكت نس���بة عالية من النس���اء ذوات اإلعاقة 
الس���معية، مقارنة بالنس���اء ذوات األنواع األخرى 
من اإلعاقات، من حصرهن يف وظائف وأنشطة 
معين���ة أو عدم دمجهن يف المجتم���ع، فقد أفاد 
22% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الس���معية به���ذه 
المش���كلة مقارنة بنس���بة ترتاوح بين 8-9% فقط 
اإلعاق���ات،  م���ن  األخ���رى  األن���واع  ذوات  للنس���اء 
وباإلضاف���ة إىل ذل���ك، ف���إن نس���بة النس���اء الاليت 
أو  إليه���ن  مه���ام  تفوي���ض  ع���دم  م���ن  اش���تكين 
التش���كيك يف قدرته���ن كانت أعىل بين النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة الس���معية عنها بين النس���اء ذوات 

األنواع األخرى من اإلعاقات.

شكل 5-6: نسبة النساء ، الاليت يواجهن مشكالت يف التعامل مع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل، حسب 
نوع اإلعاقة، مصر 2020.

شكل -5 6: نسبة النساء ، الاليت يواجهن مشكالت يف التعامل مع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل، حسب
نوع اإلعاقة، مصر 2020 .
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

شكل 5-7: نسبة النساء ، الاليت يواجهن مشكالت يف التعامل مع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل، وفًقا 
النوع المشكلة اليت يواجهنها ونوع اإلعاقة، مصر 2020. شكل -5 7: نسبة النساء ، الاليت يواجهن مشكالت يف التعامل مع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل، وفقً

لنوع المشكلة اليت يواجهنها ونوع اإلعاقة، مصر 2020 .
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5-4 الخالصة

يف  المش���اِركات  غالبي���ة  أن  م���ن  الرغ���م  ع���ىل 
الدراس���ة يحصل���ن ع���ىل خدم���ات مالي���ة وطبي���ة، 
اة  ف���إن معظمه���ّن ال ت���زال لديهّن حاجة غ���ري ُملبَّ
لهذه الخدمات، النس���اء ذوات اإلعاقة الس���معية 
أقل احتمااًل من النس���اء ذوات اإلعاقات الحركية 
أو البصري���ة أو المتع���ددة أن يحصلن عىل خدمات 
���اة م���ن  طبي���ة وأن يك���ون لديه���ن حاج���ة غ���ري ُملبَّ
ه���ذه الخدم���ات، ويمك���ن أن ُيع���زى ذل���ك إىل أن 
ضعف الس���مع عادة ما يكون مس���تقًرا وال يحتاج 
إىل تدخ���الت طبي���ة معين���ة باس���تثناء الُمِعين���ات 
السمعية، وباإلضافة إىل ذلك، فإن النساء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية يف عين���ة الدراس���ة يف س���ن 
أصغر من النس���اء األخريات، ومن ثم يقل احتمال 

تعرضهن لمشكالت صحية.

ى نس���ب منخفض���ة من الش���ابات الفقريات  وتتلقَّ
ذوات اإلعاق���ة خدم���ات تعليمي���ة، وتعك���س هذه 
ارتف���اع مع���دل  المنخفض���ة، إىل جان���ب  النس���ب 
اأُلمّي���ة )كمـــا هو مبّين يف الفصـــل 3( انخفاض 
قيم���ة تعلي���م النس���اء ذوات اإلعاق���ة، وال س���ّيما 
الفق���ريات منه���ن، وإذا ل���م يع���د التعلي���م ممكًن���ا، 
فإن التدريب عىل العمل البسيط يف سن مبكرة 
يش���ّجع النس���اء ذوات اإلعاق���ة ع���ىل االس���تقالل 
التي���ار  يف  بس���هولة  واالندم���اج  االجتماع���ي 

الرئييس للمجتمع كأعضاء منتجين ال يحتاجون 
إىل التعاط���ف )هج���رس، 2004(. ويمك���ن للتدريب 
المه���ين أن يس���اعد النس���اء ذوات اإلعاق���ة ع���ىل 
إيجاد الوظائف المناس���بة، ومن ث���مَّ يتحقق لهّن 

االستقالل االقتصادي. 

وم���ع ذلك، فإّن ع���دًدا قلياًل جًدا من النس���اء ذوات 
اإلعاقة المس���تفيدات من برنام���ج كرامة، بصرف 
تدريب���ات  ع���ىل  يحصل���ن  أعماره���ن،  ع���ن  النظ���ر 
مهنية، رغم أن نس���بة كبرية من النساء دون سن 
الخامس���ة والثالثي���ن قد أش���رن إىل حاجتهن إىل 
التدريب المهين، وعالوة عىل ذلك، تتلقى نسب 
ضئيل���ة خدمات ترفيهي���ة ورياضية، وهذا يعكس 
أيًض���ا انخف���اض قيم���ة وصعوب���ة وص���ول النس���اء 

الفقريات ذوات اإلعاقة إىل هذه الخدمات.

ويواجه معظم النس���اء ذوات اإلعاقة مش���كالت 
يف التعامل م���ع اآلخرين أو التنقل خارج المزنل، 
والتح���دي األك���ر ش���يوًعا ال���ذي تواجهه النس���اء 
ذوات اإلعاقات الحركية أو البصرية أو المتعددة، 
خ���ارج  التنق���ل  يف  لمصاحبته���ن  رفي���ق  غي���اب 
الم���زنل، يف حي���ن أن غي���اب مرتج���م لغ���ة إش���ارة 
المش���كلة الرئيس���ية اليت تواجهها النساء ذوات 
اإلعاقة الس���معية، والتعامل بنظرة الشفقة من 
اآلخري���ن مش���كلة تواج���ه النس���اء ذوات اإلعاق���ة 

عموًما بصرف النظر عن نوع إعاقتهن.



الفصل السادس: 

الممارسات التقليدية 
الضارة

أهــــــــم النتائــــــــج

الممارس���ات التقليدية الضارة أكر ش���يوًعا بين النس���اء كبريات السن والمقيمات 
يف صعيد مصر واأُلمّيات، والنس���اء الاليئ حدثت إعاقاتهّن بعد مرحلة الش���باب 

)يف العمر 35 سنة فأكر(، والنساء ذوات اإلعاقة البصرية. 
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الممارسات التقليدية الضارة 

 أهـــم النتائج: 

80% م���ن المش���اِركات يف مس���ح العنف ضد   ●
ضن للختان. المرأة ذات اإلعاقة تعرَّ

معظم النس���اء الس���ابق لهن ال���زواج وافقن   ●
بكام���ل حريته���ن ع���ىل زواجه���ن، وم���ع ذلك 
ُأج���رب نحو 14% عىل الزيج���ة الحالية أو الزيجة 

األخرية.

كانت النساء اللوايت لديهّن إحساس بتقدير   ●
ال���ذات والثق���ة بالنف���س، أقلَّ ُعرضة بش���كل 

ملحوظ لتجربة الزواج القسري/الجربي من 

النساء اللوايت ليس لديهّن هذا اإلحساس.

نحو 18% تزوجّن قبل بلوغهن سن 18 سنة.  ●

الممارس���ات التقليدي���ة الض���ارة أكر ش���يوًعا   ●

بي���ن النس���اء كب���ريات الس���ن والمقيمات يف 

صعيد مصر واأُلمّيات، والنساء الاليئ حدثت 

إعاقاتهّن بعد مرحلة الشباب )يف العمر 35 

سنة فأكر(، والنساء ذوات اإلعاقة البصرية. 

النس���اء  حق���وق  انته���اك  ح���االت  جمي���ع  ُتع���د 
والفتي���ات ممارس���ات ض���ارة، لكن هناك أش���كااًل 
ر عىل  معينة من العنف ضد النس���اء والفتيات ُتربَّ
أس���اس الع���ادات والتقالي���د أو الثقاف���ة الس���ائدة 
الممارس���ات  ه���ذه  مث���ل  وتع���رف  المجتم���ع،  يف 
بأنه���ا "ممارس���ات تقليدية ض���ارة". وللممارس���ات 
التقليدي���ة الض���ارة أش���كال متعددة منه���ا الزواج 
المبك���ر / زواج األطفال والزواج الجربي، والزواج 
عن طريق االختطاف / االغتصاب، وتش���ويه / برت 
األعضاء التناس���لية لإلناث )ختان اإلناث(، وجرائم 
"الش���رف"، ووأد اإلن���اث، وُتجَرى هذه الممارس���ات 
الض���ارة دون موافق���ة الفت���اة أو الم���رأة، وم���ن ث���مَّ 
فه���ي تمّث���ل عنًف���ا ضده���ا وامتهاًن���ا لكرامته���ا 
النح���و  ع���ىل  اإلنس���انية،  وحقوقه���ا  الش���خصية 
المنص���وص علي���ه يف اإلعالن العالم���ي لحقوق 

اإلنسان . 

 

6- 1 ختان اإلناث

لي���س لخت���ان اإلن���اث أي فوائ���د صحي���ة، ولكن���ه 
الصحي���ة  المخاط���ر  م���ن  كث���ري  يف  يتس���ّبب 
والمضاعف���ات البدنية والنفس���ية الش���ديدة، وهو 
م���ن العادات الموروث���ة يف مصر، وال ي���زال ُيجَرى 

 ،El-Zanaty and Way( رغ���م تجريم الحكومة ل���ه
.)2015

م القان���ون المص���ري ممارس���ة خت���ان اإلناث،  يج���رِّ
لت مص���ر قان���ون الطفل رقم  فف���ي ع���ام 2008، عدَّ
م ختان اإلناث، ثم  12 لعام 1996 ليش���مل م���ادة ُتجرِّ
ُأدرج���ت هذه الم���ادة يف القانون الجنايئ لضمان 
تطبي���ق الم���واد القائم���ة ال���يت تتن���اول اإلصاب���ة 
���دة ع���ىل خت���ان اإلن���اث، وينّص  الجس���دية المتعمَّ
التش���ريع عىل عقوبة بالس���جن لمدة ت���رتاوح بين 
ثالثة أشهر إىل س���نتين أو بغرامة ترتاوح بين 1000 
إىل 5000 جني���ه مص���ري ألي ش���خص تس���بب يف 
إصاب���ة ُتعاِق���ب عليها مواد قان���ون العقوبات، من 
خالل تش���ويه األعضاء التناسلية األنثوية )قانون 
ل بالقانون رقم  الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدَّ

126 لسنة 2008(.

م  ل���ت مص���ر القان���ون ال���ذي ُيج���رِّ يف ع���ام 2016، عدَّ
بأنه���ا  الممارس���ة  ه���ذه  واصف���ة  اإلن���اث،  خت���ان 
جناي���ة، وفَرض���ت عقوب���ات قانوني���ة أك���ر صرام���ة 
عىل الُمدانين، وش���مل تعديل قانون تجريم ختان 
اإلناث الذي كان يعترب هذه الممارسة جنحة منذ 
ع���ام 2008 وزي���ادة عقوبة الس���جن لممارس���ي هذا 
اإلج���راء م���ا بين خمس وس���بع س���نوات، ب���داًل من 

1 https://www.ippf.org/sites/default/files/harmful_traditional_practices.pdf
2 https://www.stopvaw.org/harmful_practices
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ثالثة أش���هر إىل سنتين، كما ينّص التعديل عىل 
عقوب���ة أش���ّد تصل إىل الس���جن لمدة 15 س���نة إذا 
ت الممارس���ة إىل الموت أو "عاهة مس���تديمة"،  أدَّ
ويمك���ن أيًض���ا أن يواج���ه أولئ���ك الذي���ن يرافق���ون 
الضحايا إىل هذا اإلجراء عقوباٍت بالسجن ترتاوح 

بين سنة وثالث سنوات3 .

6-1- 1 انتشار ختان اإلناث واالختالفات
          تبًعا للخصائص الخلفية للمرأة

تؤك���د نتائ���ج المس���ح ال���واردة يف جـــدول 6-1 أن 
ختان اإلناث ش���ائٌع بين المش���اِركات يف الدراسة، 
إذ اخُتت���ن 80% م���ن النس���اء يف الفئ���ة العمري���ة 18 
س���نة فأكر، ومع ذلك فإن هذا الرقم أقل بنحو 10 
نقاط مئوية من الرقم الذي أظهرته نتائج مس���ح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماع���ي لع���ام 2015 عىل الصعي���د القويم، إذ 
كان 89,5% للنس���اء يف الفئة العمرية 18-64. وال 
يمكن تفسري هذا االنخفاض بين عايم 2015 و2020 
اللذين أجري فيهما المس���حان من خالل الجهود 
المكثف���ة األخ���رية لمناهض���ة خت���ان اإلن���اث، ألن 
ه���ذه الجهود تؤثر يف الفتي���ات الصغريات وليس 
الفئة العمرية للمشاركِات يف مسح العنف ضد 

المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020.

الخصائ���ص  بي���ن  وُيالَح���ظ وج���ود عالق���ة قوي���ة 
الخلفية للنس���اء وممارس���ة ختان اإلناث، فيتضح 
م���ن جـــدول 6-1 وشـــكل 6-1 أن هن���اك انخفاًض���ا 
كب���رًيا يف ممارس���ته ع���رب األجي���ال، وم���ع ذلك ال 
ي���زال ُيم���اَرس بالنس���بة لغالبي���ة األجيال الش���ابة، 
وق���د ظهرت نف���س النتيج���ة من خالل المس���وح 
الوطنية، بما يف ذلك المس���ح السكاين الصحي 
لع���ام 2014 ومس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعنف 
القائ���م عىل الن���وع االجتماعي لع���ام 2015. فأكر 
من نصف النس���اء المش���اِركات يف مس���ح العنف 
ضد المرأة ذات اإلعاقة الاليئ يف الفئة العمرية 
18-24 ونح���و ثالث���ة أرب���اع َم���ن يف الفئ���ة العمري���ة 
ض���ن للخت���ان، وتجاوزت نس���بة النس���اء  25- 29 تعرَّ
ضن للختان 90% بين النس���اء يف س���ن  ال���اليئ تعرَّ
الخمس���ين وما فوق، وُلوح���ظ انخفاض معدالت 
خت���ان اإلن���اث يف مختل���ف الفئ���ات العمري���ة بي���ن 
المش���اِركات يف مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات 
اإلعاقة لعام 2020 عنه بين المشاِركات يف مسح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماع���ي لعام 2015 )كما هو مبّين يف جدول  

3يف ملحق  2(.

3  https://www.refworld.org/pdfid/5a17ef454.pdf

ضن للختان، تبًعا للعمر، مصر 2020. شكل 6-1 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
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ا للعمر، مصر 2020 . ضن للختان، تبعً شكل 6 -1 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ

وكما يتضح من جدول 6-1 كان ختان اإلناث أكر 
انتشاًرا بين األرامل )94%(، يف حين كان المعدل 
أق���ل بش���كل معن���وي بي���ن م���ن ل���م يس���بق له���ن 
الزواج )67%( عن النساء يف الحاالت االجتماعية 
األخرى، وقد يرجع ذلك إىل تركز النساء الاليئ لم 
يسبق لهن الزواج يف األعمار الصغرية اليت تقل 
فيها ممارسة الختان، والعكس صحيح بالنسبة 
لألرام���ل. ه���ذا النم���ط مش���ابه لما أظهرت���ه نتائج 
مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعن���ف القائم عىل 
الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015 وبنس���ب مش���ابهة 
)95% لألرامل  و65%  لمن لم يسبق لهن الزواج(.

ع���ىل صعي���د االختالف���ات بي���ن األقالي���م، يوضـــح 
شكل 6-2 أن النساء يف الوجه القبيل أكر تعرًضا 
للختان بش���كل كبري عن النساء يف المحافظات 

الحضري���ة أو يف الوج���ه البحري، فقد كان معدل 
الختان بين النساء يف الوجه القبيل )85%( أعىل 
بنحو 24 نقطة مئوية عن المعدل بين النساء يف 
المحافظات الحضرية )61%( وبنحو 7 نقاط مئوية 

عن النساء يف الوجه البحري )نحو %78(. 

للمس���توى  تبًع���ا  باالختالف���ات  يتعل���ق  م���ا  يف 
التعليمي، كان أعىل معدل النتشار ختان اإلناث 
بي���ن النس���اء اأُلمّيات )نح���و 82%(. ع���ىل النقيض، 
النس���اء  بي���ن  اإلن���اث  لخت���ان  مع���ّدل  أق���ل  كان 
الحاص���الت ع���ىل تعليم جامع���ي أو أع���ىل )قرابة 
69%(، ويتماش���ى ه���ذا النم���ط مع النمط المش���ار 
للعن���ف  االقتصادي���ة  التكلف���ة  مس���ح  يف  إلي���ه 

القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.
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ضن للختان، تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020 شكل 6-2 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ

ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 ضن للختان، تبعً شكل 6 - 2 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
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ضن للختان، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية، مصر، 2020 جدول 6-1 نسب النساء ، الاليئ تعرَّ

ضن للختانالخصائص الخلفية المختارة عدد النساءنسبة النساء الاليئ تعرَّ

العمر ***

19-1851,3232

24-2055,2649

29-2572,9623

34-3078,5775

39-3583,8773

44-4087,4579

49-4589,2508

54-5090,8500

59-5590,7514

6092,4463 فأكر

الحالة االجتماعية ***

90,32817مزتوجات حالًيا 

86,8220مطلقات/ منفصالت

93,5107أرامل

67,12465لم يسبق لهن الزواج 

7*عقد قران

مكان اإلقامة ***

61,2552المحافظات الحضرية

77,92149الوجه البحري 

85,12915الوجه القبيل 

المستوى التعليمي ***

81,52980ُأمّية

79,7739تقرأ وتكتب 

74,7375ابتدايئ/ إعدادي 

80,11314ثانوي / فوق المتوسط وأقل من الجامعي

68,8208جامعي فأعىل

80,05616اإلجمايل

*** القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

ختـــان  ممارســـة  يف  االختالفـــات   2-1-6
اإلناث تبًعا لخصائص إعاقة المرأة 

الخصائ���ص  بي���ن  قوي���ة  عالق���ة  هن���اك  أن  كم���ا 
الخلفية للنس���اء وممارس���ة ختان اإلناث، فهناك 
عالق���ة واضح���ة أيًض���ا بين ممارس���ة ه���ذه العادة 
وبداي���ة حدوث اإلعاقة )جدول 6-2 وشـــكل 3-6(. 
كان أق���ل معدل لختان اإلناث بين النس���اء الاليئ 
ولدن بإعاقة )68%(. عىل النقيض س���جلت النساء 
الاليئ أفدن بأن إعاقتهن بدأت بعد مرحلة الشباب 
أعىل نس���بة )93%(. ربم���ا يرجع ه���ذا إىل االرتباط 
بي���ن بداي���ة ح���دوث اإلعاق���ة وعم���ر الم���رأة، إذ إن 
ضن لإلعاقة منذ الوالدة أصغر  النساء الاليئ تعرَّ
س���ًنا من أولئك الاليئ حدثت إعاقتهن الحًقا يف 
حياته���ن )كم���ا ه���و موض���ح يف الفص���ل الثالث(. 
وقد يعزو انخفاض معدل ختان اإلناث بين النساء 
ال���والدة مقارن���ة  ض���ن لإلعاق���ة من���ذ  ال���اليئ تعرَّ
بالنس���اء األخري���ات أيًض���ا إىل أن وج���ود اإلعاق���ة 
منذ ال���والدة ربما يخلق )يف بع���ض المجتمعات( 
ش���عوًرا / اعتق���ادا ب���أن الفتي���ات ذوات اإلعاقة لن 
تك���ون لديهن أفكار أو مش���اعر أو تجارب جنس���ية 
مث���ل غريه���ن م���ن الفتيات ال���اليت ليس���ت لديهن 

ضن لالستغالل الجنيس،  إعاقة، ومن ثمَّ لن يتعرَّ
ولذل���ك فل���ن يحتج���ن إىل الحماي���ة ال���يت يوفره���ا 
خت���ان اإلن���اث -من وجهة نظ���ر األهل- وه���ذا يربر 
االنخفاض الكبري يف معدل انتش���ار ختان اإلناث 
بين المش���اِركات يف الدراسة عن معدل االنتشار 
ال���ذي أظهرته نتائج مس���ح التكلف���ة االقتصادية 
للعن���ف القائم ع���ىل النوع لعام 2015، إذ إن نس���بة 
ض���ن  تعرَّ الدراس���ة  يف  المش���اِركات  م���ن  كب���رية 
لإلعاقة منذ الوالدة )كما هو موضح يف الفصل 

الثالث(.

رغ���م أن���ه م���ن المتوق���ع أن تكش���ف النس���اء ذوات 
اإلعاق���ات المتعددة عن مس���توى أعىل من ختان 
اإلناث مقارنة بالنس���اء األخريات بسبب تقدمهن 
يف العم���ر وارتفاع معدل اأُلمّية بينهّن )كما هو 
موضـــح يف الفصـــل الثالـــث(، تش���ري نتائج جدول 
اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  أن  إىل   4-6 وشـــكل   2-6
البصرية كّن أكر ُعرضة بش���كل معنوي )القيمة 
االحتمالي���ة P أق���ل م���ن 0,05( للخت���ان )84%( م���ن 
اختالف���ات  تك���ن هن���اك  ول���م  األخري���ات،  النس���اء 
ملحوظة يف معدالت الختان بين النس���اء الاليت 

لديهن أنواع أخرى من اإلعاقات. 
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يمكن تفس���ري تأثري نوع اإلعاقة يف انتش���ار ختان 
اإلناث من خالل "طريقة تفكري األسر"، فالفتيات 
ذوات اإلعاق���ة البصري���ة ال يس���تطعن الدف���اع عن 
أنفس���هن ويج���ب حمايته���ن من خ���الل إبعادهن 
عن المش���اعر والرغبات الجنس���ية "الض���ارة"، بينما 
تب���دو الفتيات ذوات اإلعاقة الس���معية طبيعيات 
جس���دًيا ويِمل���ن إىل مقاومة ورف���ض أن يقودهن 

وحماي���ة  الخط���ر  رؤي���ة  ويمكنه���ن  اآلخ���رون، 

أنفس���هن، يف حين تب���دو الفتي���ات ذوات اإلعاقة 

"مش���ّوهات"  المتع���ددة  اإلعاق���ات  أو  الحركي���ة 

جس���دًيا، ول���ن يفك���رن يف خوض تجارب جنس���ية 

الجن���يس  العن���ف  لممارس���ة  الذك���ور  ج���ذب  وال 

ضدهن.

ضن للختان، تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020. شكل 6-3 نسب النساء ، الاليئ تعرَّ

ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 . ضن للختان، تبعً شكل 6 - 3 نسب النساء ، الاليئ تعرَّ
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منذ الميالد منذ الطفولة منذ الشباب يف األعمار الكبرية

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

ضن للختان، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020. شكل 6-4 نسب النساء ، الاليئ تعرَّ

ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 . ضن للخت، تبعً شكل 6 - 4 نسب النساء ، الاليئ تعرَّ
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ضن للختان، تبًعا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020 جدول 6-2: نسب النساء ، الاليئ تعرَّ

ضن للختان بداية حدوث ونوع اإلعاقة عدد النساءنسبة النساء الاليئ تعرَّ

بداية حدوث اإلعاقة1***

67,91839منذ الميالد

75,61259منذ الطفولة

88,2983منذ الشباب

92,61558يف األعمار األكرب 

نوع اإلعاقة**

78,43323حركية 

79,9641سمعية

84,11394بصرية

79,1258متعددة

80,05616اإلجمايل

1أعطى بعض النساء ذوات العاقات المتعددة أكرث من إجابة.
*** القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.
** القيمة الحتمالية P أقل من 0.05.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.
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6-2 الزواج الجربي

ُيعرف الزواج الجربي بالحالة اليت ال يوافق فيها 
أح���د الطرفي���ن أو كالهم���ا بكام���ل حريت���ه ع���ىل 
ال���زواج، وع���ادة م���ا يك���ون ه���ذا الن���وع من ال���زواج 
مصحوًب���ا باإلكراه والضغ���وط العقلية أو البدنية 
أو العاطفية من أفراد األس���رة، ويختلف مفهوم 
ال���زواج الجربي ع���ن ال���زواج التقليدي ال���ذي ترّتبه 
األس���رة، إذ إّن ط���ريف ال���زواج التقلي���دي يوافقان 
علي���ه بكام���ل حريتهم���ا. تعت���رب األم���م المتح���دة 
الزواج الجربي ش���كاًل من أشكال انتهاك حقوق 
اإلنس���ان، م���ن ناحي���ة أن���ه يتع���ارض م���ع مفه���وم 
الحري���ة الفردية، وينّص اإلعالن العالمي لحقوق 
ي���زتوج  اإلنس���ان ع���ىل أن ح���ق الش���خص يف أن 
بحرية، حق أساس���ي لحياته وكرامته ومس���اواته 

كإنسان .

 وق���د صادق���ت مص���ر ع���ىل اتفاقية القض���اء عىل 
)س���يداو(  الم���رأة  ض���د  التمي���ز  أش���كال  جمي���ع 
ع���ام 1981، وال���يت تل���زم ال���دول األعض���اء بضم���ان 
الموافق���ة الح���رة والكامل���ة للزواج، كم���ا الزتمت 
مصر بالقضاء عىل الزواج الجربي والزواج المبكر 
/ زواج األطفال بحلول عام 2030 بما يتماشى مع 

الهدف 5-3 من أهداف التنمية المستدامة. 

6-2-1 انتشارالزواج الجربي 

تعكس بيانات جدول 6-3 وشـــكل 6-5 أّن غالبية 
النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ال���اليئ يبلغ���ن من 
العم���ر 18 س���نة فأكر، وافقن بحري���ة عىل الزيجة 
الحالي���ة أو الزيج���ة األخ���رية )85%(، وهذا يعين أن 
المرأة اختارت زوجها، أو أن كاًل من طريف الزواج 
اخت���ار اآلخ���ر )اختي���ار كل  م���ن الم���رأة وال���زوج(، أو 
ُأِخ���ذ رأي الم���رأة يف ال���زواج ووافق���ت، ولكن أفاد 
نح���و 11% بع���دم أخ���ذ رأيه���ن يف زواجه���ن الحايّل 

أو األخ���ري، وذك���ر 3% أن���ه ُأخ���ذ رأيه���ن يف ال���زواج 
الح���ايّل أو األخرّي ولم يوافق���ن، ورغم ذلك ُعقدت 

هذه الزيجات. 

وتع���رف النس���اء ال���اليئ ل���م يوافق���ن بحري���ة عىل 
زواجهن )أي ُأجربن عىل الزواج( يف هذه الدراسة 
بأنه���ن الاليت ل���م ُتطلب موافقته���ن عىل الزواج 
قب���ل إتمام���ه، وال���اليت ُأخ���ذ رأيه���ّن ول���م يوافقن، 
ه���ذا يع���ين أن نحو 14% من النس���اء الس���ابق لهن 
ال���زواج يف عينة الدراس���ة ُأجرِبن ع���ىل الزواج من 
ال���زوج الح���ايّل أو األخ���ري، وه���ذا الرق���م أع���ىل من 
الذي عكسه مس���ح التكلفة االقتصادية للعنف 
القائ���م عىل الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015، الذي 

كان %10,5. 

جدول 6-3 التوزيع النسيب للنساء السابق لهن 
الزواج ، تبًعا ألخذ رأيهن يف الموافقة عىل الزوج 

الحايّل أو الزوج األخري، مصر2020

النسبةموقف المرأة من الزواج

85,2وافقت بحرية عىل الزواج1

11,4لم يؤخذ رأيها

2,9ُأخذ رأيها ورفضت

0,5ال تتذكر 

اإلجمايل

100,0النسبة

3144عدد النساء السابق لهن الزواج

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل للنساء المزوجات 
حالًيا، وأحدث زوج للمطلقات أو المنفصالت أو األرامل.

.1المرأة اختارت زوجها، أو اختيار كل من المرأة والزوج، أو ُأخذ 
رأي المرأة يف الزواج ووافقت.

شكل 6-5 التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، تبًعا ألخذ رأيهن يف الموافقة عىل الزوج الحايّل أو 
الزوج األخري، مصر 2020.

 

شكل 6 - 5 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أجربن   عىل الزواج من الزوج الحايلّ أو األخري،
ا للعمر، مصر 2020 تبعً

وافقت بحرية عيل الزواج

لم يؤخذ رأيها

أخذ رأيها ورفضت

ال تتذكر

11
.40.

5

2.
9

85.2

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل للنساء المزوجات حالًيا، وأحدث زوج للمطلقات أو المنفصالت أو األرامل.
- وافقت بحرية عىل الزواج تعين أن المرأة اختارت زوجها، أو اختيار كل من المرأة والزوج، أو ُأخذ رأي المرأة عىل الزواج 

ووافقت.

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_marriage
5  https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/

6-2-2 االختالفات يف الزواج الجربي تبًعا 
للخصائـــص الخلفيـــة وإحســـاس المرأة 

بتقدير الذات والثقة يف النفس

يع���رض جدول 6-4 االختالفات يف نس���ب النس���اء 
الس���ابق له���ن ال���زواج، ال���اليئ ُأجربن ع���ىل الزواج 
م���ن ال���زوج الحايّل أو األخ���ري )لم يوافق���ن بكامل 
تبًع���ا  أو األخ���ري(  الح���ايّل  ال���زواج  حريته���ن ع���ىل 
لبع���ض الخصائ���ص الخلفي���ة، وإحس���اس الم���رأة 

بتقدير الذات والثقة يف النفس.

وتش���ري نتائج الجـــدول وشـــكل 6-6 إىل أن الزواج 
الجربي يرتب���ط ارتباًطا وثيًقا بالعمر الحايّل، وهو 
نفس النمط الذي أظهرته نتائج مس���ح التكلفة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لعام 2015 عىل الصعيد الوطين. يرتفع مس���توى 
انتش���ار الزواج الجربي مع زيادة العمر من نحو %7 
بين النس���اء الس���ابق له���ن الزواج ال���اليئ أقل من 
30 عاًم���ا إىل نح���و 26% بين النس���اء ال���اليئ ترتاوح 
ق حدوث  أعمارهن بين 60 س���نة أو أك���ر، وهذا يوثِّ

تراجع كبري يف الزواج الجربي عرب األجيال.
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شكل 6- 6 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، 
تبًعا للعمر، مصر 2020.
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ا للعمر، مصر 2020 . ضن للختان، تبعً شكل 6 -1 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ

ملحوظ���ة: يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوج���ات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

 1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج، هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنساء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعِقدت الزيجة.

النس���اء المطلق���ات / المنفص���الت واألرامل أكر 
ُعرض���ة -إىل حد م���ا- من النس���اء المزتوجات حالًيا 
للكش���ف ع���ن تجرب���ة ال���زواج الج���ربي، لك���ن هذه 
االختالف���ات ليس���ت معنوي���ة، كم���ا ه���و متوق���ع 
انتش���ار ال���زواج الج���ربي أع���ىل بكث���ري يف الوج���ه 
القب���يل عنه يف المحافظ���ات الحضرية أو الوجه 

البحري، فنحو 20% من النساء السابق لهن الزواج 

المقيم���ات يف محافظ���ات الوجه القب���يل ُأجربن 

ع���ىل الزواج من ال���زوج الحايّل أو األخ���ري، مقارنة 

ب�5% و9% يف المحافظ���ات الحضرية ومحافظات 

الوجه البحري عىل التوايل )شكل 6- 7(.

شكل 6- 7 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، 
تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020.

 

جربن  عىل الزواج من الزوج الحايلّ أو األخري، شكل 6 - 7 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أُ
ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 . تبعً
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ملحوظ���ة: يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوج���ات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

يوض���ح جـــدول 6-4 وشـــكل 6-8 أن هن���اك ارتباًطا 
واضًح���ا بي���ن مس���توى التعلي���م وال���زواج الج���ربي، 
ضن للزواج  إذ تنخفض نس���بة النس���اء ال���اليئ تعرَّ
المس���توى  بارتف���اع  انخفاًض���ا ملحوًظ���ا  الج���ربي 
التعليمي للنس���اء، فُخمس النساء اأُلمّيات )%20( 

ض���ن للزواج الج���ربي، وتنخفض هذه النس���بة  تعرَّ

إىل نح���و 7% بي���ن النس���اء الحاصالت ع���ىل تعليم 

ابت���دايئ أو إع���دادي، وإىل م���ا يق���رب م���ن 4% بي���ن 

النساء الحاصالت عىل تعليم عاٍل.



الفصل السادس:  الممارسات التقليدية الضارة 125الفصل السادس:  الممارسات التقليدية الضارة 124

الممارسات التقليدية الضارة  الممارسات التقليدية الضارة 

شكل 6- 8 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، تبًعا 
للمستوى التعليمي، مصر 2020.

 

ا جربن عىل الزواج من الزوج الحايلّ أو األخري، تبعً شكل 6 - 8 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أُ
للمستوى التعليمي، مصر 2020 .
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ملحوظ���ة: يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوج���ات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

كانت النساء الاليئ لديهن الشعور بتقدير الذات 

والثق���ة يف النف���س أق���ل ُعرض���ة بكث���ري لل���زواج 

الج���ربي م���ن النس���اء ال���اليئ لي���س لديه���ن ه���ذا 

الش���عور، تتش���ابه أنم���اط ال���زواج الج���ربي حس���ب 

عم���ر المرأة، والحالة االجتماعية، ومكان اإلقامة 

والمس���توى التعليمي الموضح���ة يف جدول 4-6 

واألش���كال المقابلة له مع األنماط المشار إليها 

يف مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم 

عىل النوع االجتماعي لعام 2015 ) لم يجمع مسح 

التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 

االجتماع���ي لع���ام 2015 بيانات عن تقدي���ر الذات أو 

الثقة بالنفس(.

جدول 6-4: نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، تبًعا 
لبعض الخصائص الخلفية وإحساس المرأة بتقدير الذات والثقة بالنفس، مصر 2020.

الخصائص الخلفية & وإحساس المرأة 
بتقدير الذات والثقة بالنفس

نسب النساء الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج 
من الزوج الحايّل أو األخري

عدد النساء السابق لهن 
الزواج

العمر ***

6,5372أقل من 30

34-308,2366

39-357,7403

44-409,3344

49 -4515,0346

54-5015,7401

59-5522,1475

6025,9437 سنة فأكر

الحالة االجتماعية 

14,02817مزتوجة حالًيا
17,3220مطلقة/منفصلة

15,9107أرملة
67,12465لم يسبق لهن الزواج 

7*عقد قران

مكان اإلقامة ***

5,2270محافظات حضرية
9,01238وجه بحري
19,81636وجه قبيل

المستوى التعليمي 

20,21681ُأمّية
11,2419تقرأ وتكتب 

6,5199ابتدايئ/ إعدادي 

ثانوي / فوق المتوسط وأقل 
6,3759من الجامعي

3,586جامعي فأعىل
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النساء الاليئ يعتقدن أن لديهن مهارات جيدة من الممكن أال يملكها اآلخرون )تقدير الذات(***

12,0577نعم
14,82567ال

النساء الاليئ يعتقدن أنهن يقمن بأشياء يفتخرن بها وأن اآلخرين غري قادرين عىل القيام بها ) الثقة بالنفس(***

13,4774نعم
14,62370ال

14,33144اإلجمايل
***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

ملحوظ���ة: يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوج���ات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

الجـــربي  الـــزواج  يف  االختالفـــات   3-2-6
تبًعا لخصائص إعاقة المرأة

الج���ربي  ال���زواج  يف  االختالف���ات  نم���ط  يتش���ابه 
تبًع���ا لنوع وبداي���ة حدوث اإلعاقة م���ع نمط ختان 
اإلن���اث، ففي م���ا يتعلق باالختالف���ات تبًعا لبداية 
ح���دوث اإلعاق���ة، كان أقل معدل لل���زواج الجربي 
بش���كل معنوي بين النس���اء الاليئ ولدن بإعاقة، 
بينما س���جلت النس���اء ال���اليئ أفدن ب���أن إعاقتهن 
ب���دأت بعد مرحلة الش���باب )يف العمر 35 أو أكر( 
أعىل نس���بة، إذ كانت النسبة %8 مقابل 19% عىل 
الت���وايل )جـــدول 6-5 وشـــكل 6-9(، وم���ن ث���مَّ فإن 
ارتفاع معدل الزواج الجربي بين المش���اِركات يف 
مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاق���ة لعام 2020 
عن المع���دل الذي أظهرته نتائج مس���ح التكلفة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لع���ام 2015 عىل الصعيد الوطين، ال يمكن تربيره 
بإعاق���ة المرأة، ويمك���ن أن تربره مع���دالت اأُلمّية 
والفق���ر المرتفع���ة بي���ن المش���اِركات يف مس���ح 
العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 2020،مقارنة 
االقتصادي���ة  التكلف���ة  مس���ح  يف  بالمش���اركات 
للعت���ف القائ���م ع���ىل الن���وع االجتماع���ي  وال���يت 

ترتبط بممارسة الزواج الجربي.

وبالنسبة لالختالفات يف معدالت الزواج الجربي 
تبًعا لنوع إعاقة المرأة، كانت النساء ذوات اإلعاقة 
البصرية أكر ُعرضة للزواج الجربي من األخريات، 
بينما كان العكس صحيًحا بالنسبة للنساء ذوات 
اإلعاقة الس���معية )شـــكل 6-10(، فمع���دل الزواج 
الجربي بين النساء ذوات اإلعاقة البصرية ضعف 
المعدل بين النساء ذوات اإلعاقة السمعية )%18 
مقاب���ل 9% عىل التوايل(، وقد يكون ذلك بس���بب 
الطريق���ة اليت تنظ���ر بها األس���ر إىل بناتها ذوات 
اإلعاق���ة، فالفتي���ات ذوات اإلعاق���ة البصرية ُينظر 
إليه���ن ع���ىل أنه���ن ضعيف���ات، وهن أك���ر تعرًضا 
للخط���ر ويحتج���ن إىل الحماية من أح���داث الحياة 
يف المستقبل، وأفضل لهن أن يزتوجن يف أقرب 
وق���ت ممك���ن، حىت ل���و ُأجربن ع���ىل ذلك ال���زواج. 
وع���الوة ع���ىل ذلك، يمك���ن إجبارهن ع���ىل الزواج 
بس���هولة، ألنهن يف الع���ادة ال يقاومن، ويمكن 
إجبارهن بتعليمات ش���فهية واضحة وبتهديدات 
الفتي���ات  ولك���ن  جي���ًدا،  يفهمنه���ا  أن  يمكنه���ن 
ذوات اإلعاق���ة الس���معية أق���وى وأك���ر مقاوم���ة 
وعن���اًدا بس���بب صعوب���ات التواص���ل م���ع اآلخرين، 
وم���ن المحتمل أنهن س���يقاومن إجباره���ّن، ومن 
الصعب إجبارهّن عىل ذلك بتعليمات شفهية أو 

تهديدات ألنهّن ربما ال يفهمنها بوضوح.

شكل 6-9 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، 
تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

 

جربن  عىل الزواج من الزوج الحايلّ أو األخري، شكل 6 - 9 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أُ
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 . تبعً
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منذ الميالد منذ الطفولة منذ الشباب يف األعمار الكبرية

ملحوظ���ة: يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوج���ات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

 وتش���ر عب���ارة "من���ذ الميالد" إىل أن المش���اركة ولدت باإلعاقة، و"منذ الطفولة" تع���ين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.
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شكل 6-10 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، 
تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

جربن  عىل الزواج من الزوج الحايلّ أو األخري، شكل 6 - 10 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ أُ
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 . تبعً
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 ملحوظ���ة: يش���ر ال���زوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوجات حالًيا وأحدث زوج للمطلق���ات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

 جدول 6-5 نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج الحايّل أو األخري، 
تبًعا لنوع وبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

نسب النساء الاليئ ُأجربن1 عىل الزواج من الزوج نوع وبداية حدوث اإلعاقة
الحايّل أو األخري

عدد النساء السابق لهن 
الزواج

بداية حدوث اإلعاقة1***

8,3480منذ الميالد

11,1460منذ الطفولة

10,3726منذ الشباب

19,11496يف األعمار األكرب 

نوع اإلعاقة ***

13,01859حركية 

9,3237سمعية

18,3901بصرية

14,3147متعددة

14,33144اإلجمايل

 ***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

ملحوظ���ة: - يش���ر الزوج إىل الزوج الحايّل للنس���اء المزوجات حالًيا وأح���دث زوج للمطلقات أو المنفصالت أو 
األرامل.

-  وتش���ر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المش���اركة ولدت باإلعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

1 النس���اء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النس���اء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنس���اء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.
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6-3 زواج األطفال/ الزواج المبكر

التعري���ف المعرتف به دولًيا للطفل الذي نش���رته 
اتفاقي���ة حق���وق الطفل هو "كل إنس���ان أقل من 
18 عاًم���ا"، وه���و التعري���ف القان���وين المس���تخدم 
يف معظ���م أنحاء العالم6، ل���ذا فزواج األطفال أو 
ال���زواج المبك���ر ه���و أي زواج يح���دث ويك���ون عىل 

األقل أحد الطرفين أقل من 18 عاًما7 .

ق���ت مص���ر ع���ىل اتفاقي���ة حق���وق الطفل يف  صدَّ
ع���ام 1990، اليت ُتحّدد الحد األدىن لس���ن الزواج 18 
ق���ت مصر ع���ىل الميثاق  س���نة، ويف ع���ام 2001 صدَّ
يف  بم���ا  ورفاه���ه،  الطف���ل  لحق���وق  اإلفريق���ي 
ق���ة بحظ���ر زواج األطفال،  ذل���ك الم���ادة 21 الُمتعلِّ
والزتم���ت مص���ر بالقض���اء ع���ىل زواج األطف���ال / 
ال���زواج المبكر وال���زواج الجربي بحل���ول عام 2030 
بما يتماش���ى مع الهدف 5-3 من أهداف التنمية 
د قان���ون الطفل لعام 2008  المس���تدامة8 . كما حدَّ
الحد األدىن لس���ّن الزواج يف مصر بثمانية عش���ر 
عاًم���ا لإلن���اث والذك���ور. ولمواجهة ظاه���رة زواج 
األطف���ال، فرض���ت الحكوم���ة المصري���ة عقوبات 
أكر ش���دة عىل األش���خاص الذين يدعم���ون زواج 
القاصري���ن، بالس���جن لم���دة س���بع س���نوات ودف���ع 
غرامة9 . وعىل الرغم من التشريعات، فإن كثريات 
جن زواًجا ُعرفًيا، وهو  من الفتي���ات الصغريات يزتوَّ

شكل غري رسمي من الزواج.

ُيعت���رب زواج األطف���ال انته���اًكا أساس���ًيا لحق���وق 
اإلنس���ان، وتعود ج���ذوره إىل عدم المس���اواة بين 
الجنس���ين، وإىل االعتق���اد ب���أن الفتيات والنس���اء 

أدىن م���ن الفتي���ان والرج���ال ع���ىل نح���و م���ا، الفقر 
الثقافي���ة  والممارس���ات  التعلي���م  إىل  واالفتق���ار 

ي هذه الممارسة ويدعمها10. وانعدام األمن يغذِّ

تنج���م ع���ن زواج األطف���ال آث���ار صحي���ة ونفس���ية 
وعاطفي���ة ومالي���ة وقانوني���ة ش���ديدة، وع���ادة م���ا 
ُيس���فر ال���زواج المبك���ر ع���ن الحم���ل المبك���ر وم���ا 
يخلف���ه من نتائج بالغة األث���ر يف صحة األمهات 
الصغ���ريات وأطفاله���ن. وُتع���د مضاعفات الحمل 
والوالدة من األس���باب الرئيس���ية لوفيات الفتيات 
يف الفئ���ة العمري���ة )15-19 س���نة( يف البلدان ذات 
الدخل المتوسط والمنخفض11، وتشري األدلة إىل 
جن قبل سن الثامنة عشرة  أن الفتيات الاليئ يزتوَّ
أك���ر تعرًضا للحمل غري المرغ���وب فيه، واإلصابة 
االتص���ال  طري���ق  ع���ن  تنق���ل  ال���يت  باألم���راض 
الجنيس، كما أنهّن أكر تعرًضا ألمراض الصحة 
الجنسية واإلنجابية ووفيات األمهات12. ويتعرض 
األطف���ال الرضع لألمهات الصغريات الس���ن )يف 
األعمار أقل من عش���رين عاًما( للوفاة يف الس���نة 
األوىل م���ن العمر، بمعدل أكرب بنس���بة تصل إىل 
80%، مقارنة باألطفال الرضع لألمهات يف الفئة 

..)1996 ,McDevitt( 29-20 العمرية

 وكث���رًيا م���ا ُيض���ّر زواج األطف���ال بتق���دم الفت���اة، 
ألن���ه ي���ؤدي إىل عزلته���ا االجتماعي���ة مم���ا يعوق 
دراستها ويحّد من فرصها يف التقدم الوظيفي 
ُيج���رب  المبك���ر  ال���زواج  ف���إن  ث���ّم  والمه���ين، وم���ن 
الفتي���ات عىل العيش يف حي���اة ذات آفاق ضيقة، 
م���ع زيادة خطر التعّرض للعنف وس���وء المعاملة 

وسوء الصحة أو الوفاة المبكرة13. 

6-3-1 انتشار زواج األطفال/ الزواج
           المبكر واالختالفــــــــات تبًعـــــــــا
           للخصائـــــــــص الخلفية للمرأة

يع���رض جـــدول 6-6 نس���ب النس���اء ال���اليت تزّوجن 
قب���ل بلوغه���ن 18 عاًم���ا تبًع���ا لبع���ض الخصائ���ص 
الخلفي���ة المخت���ارة، ويّتض���ح من الج���دول أّن نحو 
18% من المش���اِركات يف الدراسة قد تزوجن قبل 
بلوغه���ن 18 س���نة. هذه النس���بة أقل من النس���بة 
ع���ىل الصعي���د الوط���ين، إذ بلغ���ت نس���بة النس���اء 
ج���ن  يف الفئ���ة العمري���ة )18-64 س���نة( ال���اليئ تزوَّ
قبل بلوغهن 18 س���نة اليت أظهرتها نتائج مسح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماعي عىل الصعيد الوطين لعام 2015 نحو 
27%، وقد أظهر المس���ح الس���كاين الصحي لعام 
2014 أن نح���و 24% م���ن النس���اء يف الفئ���ة العمرية 

جن قبل بلوغهّن 18 سنة.  )25-49 سنة( قد تزوَّ

وانخف���اض مع���دل ال���زواج المبكر الذي كش���فت 
عنه المشاِركات يف مسح العنف ضد المرأة ذات 

اإلعاق���ة لع���ام 2020 يب���دو منطقًي���ا، ويرجع إىل أن 
النس���اء ذوات اإلعاقة قد ينتظرن وقًتا أطول من 
النس���اء دون إعاقة للعثور عىل زوج )نسبة عالية 
من المشاِركات يف المسح حدثت إعاقتهّن قبل 

الزواج أي منذ الميالد أو الطفولة(. 

وتتش���ابه أنماط زواج األطفال تبًعا للعمر ومكان 
اإلقامة ومس���توى التعلي���م الموضحة يف جدول 
6-6 م���ع أنماط ختان اإلناث والزواج الجربي لنفس 
المتغ���ريات، وتتش���ابه مع األنماط ال���يت أظهرتها 
نتائج مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعنف القائم 
ع���ىل الن���وع االجتماعي لع���ام 2015 ع���ىل الصعيد 

الوطين. 

انخفضت نسبة الزواج المبكر بشكل حاد من %47 
بين النس���اء الاليئ كن يف العمر 55 سنة أو أكر 
وقت إجراء المقابلة إىل 16% بين النساء يف الفئة 
العمرية 40-44 وإىل 1% بين النس���اء الاليئ تراوحت 
أعماره���ن بي���ن 18و19 س���نة )شـــكل 6-11(. ويؤك���د 
ه���ذا النمط إىل جانب أنماط خت���ان اإلناث والزواج 
الجربي طبًقا لعم���ر المرأة وجود اتجاه تنازيل عرب 

األجيال يف الممارسات التقليدية الضارة.

جن قبل بلوغهّن 18 سنة، تبًعا للعمر الحايّل، مصر 2020. شكل 6-11 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

 

6  https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
7  https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/childmarriage.aspx
8  https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/
9  https://www.egypttoday.com/Article/1/63762/Government%E2%80%99s-efforts-to-fight-early-marriage
10 https://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/
11 http://www.girlsnotbrides.org/what-is-the-impact/
12 https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/04/Child-marriage-and-maternal-health-Girls-Not-Brides-Updated-27-May-2013.pdf
13 https://www.girlsnotbrides.org/why-does-it-happen/

وكما ُيالحظ من جدول 6-6 وشـــكل 6-12، نس���بة 
ال���زواج المبك���ر أع���ىل بنح���و 14 نقط���ة مئوية بين 
النس���اء يف الوج���ه القب���يل من���ه بين النس���اء يف 

نق���اط   8 بنح���و  وأع���ىل  الحضري���ة،  المحافظ���ات 
مئوي���ة بي���ن النس���اء يف الوجه البح���ري )نحو %22 

مقابل 8% و16% عىل التوايل(.
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جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبًعا لمكان اإلقامة، مصر2020. شكل 6-12 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

 

ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبعً شكل 6 - 12 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ
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جـــدول 6-6 وشـــكل  ال���واردة يف  النتائ���ج  ���د  تؤكَّ

6-13 أن اأُلمّية -أو مجّرد القراءة والكتابة- ترتبط 
بال���زواج يف س���ن مبّك���رة، وع���ىل  ارتباًط���ا قوًي���ا 

بالم���دارس  االلتح���اق  ف���إن  ذل���ك،  م���ن  العك���س 

والحص���ول عىل مس���تويات تعليمية أعىل يحمي 

الفتيات من إمكانية الزواج المبكر، فربع النس���اء 

اأُلمّي���ات )25%( وأك���ر م���ن ُخمس النس���اء الاليئ 

جن  يس���تطعن الق���راءة والكتابة فق���ط )22%( تزوَّ

قبل س���ن 18 س���نة، مقابل أقل من 1% بين النس���اء 

المتعلمات تعليًما عالًيا.

جن قبل بلوغهّن 18 سنة، تبًعا للمستوى التعليمي، مصر 2020. شكل 6-13 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

 

ا للمستوى التعليمي، مصر 2020 . جن قبل بلوغهنّ 18 سنة، تبعً شكل 6 - 13 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

25.3

أمية

21.5
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جدول 6,6: نسب النساء ، الاليئ تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، تبًعا للخصائص الخلفية المختارة، مصر 2020.

عدد النساء السابق لهن نسبة النساء الاليئ تزوجن قبل سن 18 سنةالخصائص الخلفية
الزواج

العمر ***

19-181,3232
24-203,9649

29-253,7623
34-305,9775

39-3510,0773
44-4016,1579

49-4524,0508
54-5034,4500

59-5547,1514
+6046,9463

مكان اإلقامة ***

8,2552محافظات حضرية
15,62149وجه بحري 
21,92915وجه قبيل 

المستوى التعليمي***

25,32980ُأمّية
21,5739تقرأ وتكتب

14,1375ابتدايئ / إعدادي 
ثانوي/ فوق المتوسط وأقل 

4,01314من الجامعي

0,5208جامعي فأعىل
18,25616اإلجمايل

    ***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.
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6-3-2 االختالفات يف زواج األطفال /
           الزواج المبكر تبًعا لخصائص

           إعاقة المرأة

مث���ل ختان اإلناث والزواج الج���ربي، يوضح جدول 
6-7 والشـــكلين 6-14 و6-15 أن ال���زواج المبكر كان 
أكر ش���يوًعا بش���كل ملحوظ بين النس���اء الاليئ 
حدث���ت إعاقاته���ن بع���د مرحلة الش���باب والنس���اء 
ذوات اإلعاق���ة البصري���ة، وم���ن ناحية أخ���رى، كان 
ال���زواج المبك���ر أق���ل ش���يوًعا بي���ن النس���اء ال���اليئ 
حدث���ت إعاقتهن من���ذ الميالد وبين النس���اء ذوات 

اإلعاقة السمعية.

نحو 44% من النس���اء ال���اليئ حدثت إعاقتهن يف 
سن 35 سنة أو أكر تزّوجن قبل بلوغهن سن 18 
س���نة، مقارنة بنسبة 3% فقط بين النساء الاليئ 
حدث���ت إعاقتهن منذ الميالد )شـــكل 6-14(. وكما 
يّتض���ح م���ن جـــدول 6-7 وشـــكل 6-15 بل���غ معدل 
الزواج المبكر بين النس���اء ذوات اإلعاقة البصرية 
م���ا يق���رب من ضع���ف النس���بة بي���ن النس���اء ذوات 
اإلعاقات المتعددة، ونحو 9 أضعاف النس���بة بين 
النس���اء ذوات اإلعاقة السمعية )46% مقابل %24 

و5% عىل التوايل(.

جدول 7,6: نسب النساء ، الاليئ تزّوجن قبل بلوغهن 18 سنة، تبًعا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

عدد النساء السابق لهن الزواجنسبة النساء الاليئ تزوجن قبل بلوغهن 18 سنةنوع وبداية حدوث اإلعاقة

بداية حدوث اإلعاقة***

2,71839منذ الميالد

7,11259منذ الطفولة

21,8983منذ الشباب

43,51558يف أعمار أكرب

بداية حدوث اإلعاقة***

8,53323حركية

5,3641سمعية

46,01394بصرية

23,6258متعددة

18,25616اإلجمايل

***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

ملحوظة: تش���ر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تع���ين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبل���غ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.  شكل 6-14 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبعً شكل 6  - 14 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ
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 ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020. شكل 6-15 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ

 

ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 . جن قبل بلوغهن 18 سنة، تبعً شكل 6  - 15 نسب النساء ، الاليئ تزوَّ
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6-4 الخالصة

هناك ارتباط واضح بين عمر المرأة والممارس���ات 
التقليدية الضارة، يعكس اتجاًها للرتاجع يف هذه 
الممارس���ات عرب األجي���ال، ومع ذلك، ال يزال ختان 
اإلناث ُيماَرس بالنس���بة لغالبية األجيال الش���ابة. 
ه���ذا النمط واضح بين النس���اء عىل وجه العموم 
)كما عكس���ته نتائج مس���ح التكلفة االقتصادية 
للعن���ف القائم عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015( 
وكذل���ك النس���اء ذوات اإلعاقة المس���تفيدات من 

برنامج كرامة.

العمري���ة  الفئ���ات  مختل���ف  ع���رب  الخت���ان  نس���بة 
م���ن  المس���تفيدات  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  بي���ن 
برنام���ج كرامة أقل من المع���دالت المقارنة عىل 
بي���ن  المختون���ات  ونس���بة  الق���ويم،  المس���توى 
النس���اء الاليئ لديهّن إعاقة منذ الميالد أقل من 
النس���بة بين النس���اء األخريات، ق���د يرجع ذلك إىل 
أن وج���ود اإلعاق���ة من���ذ المي���الد ربم���ا يخلق )يف 
بعض المجتمعات( ش���عوًرا / اعتقاًدا بأن الفتيات 
ذوات اإلعاق���ة ل���ن يك���ون لديهن أفكار / مش���اعر 
أو تجارب جنس���ية مثل الفتيات ال���اليت ال يعانين 
ضن لالس���تغالل  م���ن إعاق���ات، وم���ن ث���مَّ ل���ن يتعرَّ
الجن���يس، ولن يحتج���ن إىل الحماية اليت يوّفرها 
خت���ان اإلناث -من وجهة نظر األهل-  كما يمكن 
أن يك���ون العم���ر األصغ���ر للنس���اء ال���اليئ ول���دن 
بالنس���اء األخري���ات يف عين���ة  باإلعاق���ة مقارن���ة 

المس���ح( عام���اًل  نتائ���ج  الدراس���ة( كم���ا أظه���رت 
مساهًما آخر.

نس���بة ال���زواج الجربي بي���ن النس���اء ذوات اإلعاقة 
المستفيدات من برنامج كرامة أعىل من المعدل 
ولك���ن  الق���ويم،  المس���توى  ع���ىل  المتوس���ط 
العك���س صحيح بالنس���بة للزواج المبك���ر، ويبدو 
أن انخف���اض مع���دل ال���زواج المبك���ر بي���ن النس���اء 
ذوات اإلعاقة المستفيدات من برنامج كرامة عن 
النس���اء عموًما عىل المستوى القويم منطقي، 
ألن النس���اء ذوات اإلعاقة قد ينتظرن وقًتا أطول 
من النس���اء ال���اليت ال يعانين من إعاق���ات، للعثور 
يف  المش���اِركات  م���ن  عالي���ة  )نس���بة  زوج  ع���ىل 
المس���ح حدث���ت إعاقتهن قب���ل زواجه���ن، أي منذ 

الوالدة أو الطفولة(.

وتع���ّد الممارس���ات التقليدية الضارة أكر ش���يوًعا 
بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة البصري���ة منه���ا بي���ن 
النس���اء ال���اليئ لديهن أنواع أخرى م���ن اإلعاقات، 
الممارس���ات  م���ن  الم���رأة عام���ل يحم���ي  وتعلي���م 
التقليدي���ة الض���ارة، ويلع���ب م���كان اإلقام���ة دوًرا 
مهًما، إذ إن هذه الممارس���ات أكر شيوًعا بشكل 
كب���ري يف الوجه القبيل، كما أن إحس���اس المرأة 
بتقدي���ر ال���ذات والثق���ة بالنفس عام���ل وقايئ ضد 

الزواج باإلجبار.



الفصل السابع: 

العوامل المرتبطة 
بعنف الزوج

أهــــــــم النتائــــــــج

وافق نحو 38% من النساء عىل مربرات ضرب الزوج لزوجته.
النساء يف الوجه القبيل أكر قبواًل لضرب الزوجة.
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 أهـــم النتائج: 

شهدت نسب كبرية من النساء السابق لهن   ●

الزواج، س���لوكيات تحكمية وس���يطرة مالية 
من الزوج الحايّل أو األخري أو أي زوج سابق.

كانت الس���لوكيات التحكمية األكر شيوًعا   ●

اليت يمارسها الزوج عىل زوجته هي اإلصرار 
ع���ىل معرف���ة م���كان وجودها ط���ول الوقت 
ع���ىل  للحص���ول  اس���تئذانه  وض���رورة   ،)%26(
ثت مع  خدمة صحية )25%(، والغضب إذا تحدَّ
رج���ل آخر )22%(، وبش���كل عام، أش���ار 16% من 
النس���اء السابق لهن الزواج إىل أن أزواجهن 
يمارس���ون )كانوا يمارسون( ثالثة أنواع عىل 

األقل من السلوكيات التحكمية.

كانت النس���اء األصغر س���ًنا أك���ر احتمااًل أن   ●

ض���ن لممارس���ات ال���زوج التحكمي���ة من  يتعرَّ
النساء األكرب سًنا.

أفاد نحو 11% من النس���اء السابق لهن الزواج   ●

يرفض���ون(  )كان���وا  يرفض���ون  أزواجه���ن  ب���أن 
منحهّن ما يكفي من المال لتغطية نفقات 
األسرة، حىت لو كانوا قادرين عىل تحّملها، 
وأش���ار نح���و 10% إىل أن أزواجه���ن يمنعوهن 
)كان���وا يمنعوهن( من العمل أو المش���اركة 
يف أي أنش���طة م���دّرة للدخ���ل رغًم���ا عنه���ن، 
وذك���ر نح���و 19% أنهّن تعّرضن لس���لوك واحد 
ع���ىل األقل من س���لوكيات التحك���م المايل 

من أزواجهن.

واف���ق نح���و 38% م���ن النس���اء ع���ىل م���ربرات   ●
ضرب الزوج لزوجته.

النس���اء يف الوجه القبيل أكر قبواًل لضرب   ●
الزوجة.

كان���ت النس���اء ال���اليت حدث���ت إعاقاتهن يف   ●
س���ن أك���رب )35 س���نة فأك���ر( والنس���اء ذوات 
اإلعاق���ة البصرية، أكر قب���واًل لضرب الزوجة 
من النساء الاليئ حدثت إعاقتهن يف أعمار 
أصغ���ر، أو الاليئ يعانين م���ن أنواع أخرى من 

اإلعاقات.

كش���ف نحو ثلث النس���اء أنهّن يش���عرن )كّن   ●
يش���عرن( بالخ���وف م���ن أزواجه���ن الحاليين/ 
والرب���ع   ،)%32( س���ابق  زوج  أي  أو  اآلخري���ن 
)25%( يشعرن )كّن يشعرن( بالخوف معظم 

األوقات أو كل األوقات.

المنفص���الت  أو  المطلق���ات  النس���اء  أدل���ت   ●
بأع���ىل مس���تويات التع���رض لمختل���ف أن���واع 
الممارس���ات التحكمي���ة والس���يطرة المالية 
م���ن أزواجه���ن الس���ابقين، وكذل���ك الخ���وف 
منهم يف معظم األوقات أو جميع األوقات.

م���ن   %36 نح���و  يعتم���دن(  )ك���ن  يعتم���د   ●
النس���اء الس���ابق لهن الزواج ع���ىل أزواجهن 
)الحاليي���ن/ اآلخري���ن أو أي زوج س���ابق( يف 
تلبية االحتياجات األساسية للحياة اليومية، 
وكان���ت النس���اء ذوات اإلعاقة الحركية أكر 
اعتم���اًدا ع���ىل أزواجه���ن )38%( م���ن النس���اء 

ذوات األنواع األخرى من اإلعاقات.
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جمَع مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 
2020 معلوم���ات ع���ن ع���دد من العوام���ل المختلفة 
اليت دلت دراس���ات س���ابقة ُأجريت يف مصر وىف 
بلدان أخرى عىل أنها مرتبطة بعنف الزوج، بعض 
ه���ذه العوام���ل مرتب���ط بالتمي���ز ضد الم���رأة عىل 
أس���اس الن���وع االجتماع���ي يف المجتمعات اليت 
تس���ود فيها س���لطة الرجال، وه���ذه العوامل تؤثر 
يف النس���اء ذوات اإلعاقة والاليئ ليس���ت لديهن 
إعاق���ة، وهن���اك عوام���ل أخ���رى تتعل���ق بالظ���روف 

الناجمة عن إعاقة المرأة نفسها. 

ح هذا الفصل مدى انتشار هذه العوامل بين  يوضِّ
النس���اء الاليئ ُأجريت معه���ن المقابالت، وكيف 
تختل���ف باخت���الف خصائ���ص النس���اء وخصائ���ص 
إعاقتهن، وُيلقي الضوء عىل العوامل المتعلقة 
بالتصرف���ات التحكمي���ة والس���يطرة المالي���ة اليت 
يمارس���ها األزواج، وتوُجه���ات النس���اء إزاء ض���رب 
الزوج���ة، وخوف النس���اء من أزواجه���ن، وتعكس 
أو  الم���رأة  تمكي���ن  م���دى  أيًض���ا  العوام���ل  ه���ذه 
ع���دم تمكينه���ا، كذل���ك ُي���درس يف ه���ذا الفصل 
م���دى اعتم���اد النس���اء ع���ىل أزواجه���ن يف تلبي���ة 
االحتياج���ات األساس���ية للحياة اليومي���ة كعامل 

يتعّلق بإعاقتهن.

ه���ت  ال���يت ُوجِّ وتج���در اإلش���ارة إىل أن األس���ئلة 
للنساء الاليئ ُأجريت معهن المقابالت يف مسح 
العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 2020 بش���أن 
أزواجهن، لقياس المؤش���رات ذات الصلة بالعنف 
الزوجي، كانت تشري إىل الزوج الحايّل أو األخري أو 
أي زوج س���ابق للنساء البالغات من العمر 18 عاًما 
فأكر، ووّجه مس���ح التكلفة االقتصادية للعنف 
الن���وع االجتماع���ي ه���ذه األس���ئلة  القائ���م ع���ىل 
للنس���اء الاليت ت���رتاوح أعمارهن بي���ن 18 و64 عاًما 
عن الزوج الحايّل للنساء المزتوجات، وأحدث زوج 

للنساء المطلقات/المنفصالت واألرامل.  

ومع ذلك، أش���ارت نتائج مس���ح العن���ف ضد المرأة 
م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  أن  إىل  اإلعاق���ة  ذات 
جن مرة واحدة  المشاركات يف المسح )93%( تزوَّ
)لم تظهر البيانات يف جدول(، وعالوة عىل ذلك، 

فإن نس���بة المش���اركات يف المس���ح ال���اليئ تزيد 
نة الدراسة ال تمثل  أعمارهّن عىل 65 سنة يف عيِّ
س���وى 1,5% )عىل النحو المش���ار إلي���ه يف الفصل 
الثال���ث(، فبالنظ���ر إىل ه���ذه النس���ب المنخفض���ة 
ج���ن أك���ر م���ن م���رة،  م���ن المش���اركات ال���اليئ تزوَّ
ف���إن  فأك���ر،  س���نة   65 أعماره���ن  تبل���غ  وال���اليئ 
النتائ���ج المتعّلقة بالنس���اء يف المجتمع المعين 
الذي يمثله مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة 
)النس���اء ذوات اإلعاقة المس���تفيدات م���ن برنامج 
كرام���ة( يمك���ن مقارنته���ا بش���كل تقري���يب م���ع 
قة بالنس���اء عىل الصعيد القويم  النتائ���ج المتعلِّ
ال���ذي يمّثله مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعنف 

القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

7-1 السلوكيات التحكمية من الزوج

ى مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة عما  تقصَّ
إذا كان ال���زوج الحايّل/األخ���ري أو أي زوج س���ابق 
يح���اول )كان يحاول( تقييد اتص���ال المرأة بأهلها 
وصديقاته���ا، يصر )كان يص���ر( عىل معرفة مكان 
وجودها طول الوقت، يتحكم )كان يتحكم( يف 
حصوله���ا عىل الرعاية الصحي���ة )أي يطلب )كان 
يطل���ب( أن تأخذ من���ه اإلذن لتحص���ل عىل خدمة 
صحية لنفسها(، يغضب )كان يغضب( إذا تحدثت 
مع رجل آخر، ويش���ك )كان يش���ك( فيها باستمرار، 
فق���د أّكد كثري من البحوث )مثل منظمة الصحة 
المتح���دة  األم���م  صن���دوق  و2010،   2005 العالمي���ة، 
اإلنمايئ للمرأة، 2010( بما فيها المس���ح السكاين 
الصح���ي لعام 2014 ومس���ح التكلف���ة االقتصادية 
للعن���ف القائ���م عىل النوع االجتماع���ي لعام 2015 
وج���ود ارتباط بي���ن هذه الممارس���ات والعنف ضد 

المرأة.

يوض���ح جـــدول 7-1 نس���ب النس���اء الس���ابق له���ن 
ال���زواج ال���اليئ يم���ارس )كان يم���ارس( أزواجه���ن 
)الحاليون/األخريون أو أي أزواج سابقين( أشكااًل 
مختلفة من الس���لوكيات التحكمية، تبًعا لبعض 
الخصائص الخلفية ومدى إحساس المرأة بتقدير 
ال���ذات والثقة بالنفس. وكم���ا يعكس جدول 1-7 

وشـــكل 7-1، كانت السلوكيات التحكمية األكر 
ش���يوًعا ال���يت يمارس���ها ال���زوج ع���ىل زوجت���ه هي 
اإلصرار عىل معرفة مكان وجودها طول الوقت 
)26%(، وض���رورة اس���تئذانه للحص���ول عىل خدمة 
صحي���ة )25%(، والغض���ب إذا تحدث���ت مع رجل آخر 

 .) %22(

اتص���ال  بتقيي���د  المتعلق���ة  الس���لوكيات  وكان���ت 
الم���رأة بعائلته���ا أو منعه���ا م���ن رؤي���ة صديقاتها 
أق���ل ش���يوًعا، إذ أف���اد نح���و 14% و8% ع���ىل التوايل 
أزواجه���ن يضع���ون )كان���وا يضع���ون( ح���دوًدا  أن 
)كان���وا  يحاول���ون  أو  بعائلته���ن  التصاله���ن 
يحاول���ون( منعه���ن من رؤي���ة صديقاته���ن، وذكر 
4% أن أزواجهن يش���كون )كانوا يش���كون( فيهن 
باس���تمرار. ويتشابه نمط الس���لوكيات التحكمية 
م���ن ال���زوج تماًم���ا مع النم���ط الذي أظهره مس���ح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
له���ن  الس���ابق  للنس���اء   ،2015 لع���ام  االجتماع���ي 
ال���زواج ال���اليئ ت���رتاوح أعمارهن بين 18 و64 س���نة 

عىل وجه العموم.

وبش���كل عام، أش���ار 16% من النس���اء السابق لهن 
الزواج إىل أن أزواجهن يمارسون )كانوا يمارسون( 
ثالث���ة ع���ىل األق���ل م���ن الس���لوكيات التحكمي���ة 

الس���تة المذكورة أعاله، يف حين أفاد 57% بعدم 
ممارس���ة أزواجهن أًيا من هذه الس���لوكيات عىل 
اإلط���الق. وكان���ت األرق���ام المقارن���ة يف مس���ح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 

االجتماعي لعام 2015 20% و59% عىل التوايل.

وكما ُيالحظ من جدول 7-1، النس���اء األصغر سًنا 
أكر احتمااًل أن يتعرضن للممارس���ات التحكمية 
من الزوج من النس���اء األكرب س���ًنا، وأدلت النس���اء 
المطلق���ات أو المنفص���الت ع���ن أع���ىل مس���توى 
التحكمي���ة  الس���لوكيات  أن���واع  مختل���ف  م���ن 
ال���يت مارس���ها أزواجه���ن الس���ابقون، فق���د أف���اد 
35% بتعرضه���ن لثالث���ة أن���واع ع���ىل األق���ل م���ن 
الممارس���ات التحكمية )شكل 7,2(. ويف حين أن 
نس���ب النس���اء الاليئ ذكرن أن أزواجهن يشكون 
)كان���وا يش���كون( فيه���ن تراوحت بي���ن 2 و9% بين 
النس���اء يف مختل���ف الفئ���ات، كان���ت النس���بة بين 
المطلقات أو المنفصالت 17%، وعىل النقيض من 
ذلك، أدلت األرامل عن أدىن مستوى من مختلف 
الس���لوكيات التحكمي���ة اليت مارس���ها أزواجهن 
الس���ابقون، وتتس���ق هذه النتائج مع النتائج اليت 
توصل إليها مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعنف 

القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015. 
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شكل 7-1: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من السلوكيات التحكمية، 
مصر 2020.

 

ا معينة من السلوكيات التحكمية، شكل 7 - 1: نسبة النساء ، الاليت يمارس (كان يمارس) أزواجهن أنواعً
مصر 2020 .
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

شكل 7-2: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن ثالثة أنواع أو أكرث من األنواع المعينة من 
السلوكيات التحكمية، تبًعا للحالة االجتماعية الحالية، مصر 2020.

 

شكل 7 - 2: نسبة النساء ، الاليت يمارس (كان يمارس)أزواجهن ثالثة أنواع أو أكرث من األنواع المعينة من
ا للحالة االجتماعية الحالية، مصر 2020 . السلوكيات التحكمية، تبعً
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ملحوظة:  يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

ل���م ُتظِه���ر االختالف���ات يف نس���ب النس���اء الاليت 
أف���دن أن أزواجه���ن يمارس���ون )كان���وا يمارس���ون( 
مختل���ف الس���لوكيات التحكمية تبًعا للمس���توى 
التعليم���ي للم���رأة نمًط���ا مح���دًدا، وه���و م���ا يتفق 
ل إليها مس���ح التكلفة  أيًضا مع النتائج اليت توصَّ
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لع���ام 2015، ولك���ن عىل النقيض م���ن ذلك، يرتبط 
ارتباًط���ا  التحكمي���ة  للممارس���ات  الم���رأة  تع���ّرض 

عكسًيا مع تقديرها لذاتها وثقتها بنفسها. 

كان���ت  الم���رأة،  إقام���ة  بم���كان  يتعل���ق  م���ا  ويف 
السلوكيات التحكمية من الزوج أكر شيوًعا بين 
النس���اء يف الوج���ه القبيل من النس���اء المقيمات 

البح���ري.  الوج���ه  أو  الحضري���ة  المحافظ���ات  يف 
فعىل سبيل المثال، يف حين ذكر 31% من النساء 
يف الوج���ه القب���يل أن أزواجه���ن يطلب���ون )كانوا 
يطلبون( منهن أن يحصلن عىل إذنهم للحصول 
عىل الرعاية الصحية، فإن األرقام المقارنة كانت 
نح���و 12% و19% يف المحافظات الحضرية والوجه 
البحري عىل التوايل. وكانت نسبة النساء الاليت 
يم���ارس )كان يمارس( أزواجهن ثالثة س���لوكيات 
تحكمي���ة ع���ىل األق���ل نح���و 18% بي���ن النس���اء يف 
الوج���ه القب���يل )شـــكل 7-3( وه���ي نس���بة أع���ىل 
بس���ت نقاط مئوية م���ن النس���بة يف المحافظات 
الحضري���ة )12%( وأع���ىل بخمس نق���اط مئوية من 

النسبة يف الوجه البحري )%13(.
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شكل 7-3: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن ثالثة أنواع أو أكرث من األنواع المعينة من 
السلوكيات التحكمية، تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020.

 

شكل 7 - 3: نسبة النساء ، الاليت يمارس (كان يمارس) أزواجهن ثالثة أنواع أو أكرث من األنواع المعينة من
ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 السلوكيات التحكمية، تبعً
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جدول 7-1: نسبة النساء ، الاليئ يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من السلوكيات التحكمية، تبًعا 
لبعض الخصائص الخلفية وإحساس المرأة بتقدير الذات والثقة بالنفس، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية 

وإحساس 
المرأة بتقدير 
الذات والثقة 

بالنفس

نسبة النساء الاليئ أفدن أن الزوج
عدد النساء 

السابق 
لهن الزواج

يحاول 
)كان 

يحاول( 
منعها 

من رؤية 
صديقاتها

يضع 
)كان 
يضع( 
حدوًدا 

التصالها 
بعائلتها

يصر )كان 
يصر( عىل 

معرفة 
مكان 

وجودها 
طول 
الوقت

يطلب )كان 
يطلب( أن 
تأخذ اإلذن 

منه للحصول 
عىل الرعاية 

الصحية 
لنفسها

يغضب 
)كان 

يغضب( إذا 
تحدثت مع 

رجل آخر

يشك 
)كان 
يشك( 
فيها 

باستمرار

يمارس 
)كان 

يمارس( 
ثالثة أو 
أكر من 

التصرفات 
السابقة

لم يمارس 
)لم يكن 
يمارس( 
أًيا من 

التصرفات 
السابقة

العمر

14,911,935,129,932,89,024,647,8134أقل من 25

29-2515,111,829,428,629,48,020,651,7238

34-3018,010,125,124,628,14,920,556,3366

39-3514,96,923,622,624,64,715,656,6403

44-4014,57,629,427,924,73,518,053,8344

49-4512,39,027,222,518,22,314,556,1346

54-5012,04,524,221,916,73,212,260,8401

50-5511,46,122,524,818,12,913,960,0475

+6013,75,524,924,332,82,111,757,9437

الحالة االجتماعية

12,16,325,323,920,93,014,557,72817مزتوجة
مطلقة/
منفصلة

36,824,535,035,030,017,335,042,3220

6,55,621,523,418,71,911,259,8107أرملة

مكان اإلقامة

المحافظات 
12,24,424,111,526,34,412,264,1270الحضرية

11,04,918,019,220,54,013,464,51238الوجه البحري

15,810,032,030,921,53,918,349,51636الوجه القبيل

المستوى التعليمي

12,05,923,724,616,82,713,559,31681أمّية

14,88,627,427,424,35,316,952,7419تقرأ وتكتب

ابتدايئ/
15,611,636,726,129,66,522,150,8199إعدادي

ثانوي/ فوق 
المتوسط 
وأقل من 
جامعي

15,89,627,523,127,75,119,254,4759

جامعي 
15,15,819,823,325,65,811,658,186فأعىل

النساء يعتقدن أن لديهن مهارات جيدة ربما ال توجد عند آخرين )تقدير الذات(

17,28,330,826,930,86,220,149,4577نعم

12,87,424,724,219,43,414,958,32567ال

النساء يعتقدن أنهن يفعلن أشياء يفخرن بها ربما ال يستطيع اآلخرون فعلها )الثقة بالنفس(

15,29,328,423,628,94,718,551,9774نعم

13,17,025,025,019,13,715,058,22370ال

13,67,525,824,721,53,915,856,73144اإلجمايل

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

لم تعكس االختالفات يف تعرض النس���اء للممارس���ات التحكمية من األزواج تبًعا لبداية حدوث أو نوع 

اإلعاقة نمًطا محدًدا. )جدول 2-7(.
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جدول 7-2: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من السلوكيات التحكمية، تبًعا 
لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

بداية حدوث 
نسبة النساء الاليئ أفدن أن الزوجونوع اإلعاقة

عدد النساء 
السابق 

لهن الزواج

يحاول 
)كان 

يحاول( 
منعها 

من رؤية 
صديقاتها

يضع 
)كان 
يضع( 
حدوًدا 

التصالها 
بعائلتها

يصر )كان 
يصر( عىل 

معرفة 
مكان 

وجودها 
طول 
الوقت

يطلب )كان 
يطلب( أن 
تأخذ اإلذن 

منه للحصول 
عىل الرعاية 

الصحية 
لنفسها

يغضب 
)كان 

يغضب( إذا 
تحدثت مع 

رجل آخر

يشك 
)كان 
يشك( 
فيها 

باستمرار

يمارس 
)كان 

يمارس( 
ثالثة أو 
أكر من 

التصرفات 
السابقة

لم يمارس 
)لم يكن 
يمارس( 
أًيا من 

التصرفات 
السابقة

بداية اإلعاقة

14,07,524,620,625,46,715,856,3480منذ الميالد

13,08,024,123,923,93,515,957,6460منذ الطفولة

16,19,626,926,223,04,718,757,4726منذ الشباب

يف األعمار 
12,46,426,125,518,62,914,456,31496األكرب

نوع اإلعاقة

12,46,424,723,620,13,814,858,71859حركية

14,89,328,720,729,56,317,354,4237سمعية

15,58,928,227,722,53,618,053,1901بصرية

15,010,920,425,219,74,812,957,1147متعددة

13,67,525,824,721,53,915,856,73144اإلجمايل

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عب���ارة "من���ذ الميالد" إىل أن الم���رأة ولدت بإعاقة، و"من���ذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 

19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

7-2 التحكم المايل من الزوج 

أش���ار مس���ح التكلفة االقتصادية للعن���ف القائم 
ع���ىل الن���وع االجتماعي لع���ام 2015 إىل أن تعرض 
المرأة المصرية للعنف الزوجي، يرتبط بسلوكيات 
التحك���م الم���ايل ال���يت يمارس���ها زوجه���ا، كذلك 
أش���ارت دراس���ات ُأجري���ت يف بل���دان أخ���رى إىل أن 
ممارس���ة العن���ف البدين أو الجن���يس أو كليهما، 
عادة ما تصاحبه ممارس���ات التحكم المايل عىل 
ي���د الش���ريك الحمي���م )صن���دوق األم���م المتح���دة 

اإلنمايئ للمرأة، 2010(.

وق���د جمع مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاقة 
يف عام 2020 معلومات عما إذا كان الزوج الحايّل 
/األخري أو أي زوج سابق يمنع )كان يمنع) زوجته 
م���ن العمل )بغ���رض التكّس���ب أو الرب���ح(، وهو ما 
يتعارض مع إرادته���ا، أو يأخذ )كان يأخذ( أموالها 
أو دخله���ا أو يس���حب )كان يس���حب( مبال���غ م���ن 
حس���ابها الشخصي بها دون إذن منها، أو يرفض 

)كان يرف���ض( أن يعطيه���ا م���ا يكف���ي م���ن المال 
ق���ادًرا  ل���و كان  لتغطي���ة نفق���ات األس���رة، ح���ىت 
ع���ىل تحم���ل ذل���ك، أو يجربه���ا )كان يجربها( عىل 

المشاركة يف نفقات األسرة.

ح نتائج المسح المعروضة يف جدول 3-7  وتوضِّ
وشـــكل 7-4 أن نحو 11% من النس���اء الس���ابق لهن 
الزواج أف���دن بأن أزواجهن الحاليي���ن )األخريين أو 
الس���ابقين( يرفضون )كان���وا يرفضون( إعطاءهن 
ما يكفي من المال لتغطية نفقات األسرة، حىت 
إن كانوا قادرين عىل تحملها، وأشار نحو 10% إىل 
أن أزواجه���ن يمنعونه���ن )كان���وا يمنعونهن( من 
ة للدخل  العمل أو المش���اركة يف أي أنشطة ُمدرِّ
رغًم���ا عنه���ن، وذك���ر 7% أن أزواجه���ن يجربونه���ن 
)كان���وا يجربونه���ن( ع���ىل المش���اركة يف نفقات 
األس���رة، وكش���ف 5% أن أزواجهن يأخذون )كانوا 
يأخ���ذون( أموالهن أو دخلهن أو يس���حبون )كانوا 
يس���حبون( م���ن حس���ابهن الش���خصي أو بطاق���ة 

االئتمان الخاصة بهن دون إذنهن.

شكل 7-4: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة 
من سلوكيات التحكم المايل، مصر 2020.

 

ا معينة شكل 7 - 4: نسبة النساء ، الاليت يمارس (كان يمارس) أزواجهن أنواعً
من سلوكيات التحكم المايل، مصر 2020
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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كانت س���لوكيات التحكم المايل المختلفة اليت 
يمارس���ها األزواج أك���ر ش���يوًعا بين المش���اركات 
اإلعاق���ة  ذات  الم���رأة  ض���د  العن���ف  مس���ح  يف 
مس���ح  يف  المش���اركات  بي���ن  عنه���ا   ،2020 لع���ام 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
ض نحو 19% من  االجتماع���ي لع���ام 2015، فقد تع���رَّ
النس���اء السابق لهن الزواج يف مسح العنف ضد 
الم���رأة ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 لواحد عىل األقل 
من س���لوكيات التحكم الم���ايل المذكورة أعاله، 
مقارن���ة بنحو 7% فقط بين النس���اء الس���ابق لهن 
ال���زواج يف مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف 

القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

ل���م ُتظه���ر االختالف���ات يف س���لوكيات التحك���م 
الم���ايل م���ن ال���زوج م���ع عم���ر الم���رأة والمس���توى 
المطلق���ات  أن  غ���ري  أنماًط���ا مح���ددة،  التعليم���ي 

والمنفص���الت كانت���ا أك���ر فئتي���ن بي���ن مختل���ف 
الفئ���ات م���ن النس���اء تعرًض���ا لممارس���ات التحكم 

المايل عىل يد الزوج السابق. 

هذه النتائج هي بالضبط نفس تلك اليت كشف 
عنها مس���ح التكلفة االقتصادي���ة للعنف القائم 
عىل الن���وع االجتماعي لع���ام 2015، فقد أفاد نحو 
نص���ف النس���اء المطلق���ات أو المنفص���الت )%49( 
بأن أزواجهن السابقين رفضوا منحهن ما يكفي 
م���ن المال لتغطي���ة نفقات األس���رة، وذكر نحو 6 
م���ن كل 10 نس���اء )56%( تعّرضه���ن لس���لوك واحد 
عىل األقل من سلوكيات التحكم المايل المشار 
إليه���ا، وبالمقارن���ة، بلغ���ت نس���ب النس���اء األرامل 
ال���اليئ تعرضن له���ذه الممارس���ات نح���و 5% و%9 

عىل التوايل )شكل 5-7(.

شكل 7-5: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من سلوكيات التحكم المايل، 
تبًعا للحالة االجتماعية الحالية، مصر 2020.

 

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

عىل النقيض من الممارسات التحكمية من جانب 
ال���زوج، كانت النس���اء يف المحافظ���ات الحضرية 
التحك���م  لس���لوكيات  للتع���رض  احتم���ااًل  أك���ر 
المايل من األزواج، من النساء يف الوجه البحري 
أو الوج���ه القبيل )شـــكل 7-6(، وهو ما يتماش���ى 
م���ع نتائ���ج مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف 
القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015، وبالمثل، 
فإن النس���اء ال���اليت لديهن الش���عور بتقدير الذات 
أو ثق���ة بالنف���س أكر تعرًضا لمختلف ممارس���ات 
التحك���م الم���ايل ع���ىل ي���د أزواجه���ن من النس���اء 
ال���اليت ال يتمتعن بمثل هذه الصف���ات. فقد أفاد 
نحو 24% من النساء الاليت لديهن الشعور بتقدير 
ال���ذات و23% م���ن النس���اء الاليت لديهن الش���عور 

بالثقة بالنفس بأنهن تعرضن لسلوك واحد عىل 
األق���ل م���ن الس���لوكيات المش���ار إليها م���ن جانب 
أزواجه���ن، مقارن���ة بما يق���رب من 18% بي���ن أولئك 
ال���اليئ لي���س لديه���ن الش���عور بتقدي���ر ال���ذات أو 
الثق���ة بالنفس. وقد يعين ارتفاع معدل التعرض 
لممارس���ات التحكم المايل من الزوج بين النساء 
يف المحافظ���ات الحضرية وأولئك الاليئ لديهن 
الش���عور بتقدي���ر الذات أو الثق���ة بالنفس أكر من 
النس���اء األخريات، أن هؤالء النس���اء أكر احتمااًل 
من النساء األخريات رغبًة يف العمل أو أن يكون 
لديه���ن دخ���ل أو إي���راد، مم���ا يزي���د م���ن احتمالي���ة 

تعرضهن لمثل هذه الممارسات.

شكل 7-6: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من سلوكيات التحكم المايل، 
تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020.

 
ا معينة من سلوكيات التحكم المايل، شكل 7 - 6: نسبة النساء ، الاليت يمارس (كان يمارس) أزواجهن أنواعً

ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 .الية، مصر 2020 . تبعً

يجربها (كان يجربها) عيل المشاركة يف
نفقات األسرة

يمنعها(كان يمنعها) من العمل أو الذهاب 
إيل العمل أو المشاركة يف أنشطة مدرة

للدخل ، وهو ما يتعارض مع أرادتها

يأخذ (كان يأخذ) أموالها أو دخلها أو يسحب 
(كان يسحب) من حسابها الشخصي أو 

بطاقة االئتمان الخاصة بها دون إذن منها

يرفض (كان يرفض) أن يعطيها ما يكفي من
المال لتغطية نفقات األسرة ، حيت لو كان 

قادراً عيل تحمل ذلك

يمارس (كان يمارس)نوعاً واحداً عيل األقل
من سلوكيات التحكم المايل

0 5 10 15 20 25 30

8.5
15.2

9.7

4.8
8.9

4.1

11.3
16.3

10.5

18.4
17.7

27.8

6.7
6.0

11.5

وجه قبيل وجه بحري محافظات حضرية

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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جدول 7-3: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من سلوكيات التحكم المايل، 
تبًعا لبعض الخصائص الخلفية وإحساس المرأة بتقدير الذات والثقة بالنفس، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية 

وإحساس 
المرأة بتقدير 
الذات والثقة 

بالنفس

نسبة النساء الاليئ أفدن بأن الزوج

عدد 
النساء 
السابق 

لهن 
الزواج

يمنعها )كان 
يمنعها( من العمل أو 
الذهاب إىل العمل أو 

المشاركة يف أنشطة 
ُمدّرة للدخل، وهو ما 
يتعارض مع إرادتها

يأخذ )كان يأخذ( 
أموالها أو دخلها أو 

يسحب )كان يسحب( 
مبالغ من حسابها 

الشخصي أو بطاقة 
االئتمان الخاصة بها 

دون إذن منها

يرفض )كان يرفض( 
أن يعطيها ما 

يكفي من المال 
لتغطية نفقات 
األسرة، حىت لو 
كان قادًرا عىل 

تحمل ذلك

يجربها 
)كان 

يجربها( 
عىل 

المشاركة 
يف نفقات 

األسرة

يمارس )كان 
يمارس( نوًعا 
واحًدا عىل 
األقل من 
سلوكيات 

التحكم المايل

العمر

17,26,09,05,224,6134أقل من 25

29-2514,310,513,98,825,6238

34-3014,56,013,77,724,3366

39-359,45,010,97,718,1403

44-4010,54,911,97,018,0344

49-4511,04,311,35,820,2346

54-508,03,210,06,216,5401

50-556,72,79,55,514,9475

+604,13,911,76,916,0437
الحالة االجتماعية

8,92,98,64,516,42817مزتوجة

مطلقة/
20,929,549,135,956,4220منفصلة

6,53,74,75,69,3107أرملة

مكان اإلقامة

المحافظات 
15,28,916,311,527,8270الحضرية

8,54,811,36,717,71238الوجه البحري

9,74,110,56,018,41636الوجه القبيل

المستوى التعليمي

6,33,710,66,115,61681أمّية

11,95,314,18,823,4419تقرأ وتكتب

ابتدايئ/
12,67,511,18,522,1199إعدادي

ثانوي/ فوق 
المتوسط 
وأقل من 

جامعي

15,36,111,26,322,9759

جامعي 
8,14,711,68,118,686فأعىل

النساء يعتقدن أن لديهن مهارات جيدة ربما ال توجد عند آخرين )تقدير الذات(

15,16,813,08,724,1577نعم

8,54,310,96,317,82567ال

النساء يعتقدن أنهن يفعلن أشياء يفخرن بها ربما ال يستطيع اآلخرون فعلها )الثقة بالنفس(

13,05,612,77,222,6774نعم

8,64,510,86,617,72370ال

9,74,811,36,718,93144اإلجمايل

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

وع���ىل غرار نمط الس���لوكيات التحكمية من جان���ب األزواج، ال يعكس جدول 7-4 نمطا محدًدا بين بداية 
حدوث ونوع إعاقة المرأة وتعرضها للتحكم المايل من جانب الزوج.

جدول 7-4: نسبة النساء ، الاليت يمارس )كان يمارس( أزواجهن أنواًعا معينة من سلوكيات التحكم المايل، 
تبًعا لبعص لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

بداية حدوث 
نسبة النساء الاليئ أفدن أن الزوجونوع اإلعاقة

عدد النساء 
السابق 

لهن الزواج

يمنعها )كان 
يمنعها( من العمل 

أو الذهاب إىل العمل 
أو المشاركة يف 

أنشطة ُمدّرة للدخل، 
وهو ما يتعارض مع 

إرادتها

يأخذ )كان يأخذ( 
أموالها أو دخلها أو 

يسحب )كان يسحب( 
مبالغ من حسابها 

الشخصي أو بطاقة 
االئتمان الخاصة بها 

دون إذن منها

يرفض )كان 
يرفض( أن 

يعطيها ما يكفي 
من المال لتغطية 

نفقات األسرة، 
حىت لو كان قاًدرا 

عىل تحمل ذلك

يجربها )كان 
يجربها( عىل 

المشاركة 
يف نفقات 

األسرة

يمارس )كان 
يمارس( نوًعا 
واحًدا عىل 
األقل من 
سلوكيات 

التحكم المايل

بداية اإلعاقة

13,56,012,17,923,3480منذ الميالد

14,67,613,09,823,7460منذ الطفولة

9,04,08,05,218,5726منذ الشباب

يف األعمار 
10,98,215,612,216,41496األكرب
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نوع اإلعاقة

8,53,710,85,417,51859حركية

19,010,513,911,429,5237سمعية

9,45,011,07,318,3901بصرية

10,98,215,612,223,8147متعددة

9,74,811,36,718,93144اإلجمايل

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد 

الميالد حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 34-19 

سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

هات النساء إزاء ضرب الزوجة 7-3 توُجّ
يف كث���ري من الحاالت، النس���اء أنفس���هن ُيدعّمن 
معاي���ري الن���وع االجتماع���ي غ���ري المنصف���ة، ال���يت 
تس���هم يف تعزي���ز المفاهيم الجام���دة بخصوص 
األدوار المتعلق���ة بالن���وع االجتماعي يف األس���ر 
فك���رُة  تدع���م  أّن  المتوق���ع  فم���ن  والمجتمع���ات. 
المرأة بأن للرجل الحق يف ممارسة سلطته عىل 
المرأة، وأن له الحق يف تصحيح س���لوك المرأة أو 
تأديبه���ا، وأن���ه يفوقه���ا اجتماعًي���ا ح���دوَث العنف 
الزوج���ي ضد الم���رأة )منظم���ة الصح���ة العالمية، 

.)2009

وت����زداد صعوب�ة القض�اء ع����ىل العن�ف ض�د الم�رأة 
ع����ىل ي����د ال����زوج كلم����ا كان مباح�ً���ا ومقب����واًل ب�ه 
 Heise :مجتمعًيا، ويشري عديد من الدراسات )مثل
بم���ا   )2010  ,WHO  ;2002  ,L. and Garcia-Moreno
فيها المسح السكاين الصحي لعام 2014 ومسح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماع���ي لع���ام 2015 إىل أّن قب���ول ضرب الزوج 
لزوجت���ه يف بعض الظروف، يع���ُدّ واحًدا من أكر 
العوامل ارتباًطا بزيادة حدوث ظاهرة العنف ضد 

الزوجة عىل يد الزوج.

تناول مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 
2020 تقييًما لمدى قبول المش���اركة يف الدراس���ة 
لفك���رة ضرب الزوج لزوجت���ه يف بعض المواقف، 

وُعرضت عشرة مواقف مختلفة وُسِئلت المبحوثة 
ع���ن موافقتها عىل ضرب ال���زوج لزوجته يف كل 
موقف عىل حدة، وُوجهت األسئلة عن المواقف 
التالي���ة: إهم���ال األعم���ال المزنلية، إهم���ال رعاية 
األطفال، التأخر يف إعداد الطعام، حرق الطعام، 
الشك الدائم يف الزوج وسؤاله عن األماكن اليت 
يذه���ب إليه���ا، رفض ممارس���ة العالق���ة الحميمة 
م���ع ال���زوج، المجادلة مع ال���زوج، الخروج دون إذن 

الزوج، الرد عىل الزوج واإلسراف.

النس���اء  م���ن  نح���و %38  أّن  جـــدول 5-7  ويوض���ح 
يعتق���دن أن ض���رب الزوجة له م���ا يربره يف موقف 
واح���د ع���ىل األق���ل م���ن المواق���ف المش���ار إليه���ا 
أعاله، وهذه النسبة أعىل بكثري من النسبة اليت 
أش���ار إليه���ا مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعنف 
القائ���م عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015 للنس���اء 
ع���ىل المس���توى الق���ويم، اليت كان���ت 23%، وقد 
يع���ين ذل���ك أّن النس���اء الفق���ريات ذوات اإلعاق���ة 
أك���ر احتمااًل لقبول وتحم���ل العنف الزوجي من 
األخريات، وربما يكون ذلك بسبب ارتفاع معدالت 
اأُلمّي���ة والفق���ر بينه���ّن ُمقارن���ًة بالمعدالت عىل 
الصعي���د الق���ويم، وع���الوة عىل ذلك، ق���د تكون 
النس���اء ذوات اإلعاقة أكر خضوًعا لمعايري النوع 
االجتماع���ي الجامدة يف م���ا يتعلق بديناميكيات 

القوى غري المتكافئة لشعورهن بالضعف.

وتب���دو النس���اء أك���ر تقب���اًل لض���رب الزوج���ة ح���ال 
علي���ه  ال���رد  أو   )%31( زوجه���ا  إذن  دون  خروجه���ا 
)27%(، ويعتق���د نح���و 19% م���ن النس���اء أن الزوج له 
ما يربره لض���رب زوجته إذا أهملت األطفال، و%15 
يقبلن ضرب الزوجة إذا رفضت ممارس���ة العالقة 
األس���باب  ه���ذه   .)7-7 )شـــكل  مع���ه  الحميم���ة 
الرئيس���ية األربعة اليت ذكرتها النس���اء كمربرات 

لض���رب الزوج���ة ه���ي نف���س األس���باب ال���يت أدلت 
به���ا النس���اء الس���ابق لهن ال���زواج الل���وايت ترتاوح 
أعمارهن بين 15 و49 عاًما يف المس���ح الس���كاين 
ت���رتاوح  الل���وايت  والنس���اء   ،2014 لع���ام  الصح���ي 
أعماره���ن بي���ن 18 و64 عاًم���ا يف مس���ح التكلف���ة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 

لعام 2015.

شكل 7-7: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته ألسباب معينة، مصر 2020.

 

شكل -7 7: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته ألسباب معينة، مصر 20
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جمي���ع  يف  أع���ىل  الزوج���ة  ض���رب  قب���ول  وكان 
الحاالت وجميع األسباب بين النساء األكرب عمًرا 
واألرام���ل واألمّي���ات والنس���اء يف الوج���ه القبيل 
والنس���اء ال���اليت لي���س لديه���ن الش���عور بتقدي���ر 
ال���ذات أو الثق���ة بالنف���س. فع���ىل س���بيل المث���ال، 

يوضح شـــكل 7-8 وشكل 7-9 أّن األمّيات الاليئ 
يوافق���ن ع���ىل أن ض���رب الزوج���ة يكون ُم���ربًرا يف 
موق���ف واح���د ع���ىل األقل م���ن المواقف المش���ار 
إليه���ا أعاله، أكر من ضعف النس���بة بين النس���اء 
ال���اليئ حصلن عىل تعلي���م جامعي أو أكر )%43 
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مقاب���ل 20% ع���ىل الت���وايل(، ونس���بة قب���ول ض���رب 
الزوج���ة لس���بب واح���د ع���ىل األق���ل بي���ن النس���اء 
ال���اليت ليس لديهن الش���عور بتقدي���ر الذات أعىل 
بس���بع نقاط مئوية من النس���بة بين أولئك الاليئ 
لديهن الش���عور بتقدي���ر ال���ذات )39% مقابل %32 

عىل التوايل(.

وكان���ت النس���اء يف الوج���ه القب���يل أك���ر قب���واًل 
لفك���رة ض���رب الزوج���ة، فأكر م���ن نصف النس���اء 

يف الوج���ه القب���يل )51%( يوافق���ن ع���ىل أن الزوج 

لديه ما يربر ضرب زوجته لس���بب واحد عىل األقل 

)شـــكل 7-10(. نم���ط االختالف���ات يف قبول ضرب 

الزوج���ة حس���ب الخصائ���ص الخلفي���ة ه���و نف���س 

النمط الذي أشار إليه مسح التكلفة االقتصادية 

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

شكل 7-8: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته، لسبب واحد عىل األقل، تبًعا للمستوى 
التعليمي، مصر 2020.

ا للمستوى شكل 7  - 8: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته، لسبب واحد عىل األقل، تبعً
التعليمي، مصر 2020 .
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شكل 7-9: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل، تبًعا لشعور المرأة 
بتقدير الذات1 والثقة بالنفس2، مصر 2020.

 

ا لشعور المرأة شكل 7 - 9: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل، تبعً
بتقدير الذات 1 والثقة بالنفس 2، مصر 2020
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1االمرأة تعتقد أن لديها مهارات جيدة ربما ل توجد عند آخرين.
2المرأة تعتقد أنها تفعل أشياء تفخر بها ربما ل يستطيع اآلخرون فعلها. 

 شكل 7-10: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل، تبًعا لمكان 
اإلقامة، مصر 2020.

 

ا لمكان شكل 7 - 10 : نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل، تبعً
اإلقامة، مصر 2020
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جدول 7-5: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته، ألسباب معينة، تبًعا لبعض الخصائص 
الخلفية وإحساس المرأة بتقدير الذات والثقة بالنفس، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية 

وإحساس المرأة 
بتقدير الذات 

والثقة بالنفس

الزوج له مربر لضرب زوجته إذا

نسبة 
الاليئ 
يوافقن 

عىل ضرب 
الزوجة 
لسبب 

واحد عىل 
األقل من 
األسباب 
السابقة

عدد 
النساء 

كطحزوه دجبأ

العمر

19-189,511,63,97,87,37,85,623,319,49,928,0232

24-209,614,37,410,09,98,88,024,021,39,230,7649

29-259,612,86,47,910,810,08,827,622,311,634,3623

34-3011,617,28,39,410,611,18,827,023,010,333,2775

39-3512,917,78,810,613,212,911,429,126,514,036,5773

44-4014,720,29,713,814,217,812,331,330,416,639,7579

49-4515,921,910,211,813,415,713,434,128,316,140,7508

54-5019,623,412,813,416,421,616,436,031,818,642,6500

59-5522,225,315,016,019,823,319,636,631,919,343,4514

+6022,525,316,818,622,726,322,239,334,119,746,4463

الحالة االجتماعية

15,520,310,211,114,218,513,933,229,315,039,92817مزتوجة

مطلقة / 
14,516,89,110,914,115,512,329,525,514,535,5220مفصلة

17,824,315,017,816,820,617,833,628,018,741,1107أرملة

لم يسبق لها 
13,217,29,512,413,011,310,627,724,113,334,82472الزواج1

مكان اإلقامة

ت  فظ���ا لمحا ا
5,110,72,04,26,38,54,217,412,76,922,1552الحضرية

8,411,36,67,28,910,77,117,916,09,022,52149الوجه البحري

20,826,113,816,618,719,918,042,537,519,651,42915الوجه القبيل

المستوى التعليمي

19,723,213,416,017,519,216,835,731,918,442,92980أمّية

13,418,78,911,213,516,910,830,727,514,138,8739تقرأ وتكتب

11,515,58,09,18,510,99,128,023,711,235,2375ابتدايئ/إعدادي

ف���وق  ثان���وي/ 

وأقل  المتوس���ط 

من جامعي

6,312,14,34,98,38,26,522,418,37,727,91314

2,47,21,92,43,84,30,513,911,14,819,7208جامعي فأعىل

النساء يعتقدن أن لديهن مهارات جيدة ربما ال توجد عند آخرين )تقدير الذات(

9,513,56,47,910,210,97,624,821,210,432,11288نعم

16,020,510,912,914,816,513,932,328,515,539,14328ال

النساء يعتقدن أنهن يفعلن أشياء يفخرن بها ربما ال يستطيع اآلخرون فعلها )الثقة بالنفس(

10,815,66,68,611,712,89,526,422,412,333,51532نعم

15,920,211,113,014,516,213,632,228,515,139,04084ال

14,518,99,911,813,715,212,530,626,814,337,55616اإلجمايل

أ -أهملت األعمال المزنلية.

ب- أهملت رعاية األطفال.

ج- تأخرت يف إعداد الطعام.

د- حرقت الطعام.

ه�- شّكت فيه وسألته عن األماكن الي يذهب إليها.

و- رفضت ممارسة العالقة الحميمة معه.

ز- جادلته.

ح- خرجت دون إذنه.

ط- ردت عليه.

ك- كانت مسرفة.

1 تشمل أيًضا المعقود قرانهن.

ويف م���ا يتعل���ق ببداية ونوع إعاق���ة المرأة، يتضح 
م���ن جدول 7-6 أن النس���اء الاليئ ب���دأت إعاقتهن 
عندم���ا بلغن من العمر 35 س���نة فأكر، والنس���اء 
ذوات اإلعاقة البصرية، أكر احتمااًل لقبول ضرب 
الزوجة ألس���باب معين���ة من النس���اء الاليت بدأت 
إعاقاتهن يف وق���ت مبكر من حياتهن، أو الاليت 
يعاني���ن م���ن أن���واع أخ���رى م���ن اإلعاق���ات، فكانت 
نس���بة النس���اء الاليت يوافقن عىل ض���رب الزوجة 

لس���بب واح���د ع���ىل األق���ل نح���و 44% بين النس���اء 
الاليت حدثت إعاقاتهن يف عمر 35 سنة أو أكر، 
مقارن���ة بنس���بة 32% مم���ن ول���دن بإعاقة )شـــكل 
7-11(. وبالمثل، كانت نس���بة النساء ذوات اإلعاقة 
البصرية الاليت يوافقن عىل ضرب الزوجة لسبب 
واح���د عىل األقل أعىل بنحو ثم���اين نقاط مئوية 
م���ن النس���بة المقارنة بي���ن النس���اء ذوات اإلعاقة 

السمعية )شكل12-7(.
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جدول 7-6: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته ألسباب معينة تبًعا لبداية حدوث ونوع 
اإلعاقة، مصر 2020.

بداية حدوث ونوع 
الزوج له مربر لضرب زوجته إذا:اإلعاقة

نسبة 
الاليئ 
يوافقن 

عىل ضرب 
الزوجة 
لسبب 

واحد عىل 
األقل من 
األسباب 
السابقة

عدد 
النساء 

كطحزوه دجبأ

بداية اإلعاقة

11,415,68,410,412,111,010,325,822,411,932,31839منذ الميالد

12,516,88,811,412,112,210,227,924,814,135,11259منذ الطفولة

16,220,79,99,513,515,312,432,527,014,039,1983منذ الشباب

يف األعمار 
18,723,312,615,217,122,716,937,233,417,544,31558األكرب

نوع اإلعاقة

13,717,39,011,212,814,411,429,025,613,436,03323حركية

13,717,210,511,110,511,413,430,025,713,735,1641سمعية

16,523,212,013,316,818,413,935,330,116,442,61394بصرية

16,321,39,313,216,718,216,328,327,515,934,9258متعددة

14,518,99,911,813,715,212,530,626,814,337,55616اإلجمايل

أ -أهملت األعمال المزنلية.

ب- أهملت رعاية األطفال.
ج- تأخرت يف إعداد الطعام.

د- حرقت الطعام.
ه�- شّكت فيه وسألته عن األماكن الي يذهب إليها.

و- رفضت ممارسة العالقة الحميمة معه.
ز- جادلته.

ح- خرجت دون إذنه.
ط- ردت عليه.

ك- كانت مسرفة.

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

شكل 7-11: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته، لسبب واحد عىل األقل، 
تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

 

شكل 7  - 11 : نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته، لسبب واحد عىل األقل،
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 تبعً
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ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 34-19 

سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

شكل 7-12: نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل، 
تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

 

شكل 7 - 12 : نسبة النساء ، الاليت يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته لسبب واحد عىل األقل،
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 تبعً
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7-4 خوف المرأة من الزوج
 Gautam and أش���ارت األدبي���ات الس���ابقة )مث���ل

Jeong, 2019(، بم���ا يف ذل���ك المس���ح الس���كاين 

الصح���ي لع���ام 2014 إىل وج���ود عالق���ة قوي���ة بين 

العنف الزوجي وخوف المرأة من زوجها.

 يوّض���ح جـــدول 7-7  وشـــكل 7-13 م���دى خ���وف 

النساء الس���ابق لهن الزواج الاليت أجريت معهن 
مقاب���الت م���ن أزواجه���ن )ال���زوج الحايّل/األخ���ري 
أو أي زوج س���ابق(، وذك���ر نحو ثلث النس���اء بأنهن 
يشعرن )كن يشعرن( بالخوف يف بعض األحيان 
من أزواجهن )32%( وربعهن )25%( يش���عرن )كن 
يش���عرن( بالخ���وف معظم األوق���ات أو يف جميع 

األوقات.

شكل 7-13: التوزيع النسيب للنساء ، وفقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، مصر 2020.

 

شكل 7 -  13 : التوزيع النسيب للنساء ، وفقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، مصر 2020
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لم تخف أبداً

أحياناً

 معظم أو كل األوقات

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

وكان���ت النس���اء البالغ���ات م���ن العم���ر 40 عاًما فما 
فوق، والنساء الاليت ليس لديهن الشعور بتقدير 
ن  الذات أو الثقة يف النفس أكر احتمااًل أن يعربِّ
عن ش���عورهن بالخ���وف من أزواجه���ن الحاليين/

معظ���م  يف  س���ابقين،  أزواج  أي  أو  األخريي���ن، 
األوقات أو يف جميع األوقات من النساء األصغر 
سًنا والنساء الاليئ لديهن الشعور بتقدير الذات، 
ولك���ن االختالفات ليس���ت كبرية. ع���ىل النقيض، 
لوحظت عالقات قوية )القيمة االحتمالية P أقل 
م���ن 0,001( بين ش���عور الم���رأة بالخوف م���ن زوجها 
يف معظ���م أو كل األوق���ات والحالة االجتماعية 

والمستوى التعليمي ومكان اإلقامة.

كان���ت النس���اء المطلق���ات أو المنفص���الت أك���ر 
بالخ���وف  يش���عرن  ك���ن  بأنه���ن  إدالًء  النس���اء 
كل  أو  معظ���م  يف  الس���ابقين  أزواجه���ن  م���ن 
األوقات، وكش���ف نحو نصف النس���اء المطلقات 
والمنفص���الت )49%( بأنهن كن يش���عرن بالخوف 
من أزواجهن الس���ابقين معظ���م أو كل األوقات، 
مقارنة بنس���بة 24% و22% بين النس���اء المزتوجات 

حالًيا واألرامل عىل التوايل )شكل 14-7(.

وكان الخوف من الزوج أكر ش���يوًعا بين النس���اء 
يف الوجه القبيل منه يف المحافظات الحضرية 
أو يف الوج���ه البح���ري، فق���د أعرب���ت 3 م���ن كل 10 
نس���اء يف الوج���ه القبيل عن ش���عورهن بالخوف 

م���ن أزواجهن يف معظ���م أو كل األوقات )%30(، 
يف حين كانت النس���ب المقارنة بين النس���اء يف 
المحافظ���ات الحضري���ة والوج���ه البح���ري نح���و 19 

و20% عىل التوايل )شكل 15-7(.

وتعكس البيانات الواردة يف جدول 7-7 وشـــكل 
7-16 أّن ارتف���اع مس���توى التعليم عامل وقايئ ضد 
خوف المرأة المتكرر من زوجها، فقد أعربت النساء 
الحاص���الت ع���ىل تعلي���م جامعي فأك���ر عن أدىن 
مس���توى من الخوف م���ن أزواجهن يف معظم أو 

جميع األوقات، عرب مختلف فئات النساء.

 شكل 7-14 التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، تبًعا للحالة االجتماعية 
الحالية، مصر 2020.

 

ا للحالة االجتماعية ا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، تبعً شكل -7 14 التوزيع النسيب للنساء ، وفقً
الحالية، مصر 2020 . 
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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شكل 7-15: التوزيع النسيب للنساء ، وفقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، 
تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020.

شكل 7 - 15 : التوزيع النسيب للنساء ، وفقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن،
ا لمكان اإلقامة، مصر 2020 .  تبعً
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

شكل 7-16: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، تبًعا للمستوى 
التعليمي، مصر 2020.

ا للمستوى ا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، تبعً شكل  7 - 16 : التوزيع النسيب للنساء ، وفقً
التعليمي، مصر 2020 .

 

أمية تقرأ و تكتب ابتدايئ/إعداديجامعي فأعيل ثانوي/ فوق المتوسط و أقل من الجامعي
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

جدول 7-7: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، تبًعا إلحساس المرأة 
بتقدير الذات والثقة بالنفس، مصر 2020.

الخصائص الخلفية 
وإحساس المرأة بتقدير 

الذات والثقة بالنفس
عدد النساء السابق لهن الزواجخوف المرأة من الزوج

لم تخف 
أحياًنامطلًقا

معظم أو 
كل 

األوقات

بيانات 
مفقودة

النسبة
عدد النساء 

السابق 
لهن الزواج

العمر

24-1849,330,620,10,0100,0134

29-2539,536,124,40,0100,0238

34-3046,731,721,60,0100,0366

39-3543,435,720,80,0100,0403

44-4042,530,227,00,3100,0344

49-4543,930,925,10,0100,0346

54-5042,429,428,20,0100,0401

59-5541,731,826,50,0100,0475

+6038,932,728,40,0100,0437
الحالة االجتماعية***

44,032,523,50,0100,02817مزتوجة

25,525,948,70,0100,0220مطلقة / مفصلة

43,035,521,50,0100,0107أرملة
مكان اإلقامة

المحافظات 
51,530,018,50,0100,0270الحضرية

53,426,819,80,0100,01238الوجه البحري

33,136,530,30,1100,01636الوجه القبيل

المستوى التعليمي***

41,631,027,40,0100,03144أمّية

38,534,127,40,0100,01681تقرأ وتكتب

34,743,721,60,0100,0419ابتدايئ/إعدادي

ثانوي/ فوق المتوسط 
48,330,421,20,1100,0199وأقل من جامعي

53,432,614,00,0100,086جامعي فأعىل
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النساء يعتقدن أن لديهن مهارات جيدة ربما ال توجد عند آخرين )تقدير الذات(

47,729,822,50,0100,0577نعم
41,632,625,70,0100,02567ال

النساء يعتقدن أنهن يفعلن أشياء يفخرن بها ربما ال يستطيع اآلخرون فعلها )الثقة بالنفس(**

48,028,923,00,1100,0774نعم
41,033,225,90,0100,02370ال

42,732,125,20,0100,03144اإلجمايل

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
0.001<P ***

0.05<P**

كما ُيالحظ من جدول 7-8 وشكيل 7-17 و18-17 
أّن بداي���ة ونوع إعاق���ة المرأة ترتب���ط ارتباًطا وثيًقا 
بخوف المرأة المتكّرر من زوجها، فكانت النس���اء 
الاليئ حدثت إعاقاتهن بعد مرحلة الش���باب )يف 
س���ن 35 س���نة فأك���ر( والنس���اء ذوات اإلعاق���ات 
المتع���ددة أكر احتم���ااًل أن يش���عرن بالخوف من 
أزواجه���ن معظ���م أو كل األوق���ات، م���ن النس���اء 

ال���اليت حدث���ت إعاقاته���ن يف وق���ت مبك���ر م���ن 

م���ن  األخ���رى  األن���واع  ذوات  والنس���اء  حياته���ن 

اإلعاقات، ويمكن أن يُعزى ذلك جزئًيا إىل األعمار 

األكرب لهؤالء النساء )كما هو مبين يف الفصل 

الثال���ث( اليت ترتبط بالخوف المتكرر من األزواج، 

كما يتضح من البيانات الُممثلة يف الجدول.

جدول 7-8: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، 
تبًعا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020. 

بداية حدوث ونوع 
اإلجمايلخوف المرأة من الزوجاإلعاقة

لم تخف 
معظم أو أحياًنامطلًقا

كل األوقات
بيانات 

مفقودة
النسبة 
المئوية

عدد النساء السابق 
لهن الزواج

بداية اإلعاقة**

49,229,821,00,0100,0480منذ الميالد

47,830,022,20,0100,0460منذ الطفولة

41,333,624,90,1100,0726منذ الشباب

39,433,027,60,0100,01496يف األعمار األكرب

نوع اإلعاقة**

43,532,124,40,0100,0901حركية

48,132,119,40,4100,0237سمعية

39,732,727,60,0100,01859بصرية

42,228,629,30,0100,0147متعددة

42,732,125,20,0100,03144اإلجمايل

شكل 7-17: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، 
تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

 

ا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، شكل  7 -  17 : التوزيع النسيب للنساء ، وفقً
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 .  تبعً
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
- تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت 

بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 
19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.



الفصل السابع: العوامل المرتبطة بعنف الزوج 169الفصل السابع: العوامل المرتبطة بعنف الزوج 168

العوامل المرتبطة بعنف الزوج العوامل المرتبطة بعنف الزوج

شكل 7-18: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، 
تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

 

ا إلدالئهن بشعورهن بالخوف من أزواجهن، شكل 7 -  18 : التوزيع النسيب للنساء ، وفقً
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 . تبعً

60.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

إعاقة حركية  إعاقة متعددة إعاقة بصرية إعاقة سمعية

لم تخف مطلقاً

43.5

48.1

39.7
42.2

أحياناً

32.1 32.1 32.7

28.6

معظم أوكل األوقات

24.4
19.4

27.6
29.3

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

7-5 اعتمـــاد المرأة عـــىل زوجها يف تلبية 
االحتياجات األساسية للحياة اليومية

أش���ارت األدبيات الس���ابقة إىل عدي���د من العوائق 
ال���يت تؤث���ر يف النس���اء ذوات اإلعاق���ة ع���ىل وجه 
التحدي���د لمواجه���ة العنف أو اله���روب منه، ومن 
بي���ن ه���ذه العوائ���ق، ع���ىل س���بيل المث���ال، زي���ادة 
االعتم���اد ع���ىل مرتك���ب العن���ف للحص���ول ع���ىل 
الرعاية، وعدم وجود دعم اجتماعي من القائمين 
ع���ىل رعايتهن، والعزل���ة االجتماعية اليت يعيش 
فيها عديد من هؤالء النساء، وصعوبات التواصل 
م���ع اآلخري���ن مم���ا يع���وق اإلب���الغ ع���ن تعرضهن 
 Lightfoot and المث���ال،  س���بيل  )ع���ىل  للعن���ف 
 Williams, 2009; Nixon, 2009; INWWD, 2010;

 .)Inter-American Development Bank, 2019

ويركز هذا الجزء عىل دراس���ة مدى اعتماد المرأة 
األنش���طة  أداء  يف  زوجه���ا  ع���ىل  اإلعاق���ة  ذات 
اليومي���ة، كم���ا يج���ري التع���رف إىل أس���باب ع���دم 
االعتماد عىل األزواج، لفهم ديناميكية العالقة 
بي���ن الم���رأة ذات اإلعاق���ة وزوجه���ا ال���يت يمك���ن 
بدورها أن تؤثر يف تعرض المرأة للعنف الزوجي.

وتش���ري النتائ���ج يف جـــدول 7-9 إىل أن نح���و %36 
م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج يعتم���دن )كن 
يعتمدن( ع���ىل أزواجهن )الزوج الحايّل/األخري أو 
أي زوج س���ابق( يف تلبية االحتياجات األساس���ية 
للحي���اة اليومي���ة، مثل التغذي���ة والش���رب، وارتداء 
وخل���ع المالب���س، وأخ���ذ األدوي���ة، واالنتق���ال إىل 

خارج المزنل والتواصل مع اآلخرين.

جدول 7-9: التوزيع النسيب للنساء ، وفًقا العتمادهن عىل أزواجهن يف تلبية االحتياجات األساسية للحياة 
اليومية، ونسب النساء الاليت أفدن بعدم اعتمادهن عىل أزواجهن حسب أسبابهن، 

تبًعا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

مدى االعتماد عىل 
الزوج وأسباب عدم 
االعتماد عىل الزوج

اإلجمايلنوع اإلعاقةبداية  اإلعاقة

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
األكرب

متعددةبصريةسمعيةحركية

االعتماد عىل الزوج يف تلبية االحتياجات األساسية للحياة اليومية

36,334,334,236,238,425,732,534,735,6نعم

63,765,765,863,861,674,367,565,364,4ال

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اإلجمايل

4804607261496185923701473144النسبة

عدد النساء السابق 
901لهن الزواج

السبب الرئييس لعدم اعتماد المرأة عىل زوجها يف تلبية احتياجاتها اليومية

6,97,012,812,111,19,110,014,610,8بيعايرين )كان بيعايرىن(

)كان���وا  بيعاي���روين  أهل���ه 
3,62,03,84,43,83,43,93,13,8بيعاروىن(

علش���ان م���ا يش���عرش إين 
21,618,520,122,121,816,520,721,921,0ضعيفة

ه���و )كان( مريض/معاق/
مسن

21,217,916,326,723,026,118,822,922,0
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قادرة )كنت قادرة(
40,848,039,525,232,139,839,024,034,5أخدم نفيس

يرفض )كان يرفض( 
1,01,31,32,41,50,62,04,21,7المساعدة

ال ُيعتمد عليه )لم يكن 
ُيعتمد عليه(/ يتعاطى 

)كان يتعاطى( مخدرات
1,02,02,72,42,42,32,11,02,2

يتغيب )كان يتغيب( عن 
المزنل فرتات طويلة / 

ظروف عمله
3,93,33,64,64,42,33,58,34,1

اإلجمايل
100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0 100,0النسبة

عدد النساء السابق لهن 
الزوج الاليئ ال يعتمدن 
)لم يكّن يعتمدن( عىل 

أزواجهن يف تلبية 
احتياجاتهن

3063024789551146176608962026

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عب���ارة "من���ذ الميالد" إىل أن الم���رأة ولدت بإعاقة، و"من���ذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 

19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

ول���م ُتالح���ظ اختالفات كب���رية يف اعتم���اد المرأة 
ع���ىل زوجه���ا يف تلبي���ة االحتياج���ات األساس���ية 
للحي���اة اليومي���ة وبداي���ة ح���دوث إعاقته���ا. ولك���ن 
يف م���ا يتعلق بنوع اإلعاقة )شـــكل 7-19(، كانت 
احتم���ااًل  أق���ل  الس���معية  النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
بكثري لالعتماد عىل أزواجهن يف أداء أنشطتهن 
اليومية )نحو 26%(، وعىل األرجح ُيعزى ذلك إىل 
أن اإلعاقة السمعية ال تحّد من قدرة المرأة عىل 

أداء معظم األنشطة اليومية، وعالوة عىل ذلك، 

ف���إن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الس���معية يف عين���ة 

الدراسة أصغر سًنا من النساء األخريات )كما هو 

مبين يف الفصل الثالث( ومن ثّم أكر قدرًة عىل 

االعتم���اد ع���ىل أنفس���هن، ع���ىل النقي���ض، كانت 

النس���اء ذوات اإلعاقة الحركية أكر اعتماًدا عىل 

أزواجهن من النساء األخريات )%38(.

شكل 7-19: نسبة النساء ، الاليت يعتمدن )كن يعتمدن( عىل أزواجهن يف تلبية االحتياجات األساسية 
للحياة اليومية، وفًقا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

 

شكل 7  - 19  : نسبة النساء ، الاليت يعتمدن(كن يعتمدن)عىل أزواجهن يف تلبية االحتياجات األساسية
ا لنوع اإلعاقة، مصر 2020 للحياة اليومية، وفقً
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

الس���بب الرئي���يس ال���ذي ذكرت���ه النس���بة األع���ىل 
م���ن النس���اء ال���اليت تحدثن ع���ن ع���دم اعتمادهن 
ع���ىل أزواجه���ن يف أداء األنش���طة اليومي���ة ه���و 
"الق���درة ع���ىل خدم���ة أنفس���هن"؛ ذكر ذل���ك نحو 
35%، وكانت هذه النس���بة أقل بكثري بين النس���اء 
الاليئ بدأت إعاقاتهن يف العمر 35 س���نة فأكر، 
المتع���ددة )25% و%24  والنس���اء ذوات اإلعاق���ات 
ع���ىل الت���وايل(، وه���ذه النتيج���ة ُمتوقع���ة بس���بب 
كرب س���ن هؤالء النساء مقارنة بالنساء األخريات 
)كم���ا ُأش���ري س���ابًقا( ووج���ود اإلعاق���ات المتعددة 
يرتب���ط بالحاج���ة إىل المس���اعدة م���ن  وكالهم���ا 

اآلخرين.

"م���رض الزوج أو إعاقته أو ش���يخوخته" هو )كان( 
الس���بب الرئي���يس لعدم االعتماد ع���ىل الزوج يف 

النس���اء،  م���ن   %22 بي���ن  اليومي���ة  األنش���طة  أداء 
وارتفعت هذه النس���بة إىل 26% بين النساء ذوات 
ال���اليت  النس���اء  بي���ن  و%27  الس���معية،  اإلعاق���ة 

حدثت إعاقاتهن عند 35 سنة فأكر.

وذكرت نس���ب كبرية من النس���اء أسباًبا قد تكون 
بالضع���ف،  ش���عورهن  أو  بإعاقته���ن  صل���ة  ذات 
فق���د أفاد أكر من ُخمس النس���اء )22%( بأنهن ال 
يعتم���دن )ل���م يكن يعتم���دن( ع���ىل أزواجهن يف 
تلبي���ة احتياجاته���ن األساس���ية للحي���اة اليومي���ة 
يش���عرون  أزواجه���ن  أن  م���ن  قلقه���ن  بس���بب 
يك���ّن  )ل���م  يعتم���دن  ال   %14 وتقريًب���ا  بضعفه���ن، 
يعتم���دن( ع���ىل أزواجه���ن ألن أزواجه���ن أو أه���ل 

أزواجهن يعايروهن )كانوا يعايرونهن(.
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تعرض���ت نس���بة كبرية م���ن النس���اء ذوات اإلعاقة 
لس���لوكيات  كرام���ة،  برنام���ج  م���ن  المس���تفيدات 
تحكمّي���ة وس���يطرة ومالي���ة م���ن أزواجه���ن. كما 
أنه���ن يش���عرن )ك���ن يش���عرن( بالخ���وف بش���كل 
متك���رر م���ن أزواجه���ن )ال���زوج الحايّل/األخ���ري أو 
أي زوج س���ابق(، وبع���ض النس���اء يعتم���دن )ك���ن 
يعتم���دن( ع���ىل أزواجه���ن يف تلبي���ة االحتياجات 

األساسية للحياة اليومية. 

وتوافق نسبة كبرية من النساء )4 من كل 10 نساء( 
ع���ىل ض���رب ال���زوج لزوجته، وه���ذه النس���بة أعىل 

بكثري من النس���بة اليت أشار إليها مسح التكلفة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لع���ام 2015 للنس���اء عىل المس���توى القويم، وقد 
يع���ين ذل���ك أّن النس���اء الفق���ريات ذوات اإلعاق���ة 
أك���ر احتمااًل لقبول وتحم���ل العنف الزوجي من 
األخريات، وربما يكون ذلك بسبب ارتفاع معدالت 
األمي���ة والفقر بينه���ن، ُمقارن���ًة بالمعّدالت عىل 
الصعي���د الق���ويم، وع���الوة عىل ذلك، ق���د تكون 
النس���اء ذوات اإلعاقة أكر خضوًعا لمعايري النوع 
االجتماع���ي الجامدة يف م���ا يتعلق بديناميكيات 
القوى غري المتكافئة نتيجة شعورهن بالضعف.



الفصل الثامن: 

العنف عىل يد الزوج

أهــــــــم النتائــــــــج

ضن للعنف البدين أو الجنيس عىل يد الزوج  ما يقرب من ثلث النساء الاليئ تعرَّ
ضن  ض���ن لإلصاب���ة نتيج���ة هذا العن���ف، ونحو ثلي هؤالء النس���اء تعرَّ )32%(، تعرَّ

لإلصابات أكر من مرة )%64(.
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 أهـــم النتائج: 

ض نحو 61% من النس���اء )البالغات من العمر  تع���رَّ  ●

18 عاًما فأكر( السابق لهن الزواج ذوات اإلعاقة 
والمستفيدات من برنامج كرامة، خالل حياتهن، 
لبعض أشكال العنف عىل يد الزوج؛ 54% لعنف 
نف���يس، و43% لعن���ف ب���دين، و34% لعن���ف قائم 

عىل اإلعاقة، و20% لعنف جنيس.

14% من النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج عانين من   ●

األن���واع األربعة من العنف عىل ي���د الزوج خالل 
حياتهن.

تعرض نحو 36% من النس���اء السابق لهن الزواج   ●

للعنف عىل يد الزوج مؤخًرا )خالل االثين عش���ر 
شهًرا الس���ابقة عىل إجراء المسح(، تعرض %30 
لعن���ف نف���يس، و16% لعن���ف ب���دين، و22% لعنف 

قائم عىل اإلعاقة، و9% لعنف جنيس.

ض���ن للعن���ف عىل يد  غالبي���ة النس���اء ال���اليئ تعرَّ  ●

ال���زوج خ���الل االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل 
ضن لهذا العنف أكر من مرة. إجراء المسح، تعرَّ

الس���لوكيات التحكمي���ة والتحك���م الم���ايل م���ن   ●

جانب الزوج وقبول النس���اء ضرب الزوجة وخوف 
النس���اء من أزواجهن، تزيد م���ن احتمالية تعرض 

النساء للعنف عىل يد الزوج.

كان���ت أعىل المعدالت لجميع أنواع العنف عىل   ●

يد الزوج خالل حياة النساء الزوجية )بما يف ذلك 
العنف خ���الل الحمل( بين النس���اء المطلقات أو 

المنفصالت. 

النس���اء تح���ت عمر 35 س���نة أكر ُعرض���ة للعنف   ●

ع���ىل ي���د ال���زوج يف اآلون���ة األخ���رية من النس���اء 
األكرب سًنا.

كان التع���رض للعنف النفيس أو البدين عىل يد   ●

الزوج خالل حياة المرأة أكر ش���يوًعا بين النساء 
ذوات اإلعاق���ة البصري���ة، عنه بين النس���اء الاليئ 

يعانين من أنواع أخرى من اإلعاقات.

النساء الاليت لديهن إعاقة سمعية أكر ُعرضة   ●

للعنف الجن���يس أو العنف القائم عىل اإلعاقة، 
وكذل���ك للتعرض ألكر من ن���وع من العنف يف 
أي وق���ت مض���ى أو مؤخ���ًرا م���ن النس���اء ال���اليت 
يعاني���ن من أنواع أخرى من اإلعاقات، كما كانت 

النساء الاليت لديهن إعاقة سمعية أكر ُعرضة 
للتعرض للعنف البدين مؤخًرا.

ضت نس���بة كبرية من النساء ذوات اإلعاقات  تعرَّ  ●

المتع���ددة والنس���اء ال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاقات 
ش���ديدة إىل عن���ف نف���يس أو ب���دين أو جنيس أو 
عن���ف قائ���م ع���ىل اإلعاقة م���ن أزواجه���ن، خالل 

العام السابق للمسح.

نحو 31% من النساء ذوات اإلعاقات المتعددة   o
ضن للعنف عىل يد الزوج. تعرَّ

إعاق���ة  م���ن  يعاني���ن  ال���اليئ  النس���اء  نص���ف   o
النس���اء  وثل���ث   ،)%50( الس���مع  يف  ش���ديدة 
ال���اليئ يعانين من إعاقة ش���ديدة يف الرعاية 
الش���خصية )33%(، وم���ا بي���ن 22 إىل 29% من 
النس���اء ال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاق���ات ش���ديدة 
ضن ألي شكل من أشكال العنف  أخرى، تعرَّ

الزوجي. 

نحو 13% من النس���اء ال���اليئ حملن يف أي وقت   ●

ض���ن للعنف البدين يف أثن���اء الحمل  مض���ى تعرَّ
ع���ىل ي���د أزواجه���ن، وح���دث معظم ه���ذا العنف 

أكر من مرة.

معدل العن���ف البدين الذي يرتكب���ه األزواج يف   ●

أثناء الحمل، أعىل بكثري بين النساء دون عمر 25 
سنة )21%( من النساء األكرب سًنا.

ضن للعنف  ما يقرب من ثلث النس���اء ال���اليئ تعرَّ  •
ضن  البدين أو الجنيس عىل يد الزوج )32%(، تعرَّ
لإلصاب���ة نتيجة ه���ذا العنف، ونح���و ثلي هؤالء 

ضن لإلصابات أكر من مرة )%64(. النساء تعرَّ

عليه���ن  المعت���َدى  النس���اء   )%66( ثلث���ا  احت���اج   •
والمصاب���ات بس���بب أزواجهن إىل خدم���ة طبية، 
ونحو 14% لم يتلقين الخدمة الطبية رغم الحاجة 

إليها.

يعتق���د نح���و 13% م���ن ضحاي���ا العن���ف الزوج���ي   •
الاليئ يعتمدن )أو ك���ن يعتمدن( عىل أزواجهن 
يف أداء األنش���طة اليومي���ة، أن اعتماده���ّن عىل 
لس���وء  تعّرضه���ن  تأث���ري يف  ل���ه  أزواجه���ن كان 

المعاملة منهم.

يعتق���د نح���و 22% من ضحاي���ا العن���ف الزوجي أن   •
رت يف تعرضهن للعنف الزوجي. إعاقتهن أثَّ
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بص���ورة  ش���ائعة  ظاه���رة  الم���زنيل  العن���ف  ُيع���د 
مروعة، إذ ُينظر إليه عىل أنه س���لوك "عادي" يف 
عدي���د م���ن المجتمع���ات، وأك���دت دراس���ات كثرية 
أن العن���ف المزنيل هو الس���بب الرئييس العتالل 
صح���ة الم���رأة، وأن له عواق���ب وخيمة عىل صحة 
الم���رأة العقلي���ة والبدني���ة، بم���ا يف ذل���ك صحتها 
اإلنجابي���ة والجنس���ية، بل وقد يزيد م���ن احتمالية 
إصابة النس���اء بف���ريوس نقص المناعة البش���رية، 
كما أن األطفال الذين يشهدون العنف المزنيل 
ونفس���ية  س���لوكية  لمش���كالت  ض���ون  يتعرَّ ق���د 
ودراسية )منظمة الصحة العالمية، 2010، منظمة 

الصحة العالمية، 2016(.

معظ���م ح���االت العن���ف ضد الم���رأة تق���ع عىل يد 
الش���ريك الحمي���م 1، وه���ذه ه���ي الح���ال يف جميع 
البلدان بصرف النظر عن االختالفات االجتماعية 
واالقتصادي���ة والديني���ة والثقافي���ة فيم���ا بينه���م، 
ولع���ل أبلغ دلي���ل عىل ذلك أن أك���ر من 38% من 
ح���وادث قتل النس���اء عىل الصعي���د العالمي كان 
نتيج���ة عن���ف الش���ريك الحمي���م )منظم���ة الصحة 

العالمية، 2016(.

وأظهرت نتائج المسح السكاين الصحي لعايم 
2005 و2014 أن ما يزيد عىل س���بع من بين كل عش���ر 
ضن للعنف البدين مرة واحدة عىل  نس���اء قد تعرَّ
األق���ل ع���ىل ي���د ال���زوج الح���ايّل أو الس���ابق، من���ذ 
بلوغهن س���ن الخامس���ة عش���رة، كما أش���ار مسح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماعي لعام 2015 إىل أن نحو 46% من النساء 
يف مصر،  يف الفئة العمرية 18-64 سنة والسابق 
العن���ف  ض���ن لبع���ض أش���كال  ال���زواج، تعرَّ له���ن 

النفيس أو البدين أو الجنيس من أزواجهن.

 م���ن ه���ذا المنطل���ق، اش���تمل مس���ح العن���ف ضد 
الم���رأة ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020عىل سلس���لة من 
األس���ئلة المتعلق���ة بالعن���ف ض���د الم���رأة عىل يد 
الزوج، وُوّجهت األسئلة الخاصة بالعنف الزوجي 

عن الزوج الحايّل أو األخري أو أي زوج سابق، وكما 
ُأش���ري س���ابًقا )يف الفص���ل األول(، تعاين النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة م���ن نفس أش���كال العن���ف القائم 
عىل النوع االجتماعي مثل النساء غري المعاقات، 
باإلضاف���ة إىل أش���كال أخ���رى م���ن العنف خاصة 
���م مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات  به���م، ل���ذا، قيَّ
اإلعاقة لعام 2020 مختلف أنواع وأش���كال العنف 
المتعلقة بالعنف القائ���م عىل النوع االجتماعي 
والعن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة اليت تتع���رض له 

النساء ذوات اإلعاقة.

يستعرض هذا الفصل نتائج المسح يف ما يخص 
انتشار العنف عىل يد الزوج، أنماط تعرض المرأة 
للعنف الزوجي، تصور المرأة عن تأثري إعاقتها يف 
تعرضها للعنف من الزوج، شدة العنف الزوجي.

8-1 انتشار العنف عىل يد الزوج

رت معدالت انتش���ار العنف النف���يس والبدين  ُق���دِّ
والجن���يس ال���ذي ارتكب���ه ال���زوج الح���ايّل / األخ���ري 
أو أي زوج س���ابق، من خالل طرح أس���ئلة مباش���رة 
وواضحة الصياغة عن مدى تعرض النساء ألفعال 
إلنت���اج  التوجيهي���ة  المب���ادئ  حددته���ا  مح���ددة، 
إحصاءات العنف ضد المرأة )األمم المتحدة، 2014( 
الصح���ي  الس���كاين  المس���ح  يف  والمس���تخدمة 
لمص���ر 2014 ومس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعنف 

القائم عىل النوع االجتماعي 2015.

م���ا يتعل���ق بالعن���ف الب���دين، ُس���ئلت الم���رأة ال���يت 
س���بق له���ا ال���زواج عم���ا إذا كان زوجه���ا الحايّل / 
األخ���ري أو أي زوج س���ابق قد س���بق ل���ه القيام بأي 

من التصرفات اآلتية:

●  صفعها أو قذفها بما قد يؤذيها.

●  دفعها بشدة أو بعنف أو شّد شعرها.

●  لكمها بقبضة يده أو بأي ش���يء آخر يمكن أن 
يؤذيها.

ف الشريك الحميم بأنه شخص تربطه بالمرأة عالقة حميمة، سواء  )1(  وًفقا لمبادئ األمم المتحدة التوجيهية إلنتاج إحصاءات العنف ضد المرأة )األمم المتحدة، 2014(، ُيعرَّ

كان ذلك بصفة رسمية )من خالل الزواج (، أو يف إطار عالقة معاشرة أو عالقة غرامية منتظمة، ويكّيف كل بلد تعريف الشريك الحميم بحسب خلفيته الثقافية، ويف مصر 
ف "الزوج" عىل أنه الشريك الحميم. )2(  دكتور عبد الحميد كابش، استشاري الطب الطبيعي وإعادة التأهيل، خبري اإلعاقةويف هذا المسح ُيعرَّ

●  ركلها أو سحبها أو ضربها بقسوة.

●  خنقها أو حرقها عن قصد.

●  هددها باس���تخدام س���كين أو سالح ناري أو أي 

سالح آخر ضدها، أو قام بذلك فعلًيا.

أما العنف الجنيس من الزوج فكان تعريفه من 
خالل السلوكيات الثالثة التالية:

●  اإلجب���ار ع���ىل إقام���ة عالقة حميم���ة معه رغًما 
عنها.

●  إقام���ة عالقة حميمة خوًفا منه إذا رفضت تلك 
العالقة.

●  اإلجبار عىل القيام بأعمال جنسية أخرى تحّط 
من شأنها أو تهينها.

الـــزوج  يـــد  عـــىل  النفـــيس  العنـــف  وشـــمل 
الممارسات التالية:

●  اإلهانة أو جعلها تشعر بالسوء.

●  التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام اآلخرين.

●  التخوي���ف والرتهيب المتعمد )عن طريق النظر 
أو الصراخ أو تحطيم األشياء(. 

●  التهديد بإلحاق األذى )بطريقة مباش���رة أو غري 
مباش���رة عن طريق التهديد بإلحاق األذى بأحد 

المقربين منها(.

 يف مـــا يتعّلـــق بالعنـــف القائـــم عـــىل اإلعاقـــة، 
فوفًقـــا لألدبيـــات الســـابقة ورأي خبـــري اإلعاقـــة2  
الـــذي جرت االســـتعانة به يف الدراســـة، ســـئلت 
المرأة اليت سبق لها الزواج عما إذا كان زوجها 
الحـــايّل / األخـــري أو أي زوج ســـابق قـــد ســـبق له 

القيام بأي من التصرفات اآلتية:

األدوات  أو  األجه���زة  بتدم���ري  ه���دد  أو  دم���ر    ●

المساعدة لها.

●  عرضه���ا لإلهانة أو التقليل من ش���أنها بس���بب 

إعاقتها.

●  تحك���م يف األجه���زة / األدوات المس���اعدة لها 
رغًما عنها.

يعطه���ا  ل���م  المث���ال  س���بيل  ع���ىل  تجاهله���ا،    ●

االهتمام الكايف، وتجاهل تلبية احتياجاتها.

●  منعه���ا م���ن الطع���ام أو األدوي���ة أو األجه���زة / 

األدوات المساعدة.

●  عرضه���ا لتمي���ز س���ليب أو تمي���ز يف المعامل���ة 

بينها وبين أفراد األسرة اآلخرين.

إىل  احتاج���ت  عندم���ا  يس���اعدها  أن  رف���ض    ●

المساعدة.

●  منعها من أداء األنشطة اليومية داخل المزنل 

أو خارجه.

●  فتش يف هاتفها.

●  منعها من رؤية الناس أو االتصال بهم.

●  حبس���ها أو منعه���ا م���ن الخ���روج م���ن مزنلها أو 

غرفتها.

���ن المس���ح أيًض���ا جم���ع معلوم���ات عن   كم���ا تضمَّ
توقي���ت ح���دوث العنف وتوات���ره، للمس���اعدة عىل 
التعرف إىل مدى انتش���ار مختلف أشكال العنف 
خالل االثين عش���ر شهًرا الس���ابقة عىل المقابلة 
وطوال حياة الس���يدة. ُيعد التعرض للعنف خالل 
االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل إجراء المس���ح 
مؤش���ًرا للوضع الحايّل مما يس���اعد عىل تخطيط 

الربامج الرامية إىل التصدي للعنف ضد المرأة.

يوضح جدول 8-1 نسب النساء الاليئ ذكرن أنهن 
ضن يف أي فرتة من حياتهن أو خالل االثين  تعرَّ
عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل إجراء المسح لحاالت 
من العنف النفيس والب���دين والجنيس والعنف 
القائم ع���ىل اإلعاقة يف عالقتهن مع أزواجهن. 
إجمااًل تعّرض نحو 61% من النس���اء الس���ابق لهن 
ال���زواج )البالغ���ات من العمر 18 عاًم���ا فأكر( ذوات 
اإلعاق���ة م���ن المس���تفيدات م���ن برنام���ج كرام���ة، 
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لواقعة واحدة عىل األقل من العنف النفيس أو 
البدين أو الجنيس أو القائم عىل اإلعاقة عىل يد 
ال���زوج الح���ايّل أو األخري، أو أي زوج س���ابق يف أي 
وق���ت من حياته���ن، وأفاد نح���و 36% بأنهن عانين 
من عنف من هذا القبيل خالل االثين عشر شهًرا 

السابقة عىل إجراء المسح.

يف م���ا يتعل���ق بتجربة النس���اء مع العن���ف القائم 
ع���ىل النوع االجتماعي )العنف النفيس والبدين 
والجنيس( من أزواجهن، أفاد نحو 60% من النساء 
ضن للعنف البدين  الس���ابق لهن الزواج أنهن تعرَّ
أو النف���يس أو الجن���يس عىل يد ال���زوج الحايّل أو 
األخري أو أي زوج سابق يف أي وقت من حياتهن، 
وأف���اد الُثل���ث )33 %( بأنهن عانين من هذا العنف 
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
المس���ح. ه���ذه النس���ب أع���ىل بكث���ري م���ن النس���ب 
اليت عكسها مسح التكلفة االقتصادية للعنف 
القائ���م ع���ىل الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015 ع���ىل 
المستوى القويم للنساء الاليئ ترتاوح أعمارهن 
بي���ن 18 و64 عاًم���ا، إذ كانت األرق���ام المناظرة نحو 
46% و24%  ع���ىل الت���وايل. واالختالف���ات الكب���رية 
يف انتش���ار العنف القائم ع���ىل النوع االجتماعي 
نة مسح التكلفة االقتصادية  بين النس���اء يف عيِّ
للعن���ف القائم عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015، 
نة مس���ح العنف ض���د المرأة ذات  والنس���اء يف عيِّ
اإلعاق���ة لع���ام 2020، ال يمك���ن تربيره���ا باخت���الف 
المدى العمري للنساء المشاِركات يف المسحين، 
أو بالس���ؤال المتعلق بال���زوج الذي ارتكب العنف، 
فع���ىل النح���و المش���ار إلي���ه يف الفص���ل الس���ابع، 
األس���ئلة المتعلق���ة بالعنف الزوجي ضد النس���اء 
ال���اليئ ت���رتاوح أعماره���ن بي���ن 18 و64 عاًم���ا ال���يت 
للعن���ف  االقتصادي���ة  التكلف���ة  مس���ح  تناوله���ا 
القائ���م عىل الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015 كانت 
خاصة بالزوج الحايّل بالنسبة للنساء المزتوجات 

حالًي���ا، وآخ���ر زوج بالنس���بة للنس���اء المطلق���ات / 
المنفص���الت واألرامل، أما يف مس���ح العنف ضد 
هت مثل  الم���رأة ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 فق���د ُوجِّ
هذه األس���ئلة إىل النساء الاليئ يبلغن من العمر 
18 عاًم���ا فأكر، بخصوص ال���زوج الحايّل أو األخري 
أو أي زوج س���ابق. وم���ع ذل���ك ف���إن نس���بة النس���اء 
الذي���ن ش���ملتهم دراس���ة العن���ف ضد الم���رأة ذات 
اإلعاق���ة ال���اليئ تج���اوزت أعماره���ن 64 س���نة، ال 
نة، والغالبية العظمى من  تمثل إال 1,5% من العيِّ
النساء السابق لهن الزواج الاليئ شملهن مسح 
العن���ف ضد المرأة ذات اإلعاق���ة لعام 2020 تزوجن 
مرة واحدة )93%(. وعالوة عىل ذلك، يشري جدول 
2 يف ملحق 2 إىل أن أغلبية أنواع العنف الزوجي 
المختلف���ة ق���د ارتكبه���ا ال���زوج الح���ايّل بالنس���بة 
بالنس���بة  آخ���ر زوج  أو  للنس���اء المزتوج���ات حالًي���ا 
للنساء المطلقات / المنفصالت واألرامل، لذلك، 
يمكن استنتاج أن النساء الفقريات ذوات اإلعاقة 
أكر ُعرضة م���ن غريهن للعنف القائم عىل النوع 

االجتماعي.

أن���واع العن���ف الزوج���ي  والعن���ف النف���يس أك���ر 
ش���يوًعا، فقد تعرض نحو 54% من النساء السابق 
لهن الزواج لش���كل من أش���كال العنف النفيس 
ض نح���و  ي���د ال���زوج خ���الل حياته���ن، وتع���رَّ ع���ىل 
30% له���ذا العن���ف مؤخ���ًرا. وتتوافق ه���ذه النتائج 
م���ع مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم 
ع���ىل الن���وع االجتماعي لعام 2015، ولكن بنس���بة 
أع���ىل بكثري. فكانت نس���بة النس���اء المش���اِركات 
يف مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم 
ع���ىل الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015 ال���اليت أفدن 
ال���زوج يف  ي���د  بتعّرضه���ن لعن���ف نف���يس ع���ىل 
ف���رتة ما من حياتهن نحو 43%، وكانت نس���بة من 
ض���ن له���ذا العن���ف خالل االثين عش���ر ش���هًرا  تعرَّ

السابقة عىل إجراء المسح نحو %22.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد  جدول 8-1 نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة 

عىل إجراء المسح، مصر 2020.

يف أي أنوع وأشكال العنف 
وقت مضى

خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل 
إجراء المسح

عىل األقل كثرًياقليالمرة 
مرة واحدة 

عنف نفيس 

29,5ل.حل.حل.ح54,4أي عنف نفيس

51,11,210,114,626,0اإلهانة واإلحساس بالسوء

35,81,15,611,218,0التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام اآلخرين

التخويف والرتهيب المتعمد )عن طريق النظر 
29,30,94,99,915,6أو الصراخ أو تحطيم األشياء(

التهديد بالكالم بإلحاق األذى بها أو 
13,00,61,93,86,4بأحد المقربين منها

عنف بدين

15,6ل.حل.حل.ح43,3أي عنف بدين 

38,02,24,55,412,2الصفع أو الريم بما قد يؤذي

29,01,44,05,010,4الدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر

25,31,53,24,39,0الضرب بقبضة اليد أو بأي شيء آخر يمكن أن يؤذي

17,61,12,23,26,5الركل أو السحب أو الضرب بقسوة

5,10,40,60,71,7الخنق أو الحرق عن قصد

التهديد باستخدام سكين أو سالح ناري أو أي 
3,60,30,30,51,1سالح آخر أو القيام بذلك فعلًيا

عنف جنيس

8,9ل.حل.حل.ح20,1أي عنف جنيس

17,20,52,92,76,1اإلجبار عىل إقامة عالقة حميمة معه رغًما عنها 

15,00,72,62,96,2إقامة عالقة حميمة خوًفا منه إذا رفضت تلك العالقة

اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأعم���ال جنس���ية أخ���رى تحط من 
4,10,10,61,11,8شأنها أو تهينها

أشكال محددة من العنف القائم عىل اإلعاقة

21,6ل.حل.حل.ح33,5أي شكل محدد من أشكال العنف القائم عىل اإلعاقة
تدم���ري أو التهديد بتدمري األجهزة أو األدوات المس���اعدة 

الخاصة بها 
2,50,30,30,71,3
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17,41,03,27,211,4تعريضها لإلهانة أو التقليل من شأنها بسبب إعاقتها

التحكم يف األجهزة / األدوات المس���اعدة الخاصة بها 
1,40,00,30,40,6ضد إرادتها

تجاهله���ا، عىل س���بيل المث���ال عدم إعطائه���ا االهتمام 
13,10,32,45,17,7الكايف، وتجاهل تلبية احتياجاتها

منعه���ا م���ن الطع���ام أو األدوي���ة أو األجه���زة / األدوات 
3,30,20,41,11,7المساعدة

تعريضها للتميز الس���ليب أو التميز يف المعاملة بينها 
10,00,41,33,55,2وبين أفراد األسرة اآلخرين

13,30,92,05,38,1االمتناع عن مساعدتها عندما احتاجت إىل المساعدة

منعه���ا م���ن أداء األنش���طة اليومي���ة داخ���ل الم���زنل أو 
5,10,10,91,92,9خارجه

4,50,10,62,12,8التفتيش يف هاتفها

6,70,30,82,23,3منعها من رؤية الناس أو االتصال بهم

4,20,10,31,01,5حبسها أو منعها من الخروج من مزنلها أو غرفتها

العنف المتعدد الذي يرتكبه الزوج

5,6ل.حل.حل.ح17,2العنف البدين والجنيس

10,9ل.حل.حل.ح26,8العنف البدين والعنف القائم عىل اإلعاقة

6,8ل.حل.حل.ح16,0العنف الجنيس والعنف القائم عىل اإلعاقة

5,2ل.حل.حل.ح16,3العنف البدين والجنيس والنفيس

العنف البدين والجنيس والنفيس والعنف القائم عىل 
4,7ل.حل.حل.ح14,2اإلعاقة

أي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف الب���دين أو الجن���يس أو 
33,0ل.حل.حل.ح59,9النفيس

أي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف الب���دين أو الجن���يس أو 
36,4ل.حل.حل.ح61,2النفيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة

3144عدد النساء السابق لهن الزواج

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

ل.ح: ل يمكن حسابها إذ ل يمكن حساب رقم مجمع يمثل التكرارات المختلفة لوقائع العنف. 

1 قلياًل: تشر إىل 2-5 مرات.

2 كثًرا: تشر إىل 6 مرات فأكرث.

كم���ا يتض���ح م���ن البيانات ال���واردة يف جـــدول 1-8 
وشكل 8-1 أ، يتمّثل أكر أشكال العنف النفيس 
ض���د الم���رأة ع���ىل ي���د ال���زوج ش���يوًعا يف إهانته���ا 
وجعله���ا تش���عر بالس���وء تج���اه نفس���ها، إذ ذك���ر 
أك���ر من نصف النس���اء )51%( أن ال���زوج الحايّل أو 
األخ���ري أو أي زوج س���ابق ق���د أهانه���ا أو أش���عرها 
بالس���وء تج���اه نفس���ها، وذكرت نس���بة كبرية من 
النساء أن أزواجهن حّطوا من شأنهن أو أذّلوهن 
أم���ام اآلخرين )36%(، كما تع���ّرض 29% للتخويف 
أزواجه���ن  أن   %13 وأف���اد  المتعم���د،  الرتهي���ب  أو 
ب���أي  أو  به���ّن  بإلح���اق األذى  هّددوه���نَّ كالمًي���ا 
ش���خص قري���ب منه���ن، ه���ذا النم���ط تماًم���ا مث���ل 
األنم���اط اليت انعكس���ت يف المس���ح الس���كاين 
الصح���ي لعام 2014 ومس���ح التكلف���ة االقتصادية 
للعن���ف القائم عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015. 
م جـــدول 3 يف ملحـــق 2 مقارنة بين انتش���ار  يق���دِّ
مختل���ف أن���واع وأش���كال العن���ف ع���ىل ي���د ال���زوج 
المش���ار إليها يف مس���ح العن���ف ضد الم���رأة ذات 
اإلعاق���ة لعام 2020 ومس���ح التكلف���ة االقتصادية 

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

ض نحو 43% من النس���اء لالعتداء البدين من  تعرَّ
ضن لهذا  أزواجه���ن خالل حياتهن، ونحو 16% تعرَّ
العن���ف خالل العام الس���ابق عىل إجراء المس���ح. 
التكلف���ة  مس���ح  يف  المقارن���ة  النس���ب  كان���ت 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لعام 2015 نحو 32% و12% عىل التوايل. وكان أكر 
أش���كال العنف البدين ش���يوًعا عىل يد الزوج ضد 
زوجت���ه هو صفعه���ا أو قذفها بأي ش���يء )%38( 
ودفعه���ا بش���دة أو بعن���ف أو ش���ّد ش���عرها )%29(، 
ض���ت النس���اء للعن���ف الب���دين الم���ربح3.  كم���ا تعرَّ
ضن  فربع النس���اء الس���ابق لهن ال���زواج )25%( تعرَّ
ي���ؤذي،  ق���د  بم���ا  الق���ذف  أو  الي���د  بقبض���ة  ك���م  للَّ
ض���ن لل���ركل أو الس���حب أو الضرب  ونح���و 18% تعرَّ
بقس���وة. وتع���رض نح���و 5% للخن���ق أو الح���رق عن 
قصد )مقارنة بنحو 1% بين المبحوثات يف مس���ح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
أزواجه���ن  أن  وأف���اد %4  لع���ام 2015(  االجتماع���ي 
هّددوهن أو اس���تخدموا بالفعل سكيًنا أو سالًحا 
نارًيا أو أي س���الح آخر ضدهن )شكل 8-1 ب(. وقد 
ظهر نفس النمط يف المسح السكاين الصحي 
لع���ام 2014 وكذل���ك مس���ح التكلف���ة االقتصادي���ة 

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

ف اللكم بقبضة  ف الصفع والدفع بشدة بالعنف المتوسط، ويصنَّ ف حدة واقعة العنف البدين تبًعا لإلصابات اليت يمكن أن تسببها، ويصَنّ )3(  طبًقا لألمم المتحدة، 2014، ُتصَنّ

اليد والركل والسحب والتهديد باستخدام السالح أو استخدامه فعلًيا بالعنف المربح.
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العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ضن ألشكال مختلفة من العنف النفيس  شكل 8-1 أ: نسبة النساء السابق لهّن الزواج ،الاليئ تعرَّ
عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء 

المسح، مصر 2020.

 

التخويف والرتهيب المتعمد ( عن طريق 
النظر أو الصراخ أو تحطيم األشياء)

التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام
 اآلخرين

اإلهانة و اإلحساس بالسوء

أي عنف نفيس

التهديد بالكالم بإلحاق األذى بها أو 
بأحد المقربين منها
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يف أي وقت

خالل األثىن عشراً السابقة عىل إجراء المسح

ضن ألشكال مختلفة من العنف النفيس شكل ٨- ١ أ: نسبة النساء السابق لهنّ الزواج ،الاليئ تعرَّ
ا السابقة عىل إجراء عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهرً

المسح، مصر ٢٠٢٠ .

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

ضن ألشكال مختلفة من العنف البدين  شكل 8-1 ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن، أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء 

المسح، مصر 2020.
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يف أي وقت

عىل األقل مرة واحدة خالل األثين عشر شهراً السابقة

ضن ألشكال مختلفة من العنف البدين شكل ٨- ١ ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا السابقة عىل إجراء عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن، أو خالل االثين عشر شهرً

المسح، مصر ٢٠٢٠ .

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

ضت نس���بة كب���رية من المبحوثات يف مس���ح  تعرَّ
العن���ف ضد الم���رأة ذات اإلعاق���ة 2020 لعنف قائم 
عىل اإلعاقة خالل حياتهن، أو خالل االثين عشر 
شهًرا السابقة عىل المسح. أفاد 34 %من النساء 
الس���ابق لهن الزواج بأنهن تعرضن لشكل ما من 
أشكال العنف القائم عىل اإلعاقة عىل يد الزوج 
خالل حياتهن، و 22 % تعرضن لهذا العنف مؤخرًا 
)خالل فرتة األتىث عشر شهًرا السابقة للمسح(، 
وهو ما يمثل حواىل 65 % من العنف القائم عىل 

اإلعاق���ة الذي تعرضت له النس���اء خالل حياتهن، 
كان أك���ر أش���كال العن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاقة 
الذي كشفت عنه النس���اء ذوات اإلعاقة: )شكل 
8-1ج( تعّرضه���ن لإلهانة أو التقليل من ش���أنهن 
تجاه���ل  أو  )17%(، وتجاهله���ن  إعاقته���ن  بس���بب 
احتياجاته���ن )13%(، ورف���ض مس���اعدتهن عندم���ا 
احتجن إىل المس���اعدة )13%(، وتعّرضهن للتميز 
الس���ليب أو التمي���ز يف المعامل���ة بينه���ن وبي���ن 

أفراد األسرة اآلخرين )%10(.

ضن ألشكال مختلفة من العنف القائم  شكل 8-1 ج: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل اإلعاقة عىل يد الزوج، يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة 

عىل إجراء المسح، مصر 2020.
 

التحكم يف األجهزة \ األدوات المساعدة
الخاصة بها ضد إرادتها 

تعريضها لإلهانة أو التقليل من شأنها
بسبب إعاقتها

تدمري أو التهديد بتدمري األجهزة أو
األدوات المساعدة الخاصة بها

أي شكل محدد من أشكال العنف
القائم عىل اإلعاقة

تجاهلها، عىل سبيل المثال عدم إعطائها
االهتمام الكايف، وتجاهل تلبية احتياجاتها 

منعها من الطعام أو األدوية أو
األجهزة \ األدوات المساعدة 

تعريضها للتميزي السليب أو التميزي يف المعاملة
بينها وبين أفراد األسرة اآلخرين 

االمتناع عن مساعدتها عندما احتاجت
إىل المساعدة 

 منعها من أداء األنشطة اليومية داخل
المزنل أو خارجه

التفتيش يف هاتفها

منعها من رؤية الناس أو االتصال بهم

حبسها أو منعها من الخروج من مزنلها
أو غرفتها 
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يف أي وقت

عىل األقل مرة واحدة خالل االثين عشر شهراً السابقة

ضن ألشكال مختلفة من العنف القائم شكل ٨- ١ ج: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا السابقة عىل اإلعاقة عىل يد الزوج، يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهرً

عىل إجراء المسح، مصر ٢

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.
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كان العن���ف الجن���يس ال���ذي يرتكب���ه ال���زوج أقل 
ش���يوًعا م���ن العن���ف النف���يس والب���دين والعن���ف 
ضن  القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة، فُخم���س النس���اء تعرَّ
ألي واقع���ة عنف جن���يس عىل يد الزوج يف فرتة 
ما من حياتهن )20%(، وأقل قلياًل من نصف وقائع 
هذا العنف )9%( حدثت خالل االثين عش���ر ش���هًرا 
الس���ابقة عىل إجراء المس���ح، وُأجرب نح���و 14% من 
النس���اء عىل إقامة عالقة حميمة مع الزوج رغًما 

عنه���ن، وأفاد 15% بأنهن أقمن عالقة حميمة مع 
ال���زوج خوًف���ا من غضب���ه يف حالة الرف���ض، وذكر 
ع���دٌد قلي���ل م���ن النس���اء )نح���و 4%( أنه���ن ُأج���ربن 
عىل القيام بأعمال جنس���ية تحط من ش���أنهن أو 
ُتهينهن )شـــكل 8-1د(، وهو نف���س النمط تقريًبا 
الذي كشف عنه المسح السكاين الصحي لعام 
2014 ومس���ح التكلفة االقتصادي���ة للعنف القائم 

عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس  شكل 8-1 د: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة 

عىل إجراء المسح، مصر 2020.

 

اإلجبار عىل القيام بأعمال جنسية أخرى 
تحط من شأنهل أو تهينها

إقامة عالقة حميمة خوفاً منه إذا رفضت
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يف أي وقت

عىل األقل مرة واحدة خالل األثين عشر شهراً السابقة

ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس شكل ٨- ١ د: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا السابقة عىل يد الزوج يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهرً

عىل إجراء المسح، مصر ٢٠٢٠ .

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

والنف���يس  الب���دين  العن���ف  ممارس���ات  وتش���ري 
والجن���يس والعن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة ال���يت 
يمارس���ها األزواج، إىل نمط يّتس���م باالستمرارية 
فكان���ت  ال���زوج،  ي���د  ع���ىل  العن���ف  ممارس���ة  يف 
ضن  الغالبي���ة العظم���ى م���ن النس���اء ال���اليئ تعرَّ
للعن���ف خالل االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل 
ض���ن ل���ه م���رات عدي���دة )6  إج���راء المس���ح، ق���د تعرَّ
مرات أو أكر(، فعىل س���بيل المثال، ذكر نحو %15 
ض���ن لإلهانة أو إش���عارهن  م���ن النس���اء أنهن تعرَّ
بالس���وء تج���اه أنفس���هن 6 م���رات أو أك���ر خ���الل 
ضن له���ذه الواقعة من  الع���ام الماض���ي، و10% تعرَّ
ض 1% فقط من النساء لهذه  2-5 مرات، بينما تعرَّ
الواقع���ة م���رة واح���دة يف نفس الف���رتة، وبالمثل، 
ضوهن لإلهانة  أفاد 7% من النساء أن أزواجهن عرَّ
أو التحق���ري ع���ّدة م���رات )6+ م���رات( خ���الل الع���ام 
ض���ن لهذا الفعل م���رات قليلة  الماض���ي و3% تعرَّ
ضن له���ذا الفعل مرة  )2-5 م���رات(، و1% فق���ط تعرَّ
ضت المش���اِركات  واحدة خ���الل نفس الفرتة. تعرَّ
يف مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 
2020 لإلي���ذاء المتك���رر مؤخ���ًرا م���ن أزواجه���ن أكر 
من المش���اركات يف مس���ح التكلفة االقتصادية 
للعن���ف القائم عىل الن���وع االجتماعي لعام 2015. 
الفق���ريات  النس���اء  أن  إىل  النتيج���ة  ه���ذه  تش���ري 
ض���ن للعن���ف الزوج���ي أكر  ذوات اإلعاق���ة ال يتعرَّ
ضن أيًضا  من النس���اء األخريات فحس���ب، ب���ل يتعرَّ

إلساءات متكررة.

���ح البيان���ات ال���واردة يف جـــدول 8-1 وشـــكل  توضِّ
8-2 أن النس���اء يعانين أحياًنا من أكر من نوع من 
أنواع العن���ف الُمقرتف من أزواجه���ن. فذكر أكر 
ضن لعنف بدين  من ربع النس���اء )27%( أنه���ن تعرَّ
وعن���ف مرتب���ط بإعاقته���ن م���ن أزواجه���ن خ���الل 
ضن لهذين النوعين من العنف  حياتهن، و11% تعرَّ
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
المسح. وأفاد ما يقرب من 17% بتعّرضهن للعنف 
ض %16  الب���دين والجن���يس م���ن أزواجه���ن، وتع���رَّ
لجمي���ع األنواع الثالثة من العنف )العنف البدين 
األن���واع  انتش���ار  وكان  والجن���يس(.  والنف���يس 
المتعددة من العنف البدين والنفيس والجنيس 
الذي يرتكبه الزوج أعىل بين النس���اء المشاركات 
يف مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 
مس���ح  يف  المش���اركات  بالنس���اء  مقارن���ة   ،2020
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماع���ي لع���ام 2015 )كما هو مبّين يف جدول 
3 يف ملح���ق 2(. نح���و 14% من النس���اء كن ضحايا 
ألن���واع العنف األربعة )العن���ف النفيس والبدين 
والجن���يس والعن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاقة( خالل 
حياته���ن. وأف���اد نح���و 5% م���ن النس���اء بتعرضهن 
له���ذا العن���ف مؤخ���ًرا، ومن ث���مَّ يمكن االس���تنتاج 
أن النس���اء الفق���ريات ذوات اإلعاق���ة أك���ر ُعرض���ة 
ألش���كال مختلف���ة وأن���واع متع���ددة م���ن العن���ف 

الزوجي وبشكل متكرر أكر من األخريات.
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ضن ألنواع متعددة من العنف عىل يد  شكل 8-2: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
الزوج، يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة 

عىل إجراء المسح، مصر 2020.

70

العنف البدين والجنيس والنفيس

العنف البدين والجنيس والنفيس
والعنف القائم عىل اإلعاقة

أي شكل من أشكال العنف البدين
أو الجنيس أو النفيس

أي شكل من أشكال العنف البدىن 
أو الجنىس أو التنفىس أو العنف 

القائم عىل اإلعاقة

العنف الجنيس والعنف القائم ة
عىل اإلعاقة

العنف البدين والعنف القائم عىل
اإلعاقة

العنف البدين و الجنيس

600

5.2
16.3

33
59.9

36.4
61.2

4.7
14.2

6.8
16

10.9
26.8

5.6
17.2

10 20 30 40 50

يف أي وقت مضى

عىل األقل مرة واحدة خالل األثين عشر شهراً السابقة

ضن ألنواع متعددة من العنف عىل يد شكل ٨- ٢: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا السابقة الزوج، يف أي وقت مضى خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهرً

عىل إجراء المسح، مصر ٢٠٢٠ .

 

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

8-2 أنماط تعّرض المرأة للعنف الزوجي

يتن���اول هذا القس���م دراس���ة العالقة بي���ن تعّرض 
الزوج���ي  العن���ف  ألن���واع  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء 
ومؤش���رات  الخلفي���ة،  وخصائصه���ن  المختلف���ة 
تمكينه���ن، وخصائص إعاقته���ن واالعتماد عىل 
ال���زوج يف تلبي���ة االحتياج���ات األساس���ية للحياة 

اليومية.

8-2-1 العنف الزوجي تبًعا للخصائص
          الخلفية للنساء

يس���تعرض جـــدول 8-2 وشـــكل 8-3 االختالف���ات 
يف ِنس���ب النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ال���اليئ 
عاني���ن م���ن أن���واع مختلف���ة م���ن العن���ف الزوجي، 
يف أي ف���رتة من حياتهن، وخ���الل اآلونة األخرية 

)خالل العام الس���ابق للمسح( عىل التوايل، تبًعا 
لبعض الخصائص الخلفية.

ضن  ُيوضح جدول 8-2 أن نسب النساء الاليئ تعرَّ
يف أي وق���ت من حياتهن ألش���كال مختلفة من 
العن���ف ال���يت ارتكبه���ا ال���زوج الح���ايّل / األخري أو 
أي زوج س���ابق، ال تختلف بش���كل مّتسق مع عمر 

المرأة.

ضت النس���اء المطلقات أو المنفصالت خالل  تعرَّ
حياته���ن الزوجي���ة ألع���ىل مع���دالت جمي���ع أنواع 
العنف الزوجي، وهو ما يّتس���ق مع نتائج المس���ح 
الس���كاين الصح���ي لع���ام 2014، ومس���ح التكلف���ة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
النس���اء  م���ن   %84 نح���و  ذك���ر  فق���د   .2015 لع���ام 
ضن لفعل  المطلقات / المنفصالت أنهن قد تعرَّ
واح���د ع���ىل األقل م���ن أفعال العن���ف النفيس أو 
البدين أو الجنيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة 

 %60 بنس���بة  مقارن���ة  الس���ابقين،  أزواجه���ن  م���ن 
م���ن النس���اء المزتوج���ات حالًيا و53% م���ن األرامل 
ض���ن يف أي وق���ت مض���ى  )شـــكل 8-3(، 72% تعرَّ
لن���وع واح���د عىل األق���ل من أن���واع العن���ف القائم 
الب���دين،  للعن���ف   %70 وتع���رض  اإلعاق���ة،  ع���ىل 
ض���ن لألن���واع األربعة م���ن العنف  ونح���و 38% تعرَّ
البدين والنفيس والجنيس والعنف القائم عىل 
اإلعاقة، مقابل 13% بين النس���اء المزتوجات حالًيا 

و11% بين األرامل.

ربما ُتعزى المستويات المرتفعة للتعّرض للعنف 
الزوج���ي، وكذل���ك الس���لوكيات التحكمي���ة )كما 
هـــو موضح يف جدول 7-1 يف الفصل الســـابع(، 
والتحّكم���ات المالية اليت يمارس���ها ال���زوج )كما 
هو موضح يف جدول7-3 يف الفصل الســـابع(، 
والخ���وف المتكرر من الزوج )كما هو موضح يف 

ضت له  جدول7-7 يف الفصل الســـابع( الذي تعرَّ
النس���اء المطلقات أو المنفص���الت إىل أن هؤالء 
النساء أكر استعداًدا لإلفصاح عن تجربتهن مع 
أزواجهن الس���ابقين، نظ���ًرا إىل إنهاء زواجهن، أو 
انتهاء زواجهن بس���بب عنف أزواجهن السابقين، 
أو ل���كال الس���ببين. فق���د أش���ار مس���ح العن���ف ضد 
الم���رأة ذات اإلعاقة لعام 2020 إىل أن العنف الذي 
يرتكب���ه ال���زوج أح���د األس���باب الرئيس���ية لط���الق 
/ انفص���ال الم���رأة، إذ ذك���ر ذل���ك نحو ثلث النس���اء 
المطلق���ات / المنفصالت )البيانات غري معروضة 
لت  يف جـــدول(، ع���ىل النقي���ض م���ن ذل���ك، س���جَّ
النس���اء المرتم���الت أدىن مع���دل للعن���ف الزوجي 
مقارن���ة بالمطلق���ات والمنفص���الت والمزتوج���ات 
حالًيا، ويمكن تفس���ري ذلك ب���أن األرامل ربما يكّن 
أق���ل إفصاًح���ا ع���ن تعّرضهن للعن���ف الزوجي من 

أزواجهن المتوفين.

شكل 8-3: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرضن يف أي وقت مضى ألي شكل من 
أشكال العنف من قبل الزوج تبعًا للحالة اإلجتماعية الحالية، مصر 2020

شكل ٨- ٣: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرضن يف أي وقت مضى ألي شكل من
أشكال العنف من قبل الزوج تبعاً للحالة اإلجتماعية الحالية، مصر ٢٠٢٠
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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كان���ت النس���اء المقيمات يف الوج���ه البحري أقل 

تعرًض���ا لألن���واع المختلف���ة م���ن العن���ف الزوج���ي 

خالل حياتهن، مقارنة بالنس���اء يف المحافظات 

ظه���ر  حي���ن  يف  القب���يل،  الوج���ه  أو  الحضري���ة 

العكس من ذلك يف مسح التكلفة االقتصادية 

للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

النس���اء الاليت يس���تطعن القراءة والكتابة فقط 
كّن أكر ُعرضة عموًما ألنواع مختلفة من العنف 
ال���ذي يرتكب���ه أزواجه���ن، ولك���ن ل���م يظه���ر نمط 
منتظم بين النساء يف فئات المستويات التعليمية 
األخرى، ويّتس���ق هذا النمط إىل حد ما مع النمط 
الذي أشار إليه مسح التكلفة االقتصادية للعنف 

القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

ضن يف أي وقت مضى ألنواع مختلفة من  جدول 8-2: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
العنف من أزواجهن، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية

نوع العنف
عدد النساء 
السابق لهن 

الزواج

جنيسبديننفيس
قائم 
عىل 

اإلعاقة

بدين أو 
جنيس

بدين 
أو قائم 

عىل 
اإلعاقة

جنيس 
أو قائم 

عىل 
اإلعاقة

بدين 
وجنيس 
ونفيس 

وقائم 
عىل 

اإلعاقة

بدين أو 
جنيس 

أو 
نفيس 
أو قائم 

عىل 
اإلعاقة

العمر

2544,836,620,134,317,926,916,415,752,2134 أقل من 

29-2555,941,629,036,623,529,423,918,964,3238

34-3052,541,321,634,218,927,917,516,759,8366

39-3552,940,421,634,517,427,016,414,161,0403

44-4055,244,519,836,316,927,916,314,263,1344

49-4555,545,120,838,717,131,517,115,062,7346

54-5058,146,917,232,215,226,913,512,263,3401

59-5554,342,916,627,614,522,512,811,460,0475

60 سنة 
54,545,318,831,116,924,514,613,360,4437فأكر

الحالة االجتماعية

مزتوجة 
53,041,318,430,815,524,514,112,559,72817حالًيا

مطلقة / 
77,370,044,572,340,060,941,837,784,1220منفصلة

43,940,215,924,314,018,712,111,253,3107أرملة

مكان اإلقامة

المحافظات 
53,048,924,832,221,930,018,917,861,5270الحضرية

الوجه 
50,641,719,531,516,625,415,613,758,61238البحري

الوجه 
57,443,619,835,116,827,415,814,063,11636القبيل

المستوى التعليمي

54,945,418,731,916,026,114,312,861,81681أمية

58,748,022,235,820,530,118,617,464,4419تقرأ وتكتب

ابتدايئ/ 
53,340,222,137,218,628,619,116,157,8199إعدادي

ثانوي/ فوق 
المتوسط 
وأقل من 
الجامعة

51,838,521,534,117,926,717,114,959,4759

جامعي 
47,729,120,937,214,023,318,614,058,186فأعىل

54,443,320,133,517,226,816,014,261,23144اإلجمايل

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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وتختل���ف أنم���اط العن���ف الزوج���ي ال���ذي ُارتك���ب 
يف اآلون���ة األخ���رية تبًع���ا لعم���ر الم���رأة والحال���ة 
االجتماعي���ة والمس���توى التعليم���ي، ع���ن أنم���اط 
العن���ف الزوجي خ���الل حياة الم���رأة، فكما يتضح 
م���ن جدول 8-3 ُيعترب الش���باب عامل خطر يف ما 
يتعل���ق بالتع���رض للعن���ف الزوج���ي، إذ إن النس���اء 
دون س���ن 35 س���نة كنَّ األكر ُعرضة لإليذاء من 
ال���زوج، خالل الع���ام الماضي ومن ث���ّم فهن أكر 
ُعرض���ة للمعان���اة م���ن آث���ار العن���ف ع���ىل اإلنجاب 
والصح���ة اإلنجابي���ة والرف���اه. وق���د يعك���س ه���ذا 
النم���ط جزئًي���ا أن الرجال األصغر س���ًنا يميلون إىل 
أن يكون���وا أك���ر عنًف���ا م���ن الرج���ال األك���رب س���ًنا، 
وأن العن���ف الزوج���ي يب���دأ مبك���ًرا يف عدي���د م���ن 
العالق���ات. وق���د تعك���س ه���ذه النتيج���ة أيًض���ا أّن 
النس���اء األصغر سًنا أكر اس���تعداًدا للكشف عن 
للم���رأة،  الق���ويم  )المجل���س  للعن���ف  تعّرضه���ن 
والجه���از المرك���زي للتعبئ���ة العام���ة واإلحص���اء، 
2016( ع���ىل النقي���ض، كانت النس���اء الاليئ يبلغن 
م���ن العم���ر 55 عاًم���ا أو أك���ر، أق���ل ُعرض���ة للعنف 
الزوج���ي يف اآلون���ة األخ���رية، وقد أظه���رت نتائج 
مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعن���ف القائم عىل 

النوع االجتماعي لعام 2015 نفس النمط.

ع���ىل عك���س العنف الزوج���ي خالل حي���اة المرأة، 
ُعرض���ة  أك���ر  حالًي���ا  المزتوج���ات  النس���اء  كان���ت 
للتع���رض مؤخًرا ألي ن���وع من العنف الزوجي من 

النساء المطلقات / المنفصالت أو األرامل، فعىل 
س���بيل المث���ال، يف حي���ن أن نحو 4 م���ن كل 10 من 
ضن لحادثة  النس���اء المزتوج���ات حالًي���ا )39%( تعرَّ
واحدة عىل األق���ل من العنف البدين أو النفيس 
أو الجن���يس أو العن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة من 
ض  أزواجه���ن، خ���الل العام الس���ابق للمس���ح، تعرَّ
ُخمس النس���اء المطلق���ات أو المنفص���الت ونحو 
5% م���ن األرام���ل لهذا العنف )شـــكل 8-4(، وهذه 
النتيج���ة متوقع���ة، وتتماش���ى م���ع نتائج المس���ح 
الس���كاين الصح���ي لع���ام 2014 ومس���ح التكلف���ة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لعام 2015، إذ إن زواج عديد من النساء المطلقات/

المنفص���الت أو األرام���ل ق���د انتهى ع���ىل األرجح 
ضن  قبل العام الس���ابق للمس���ح، فمن ثمَّ لم يتعرَّ

للعنف مؤخًرا عىل يد أزواجهن السابقين.

عىل غرار النمط الذي كشف عنه مسح التكلفة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لع���ام 2015، كان���ت النس���اء ال���اليئ حصل���ن ع���ىل 
تعلي���م أق���ل م���ن الجامع���ي، أك���ر ُعرض���ة للعنف 
الزوج���ي يف اآلون���ة األخرية من النس���اء اأُلمّيات، 
وأولئ���ك الق���ادرات ع���ىل الق���راءة والكتاب���ة )لكن 
دون الحصول عىل الش���هادة االبتدائية( والنساء 
الحاص���الت عىل ش���هادة جامعي���ة أو تعليم أكر 

تقدًما.

ضن ألي شكل من أشكال العنف الزوجي  شكل 8-4: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا للحالة االجتماعية الحالية، مصر 2020.

 

ضن ألي شكل من أشكال العنف الزوجي شكل ٨- ٤: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا للحالة االجتماعية الحالية، مصر ٢٠٢٠ . ا السابقة عىل إجراء المسح، تبعً خالل االثين عشر شهرً
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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ضن ألنواع مختلفة من العنف الزوجي  جدول 8-3: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية

نوع العنف
عدد النساء 

السابق 
لهن الزواج

جنيسبديننفيس
 قائم 
عىل 

اإلعاقة

بدين أو 
جنيس

عنف 
بدين 

وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

عنف 
جنيس 
وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

عنف 
بدين 

وجنيس 
ونفيس 

وقائم 
عىل 

اإلعاقة

أي شكل 
من أشكال 

العنف 
البدين أو 

الجنيس أو 
النفيس أو 
القائم عىل 

اإلعاقة

العمر

35,826,114,928,412,718,711,210,441,8134أقل من 25

29-2542,927,321,428,216,819,716,813,451,3238

34-3037,724,012,323,89,615,89,07,944,0366

39-3536,018,410,724,17,212,77,96,242,7403

44-4032,820,110,825,36,114,58,44,441,0344

49-4529,212,710,725,44,010,17,84,038,2346

54-5026,712,05,719,53,29,05,23,231,7401

59-5518,97,23,414,50,83,82,50,825,7475

60 سنة 
فأكر

19,07,81,615,80,75,30,90,225,4437

الحالة االجتماعية

مزتوجة 
31,716,49,422,65,911,47,14,938,92817حالًيا

مطلقة / 
14,112,35,917,35,09,55,94,520,0220منفصلة

2,80,90,04,70,00,90,00,04,7107أرملة

مكان اإلقامة

المحافظات 
33,020,48,920,45,912,66,75,239,6270الحضرية

الوجه 
27,915,58,520,35,710,86,74,634,21238البحري

الوجه 
30,114,99,222,95,510,76,84,637,51636القبيل

المستوى التعليمي

25,012,16,418,93,57,94,82,832,11681أمية

32,917,29,324,66,712,97,66,040,1419تقرأ وتكتب

ابتدايئ/ 
37,725,613,628,610,117,611,68,043,2199إعدادي

ثانوي/ فوق 
المتوسط 
وأقل من 
الجامعة

35,620,712,624,28,815,29,47,442,3759

جامعي 
27,99,310,522,13,57,08,13,533,786فأعىل

29,515,68,921,65,610,96,84,736,43144اإلجمايل

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

8-2-2 العنف عىل يد الزوج ومؤشرات
            تمكين المرأة

فقت نتائج مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة  اتَّ
لعام 2020 ال���واردة يف جدول 8-4 مع النتائج اليت 
���ل إليه���ا المس���ح الس���كاين الصح���ي لع���ام  توصَّ
2014، وكذلك مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعنف 
القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015 ودراسات 
أخرى )مثل منظمة الصح���ة العالمية، 2005 و2010، 
صن���دوق األم���م المتح���دة اإلنم���ايئ للم���رأة، 2010( 
من ناحية االرتباط الواضح بين عدد الس���لوكيات 
التحكمية والتحكم���ات المالية من الزوج وقبول 
المرأة بضرب الزوج لزوجته وتعرض المرأة للعنف 

الزوجي.

ُيوض���ح جـــدول 8-4 أن���ه كلم���ا زادت الس���لوكيات 
التحكمي���ة أو المالي���ة م���ن ال���زوج، زادت احتمالية 
تع���ّرض الزوج���ات ألن���واع مختلف���ة ومتع���ددة من 
كان  المث���ال،  س���بيل  فع���ىل  الزوج���ي،  العن���ف 
احتم���ال التعّرض ألي ش���كل من أش���كال العنف 
النف���يس أو الب���دين أو الجن���يس أو العنف القائم 
عىل اإلعاقة بين النس���اء الاليئ ذكرن ثالثة عىل 
األقل من مظاهر السلوكيات التحكمية عىل يد 

أزواجهن )قائمة هذه الســـلوكيات موضحة يف 
جـــدول 7-1( 95% مقارن���ة بنح���و 43% بي���ن النس���اء 
الاليئ ذكرن عدم ممارس���ة أزواجهن أي س���لوك 
من الس���لوكيات التحكمية. جميع النساء الاليئ 
ذك���رن 3 أو 4 مظاه���ر م���ن س���لوكيات التحك���م 
المايل عىل يد أزواجهن )قائمة هذه السلوكيات 
ضن ألي ش���كل  موضحـــة يف جدول7-3( قد تعرَّ
من أش���كال األن���واع األربعة من العن���ف الزوجي 
ضن لألن���واع األربعة من  ونح���و الثلثين )65%( تعرَّ

العنف.

وبالمث���ل، ف���إن قبول الم���رأة بضرب ال���زوج لزوجته 
ي���ؤدي إىل زي���ادة العن���ف الزوج���ي ضده���ا، فعىل 
س���بيل المث���ال، يرتف���ع مع���دل التع���ّرض ألي نوع 
م���ن العن���ف الزوجي )العن���ف النف���يس أو البدين 
أو الجن���يس أو العن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاقة( بين 
النس���اء ال���اليئ يوافقن عىل ضرب ال���زوج لزوجته 
لثالث���ة أس���باب فأك���ر، إذ يرتف���ع بنح���و 16 نقط���ة 
مئوي���ة عن المعدل بين النس���اء الاليئ ال يوافقن 
عىل ض���رب الزوج لزوجته ألي س���بب )71% مقابل 
التع���رض  مع���دل  وكذل���ك  الت���وايل(.  ع���ىل   %55
لألن���واع األربع���ة م���ن العن���ف الب���دين والنف���يس 
والجن���يس والعن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة بي���ن 
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النس���اء ال���اليئ يعتق���دن أن ض���رب ال���زوج لزوجته 
ل���ه ما يربره لثالثة أس���باب فأكر، يرتفع بنس���بة 5 
نق���اط مئوية ع���ن المع���دل بين النس���اء الاليئ ال 
يوافقن عىل ضرب الزوج لزوجته ألي س���بب )%17 

مقابل 12% عىل التوايل(. 

وال توج���د اختالفات ملحوظة يف انتش���ار األنواع 
المختلف���ة م���ن العن���ف الزوج���ي بين تربي���ر المرأة 
ض���رب ال���زوج لزوجته لس���بب واحد أو أك���ر )1-2 أو 
3 فأك���ر(، وعىل ذلك تش���ري ه���ذه النتيجة إىل أن 
قب���ول ض���رب الزوج لزوجت���ه بين المش���اركات يف 
مس���ح العنف ضد الم���رأة ذات اإلعاق���ة لعام 2020 
ه���و ع���ىل األرج���ح عامل خط���ر مه���م يف تعّرض 
النس���اء للعن���ف الزوج���ي، بغ���ّض النظ���ر ع���ن عدد 

األسباب اليت تربر هذه الممارسة.

وتماش���ًيا م���ع نتائ���ج المس���ح الس���كاين الصح���ي 
لع���ام 2014، ف���إن خوف النس���اء م���ن أزواجهن يزيد 
من احتمالية تعّرضهن ألنواع مختلفة ومتعددة 
م���ن العنف من ال���زوج، فقد لوح���ظ وجود عالقة 
قوي���ة يف ج���دول 8-4 بي���ن العنف الزوج���ي وبوح 
الم���رأة بخوفه���ا من ال���زوج. فعىل س���بيل المثال، 
أي  يف  ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  النس���اء  نس���بة  بلغ���ت 
وق���ت مضى لفع���ل واحد عىل األق���ل من العنف 
النف���يس أو الب���دين أو الجن���يس أو العنف القائم 
ع���ىل اإلعاقة نحو 36% بين النس���اء الاليئ ذكرن 
أنه���ّن لم يخش���ين أزواجهن أب���ًدا، مقارنة بنس���بة 
ضن لهذا العنف وكن  70% بين النساء الاليئ تعرَّ
خائف���ات يف بع���ض األحي���ان، و93% م���ن النس���اء 
ال���اليئ ذك���رن خوفه���ن م���ن أزواجه���ن معظ���م 

الوقت أو طوال الوقت )شكل 5-8(.

ضن ألي شكل من أشكال العنف النفيس  شكل 8-5: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
أو البدين أو الجنيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة عىل يد الزوج، 

تبًعا لخوفهن من أزواجهن، مصر 2020.
 

ضن ألي شكل من أشكال العنف النفيس شكل ٨- ٥: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
أو البدين أو الجنيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة عىل يد الزوج،

ا لخوفهن من أزواجهن، مصر ٢٠٢٠ . تبعً
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق

ع���ىل الرغ���م من أن تمكي���ن المرأة غالًب���ا ما يكون 
عام���اًل وقائًيا ض���د تعّرضها للعن���ف الزوجي كما 
ه���و ُموض���ح، عىل س���بيل المثال، يف المؤش���رات 
تمي���ل إىل  ال���يت  األزواج  بس���لوكيات  المتعلق���ة 
الس���يطرة والتحكم المايل، وقب���ول المرأة فكرة 
ض���رب ال���زوج لزوجته، وخ���وف المرأة م���ن زوجها، 
ال   4-8 جـــدول  يف  ال���واردة  المس���ح  نتائ���ج  ف���إن 

تعك���س ذل���ك بالنس���بة للمؤش���رات ال���يت تقيس 

تقدي���ر الم���رأة لذاته���ا وثقته���ا بنفس���ها. فكان���ت 

بتقدي���ر  الش���عور  لديه���ن  ال���اليئ  النس���اء  نس���ب 

ال���ذات أو الثق���ة بالنفس أكر ُعرضة بش���كل عام 

للتعّرض للعنف الزوجي خ���الل حياتهن، مقارنة 

بالنساء الاليئ ليس لديهن هذا الشعور.

ضن ألنواع مختلفة من أنواع العنف  جدول 8-4: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
الزوجي، تبًعا لبعض مؤشرات تمكين المرأة، مصر 2020.

مؤشرات
التمكين 

نوع العنف
عدد النساء 

السابق 
لهن الزواج

جنيسبديننفيس
 قائم 
عىل 

اإلعاقة

بدين 
و

جنيس

عنف 
بدين 

وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

عنف 
جنيس 
وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

 بدين 
وجنيس 
ونفيس 
وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

أي نوع 
من العنف 
البدين أو 

الجنيس أو 
النفيس أو 
القائم عىل 

اإلعاقة

عدد السلوكيات التحكمية1 من الزوج

036,328,39,317,67,413,76,35,342,71859

2-175,059,629,046,024,136,322,119,384,6845

+390,975,248,676,145,264,145,241,894,8440

عدد سلوكيات التحكم المايل 2 من الزوج

047,035,413,724,611,318,49,88,554,12549

2-182,173,541,565,636,156,835,531,689,7468

4-399,290,670,192,966,185,867,764,6100,0127

عدد األسباب اليت تربر للزوج ضرب زوجته 3

048,836,016,929,114,422,513,712,254,81899

2-161,953,224,644,521,035,620,217,671,1357

+363,254,825,138,421,632,519,117,171,1888
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خوف المرأة من زوجها

26,621,86,913,74,68,64,12,936,11342ال تخاف أبًدا

63,843,718,934,615,225,313,711,670,01010أحياًنا

اغلب 
الوقت/كل 

األوقات
89,579,444,165,641,059,739,236,792,7791

1*********ال تتذكر

اعتقاد النساء أن لديهن مهارات جيدة ربما ال يمتلكها اآلخرون )تقدير الذات(

54,444,927,038,822,932,122,919,462,9577نعم

54,342,918,532,315,925,714,513,060,82567ال

اعتقاد النساء أنهن يقمن بأشياء يفخرن بها وال يستطيع اآلخرون القيام بها )الثقة بالنفس(

53,144,224,336,819,929,720,416,961,3774نعم

54,843,018,732,416,325,914,613,361,22370ال

54,443,320,133,517,226,816,014,261,23144اإلجمايل

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
1 وفًقا إلقرار المرأة - انظر الجدول1-7.

2 وفًقا إلقرار المرأة - انظر الجدول 3-7.
3 وفًقا إلقرار المرأة - انظر الجدول 5-7. 

8-2-3 العنف الزوجي تبًعا لخصائص
            إعاقة المرأة

العنف الزوجي تبًعا لبداية 

حدوث ونوع اإلعاقة

ضن  يعرض جدول 8-5 نس���ب النس���اء ال���اليئ تعرَّ
ألن���واع مختلفة ومتع���ددة من العن���ف من الزوج 
الح���ايّل / األخري أو أي زوج س���ابق خالل حياتهن 
ومؤخًرا، تبًعا لبداية حدوث ونوع إعاقتهن. يف ما 
يتعلق ببداية حدوث اإلعاقة تشري البيانات الواردة 
يف جدول 8-5 وشكل 8-6أ إىل أّن انتشار العنف 
الزوج���ي الب���دين والنف���يس خ���الل حي���اة الم���رأة 
كان أع���ىل بي���ن النس���اء ال���اليئ ب���دأت إعاقته���ن 

عن���د بلوغه���ن 35 عاًما أو أكر عن النس���اء الاليئ 
ب���دأت إعاقته���ن يف وق���ت مبك���ر م���ن حياتهن أو 
من���ذ المي���الد، وهذا يعك���س التع���رض الرتاكمي 
للعن���ف الزوج���ي ال���ذي عانت منه هؤالء النس���اء، 
إذ إن���ه يرتك���ز يف أعمار أكرب من النس���اء األخريات 
نة الدراس���ة )كما هـــو موضح يف الفصل  يف عيِّ
الثالـــث(، فنح���و 6 م���ن كل 10 م���ن النس���اء ال���اليئ 
ضن  ب���دأت إعاقته���ن عن���د 35 عاًما أو أك���ر قد تعرَّ
ألي ش���كل من أش���كال العنف النف���يس )%58(، 
ض���ن  ونح���و 5 م���ن كل 10 م���ن النس���اء )46%( تعرَّ
للعنف البدين، ولكن كانت النساء ذوات اإلعاقة 
منذ المي���الد أكر ُعرضة من النس���اء الاليئ بدأت 
إعاقته���ّن يف وق���ت الح���ق م���ن حياته���ّن للعنف 
الجن���يس من أزواجه���ن خالل حياته���ن الزوجية، 

فق���د أف���اد نح���و 23% م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
ض���ن ألي فعل من أفعال  من���ذ الميالد بأنهن تعرَّ
العن���ف الجن���يس م���ن ال���زوج، وه���ى نس���بة تزي���د 
بمقدار 5 نقاط مئوية عىل النس���بة اليت ذكرتها 
النس���اء الاليئ ب���دأت إعاقتهن عند عمر 35 س���نة 

فأكر.

وربم���ا يرج���ع ذل���ك إىل أن النس���اء ذوات اإلعاق���ة 
من���ذ المي���الد هن يف س���ن أصغر م���ن غريهن من 
النس���اء يف عين���ة الدراس���ة، ومن ث���مَّ فإنهن أكر 
جرأة عىل البوح بتعرضهن للعنف الجنيس، يف 
حين أن النس���اء األكرب س���ًنا يخجلن من اإلفصاح 

عن تعرضهن لذلك.

و كان احتم���ال التع���رض ألن���واع مختلفة وألكر 
م���ن نوع م���ن العن���ف الزوجي يف اآلون���ة األخرية 
األع���ىل بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة من���ذ الميالد 
ض أكر  )شكل 8-6 ب(، فعىل سبيل المثال، تعرَّ
م���ن ُخم���س النس���اء ذوات اإلعاق���ة من���ذ المي���الد 
)43%( خ���الل الع���ام الس���ابق ع���ىل إجراء المس���ح 
العن���ف  أفع���ال  م���ن  األق���ل  ع���ىل  واح���د  لفع���ل 
النف���يس أو الب���دين أو الجن���يس أو العنف القائم 

عىل اإلعاقة من أزواجهن. 

وتراوح���ت األرق���ام المقارن���ة بي���ن النس���اء ال���اليئ 
حدثت إعاقتهن يف مراحل مختلفة من حياتهن 
بي���ن 34-38% وارتف���اع مع���دل التع���ّرض للعن���ف 
الزوج���ي مؤخ���ًرا بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة من���ذ 
المي���الد أمر متوقع، ويتماش���ى مع ارتفاع مخاطر 
التع���رض العن���ف الزوج���ي بي���ن النس���اء األصغ���ر 
س���ًنا يف اآلونة األخرية )الـــذي أوضحته البيانات 
المعروضة جدول 8-3( نظًرا إىل أن النساء ذوات 
اإلعاق���ة من���ذ المي���الد، يرتك���زن يف أعم���ار أصغ���ر 
من النس���اء األخريات يف عينة الدراسة )كما هو 

ُموضح يف الفصل الثالث(.

أدل���ت  النس���اء،  ل���دى  اإلعاق���ة  ن���وع  إىل  بالنظ���ر 
النس���اء ذوات اإلعاقة البصرية عن أعىل معدالت 
التعّرض للعنف النفيس والبدين خالل حياتهن 
م���ن أزواجه���ن )شـــكل 8-7أ(. فنح���و 6 م���ن كل 10 

م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ذوات اإلعاق���ة 
ض���ن ألي فع���ل م���ن أفع���ال العن���ف  البصري���ة تعرَّ
ضن يف أي وقت  النفيس )58%(، و46% تقريًبا تعرَّ
مضى لفعل واح���د عىل األقل من أفعال العنف 
الب���دين، كم���ا أن النس���اء ذوات اإلعاق���ة البصري���ة 
أك���ر احتمااًل للتعّرض يف اآلونة األخرية للعنف 
النف���يس م���ن أزواجه���ن، إذ بلغ���ت نس���بتهن نحو 
32% )شـــكل 8-7ب(، ولك���ن، ُيظه���ر جـــدول 5-8 
ذوات  النس���اء  أن  8-7ب  وشـــكل  8-7أ  وشـــكل 
اإلعاق���ة الس���معية األكر تعرًضا خ���الل أي فرتة 
م���ن حياتهن الزوجية ويف اآلونة األخرية للعنف 
الجن���يس أو العنف القائم عىل اإلعاقة أو ألنواع 
مجتمع���ة م���ن العنف ع���ىل ي���د أزواجه���ن، وكان 
التع���رض مؤخ���ًرا لممارس���ات العن���ف البدين أكر 
انتشاًرا أيًضا بين النساء ذوات اإلعاقة السمعية. 

ض���ت نس���ب كبرية من النس���اء الاليئ حدثت  وتعرَّ
فأك���ر(  عاًم���ا   35( كب���رية  أعم���ار  يف  إعاقاته���ن 
والنس���اء ذوات اإلعاق���ات المتع���ددة يف اآلون���ة 
األخ���رية ألحداث عنف ارتكبها أزواجهن )شـــكل 
ض نحو 34% من  8-6ب وشـــكل 8-7ب(، فقد تعرَّ
النس���اء الاليئ حدثت إعاقاته���ن يف أعمار كبرية 
)35 عاًما فأكر(، و31% من النساء ذوات اإلعاقات 
المتعددة ألي شكل من أشكال العنف الزوجي 
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
ض م���ا يق���رب م���ن 21% و22% ع���ىل  المس���ح، وتع���رَّ
التوايل لفعل واحد عىل األقل من أفعال العنف 
القائ���م عىل اإلعاقة، وتع���ّرض أكر من 1 من كل 
10 من النساء من كل مجموعة من هؤالء النساء 
لوقائ���ع من العنف الب���دين يف اآلونة األخرية، ما 
يعكس قس���وة بعض األزواج يف ارتكاب العنف 
ض���د ه���ؤالء النس���اء الكب���ريات يف العم���ر )كم���ا 
اتض���ح س���الًفا أّن النس���اء الاليت حدث���ت إعاقتهن 
عند العمر 35 سنة فأكر والنساء ذوات اإلعاقات 
المتعددة أكرب سًنا من النساء األخريات يف عينة 
الدراس���ة( وال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاق���ات متعددة 

مرتبطة غالًبا باعتالل الصحة.
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العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ضن يف أي وقت مضى ألي نوع من أنواع  شكل 8-6 أ: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
العنف عىل يد الزوج، تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

 
ضن يف أي وقت مضى ألي نوع من أنواع شكل ٨- ٦ أ: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ

ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر ٢٠٢٠ . العنف عىل يد الزوج، تبعً

منذ الميالد  يف األعمار األكرب منذ الشباب منذ الطفولة
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 العنف البدين والعنف الجنيس
 و العنف النفيس والعنف

القائم عىل اإلعاقة

 أي شكل من أشكال العنف البدين
أو الجنيس أو النفىس أو

 العنف القائم عيل اإلعاقة 

العنف القائم عىل اإلعاقة

العنف البدين والعنف الجنيس

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عب���ارة "من���ذ الميالد" إىل أن الم���رأة ولدت بإعاقة، و"من���ذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 

19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

ضن خالل االثين عشر شهًرا السابقة  شكل 8-6 ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل إجراء المسح ألي نوع من أنواع العنف عىل يد الزوج، تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

ا السابقة ضن خالل االثين عشر شهرً شكل ٨- ٦ ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر ٢٠٢٠ . عىل إجراء المسح ألي نوع من أنواع العنف عىل يد الزوج، تبعً

منذ الميالد  يف األعمار األكرب منذ الشباب منذ الطفولة
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العنف البدين والعنف الجنيس

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

تش���ر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد 
الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19-

34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.
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العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ضن يف أي وقت مضى ألي نوع من أنواع  شكل 8-7 أ: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
العنف عىل يد الزوج، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

ضن يف أي وقت مضى ألي نوع من أنواع شكل ٨- ٧ أ: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا لنوع اإلعاقة، مصر ٢ العنف عىل يد الزوج، تبعً

إعاقة حركية إعاقة سمعية إعاقة بصرية إعاقات متعددة
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

ضن خالل االثين عشر شهًرا السابقة  شكل 8-7ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل إجراء المسح ألي نوع من أنواع العنف عىل يد الزوج، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر.

ا السابقة ضن خالل االثين عشر شهرً شكل ٨- ٧ب: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا لنوع اإلعاقة، مصر. عىل إجراء المسح ألي نوع من أنواع العنف عىل يد الزوج، تبعً
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ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ضن ألي نوع من أنواع العنف عىل يد الزوج،  جدول 8-5: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
تبًعا لبداية حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

اإلجمايلنوع اإلعاقةبداية  اإلعاقةنوع العنف

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
األكرب

متعددةبصريةسمعيةحركية

عنف نفيس

51,551,151,457,953,545,657,857,754,4يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
36,327,632,626,528,729,532,123,829,5

عنف بدين

41,742,039,845,842,441,845,642,943,3يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
23,318,318,711,014,221,917,412,215,6

عنف جنيس

22,722,220,818,418,428,321,122,420,1يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
14,49,110,56,47,317,39,710,28,9

عنف قائم عىل اإلعاقة

32,135,232,633,832,338,434,534,033,5يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
22,722,422,320,920,924,122,422,421,6

عنف بدين وجنيس

17,919,618,215,816,023,617,519,717,2يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
10,07,27,32,94,912,25,34,85,6

عنف بدين والعنف القائم عىل اإلعاقة

26,026,527,027,225,930,827,527,926,8يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
16,512,013,67,79,816,012,28,210,9

عنف جنيس والعنف القائم عىل اإلعاقة

17,517,617,214,615,221,115,919,016,0يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
10,46,38,55,05,911,86,99,56,8

عنف بدين وجنيس ونفيس وعنف قائم عىل اإلعاقة

14,815,416,012,813,518,113,918,414,2يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
8,55,06,52,54,19,74,44,84,7

أي شكل من أشكال العنف البدين أو جنيس أو النفيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة

60,658,758,163,860,456,164,461,261,2يف أي وقت مضى

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء 

المسح 
42,736,138,233,735,338,439,031,336,4

عدد النساء السابق لهن 
480460726149618592379011473144الزواج

مالحظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األحدث أو أي زوج سابق.
ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

العنف الزوجي تبًعا لشدة اإلعاقة:

يع���رض جـــدول 8-6 م���دى تع���ّرض النس���اء الاليت 
لديه���ن درج���ات متفاوت���ة م���ن الصعوب���ة ألحداث 
العن���ف الزوج���ي ال���يت حدث���ت مؤخ���ًرا، ق���د تتغ���ريَّ 
ش���دة الصعوبة بمرور الوقت، عىل س���بيل المثال 
م���ن صعوب���ة معتدل���ة إىل إعاق���ة متوس���طة، أو 
م���ن إعاق���ة متوس���طة إىل إعاق���ة ش���ديدة، لذل���ك 
���ز التحليل عىل تعّرض الم���رأة للعنف الزوجي  ركَّ
خالل العام الس���ابق عىل إجراء المس���ح، من أجل 
التع���رف إىل مدى ش���دة اإلعاقة ل���دى المرأة عند 
تعّرضه���ا للعنف، وهذا يس���اعد ب���دوره عىل فهم 
العالق���ة بش���كل تقري���يب بين ش���دة اإلعاقة لدى 

المرأة وتعّرضها للعنف.

ضت نس���ب  وكم���ا ُيالح���ظ م���ن ذات الج���دول، تعرَّ
كبرية من النساء ذوات اإلعاقات الشديدة للعنف 
الزوجي خالل العام الس���ابق عىل إجراء المس���ح، 
مم���ا يعكس مرة أخرى قس���وة بعض األزواج يف 
ارت���كاب العن���ف ض���د ه���ؤالء النس���اء الضعيفات، 
وكان التع���ّرض ألي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف 
الب���دين أو الجن���يس أو النف���يس أو العنف القائم 
ذوات  النس���اء  بي���ن  ش���يوًعا  أك���ر  اإلعاق���ة  ع���ىل 
ذوات  والنس���اء  الش���ديدة  الس���معية  اإلعاق���ة 
و%46   %50( التواص���ل  يف  المتوس���طة  اإلعاق���ة 
ض مؤخ���ًرا ثلث النس���اء  ع���ىل الت���وايل(، وق���د تع���رَّ
بالنف���س  االعتن���اء  يف  الش���ديدة  اإلعاق���ة  ذوات 
ض م���ا بي���ن 22 إىل 29% من النس���اء  )33%(، وتع���رَّ
ذوات اإلعاقات الش���ديدة يف الرؤية، أو الميش أو 
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صع���ود الس���اللم، أو يف اس���تخدام اليد واألصابع 
اللتقاط األش���ياء ألي ش���كل من أشكال العنف 

الزوجي. 

وق���د ع���اىن م���ا يق���رب م���ن 26% م���ن النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية الش���ديدة من العن���ف البدين، 
و%15  اإلعاق���ة،  ع���ىل  القائ���م  العن���ف  م���ن  و%24 
ل���كال النوعين م���ن العنف ع���ىل أي���دي أزواجهن، 
ض نحو ربع النس���اء ذوات اإلعاقة الش���ديدة  وتعرَّ

الخم���س  ونح���و   ،)%24( بالنف���س  االعتن���اء  يف 
م���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة الش���ديدة يف التنقل 
ذوات  والنس���اء  الس���اللم(  صع���ود  أو  )الم���يش 
اإلعاقة الش���ديدة يف اس���تخدام األط���راف العليا 
للعن���ف القائ���م عىل اإلعاق���ة، وتع���ّرض نحو %13 
م���ن النس���اء الاليت يعانين من إعاقة ش���ديدة يف 
الرؤي���ة و11% م���ن الاليت يعانين من إعاقة ش���ديدة 
يف اس���تخدام أطرافه���ن العلي���ا للعن���ف الب���دين 

عىل أيدي أزواجهن.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد  جدول 8-6: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
الزوج خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل المسح، تبًعا لشدة اإلعاقة، مصر 2020.

نوع العنفشدة اإلعاقة

عدد 
النساء 
السابق 

لهن 
الزواج

جنيسبديننفيس
 قائم 
عىل 

اإلعاقة

بدين 
و

جنيس

عنف 
بدين 

وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

عنف 
جنيس 
وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

 بدين 
وجنيس 
ونفيس 
وعنف 
قائم 
عىل 

اإلعاقة

أي نوع 
من العنف 
البدين أو 

الجنيس أو 
النفيس أو 
القائم عىل 

اإلعاقة

صعوبة يف الرؤية حىت مع ارتداء نظارة طبية

29,217,39,421,36,911,97,15,536,71177ال توجد صعوبة

30,814,48,522,84,910,66,94,437,31052بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
29,515,09,422,05,010,26,74,136,7806)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
19,312,82,811,02,88,32,82,822,0109

صعوبة السمع حىت مع استخدام سماعة أذن

29,715,38,221,35,310,76,34,436,62430ال توجد صعوبة

27,813,99,122,75,110,17,64,434,3475بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
27,219,012,221,88,815,010,28,230,6147)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
35,926,120,723,912,015,210,97,650,092

صعوبة يف التواصل مع اآلخرين أي يف التفاهم مع اآلخرين

29,915,28,321,55,210,66,44,436,72750ال توجد صعوبة

19,813,98,919,44,69,76,83,427,0237بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
37,024,717,827,413,017,812,310,345,9146)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
*********11

صعوبة يف الميش أو صعود الساللم

34,120,811,824,37,914,19,06,942,0610ال توجد صعوبة

30,917,911,323,77,212,88,15,438,6857بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
28,113,27,319,74,29,25,83,834,11383)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
22,19,93,119,02,76,83,12,429,3294

صعوبة يف استخدام اليد واألصابع، مثل التقاط األشياء الصغرية، عىل سبيل المثال، األزرار أو قلم رصاص، 
أو فتح أو إغالق العبوات أو الزجاجات

29,216,99,921,86,511,77,35,236,81485ال توجد صعوبة

29,914,48,221,34,710,36,44,136,21018بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
31,615,18,222,15,39,96,64,637,4548)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
18,310,84,319,43,210,84,33,224,793

صعوبة يف االعتناء بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس

33,418,711,824,07,513,19,06,240,41478ال توجد صعوبة
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28,714,87,420,34,710,55,64,034,81105بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
19,79,54,616,92,65,93,72,228,0461)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة 
)ال تستطيع 

عىل اإلطالق(
26,07,01,024,01,06,01,01,033,0100

29,515,68,921,65,610,96,84,736,43144اإلجمايل

8-2-4 العنف الزوجي واعتماد المرأة 
           عىل الزوج يف أداء اإلحتياجات

           األساسية للحياة اليومية

يعتم���دن  بأنه���ن  أف���دن  ال���اليت  النس���اء  ُس���ئلت 
)ك���ن يعتم���دن( عىل ال���زوج الح���ايّل )األخري أو أي 
األساس���ية  االحتياج���ات  أداء  يف  س���ابق(  زوج 
للحي���اة اليومي���ة )مثل الطع���ام والش���رب، وارتداء 
المالب���س أو خلع المالب���س، واالنتقال من مكان 
ض���ن للعنف الزوجي  إىل آخ���ر داخل المزنل( وتعرَّ
يف أي وق���ت م���ن حياته���ن، عما إذا ك���ّن يعتقدن 

أن اعتماده���ن ع���ىل أزواجه���ن كان ل���ه تأث���ري يف 
تعّرضهن لسوء المعاملة4  من أزواجهن، وُسئلت 
النس���اء ال���اليئ أجب���ن الس���ؤال بما يفي���د ذلك عن 

سبب هذا االعتقاد.

شـــكل 8-8، يعتق���د نح���و %13  كم���ا يتض���ح م���ن 
يعتم���دن(  )ك���ن  يعتم���دن  ال���اليئ  النس���اء  م���ن 
أّن  اليومي���ة  األنش���طة  أداء  أزواجه���ن يف  ع���ىل 
اعتماده���ن ع���ىل أزواجهن ق���د أث���ر يف تعّرضهن 
لس���وء المعاملة، ونسبة 35% ال يعرفن، و52% ال 

يعتقدن ذلك.

ضن للعنف الزوجي ويعتمدن  شكل 8-8: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
)كن يعتمدن( عىل أزواجهن يف أداء االحتياجات األساسية للحياة اليومية، تبًعا العتقادهن عما 

إذا كان االعتماد عىل أزواجهن قد أّثر يف تعرضهن لسوء المعاملة منهم، مصر 2020.

 

ضن للعنف الزوجي ويعتمدن شكل ٨- ٨: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا العتقادهن عما )كن يعتمدن( عىل أزواجهن يف أداء االحتياجات األساسية للحياة اليومية، تبعً

ر يف تعرضهن لسوء المعاملة منهم، مصر ٢٠٢٠ . إذا كان االعتماد عىل أزواجهن قد أثّ

ال أعرف

ال

نعم
35.1

51.6

13.3

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

تعك���س األس���باب ال���واردة يف شـــكل 8-9 ال���يت 
ذكره���ا ع���دد قلي���ل م���ن النس���اء ال���اليئ يعتقدن 
���ر يف تعرضه���ن  أن اعتماده���ن ع���ىل أزواجه���ن أثَّ
لس���وء المعامل���ة، التحدي���ات ال���يت تواجهها تلك 
النساء لمواجهة العنف الزوجي أو الهروب منه، 
فعىل سبيل المثال، ذكر 8 من كل 10 من النساء 

أن "االعتم���اد علي���ه جعل���ه يش���عر أن���ين ضعيف���ة 
ويمك���ن إي���ذايئ بس���هولة"، كم���ا ذك���ر أك���ر م���ن 
النص���ف )53%( أن "االعتم���اد علي���ه جعله يش���عر 
أن���ين بحاجة إلي���ه وال يمكنين االس���تغناء عنه"، 
وأف���اد نح���و 44% أن "االعتم���اد عليه جعله يش���عر 

بأنين ال يمكنين أن أرد اإلساءة".

)4(    ال ُيستخدم مصطلح "العنف" عند توجيه األسئلة المتعلقة به، بسبب اختالف رؤية األشخاص بخصوص تعريفه.
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ضن للعنف الزوجي ويعتمدن )كن يعتمدن(  شكل 8-9: نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل أزواجهن يف أداء االحتياجات األساسية للحياة اليومية، ويعتقدن أن اعتمادهن عىل أزواجهن 

ر يف تعّرضهن للعنف من أزواجهن، تبًعا لألسباب1 اليت أدلين بها، مصر 2020. أثَّ

 

ضن للعنف الزوجي ويعتمدن )كن يعتمدن( شكل ٨- ٩: نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
عىل أزواجهن يف أداء االحتياجات األساسية للحياة اليومية، ويعتقدن أن اعتمادهن عىل أزواجهن

ا لألسباب ١ اليت أدلين بها، مصر ٢٠٢٠ . ضهن للعنف من أزواجهن، تبعً ر يف تعرّ أثَّ

79 .9  
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 يشعر أنين 
 ضعيفةويمكن
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اعتمـادي عىل
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 يشعر أنين ال 
أستطيع أن
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وال أستطيع 
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53.2
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ضعيفة تجاهه 
 وال أستطيع الدفاع 

 عن نفيس

35.7
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يف وضع \ مكان 
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

1ذكر بعض النساء أكرث من سبب.

تتس���ق البيانات الواردة يف جدول 8-7 مع النتائج 
ال���يت أظهرها شـــكل 8-9، وقد تؤك���د أن األزواج 
الذين يس���اعدون زوجاتهم ذوات اإلعاقة يف أداء 
أنش���طتهن اليومي���ة أق���ل عنًف���ا تج���اه زوجاته���م 
م���وا ه���ذه المس���اعدة،  م���ن األزواج الذي���ن ل���م يقدِّ
فيتض���ح م���ن جـــدول 8-7 أّن مع���دالت التع���ّرض 
لألنواع المختلفة من العنف الزوجي خالل حياة 
المرأة أو يف اآلونة األخرية كان أقل بين النس���اء 

ال���اليئ أف���دن بأنه���ن يعتم���دن )أو ك���ن يعتم���دن( 
ال���زوج الح���ايّل )األخ���ري أو أي زوج س���ابق(  ع���ىل 
يف أداء االحتياجات األساس���ية للحي���اة اليومية، 
مقارن���ة بالنس���اء ال���اليئ أف���دن بع���دم اعتمادهن 
عىل أزواجهن، ومع ذلك، فهذا ال ينفي أّن بعض 
النس���اء ذوات اإلعاق���ة، ح���ىت إّن كانت نس���بتهن 
ضئيل���ة، ال يس���تطعن إنه���اء العن���ف الزوج���ي أو 

الهروب منه بسبب اعتمادهن عىل أزواجهن.

ضن ألنواع مختلفة من العنف الزوجي،  جدول 8-7: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
تبًعا العتمادهن عىل أزواجهن يف أداء احتياجاتهن اليومية األساسية، مصر 2020.

اإلجمايلاالعتماد عىل الزوجنوع العنف

تعتمد )أو اعتمدت( عىل 
الزوج يف أداء االحتياجات 

اليومية األساسية

ال )لم( تعتمد عىل 
الزوج يف أداء 

االحتياجات اليومية 
األساسية

عنف نفيس

50,356,754,4يف أي وقت مضى

27,130,929,5يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف بدين

40,445,043,3يف أي وقت مضى

13,416,915,6يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف جنيس

17,421,720,1يف أي وقت مضى

9,38,78,9يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف قائم عىل اإلعاقة

28,136,633,5يف أي وقت مضى

18,223,621,6يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف بدين وجنيس

14,119,017,2يف أي وقت مضى

5,65,65,6يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف بدين والعنف القائم عىل اإلعاقة

22,129,626,8يف أي وقت مضى

8,612,310,9يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف جنيس والعنف القائم عىل اإلعاقة

13,117,716,0يف أي وقت مضى

6,96,76,8يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

عنف بدين وجنيس ونفيس وعنف قائم عىل اإلعاقة

11,016,014,2يف أي وقت مضى

4,74,74,7يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 
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أي شكل من أشكال العنف البدين أو جنيس أو النفيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة

62,961,2أي58,4يف أي وقت مضى

34,537,536,4يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح 

115619883144عدد النساء السابق لهن الزواج

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

8-3 تصور النساء عن تأثري إعاقتهن يف
        تعّرضهن للعنف الزوجي

ضن  ُسئلت النساء السابق لهن الزواج الاليئ تعرَّ
لفع���ل واح���د عىل األقل م���ن العن���ف النفيس أو 
الب���دين أو الجن���يس أو القائم ع���ىل اإلعاقة اليت 
ارتكبه���ا أزواجهن )ال���زوج الح���ايّل / األخري أو أي 
زوج س���ابق( خالل حياتهن، عّم���ا إذا كّن يعتقدن 
رت يف تعرضهن لهذا الفعل )هذه  أن إعاقتهن أثَّ
األفعال( من العنف، وُسئلت النساء الاليئ أجبن 

أنهّن يعتقدن ذلك عن أسباب هذا االعتقاد.

كما ُيالح���ظ من جدول 8-8، غالبية المش���اركات 
يف الدراس���ة ال يعتق���دن أن إعاقته���ن كان له���ا 
ال���يت  العن���ف  لس���لوكيات  تعرّضه���ن  يف  تأث���ري 
يمارس���ها أزواجهن ضدهن، ومع ذلك، فإن نسبة 
ذوات  النس���اء  خاص���ة  ذل���ك،  تعتق���د  ملحوظ���ة 
اإلعاق���ة منذ المي���الد أو الطفولة والنس���اء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية، فيعتقد نح���و 22% من ضحايا 

���رت يف تعّرضهن  العن���ف الزوج���ي أن إعاقتهن أثَّ
النس���اء  10 م���ن  العن���ف، ونح���و 3 م���ن كل  له���ذا 
كان���ت إعاقته���ن منذ المي���الد أو الطفول���ة )%26، 
و28% ع���ىل الت���وايل( ورب���ع النس���اء ذوات اإلعاقة 

السمعية )25%( يعتقدن ذلك.

كمثل األسباب اليت ذكرتها النساء العتقادهّن 
ر يف تعّرضهن  ب���أن االعتماد عىل أزواجه���ن قد أثَّ
للعن���ف، ف���إّن غالبي���ة النس���اء الاليئ يعتق���دن أن 
���رت يف تعّرضه���ن للعن���ف الزوج���ي،  إعاقته���ن أثَّ
يعتق���دن أيًض���ا أن تل���ك اإلعاقة جعل���ت أزواجهن 
يش���عرون بضعفه���ّن، وبأن���ه يمكن إيق���اع اإليذاء 
به���ّن بس���هولة )ذك���ر ذل���ك 81%(، ويعتق���د نح���و 
56% م���ن النس���اء أن إعاقته���ن جعل���ت أزواجه���ن 
يش���عرون بع���دم قدرتهن عىل رد اإلس���اءة، ونحو 
أزواجه���ن  جعل���ت  إعاقته���ن  أن  يعتق���دن   %55
يش���عرون بأنه���ّن ضعيف���ات وال يمكنه���ّن الدفاع 
ع���ن أنفس���هن، وهذا النم���ط واضح بغ���ّض النظر 

عن بداية حدوث أو نوع إعاقة المرأة.

ضن ألي شكل من أشكال  جدول 8-8: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليت تعرَّ
العنف الزوجي، وفًقا لما إذا كّن يعتقدن أن إعاقتهم كان لها تأثري يف تعرضهن للعنف من 
أزواجهن، ونسب النساء الاليت يعتقدن ذلك تبًعا لألسباب1 اليت أدلين بها، وفًقا لبداية ونوع 

اإلعاقة، مصر 2020.

اإلجمايلنوع اإلعاقةبداية حدوث  اإلعاقةالبند

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
األكرب

متعددةبصريةسمعيةحركية

تعتقد النساء أن إعاقتهّن كان لها تأثري يف تعرضهن ألي عمل من أعمال العنف من أزواجهن

26,428,123,417,920,924,622,422,221,7نعم

72,269,374,981,377,671,676,977,877,0ال

1,42,61,70,81,43,70,70,01,3ال أعرف

اإلجمايل
100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0النسبة

عدد النس���اء الس���ابق لهن 
ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  ال���زواج 
يف أي وق���ت مض���ى ألي 
ش���كل من أشكال العنف 
أو  الب���دين  أو  النف���يس 
الجن���يس أو القائ���م ع���ىل 

اإلعاقة من أزواجهن

2912704229541122133580901925

أسباب1 اعتقاد النساء أن إعاقتهن كان لها تأثري يف تعرضهن للعنف من الزوج

يش���عر  جعلت���ه  اإلعاق���ة 
ويمك���ن  ضعيف���ة  بأن���ين 

إيذايئ بسهولة
83,180,382,880,783,0)84,8(79,2*81,3

يش���عر  جعلت���ه  اإلعاق���ة 
أرد  أّن  بأن���ين ال أس���تطيع 

اإلساءة
66,261,850,550,951,1)75,8(57,7*55,5

يش���عر  جعلت���ه  اإلعاق���ة 
وال  إلي���ه  بحاج���ة  أن���ين 

يمكنين االستغناء عنه
58,442,147,539,243,4)42,4(50,0*45,2

أش���عر  جعلت���ين  اإلعاق���ة 
أس���تطيع  وال  بالضع���ف 

الدفاع عن نفيس
62,353,959,648,050,2)72,7(56,2*54,5

اإلعاقة جعلتين ال 
أستطيع الهروب أو 

االبتعاد عن هذا االيذاء
26,014,518,219,319,1)9,1(22,3*19,4

اإلعاقة جعلتين ال 
أستطيع أن أستنجد 

باآلخرين أو أطلب منهم 
الحماية

14,39,218,218,716,2)15,2(15,4*16,3
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0,9*0,0)0,0(0,02,60,01,21,3ال أعرف

الـــاليئ  النســـاء  عـــدد 
إعاقتهـــن  أن  يعتقـــدن 
تعرضهـــن  يف  ـــرت  أثَّ

للعنف الزوجي

7776991712353313020418

مالحظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عب���ارة "من���ذ المي���الد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"من���ذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت بعد 
المي���الد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كان���ت المرأة تبلغ من العمر 34-19 

سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

- تش���ر عالم���ة النجم���ة )*( إىل أن النس���بة تس���تند إىل أقل م���ن 25 حالة ومن ثّم لم يجر إظهارها، وتس���تند النس���ب 
الموجودة بين قوسين إىل 25-49 حالة.

1 ذكر بعض النساء أكرث من سبب.

8-4 شدة العنف الزوجي

إن دراس���ة ش���ّدة العن���ف ض���د المرأة بش���كل عام، 
والمرأة ذات اإلعاقة بش���كل خاص، أمٌر أساس���ٌي، 
إذ يساعد ذلك عىل تصميم برامج وقائية ويكون 
بمثاب���ة مدخ���الت يف برام���ج التدري���ب للمنظمات 
اليت تس���عى إىل توف���ري االس���تجابات والتدخالت 

المناسبة )األمم المتحدة، 2014(.

فم���ن األهمية بم���كان معرفة اإلصاب���ات الناتجة 
ع���ن أفعال عنف معين���ة، بما يف ذل���ك أيًضا تواتر 
حدوثها وما يقابلها من حاجة إىل العالج الطيب 
أو اإلقامة يف مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، 
وم���ن المهم أيًض���ا تحديد العنف ال���ذي حدث يف 
مراح���ل معينة م���ن الحياة، كال���ذي وقع يف أثناء 
ف���رتة الحم���ل، وباإلضافة إىل ذل���ك، يعترب الضرب 
بقبض���ة الي���د أو بيشء، أو ال���ركل، أو الس���حب، أو 
الض���رب بقس���وة، أو الخن���ق، أو الح���رق المتعم���د، 
أو  مس���دس  أو  س���كين  اس���تخدام  أو  والتهدي���د 
س���الح آخ���ر، من أفع���ال العن���ف البدين الش���ديدة 
بغ���ّض النظ���ر ع���ن العواق���ب المرتتبة ع���ىل ذلك، 
إذ إنه���ا تمّث���ل مخاط���ر عالية مرتبط���ة باإلصابات 
والعواق���ب ع���ىل الصحة العقلي���ة )نفس المرجع 
الس���ابق(. وق���د عرفن���ا يف القس���م األول من هذا 
الفصل مدى انتش���ار وتواتر ح���دوث هذه األفعال 

بين المشاِركات يف مسح العنف ضد المرأة ذات 
اإلعاق���ة لع���ام 2020 م���ن بين األش���كال المختلفة 
للعن���ف الزوجي، وم���ن ثّم يرّكز هذا القس���م عىل 
تع���ّرض الم���رأة للعن���ف البدين عىل ي���د الزوج يف 
أثناء ف���رتة الحمل واإلصاب���ات الناتجة عن العنف 

الزوجي.

8-4-1 التعّرض للعنف البدين عىل 
           يد الزوج يف أثناء فرتة الحمل

ُيش���ّكل العنف يف أثناء فرتة الحمل مؤشًرا عىل 
ش���دة العنف، ألنه يش���ري إىل عدم اك���رتاث قاٍس، 
لي���س فق���ط بالم���رأة ب���ل أيًض���ا بطفلها ال���ذي لم 
���ح جدول  ُيول���د بع���د )ألم���م المتح���دة، 2014(. يوضِّ
8-9 انتش���ار العنف البدين ض���د المرأة خالل فرتة 
الحم���ل من أزواجه���ن والتباين���ات يف هذا العنف 
تبًع���ا لبع���ض الخصائ���ص الديموجرافي���ة، وبداي���ة 

حدوث ونوع إعاقة المرأة.

ضت   وع���ىل النحو المش���ار إليه يف الج���دول، تعرَّ
أّن  ال���اليئ س���بق  النس���اء  م���ن  نس���بة ملحوظ���ة 
حمل���ن للعنف البدين عىل ي���د أزواجهن يف أثناء 
ضن لهذا  ف���رتة الحمل، ويف معظ���م األحيان تعرَّ
ض نحو 13% من النساء  العنف أكر من مرة، فتعرَّ
الاليئ حملن يف أي وقت مضى لعنف بدين يف 

أثناء حملهن عىل يد أزواجهن، وأكر من 60% من 
ض���ن لهذا العنف أكر من مرة  هؤالء النس���اء تعرَّ

 .)%8(

وكان مع���دل العن���ف البدين الُمق���رتف من الزوج 
ضد المرأة الحامل أعىل بش���كل كبري بين النساء 
دون س���ن 25 س���نة )21%( من���ه بين النس���اء األكرب 
ال���يت  النتائ���ج  م���ع  النتيج���ة  ه���ذه  وتتف���ق  س���ًنا، 
أظهرها المس���ح السكاين الصحي يف عام 2014، 
وتتماش���ى مع المعدل المرتفع لتعرض الشابات 
للعن���ف الزوج���ي يف اآلون���ة األخ���رية، مم���ا يؤكد 
مرة أخرى أن الشباب عامل خطر للتعّرض للعنف 

الزوجي. 

 وكان مع���دل العن���ف الب���دين يف أثن���اء الحم���ل 
أو  المطلق���ات  بي���ن  األع���ىل  حدوث���ه  وتوات���ر 
المنفص���الت، وتتوافق ه���ذه النتيجة م���ع النتائج 
الس���ابقة المتعلقة بتعّرض النس���اء المطلقات / 
المنفصالت ألنواع مختلفة ومتعددة من العنف، 
والس���لوكيات التحكمي���ة والمالية م���ن أزواجهن 

السابقين وكذلك الخوف المتكرر منهم، وتؤكد 
ه���ذه النتيجة جنًبا إىل جنب مع النتائج الس���ابقة 
م���رة أخ���رى أن المطلق���ات أو المنفص���الت أك���ر 
اس���تعداًدا لإلفصاح ع���ن تجربتهن م���ع أزواجهن 
الس���ابقين نظ���ًرا إىل إنه���اء زواجه���ن، أو انته���اء 
زواجهن بسبب عنف أزواجهن السابقين، أو لكال 

السببين. 

وعىل النحو المبين يف جدول 8-9 وشـــكل 10-8، 
كان���ت نس���بة النس���اء المطلق���ات أو المنفصالت 
ال���اليئ أفصح���ن ع���ن تعرضهن لعن���ف بدين يف 
أثن���اء الحم���ل ع���ىل ي���د أزواجه���ن الس���ابقين أكر 
م���ن 3 أضع���اف النس���بة بي���ن النس���اء المزتوجات 
حالًيا، ونحو 6 أضعاف النس���بة بين األرامل )%35 
و11% و6% ع���ىل الت���وايل(، ونح���و 28% م���ن النس���اء 
ضن للعنف البدين  المطلقات أو المنفصالت تعرَّ
يف أثناء الحمل من أزواجهن الس���ابقين أكر من 
ض���ن لهذا  م���رة، مقارن���ة م���ع ما يقرب م���ن 8% تعرَّ

العنف مرة واحدة.

شكل 8-10: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، السابق لهّن الحمل وتعّرضن للعنف البدين من 
أزواجهن يف أثناء الحمل، تبًعا لتواتر حدوث العنف والحالة االجتماعية الحالية، مصر 2020.

 

ضن للعنف البدين من شكل ٨- ١٠ : نسبة النساء السابق لهن الزواج ، السابق لهنّ الحمل وتعرّ
ا لتواتر حدوث العنف والحالة االجتماعية الحالية، مصر ٢ أزواجهن يف أثناء الحمل، تبعً

مزتوجة حالياً مطلقة \ منفصلة أرملة

0
نسبة النساء االيئ
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جدول 8-9: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، السابق لهن الحمل وتعّرضن للعنف البدين من 
أزواجهن يف أثناء الحمل، تبًعا لتواتر حدوث العنف، وفًقا لبعض الخصائص الديموجرافية، وبداية 

حدوث ونوع إعاقة المرأة، مصر 2020.

الخصائص 
الديموجرافية & 

بداية حدوث ونوع 
اإلعاقة

نسبة النساء الاليئ 
ضن للعنف البدين  تعرَّ

عىل يد أزواجهن يف أثناء 
الحمل

عدد مرات تواتر العنف
عدد النساء 
الاليئ سبق 
لهن الحمل

ال تعرف أو ال تتذكرأكر من مرةمرة واحدة

العمر

21,311,110,20,0108أقل من 25

29-2512,03,48,20,5208

34-3011,75,26,20,3325

39-3516,65,710,90,0368

44-4012,94,77,80,3319

49-4512,03,87,90,3316

54-5013,25,47,80,0372

59-5510,12,87,00,2457

6011,63,18,50,0414 سنة فأكر 

الحالة االجتماعية

11,44,46,90,22604مزتوجة حالًيا

35,37,627,70,0184مطلقة/منفصلة

6,12,04,10,098أرملة

بداية حدوث اإلعاقة

14,95,09,70,2423منذ الميالد

13,24,58,20,5402منذ الطفولة

12,04,57,40,2664منذ الشباب

12,44,38,00,11414يف األعمار الكبرية

نوع اإلعاقة

12,45,18,10,21722حركية 

14,44,89,10,5209سمعية 

13,55,18,10,2823بصرية 

11,33,07,50,8133متعددة 

12,84,58,10,22887اإلجمايل

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

- تش���ر عب���ارة "من���ذ الميالد" إىل أن الم���رأة ولدت بإعاقة، و"من���ذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة ب���دأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 

19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

كان التع���ّرض للعن���ف الب���دين عىل ي���د الزوج يف 
أثن���اء الحمل أع���ىل وأكر تواتًرا بين النس���اء ذوات 
اإلعاق���ة  والنس���اء ذوات  المي���الد،  من���ذ  اإلعاق���ة 
الس���معية م���ن النس���اء ال���اليئ حدث���ت إعاقته���ن 
يف وق���ت الح���ق يف حياته���ن، أو النس���اء الاليت 
يعاني���ن م���ن أن���واع أخ���رى م���ن اإلعاق���ات. األعمار 
األصغ���ر لهاتي���ن الفئتي���ن م���ن النس���اء )كمـــا هو 
مبيـــن يف الفصـــل الثالـــث( مقارن���ة بغريهن من 
ن���ة الدراس���ة يمك���ن أن  النس���اء األخري���ات يف عيِّ
���ر جزئًيا تعّرضه���ن يف اآلونة األخرية )خالل  تفسِّ
العام الس���ابق عىل إجراء المسح( للعنف عىل يد 
ال���زوج، والتعرض للعن���ف البدين يف أثناء الحمل 
بدرج���ة أكرب من النس���اء الاليئ حدث���ت إعاقاتهن 
يف أثناء حياتهن، والنس���اء ذوات األنواع األخرى 

من اإلعاقات.

8-4-2 اإلصابات الناجمة عن 
           العنف الزوجي

ضن يف أي وقت مضى  ُس���ئلت النساء الاليئ تعرَّ
لعن���ف بدين أو جنيس من الزوج الحايّل / األخري 
إصاب���ات  ألي  تعّرضه���ن  ع���ن  س���ابق  زوج  أي  أو 

نتيج���ة له���ذا العن���ف، كما ُس���ئلت النس���اء الاليئ 
ض���ن لإلصاب���ات ع���ن م���دى تواتر ح���دوث ونوع  تعرَّ
هذه اإلصاب���ات، وما إذا كان���ت اإلصابة قد حدثت 
خالل فرتة االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء 
المس���ح أو قب���ل تل���ك الفرتة، كما ُس���ئلت النس���اء 
ضن إلصابات عم���ا إذا كّن  ف���ات ال���اليئ تعرَّ المعنَّ
بحاجة إىل تلقي رعاية طبية وهل حصلن عليها، 
وإذا كان���ت هن���اك حاج���ة إىل رعاي���ة طبي���ة ول���م 
يحصل���ن عليه���ا، فما أس���باب ذلك، وأخرًيا، ُس���ئلت 
ض���ن إلصاب���ات نتيج���ة العنف  النس���اء ال���اليت تعرَّ
الزوج���ي وك���ّن بحاج���ة إىل خدم���ة طبي���ة عما إذا 
ك���ّن ق���د أبلغ���ن ع���ن تعّرضه���ن له���ذه اإلصاب���ات 
بغ���ّض النظ���ر عما إذا ك���ّن قد حصلن ع���ىل رعاية 

طبية أم ال.

يوض���ح جـــدول 8-10 أن نح���و ثل���ث النس���اء ال���اليئ 
ض���ن للعنف الب���دين أو الجنيس من الزوج قد  تعرَّ
ُأصب���ن )32%( نتيج���ة له���ذا العن���ف5 . ونح���و ثلي 
ض���ن لإلصاب���ات أك���ر من مرة  ه���ؤالء النس���اء تعرَّ
)64%(، وكان���ت النس���اء ذات اإلعاق���ات المتع���ددة 
والنس���اء ال���اليئ حدث���ت إعاقته���ن من���ذ الش���باب 
)يف الفئة العمري���ة 19-34( أكر ُعرضة لإلصابات 
الناتج���ة ع���ن عن���ف أزواجه���ن )ذكره���ا 44% و%41 

عىل التوايل(. 

)4(    ال يمكن مقارنة بيانات مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020 ومسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015 يف هذا الصدد، ألن 

األسئلة يف مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015 ُطرحت بخصوص التعرض للعنف النفيس والبدين والجنيس عىل يد الزوج. 



الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 219الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 218

العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي1  جدول 8-10: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، والاليئ تعرَّ
ضن لتلك اإلصابات، تبًعا لتواتر حدوث اإلصابة، وفًقا لبداية  والتوزيع النسيب للنساء الاليئ تعرَّ

حدوث ونوع اإلعاقة، مصر 2020.

اإلجمايلنوع اإلعاقةبداية حدوث اإلعاقةالمؤشر

منذ 
الميالد

منذ 
الطفولة

منذ 
الشباب

يف 
األعمار 
الكبرية

متعددةبصريةسمعيةحركية

التعرض لإلصابات الناتجة عن العنف الزوجي 1

نسبة النساء 
السابق لهن 

الزواج الاليت 
ضن إلصابات  تعرَّ

نتيجة العنف 
الزوجي 1

31,426,641,230,831,531,332,144,332,3

عدد النساء 
السابق لهن 

الزواج الاليئ 
ضن للعنف  تعرَّ

الزوجي 1

226214313744853112455701490

تواتر حدوث اإلصابات الناتجة عن العنف الزوجي 1

27,2)25,8(28,1)25,7(25,428,130,225,227,0مرة واحدة

63,7)64,5(67,8)65,7(64,866,762,863,961,1أكر من مرة

9,1)9,7(4,1)8,6(9,95,37,010,911,9ال أتذكر

عدد النساء 
السابق لهن 

الزواج الاليئ 
ضن للعنف  تعرَّ

الزوجي 1

71571292302703514631482

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.
- الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

-  تش���ر عب���ارة "من���ذ المي���الد" إىل أن المرأة ولدت بإعاق���ة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاق���ة بدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 

19-34 سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.

-األرقام الواردة بين قوسين مبنية عىل 25- 49 حالة.

ويف ما يتعلق بنوع اإلصابات اليت حدثت، ُيوضح 
شكل 8-11 أّن حدوث خدوش أو كشط أو كدمات 
كان األك���ر ش���يوًعا، فق���د ُذكرت ه���ذه اإلصابات 
التع���رض  له���ن  س���بق  مم���ن   10 كل  م���ن   7 م���ن 
إلصاب���ات ع���ىل ي���د أزواجه���ن، ونح���و 4 م���ن كل 10 
ضن لهذه اإلصابات خالل االثين  من النس���اء تعرَّ
عش���ر شهًرا الس���ابقة عىل إجراء المس���ح، ولكن، 
ض���ت نس���بة كبرية م���ن النس���اء إلصابات أكر  تعرَّ
حدة/خطورة خالل فرتة حياتهن الزوجية، فعىل 

ض نحو 24% من النساء الاليت  س���بيل المثال، تعرَّ

س���بقت إصابتهّن لش���روخ أو كسور يف العظام، 

ض نح���و 7% له���ذه اإلصابات خ���الل االثين  وتع���رَّ

ض  عشر ش���هًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتعرَّ

نح���و ُخم���س الضحايا الاليت حدث���ت لهن إصابات 

يف أي ف���رتة م���ن حياتهن نتيجة عن���ف أزواجهن 

ضت نس���بة مماثل���ة لزنيف حاد،  لإلجه���اض، وتعرَّ

. ض نحو 14% إلنجاب طفل متوىفَّ وتعرَّ

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي1  شكل 8-11: نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
تبًعا لنوع اإلصابات، وما إذا كانت اإلصابة قد حدثت يف أي وقت من حياة المرأة أو يف االثين عشر 

شهًرا السابقة عىل المسح، مصر 2020.

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي ١ شكل ٨- ١١ : نسب النساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا لنوع اإلصابات، وما إذا كانت اإلصابة قد حدثت يف أي وقت من حياة المرأة أو يف االثين عشر تبعً

ا السابقة عىل المسح، مصر ٢٠٢٠ . شهرً

يف أي مرحلة من عمر المرأة خالل األثين عشر شهراً السابقة عيل إجراء المسح

جرح
سطحي 
أو عضة 

55.7

28.9

خدش
 أو كشط 
أو كدمات

69.6

35.1

24.5

6.4

 إصابة
نافذة أو
 قطع أو 

شق عميق

23.1

7.9

ثقب ىف
طبلة 

 األذن ،
إصابة 

ىف العين 

23.7

7.3

شروخ
أو كسور 

يف العظام 

15.8

3.3

كسور يف
األسنان 

19.5

4.8

إجهاض

19.3

5.8

نزيف حاد

13.5

0.6

والدة طفل
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التواء
أو خلع 
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12.5

الحروق
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ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.



الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 221الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 220

العنف عىل يد الزوج العنف عىل يد الزوج

ح شـــكل 8-12 أن الثلثين )66%( من 482 حالة  ُيوضِّ
إصاب���ة من النس���اء كّن بحاج���ة إىل خدمة طبية، 
52% م���ن الضحاي���ا ك���ّن بحاجة إىل خدم���ة طبية 
وحصلن عليها، ونحو 14% لم يتلقين خدمة طبية 

عىل الرغم من أنهّن كّن يف حاجة إليها.

يشري شـــكل 8-13 إىل أّن األس���باب المالية كانت 
العائ���ق أم���ام 4 م���ن كل 10م���ن النس���اء المصابات 
لتلق���ي الخدم���ة الطبي���ة الالزم���ة، وكان رف���ض 

األزواج حصول زوجاتهم المعّنفات عىل الخدمة 
الطبي���ة الالزم���ة )36%( أو الخ���روج بش���كل ع���ام 
)15%( يشّكل تحّدًيا كبرًيا. وتعكس هذه النتيجة 
قس���وة ه���ؤالء األزواج، ليس فقط يف ممارس���ة 
العن���ف الُم���ربح ض���د زوجاته���م ولك���ن أيًض���ا يف 
حرمانه���ن م���ن تلق���ي الرعاي���ة الطبي���ة الالزم���ة، 
وكان ع���دم الق���درة ع���ىل الخروج بس���بب اإلعاقة 
س���بًبا يف ع���دم الحص���ول ع���ىل الخدم���ة الطبية 

الالزمة لدى 9%  من النساء.

ضن إلصابات ناجمة عن العنف  شكل 8-12: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
الزوجي1 تبًعا للحاجة والوصول إىل الخدمة الطبية، مصر 2020.

 

ضن إلصابات ناجمة عن العنف شكل ٨- ١٢ : التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ، الاليئ تعرَّ
ا للحاجة والوصول إىل الخدمة الطبية، مصر ٢٠٢٠ . الزوجي ١ تبعً

١

الخدمة الطبية مطلوبة وحصلت عليها

لم تكن هناك حاجة إىل الخدمة الطبية

الخدمة الطبية مطلوبة ولم تحصل عليها

ال تتذكر

34.1

0.2

13.7

51.6

52.0

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.

ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي1  شكل 8-13: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، والاليئ تعرَّ
واحتجن إىل خدمة طبية ولكن لم يحصلن عليها تبًعا ألسباب2 عدم حصولهن عليها، مصر 2020.

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي ١ شكل ٨- ١٣ : نسبة النساء السابق لهن الزواج ، والاليئ تعرَّ
ا ألسباب ٢ عدم حصولهن عليها، مصر ٢ واحتجن إىل خدمة طبية ولكن لم يحصلن عليها تبعً

األسباب المالية ذات الصلة

زوجي رفض تلقي الخدمة الطبية

زوجي رفض خروجي

اليمكن الخروج بسبب اإلعاقة

اليمكن ترك األطفال بمفردهم

39.4

3.0

15.2 9.1

36.4

 

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.
2 بعض النساء ذكرن أكرث من سبب.

ملحوظة:  الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

ويف ما يتعلق باستجابة النساء المصابات الاليئ 
ك���ن يحتج���ن إىل الرعاي���ة الطبية، ُيوضح ش���كل 
8-14 أّن أسرة الضحية كانت هي السبيل الرئييس 
ال���ذي لج���أت إلي���ه، إذ ذك���ر نح���و 6 م���ن كل 10 م���ن 
النس���اء )57%( أنهّن أبلغن أسرهن عن إصابتهن، 
وتتوافق هذه النتيجة مع نتائج المسح السكاين 
الصحي لعايم 2005 و2014 وكذلك مسح التكلفة 
االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي 
لع���ام 2015، باإلضاف���ة إىل األبح���اث يف عديد من 
2000(، وم���ع   ,e.g. Rose and Campbell( ال���دول 
ذل���ك، ف���إن األرقام غ���ري قابلة للمقارنة مع مس���ح 
التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
أن  إىل  ذل���ك  يف  الس���بب  ويرج���ع  االجتماع���ي، 

األس���ئلة ال���يت ُطرح���ت يف ه���ذا المس���ح كان���ت 
ضن خالل حياتهن ألي شكل  للنساء الاليت تعرَّ
من أشكال العنف النفيس أو البدين أو الجنيس 
م���ن أزواجه���ن بص���رف النظر عن عواقب���ه )حدوث 

إصابات من عدمه(. 

نح���و ثل���ث النس���اء المصاب���ات الاليت ك���ن يحتجن 
إىل رعاي���ة طبي���ة )33%( أبلغ���ن مق���دم الخدم���ة 
وه���ذا  الش���رطة،  أبلغ���ن  فق���ط  و%6  الصحي���ة، 
ضهّن لعنف من  يعكس س���لبية النساء تجاه تعرَّ
أزواجه���ن ح���ىت عن���د معاناته���ّن من عن���ف ُمربح، 
مم���ا يزيد ب���دوره غالًبا من احتمال تعّرض النس���اء 

خاصة ذوات اإلعاقة للعنف الزوجي.
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ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي1  شكل 8-14: نسبة النساء السابق لهن الزواج ، والاليئ تعرَّ
واحتجن إىل خدمة طبية تبًعا لألشخاص الذين أبلغوهم باإلصابة، مصر2020.

ضن إلصابات ناجمة عن العنف الزوجي١ شكل ٨- ١٤ : نسبة النساء السابق لهن الزواج ، والاليئ تعرَّ
ا لألشخاص الذين أبلغوهم باإلصابة، مصر ٢٠٢٠ . واحتجن إىل خدمة طبية تبعً
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8.2

أناساً آخرين

5.7

الشرطة

32.9

مقديم خدمة

2.5

أهل الزوج

3.2

لم تبلغ أي شخص  

ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.

2 بعض النساء أبلغن أكرث من شخص.

8-5 الخالصة
ال���زواج  له���ن  الس���ابق  النس���اء  غالبي���ة  ض���ت  تعرَّ
)البالغات من العمر 18 عاًما فأكر( ذوات اإلعاقة، 
المس���تفيدات م���ن برنام���ج كرام���ة، يف أي وق���ت 
مض���ى لفع���ل واح���دة ع���ىل األق���ل م���ن العن���ف 
النف���يس أو الب���دين أو الجن���يس أو القائ���م ع���ىل 
ض���ت  اإلعاق���ة ال���ذي يرتكب���ه أزواجه���ن، وق���د تعرَّ
اآلون���ة  العن���ف يف  له���ذا  نس���بة كب���رية منه���ن 
األخرية )خالل االثين عش���ر ش���هًرا السابقة عىل 
إجراء المس���ح(، وتعكس أفع���ال العنف النفيس 
والبدين والجنيس والعن���ف القائم عىل اإلعاقة 
اليت يرتكبها الزوج نمًطا من اإلساءة المستمرة، 
ضن لسلوكيات تتسم  فغالبية النساء الاليئ تعرَّ
ضن لهذه الس���لوكيات  بالعنف من أزواجهن تعرَّ

ع���دة م���رات )6 م���رات أو أك���ر(، خالل االثين عش���ر 
شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتعاين المرأة 
يف بع���ض األحي���ان م���ن أك���ر م���ن ن���وع واحد من 
ض بع���ض النس���اء  العن���ف الزوج���ي، كذل���ك تع���رَّ
ضت  لعنف زوجي ُمربح، فعىل سبيل المثال، تعرَّ
نس���ب ملحوظ���ة للعنف البدين يف أثن���اء الحمل 

ووقعت إصابات احتاجت إىل رعاية طبية.

ضت نس���بة كبرية من النس���اء ذوات اإلعاقات  تعرَّ
الش���ديدة  اإلعاق���ات  ذوات  والنس���اء  المتع���ددة 
مؤخ���ًرا ألح���داث عن���ف ارتكبه���ا أزواجه���ن. وهذا 
يعكس قسوة بعض األزواج يف ممارسة العنف 

ضد هؤالء النساء الضعيفات.

أكدت النتائج اليت توصل إليها مسح العنف ضد 
المرأة ذات اإلعاقة عام 2020، مقارنة بنتائج مسح 

التكلف���ة االقتصادي���ة للعن���ف القائم ع���ىل النوع 
االجتماعي لعام 2015، أن النس���اء الفقريات ذوات 
اإلعاق���ة أك���ر ُعرض���ة ألش���كال مختلف���ة وأن���واع 
متع���ددة م���ن العن���ف الزوج���ي وأك���ر توات���ًرا م���ن 

النساء بوجه عام عىل المستوى القويم.

الش���باب عام���ل خط���ر يف م���ا يتعل���ق بالتع���رض 
 35 س���ن  دون  النس���اء  إن  إذ  الزوج���ي،  للعن���ف 
س���نة كّن األك���ر ُعرضة لإليذاء م���ن الزوج خالل 
ُعرض���ة  أك���ر  فه���ّن  ث���مَّ  وم���ن  الماض���ي،  الع���ام 
للمعان���اة من آث���ار العنف عىل اإلنج���اب والصحة 
اإلنجابي���ة والرفاه، وق���د يعكس هذا النمط جزئًيا 

أن الرج���ال األصغ���ر س���ًنا يميل���ون إىل أن يكون���وا 

أك���ر عنًف���ا م���ن الرج���ال األك���رب س���ًنا، وأن العنف 

الزوج���ي يبدأ مبكًرا يف عديد م���ن العالقات، وقد 

ُتظهر هذه النتيجة أيًضا أّن النس���اء األصغر س���ًنا 

أك���ر اس���تعداًدا للكش���ف ع���ن تعّرضه���ن للعنف 

)المجل���س الق���ويم للم���رأة، والجه���از المرك���زي 

للتعبئة العامة واإلحصاء، 2016(.

السلوكيات التحكمية والمالية من الزوج، وقبول 

الم���رأة ض���رب الزوجة، وخ���وف المرأة م���ن زوجها، 

تزيد من احتمال تعّرض المرأة للعنف الزوجي.



الفصل التاسع: 

العنف عىل يد أفراد العائلة 
أو أشخاص يف 

البيئة المحيطة

أهــــــــم النتائــــــــج

ضن يف أي وق���ت من حياتهن منذ  أك���ر م���ن ُخمس النس���اء )22-23%( الاليئ تعرَّ
كان عمره���ن 15 س���نة للعن���ف النفيس أو الب���دين أو العنف القائ���م عىل اإلعاقة 
يعتم���دن )ك���ن يعتمدن( ع���ىل الج���اين يف تلبية االحتياج���ات األساس���ية للحياة 
اليومي���ة، ويعتق���د نحو خميس هؤالء النس���اء أن اعتمادهّن عىل مرتكب العنف 

ضهن للعنف. كان له تأثري يف تعرُّ
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العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

 أهـــم النتائج: 

ض نح���و 48% من المش���اِركات يف الدراس���ة  تع���رَّ  ●

أو  النف���يس  العن���ف  أش���كال  م���ن  ش���كل  ألي 
الب���دين أو العنف القائم ع���ىل اإلعاقة أو العنف 
الجنيس من أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة 
المحيطة )غري الزوج( منذ سن الخامسة عشرة.

ض نحو 35% من النساء يف أي وقت مضى  تعرَّ  ●

ع���ىل  القائ���م  للعن���ف  و%28  النف���يس،  للعن���ف 
اإلعاقة، و25% للعنف البدين.

ض نح���و 10% من النس���اء يف أي وقت مضى  تع���رَّ  ●

ألي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف الجن���يس م���ن 
أف���راد العائلة أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيطة، 
ضن للتحرش الجنيس،  ونحو 8% من النس���اء تعرَّ
ضن لالغتصاب. و3% لهتك عرض، و15 حالة تعرَّ

ض نح���و 7% من النس���اء يف أي وقت مضى  تع���رَّ  ●

ألنواع العنف األربعة.
خالل العام السابق للمسح:   ●

وق���ع فع���ل واح���د ع���ىل األق���ل م���ن العن���ف  �
النف���يس أو الب���دين أو العن���ف القائ���م ع���ىل 
اإلعاق���ة أو العن���ف الجن���يس ل�نح���و 25% من 

النساء.
ض أكر بقليل من 2% )2,4%( من النس���اء  � تع���رَّ

النف���يس  )العن���ف  األربع���ة  العن���ف  ألن���واع 
اإلعاق���ة  ع���ىل  القائ���م  والعن���ف  والب���دين 

والعنف الجنيس(.
ضن لفع���ل واحد عىل  � م���ا يقرب م���ن 24% تعرَّ

أو  الب���دين  أو  النف���يس  العن���ف  م���ن  األق���ل 
العنف القائم عىل اإلعاقة.

ض���ن ألي ش���كل م���ن أش���كال العنف  � 4% تعرَّ
الجنيس.

ُارتك���ب معظ���م العن���ف النف���يس أو الب���دين أو   ●

العن���ف القائم ع���ىل اإلعاقة م���ن أف���راد العائلة، 
خاصة األب، يف حين أن معظم العنف الجنيس 
ض  ُارتكب من أفراد خارج العائلة، ومع ذلك، تعرَّ
بع���ض النس���اء ضحاي���ا العن���ف الجن���يس له���ذا 

العنف من "محارم".
أفادت امرأة أن والدها اغتصبها. �
ُاغتصبت امرأتان من إخوانهن. �

كان األب مرتك���ب هت���ك ع���رض نح���و 2% من  �
النس���اء، وكان اإلخوة الجن���اة لنحو 1%، وكان 
زوج األم مرتك���ب هت���ك ع���رض نح���و 2% م���ن 

النساء.
ضت أعىل نس���بة م���ن النس���اء ضحايا العنف  تعرَّ  ●

الجن���يس )التحرش الجن���يس أو هتك العرض أو 
االغتص���اب( ألول واقع���ة من ه���ذا العنف عندما 

كان عمرهن يرتاوح بين 15 و17 سنة.
النس���اء ضحايا العنف الجنيس غالًبا ال يكشفن   ●

ضه���ن له���ذا العن���ف، أو ُيبّلغن  ألي ش���خص تعرُّ
أسرهن فقط.

ض���ت النس���اء ال���اليئ لديهن إعاقة س���معية  تعرَّ  ●

لمع���دالت أع���ىل م���ن أن���واع العن���ف المختلف���ة 
والمتع���ددة م���ن أف���راد يف المحي���ط القريب غري 
ال���زوج، إم���ا خالل حياته���ن منذ بلوغهن س���ن 15 
س���نة وإما مؤخًرا، مقارنة بالنساء الاليئ لديهن 

أنواع أخرى من اإلعاقات.
نسب كبرية من النساء ذوات اإلعاقات المتعددة   ●

)24%( والنساء الاليئ يعانين من إعاقات شديدة 
إعاق���ة  م���ن  يعاني���ن  ال���اليئ  النس���اء  م���ن   %35(
ش���ديدة يف الس���مع، و3 م���ن كل 10 م���ن النس���اء 
ال���اليئ يعاني���ن من إعاق���ة ش���ديدة يف التواصل 
م���ع اآلخرين، ونح���و الُخمس أو أكر من النس���اء 
ال���اليئ يعاني���ن م���ن إعاق���ات ش���ديدة يف رعاي���ة 
ض���ن مؤخ���ًرا للعن���ف النفيس أو  أنفس���هن(، تعرَّ
الب���دين أو العنف القائم ع���ىل اإلعاقة أو العنف 
الجن���يس م���ن أي ف���رد يف محيطه���ن القري���ب، 

باستثناء األزواج. 
ضن  أكر من ُخمس النساء )22-23%( الاليئ تعرَّ  ●

يف أي وق���ت م���ن حياته���ن من���ذ كان عمرهن 15 
س���نة للعنف النفيس أو البدين أو العنف القائم 
ع���ىل  يعتم���دن(  )ك���ن  يعتم���دن  اإلعاق���ة  ع���ىل 
الجاين يف تلبية االحتياجات األساس���ية للحياة 
اليومية، ويعتقد نحو خميس هؤالء النس���اء أن 
اعتماده���ّن عىل مرتكب العنف كان له تأثري يف 

ضهن للعنف. تعرُّ
ضن للتحرش  أفاد نحو 2% من النس���اء الاليئ تعرَّ  ●

الجنيس ونسبة مماثلة من ضحايا هتك العرض 
وحالت���ان م���ن النس���اء المغتصب���ات باعتماده���ّن 

عىل الجاين يف أداء أنشطتهن اليومية.
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���ن مس���ح العن���ف ض���د الم���رأة ذات اإلعاق���ة  تضمَّ
ض النس���اء  لعام 2020 معلومات تفصيلية عن تعرُّ

والفتيات للعنف النفيس 

والب���دين والعن���ف القائم ع���ىل اإلعاق���ة والعنف 
الجنيس منذ بلوغهن سن 15 سنة 1  من أشخاص 
يف محيطه���ّن القري���ب )ذك���ور أو إن���اث( بخ���الف 
أف���راد  األش���خاص  ه���ؤالء  ويش���مل  أزواجه���ن، 
العائل���ة واألش���خاص يف البيئ���ة المحيطة )مثل 
صديق/ أح���د المعارف، جار، مدرس، ش���خص يف 
م خدم���ة صحي���ة، ش���خص  م���كان العم���ل، ُمق���دِّ
هت األس���ئلة يف ه���ذا الصدد لجميع  غريب( وُوجِّ

النساء بصرف النظر عن حالتهن االجتماعية.

ويتن���اول ه���ذا الفص���ل نتائ���ج المس���ح المتعلق���ة 
ض الم���رأة للعنف النفيس والبدين والعنف  بتعرُّ
ض المرأة  القائم عىل اإلعاقة أواًل، مع دراسة تعرُّ
لمختلف أش���كال العنف الجنيس، ويتضمن هذا 
الفصل كذل���ك االختالفات يف مع���دالت العنف 
وخصائ���ص  للنس���اء  الخلفي���ة  للخصائ���ص  تبًع���ا 
ض الم���رأة لمختلف  إعاقته���ن، وأخ���رًيا، يدرس تعرُّ
أن���واع العن���ف وم���دى اعتمادها ع���ىل الجاين يف 

تلبية االحتياجات األساسية للحياة اليومية.

9-1 العنف النفيس والبدين والعنف
      القائم عىل اإلعاقة 

يقّدم هذا القسم تقديرات النتشار العنف النفيس 
والبدين والعنف القائم عىل اإلعاقة، كما يتضّمن 
ف إىل مرتكيب كل نوع من أنواع هذا العنف  التعرَّ

ض المرأة للعنف. واإلصابات الناجمة عن تعرُّ

9-1-1 انتشار العنف النفيس والبدين
         والعنف القائم عىل اإلعاقة

ضهن منذ بلوغهن س���ن  ُس���ئلت النس���اء ع���ن تعُرّ
الخامس���ة عش���رة من أي ش���خص آخر غ���ري الزوج، 
مرتبط���ة  أو  بدني���ة  أو  نفس���ية  مؤذي���ة  ألعم���ال 
بإعاقته���ّن، ُط���رح الس���ؤال بخص���وص كل فع���ل 
ض���ن له )كما يف حالة العن���ف الزوجي(، عما  تعرَّ
ض���ن له���ذا الفع���ل خ���الل االثين  إذا ك���ّن ق���د تعرَّ

عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح.

ض نحو  ح جدول 9-1 وشـــكل 9-1، تعَرّ وكم���ا يوضِّ
46% من المشاركات يف مسح العنف ضد المرأة 
ذات اإلعاق���ة لع���ام 2020 ألي ش���كل م���ن أش���كال 
العن���ف النفيس أو الب���دين أو العنف القائم عىل 
اإلعاق���ة من���ذ بلوغه���ن 15 س���نة، ع���ىل ي���د أف���راد 
ض  العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة، وتعرَّ
24% م���ن النس���اء لواقع���ة واح���دة ع���ىل األقل من 
ه���ذا العن���ف خالل االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة 
ض ما يق���رب من 4 من كل  ع���ىل مقابلتهن، وتعرَّ
10م���ن النس���اء )39%( يف أي وق���ت مض���ى للعنف 
الب���دين أو العن���ف القائم ع���ىل اإلعاق���ة، وحدثت 
واقع���ة واح���دة عىل األق���ل مؤخًرا )خ���الل االثين 
عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح( لنحو %19 
ض نحو 13% من النس���اء يف أي  من النس���اء، وتعرَّ
وقت لألنواع الثالثة من العنف النفيس والبدين 

والعنف القائم عىل اإلعاقة.

)1(     سأل مسح التكلفة لعام 2015 عن تجربة المرأة مع العنف البدين والجنيس منذ عمر 18سنة، لذلك، فإن أرقام مسح العنف ضد المرأة ذات 

ضن للعنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة  شكل 9-1: نسبة النساء ، الاليئ تعَرّ
المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، 

تبًعا لنوع العنف، مصر 2020.

 

ضن للعنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة شكل -9 1: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا السابقة عىل إجراء المسح ،المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، ويف االثين عشر شهرً
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يف االثىن عشر شهرمنذ بلوغهن 15 سنة
 السابقة عىل إجراء المسح

مث���ل العن���ف الزوجي، كان العن���ف النفيس أكر 
ش���يوًعا مقارن���ًة بالعنف الب���دين والعن���ف القائم 
النس���اء  م���ن   %35 نح���و  ذك���ر  إذ  اإلعاق���ة،  ع���ىل 
ضه���ن ألح���د أش���كال العن���ف النف���يس من���ذ  تعرُّ
ض نح���و 18% لهذا العنف  بلوغه���ن 15 س���نة، وتعرَّ
مؤخ���ًرا، غالًب���ا م���ا يّتخ���ذ العن���ف النف���يس ش���كل 
إهانة الجاين للمرأة أو جعلها تشعر بالسوء تجاه 
ضن  نفس���ها. ذكر نحو 31% من النس���اء أنهّن تعرَّ

لهذا الش���كل م���ن العنف خ���الل حياته���ن، ونحو 
ضن له خالل االثين عشر شهًرا السابقة  15% تعرَّ
عىل إجراء المسح، ما يقرب من ربع النساء )%24( 
ض���ن للتقلي���ل م���ن ش���أنهّن أو إذالله���ّن أمام  تعرَّ
اآلخري���ن م���ن أي ش���خص يف محيطه���ّن القريب 
بخ���الف أزواجه���ن )أفراد العائلة أو أش���خاص يف 
ضن للتخويف أو  البيئ���ة المحيطة( ونحو 13% تعرَّ

الرتهيب المتعمد )شكل 2-9(.
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ضن للعنف النفيس عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة  شكل 9-2: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
المحيطة منذ بلوغهّن 15 سنة ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لشكل 

العنف، مصر، 2020.

 

ضن للعنف النفيس عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة شكل -9 2: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لشكل ا السابقة عىل إجراء المسح، تبعً المحيطة منذ بلوغهنّ 15 سنة ويف االثين عشر شهرً

. العنف، مصر، 2020

0

التخويف والرتهيب المتعمد ( عن طريق النظر أو 
الصراخ أو تحطيم األشياء)

 5.6
12.6

2.6
5.3

التهديد بالكالم بإلحاق األذى  بها أو بأحد من 
األ شخاص القريبين منها

التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام اآلخرين 12.1
23.7

اإلهانة واإلحساس بالسوء
15.4

31.3

أي شكل من أشكال العنف النفيس 17.7
35.4
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يف االثىن عشر شهرمنذ بلوغهن 15 سنة
 السابقة عىل إجراء المسح

ض المرأة للعن���ف القائم عىل اإلعاقة  وي���أيت تعرُّ
ض نح���و 3 من كل 10  يف المرتب���ة الثاني���ة، إذ تع���رَّ
من النس���اء )28%( ألي ش���كل من أشكال العنف 
ض 16% له���ذا العنف  القائ���م ع���ىل اإلعاقة، وتع���رَّ
خالل العام الس���ابق عىل إجراء المسح. "تعريض 
م���ن ش���أنها بس���بب  التقلي���ل  أو  الم���رأة لإلهان���ة 
إعاقتها" أكر أشكال العنف القائم عىل اإلعاقة 

ض ل���ه النس���اء أو الفتيات ش���يوًعا إما  ال���ذي تتع���رَّ

خ���الل حياته���ن منذ بلوغهن 15 س���نة وإما مؤخًرا 

)شـــكل 9-3(، فق���د كش���ف نح���و ُخم���س النس���اء 

ضه���ن له���ذا الش���كل م���ن العن���ف،  )19%( ع���ن تعرُّ

وح���دث هذا الفعل مؤخًرا ألكر من نصف هؤالء 

النساء )%11(.

ضن للعنف القائم عىل اإلعاقة عىل يد أفراد العائلة أو  شكل9- 3: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء 

المسح، تبًعا لشكل العنف، مصر 2020.

 

ضن يف أي وقت  أفاد ربع النس���اء )25%( أنهّن تعرَّ
مضى من حياتهن منذ بلوغهن 15 س���نة، لواقعة 
ض  واح���دة ع���ىل األقل م���ن العنف الب���دين، وتعرَّ
نحو 7% لهذا النوع من العنف خالل االثين عش���ر 

شهًرا السابقة عىل إجراء المسح )شكل 4-9(. 

وع���ىل غرار العنف الزوجي والنمط الذي كش���ف 
عن���ه مس���ح التكلف���ة االقتصادية للعن���ف القائم 
ع���ىل الن���وع االجتماع���ي لع���ام 2015، كان���ت أك���ر 

أش���كال العنف البدين اليت ذكرتها المشاِركات 

يف الدراس���ة ه���ي الصفع أو ال���ريم بما قد يؤذي 

)20%( والدفع بش���دة أو بعنف أو شّد الشعر )%15(، 

ضت النساء لبعض مظاهر العنف الحاد،  كما تعرَّ

ضن للكم  إذ أف���اد نحو 13% من النس���اء أنه���ّن تعرَّ

بقبض���ة الي���د أو بأي ش���يء آخ���ر يمك���ن أن يؤذي، 

ض نح���و 9% لل���ركل أو الس���حب أو الض���رب  وتع���رَّ

بقسوة.



الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة 233الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة 232

العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ضن للعنف البدين عىل يد أفراد العائلة أو األشخاص يف البيئة  شكل 9-4: نسبة النساء ، الاليئ تعَرّ
المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لشكل 

العنف، مصر 2020.

 

ضن للعنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة  جدول 9-1: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لنوع 

وشكل العنف، مصر 2020.

منذ بلوغهن نوع وشكل العنف 
15 سنة 

يف االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل المسح 

عنف نفيس 

35,417,7أي شكل من أشكال العنف النفيس

31,315,4اإلهانة واإلحساس بالسوء

23,712,1التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام اآلخرين

12,65,6التخويف والرتهيب المتعمد )عن طريق النظر أو الصراخ أو تحطيم األشياء(

5,32,6التهديد بالكالم بإلحاق األذى بها أو بأحد المقربين منها

عنف بدين 

25,17,1أي شكل من أشكال العنف البدين 

19,95,0الصفع أو الريم بما قد يؤذي 

15,44,3الدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر 

12,93,8الضرب بقبضة اليد أو بأي شيء آخر يمكن أن يؤذي

8,52,5الركل أو السحب أو الضرب بقسوة 

1,70,8الخنق أو الحرق عن قصد 

2,40,9التهديد باستخدام سكين أو سالح ناري أو أي سالح آخر أو القيام بذلك فعلًيا

عنف قائم عىل اإلعاقة

28,016,2أي شكل من أشكال العنف القائم عىل اإلعاقة 

1,60,9تدمري أو التهديد بتدمري األجهزة أو األدوات المساعدة الخاصة بها 

18,811,3تعريضها لإلهانة أو التقليل من شأنها بسبب إعاقتها

1,10,8التحكم يف األجهزة / األدوات المساعدة الخاصة بها ضد إرادتها

تجاهلها، عىل س���بيل المث���ال عدم إعطائها االهتمام ال���كايف، وتجاهل تلبية 
احتياجاتها

5,23,6

1,40,9منعها من الطعام أو األدوية أو األجهزة / األدوات المساعدة

تعريضه���ا للتمي���ز الس���ليب أو التمي���ز يف المعامل���ة بينه���ا وبين أفراد األس���رة 
اآلخرين

7,04,2

6,13,8االمتناع عن مساعدتها عندما احتاجت إىل المساعدة 

5,52,6منعها من أداء األنشطة اليومية داخل المزنل أو خارجه 

2,31,4التفتيش يف هاتفها

4,92,0منعها من رؤية الناس أو االتصال بهم
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3,91,4حبسها أو منعها من الخروج من مزنلها أو غرفتها

العنف المتعدد الذي يرتكبه أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

14,44,6عنف بدين وعنف قائم عىل اإلعاقة

13,04,2عنف نفيس وعنف بدين وعنف قائم عىل اإلعاقة

38,618,6عنف بدين أو عنف قائم عىل اإلعاقة 

أي ش���كل من أش���كال العنف النفيس أو العنف البدين أو العنف القائم عىل 
اإلعاقة

45,623,7

5616إجمايل عدد النساء 

9-1-2 مرتكبو العنف النفيس والبدين
          والعنف القائم عىل اإلعاقة 

ض له���ا الم���رأة م���ن  لفه���م المخاط���ر ال���يت تتع���رَّ
العنف ومدى تأثرها به، ال بّد من التحديد الدقيق 
لمرتك���ب العن���ف وم���ا إذا كانت له صل���ة قرابة أو 
معرف���ة بالضحي���ة )األم���م المتح���دة، 2014(، وم���ن 
هذا المنظور، جمع مس���ح العنف ضد المرأة ذات 
اإلعاقة لعام 2020 معلومات عن مرتكيب مختلف 

أنواع العنف ضد المرأة.

ضهن ألي  وُطل���ب من النس���اء الاليئ أف���دن بتعرُّ
واقع���ة عن���ف م���ن أف���راد العائلة أو أش���خاص يف 
دن هوية مرتكب العنف،  البيئة المحيطة أن ُيحدِّ
وذكر عديٌد من النساء أن أكر من شخص ارتكب 

ضن له منذ بلوغهن 15 سنة.  العنف الذي تعرَّ

ح جدول 9-2 أن أفراد العائلة يف الغالب هم  يوضِّ
مرتكب���و العنف النفيس والبدين والعنف القائم 
ضت له المرأة، وال س���ّيما  ع���ىل اإلعاقة ال���ذي تعرَّ
العنف البدين، وغالًبا ما ُأشري إىل األب كمرتكب 
له���ذه األن���واع من العن���ف، إما خالل حي���اة المرأة 
منذ بلوغها 15 سنة وإما خالل االثين عشر شهًرا 
السابقة عىل إجراء المسح، فعىل سبيل المثال، 
ضن لإليذاء  ذكر نحو 43% من النس���اء الاليئ تعرَّ
الب���دين يف أي وق���ت م���ن حياتهن من���ذ بلوغهن 
15 س���نة، أن والده���ّن كان مرتك���ب ه���ذا العن���ف، 
كما ارتك���ب األب أيًضا واقعة عن���ف بدين واحدة 

ع���ىل األقل لنح���و 4 من كل 10 من النس���اء الاليت 
ضن لهذا العنف )38%(، يف اآلونة األخرية.  تعرَّ

اإلخ���وة الذكور ث���اين أكر مرتك���يب العنف، فقد 
ال���يت  الب���دين  العن���ف  ح���وادث  مرتك���يب  كان���وا 
حدثت مؤخًرا لنحو 4 من كل 10 من النساء الاليت 
ض���ن للعن���ف الب���دين )41%(، ولثالثة من كل 10  تعَرّ
م���ن النس���اء ضحاي���ا العن���ف القائم ع���ىل اإلعاقة 
ع���ىل  واح���دة  واقع���ة  األم  ارتكب���ت  وق���د   ،)%30(
األق���ل م���ن العن���ف البدين لنح���و 21% من النس���اء 
ف���ات، إم���ا خ���الل حياته���ن من���ذ بلوغهن 15  الُمعنَّ
س���نة وإما من خالل االثين عش���ر شهًرا السابقة، 
فات إىل  وأش���ارت نس���بة كبرية من النس���اء الُمعنَّ
أن أمهاته���ن ارتكب���ن العن���ف النف���يس والعن���ف 
ضت أيًضا نس���بة  القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة، كم���ا تعرَّ
م���ن النس���اء لعنف نف���يس أو ب���دين أو عنف قائم 
ع���ىل اإلعاق���ة من قريب���ات أخريات )مث���ل الجدات، 

العمات/الخاالت، بنات العمومة(.

ضت نس���بة كبرية من  وم���ن غري أفراد العائلة، تعرَّ
النس���اء لعنف نفيس أو ب���دين أو عنف قائم عىل 
اإلعاقة من غرباء يف البيئة المحيطة بهن، ومن 
المحتمل أن يك���ون الغرباء من الذكور أكر عنًفا 
من اإلناث الغريبات، فعىل سبيل المثال، 24% من 
ضن خالل االثين عشر شهًرا السابقة  النساء تعرَّ
ع���ىل المس���ح ألي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف 
القائ���م ع���ىل اإلعاقة من رجل غري���ب، مقابل نحو 

ضن لهذا العنف من امرأة غريبة. 16% تعرَّ

ضن للعنف النفيس والبدين والعنف القائم عىل اإلعاقة  جدول 9-2: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، ويف االثين عشر شهًرا 

السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لمرتكيب العنف، مصر 2020.

أي شكل من أشكال مرتكب العنف
العنف النفيس

أي شكل من أشكال 
العنف البدين

أي شكل من أشكال 
العنف القائم عىل اإلعاقة

منذ 
بلوغهن 
15 سنة 

يف االثين 
عشر شهًرا 

السابقة عىل 
إجراء المسح 

منذ 
بلوغهن 
سن 15 
سنة 

يف االثين 
عشر شهًرا 

السابقة عىل 
إجراء المسح 

منذ 
بلوغهن 
15 سنة 

يف االثين 
عشر شهًرا 

السابقة عىل 
إجراء المسح 

أفراد العائلة

32,731,042,737,831,230,9األب

16,417,320,821,115,215,8األم

2,32,12,32,01,82,1االبن

0,91,50,71,00,81,3االبنة

26,429,034,141,127,330,2األخ

6,69,27,18,56,37,4األخت

2,12,02,41,62,12,0والد الزوج

6,35,74,23,45,34,8والدة الزوج

4,34,44,94,63,95,2شقيق الزوج 

4,04,43,52,43,93,9شقيقة الزوج

شخص آخر من أفراد العائلة 
7,68,48,48,68,89,2)ذكر(

شخص آخر من أفراد العائلة 
13,217,39,912,713,817,4)أنىث(

0,10,20,20,50,10,2زوجة األب

1,31,11,71,81,51,3زوج األم

أشخاص يف البيئة المحيطة )غري أفراد العائلة(

1,01,01,41,51,01,2خطيب

3,44,82,83,94,55,2صديق/ معارف )ذكر(

8,09,64,85,18,49,8صديق / معارف ) أنىث(

شخص يف مكان العمل 
0,30,30,20,30,30,3)ذكر(

شخص يف مكان العمل 
0,40,40,60,30,40,4)أنىث(

2,22,12,83,02,72,0مدرس

0,40,30,60,80,40,3مدرسة
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طبيب / عامل يف الرعاية 
0,50,60,30,00,40,6الصحية 

طبيبة / عاملة يف الرعاية 
0,20,10,10,30,10,0الصحية

17,320,113,814,722,323,8شخص غريب )ذكر(

12,014,97,57,614,716,4شخص غريب )أنىث(

0,80,80,80,81,01,0ذكور آخرون

2,83,52,24,53,13,6إناث أخريات

ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  النس���اء  ع���دد 
أو  العائل���ة  أف���راد  م���ن  للعن���ف 

أشخاص يف البيئة المحيطة
198799414103991571909

ضن للعنف من أكرث من شخص.  مالحظة: مجموع النسب ل يساوي 100% ألن بعض النساء تعَرّ

3-1-9 اإلصابات الناجمة عن العنف النفيس والبدين أو العنف القائم عىل اإلعاقة

ضهن إلصابات ناجمة عن العنف النفيس أو البدين  ح شـــكل 9-5 أّن نحو 12% من النس���اء أفدن بتعرُّ يوضِّ
أو العنف القائم عىل اإلعاقة، عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة.

ضن للعنف1 عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف  شكل 9-5: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ تعَرّ
ضن إلصابات نجمت عن هذا العنف،  البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، حسب ما إذا كنَّ قد تعَرّ

مصر 2020.

ضن للعنف 1 عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف شكل -9 5: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ تعرَّ
ضن إلصابات نجمت عن هذا العنف ،البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، حسب ما إذا كنَّ قد تعرَّ

. مصر 2020

نعم
ال أتذكر

ال
32.1

42.7

11.8

87.2

1.1

 

1 عنف نفيس أو بدين أو عنف قائم عىل اإلعاقة.

ومث���ل اإلصاب���ات الناجم���ة ع���ن العن���ف الزوج���ي، 
يش���ري شـــكل 9-6 إىل أن الخ���دوش أو الكش���ط أو 
الكدم���ات، والَقْطع أو الثق���ب أو العض كان أكر 
اإلصابات اليت ذكرتها النساء الاليت حدثت لهن 
إصابات، فقد أش���ار ثلثا النساء الاليت حدثت لهن 
إصابات )66%( إىل إصابتهن بخدوش أو كشط أو 
كدم���ات، كم���ا ذكر نحو 6 م���ن كل 10 من الضحايا 
ض نحو  )59%( ح���دوث قطع أو ثقب أو عض، وتعرَّ
3 م���ن كل 10 نس���اء له���ذه اإلصاب���ات مؤخ���ًرا )يف 
االثين عش���ر شهًرا الس���ابقة عىل إجراء المسح(، 

وق���د تعّرضت نس���ب كبرية م���ن النس���اء إلصابات 
أك���ر ح���دًة خالل حياته���ن منذ بلوغهن 15 س���نة، 
ض نحو 26% من ضحايا  فعىل س���بيل المثال، تعرَّ
اإلصاب���ات لش���روخ أو كس���ور يف العظ���ام خ���الل 
ض 10% لهذه  حياتهن منذ بلوغهن 15 س���نة، وتعرَّ
اإلصابات خالل االثين عش���ر شهًرا السابقة عىل 
ض نحو ُخمس النساء الاليت  إجراء المسح، وتعرَّ
حدثت لهن إصابات لزنيف حاد، و15%( لإلجهاض، 
طف���ل  ل���والدة  ض���ن  تعرَّ  )%15( مماثل���ة  ونس���بة 

. متوىفَّ

ضن للعنف 1عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة  شكل 9-6: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
المحيطة خالل حياتهن منذ بلوغهن 15 سنة ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، 

تبًعا لنوع اإلصابة، مصر2020.

 

1 عنف نفيس أو بدين أو عنف قائم عىل اإلعاقة.
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9-2 العنف الجنيس

انتش���ار مختل���ف  م���دى  القس���م  يس���تعرض ه���ذا 
ل���ه  ض���ت  تعرَّ ال���يت  الجن���يس  العن���ف  أش���كال 
النس���اء منذ سن الخامسة عشرة ومؤخًرا عىل يد 
أف���راد العائل���ة أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيطة، 
ومرتك���يب كل ش���كل م���ن أش���كال ه���ذا العنف، 
ضت  كما يتناول أيًضا عمر المرأة عند أول مرة تعرَّ
آلي���ات  يس���تعرض  ث���م  الجن���يس،  للعن���ف  فيه���ا 
التكّيف مع العنف الجنيس واالس���تجابة له من 

المرأة والمجتمع المحيط. 

9-2-1 انتشار العنف الجنيس

ض نحو 8% من  كم���ا ُيالحظ من جدول 9-3، تع���رَّ
النس���اء للتح���رش الجن���يس )عىل س���بيل المثال، 
ع���رض ص���ور جنس���ية ض���د إرادة الم���رأة، إيح���اءات 
جنس���ية غري مرغوب فيها، إرس���ال رسائل جنسية 
االجتماع���ي،  التواص���ل  وس���ائل  ع���رب  ش���خصية 
من���ذ  مكالم���ات هاتفي���ة ذات محت���وى جن���يس( 
بلوغهن 15 س���نة م���ن أفراد عائلتهن أو أش���خاص 
ض  يف البيئة المحيط���ة بهّن خالف الزوج، وتعرَّ
نح���و 4% له���ذا التح���رش الجن���يس خ���الل الع���ام 

الماضي.

ض م���ا يقرب من 3% من النس���اء يف أي  وق���د تعرَّ
وقت مضى إىل فعل واحد عىل األقل من أفعال 
هت���ك الع���رض، أي إّن الج���اين حاول إجب���ار المرأة 
ع���ىل ممارس���ة الجن���س معه أو لمس���ها جنس���ًيا، 
ضن لهذا الشكل من أشكال العنف  ونحو 1% تعرَّ
عش���رة  خم���س  ض���ت  وتعرَّ األخ���رية،  اآلون���ة  يف 
ام���رأة لالغتص���اب يف أي وقت مض���ي، وُاغتصبت 
6 ح���االت منه���ن خ���الل فرتة االثين عش���ر ش���هًرا 
ض  تع���رُّ تحلي���ل  ويعتم���د  لمقابلته���ن،  الس���ابقة 
النس���اء لالغتصاب عىل األرقام المطلقة وليس 
ع���ىل النس���ب المئوي���ة، ألن���ه ال يمك���ن إحصائًي���ا 
الحص���ول عىل تقدي���رات موثوق بها اس���تناًدا إىل 
هذه األرقام الصغرية، إال أنه من األهمية بمكان 
ض الم���رأة ذات اإلعاقة  تس���ليط الضوء عىل تع���رُّ

لالغتصاب.

ض ما يقرب من 10% من النس���اء  بش���كل عام، تع���رَّ
ألي شكل من أشكال العنف الجنيس )التحرش 
الجن���يس أو هتك الع���رض أو االغتص���اب( ارتكبه 
أف���راد عائلته���ن أو أش���خاص يف البيئة المحيطة 
غ���ري ال���زوج خالل حياته���ن منذ بلوغهن 15 س���نة، 
م���ع ح���دوث واقع���ة واح���دة ع���ىل األق���ل مؤخ���ًرا 

ل�نسبة 4% من النساء.

ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس عىل يد أفراد العائلة  جدول 9-3: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أو أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة ويف االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء 

المسح، تبًعا لشكل العنف الجنيس، مصر، 2020.

يف االثين عشر شهًرا السابقة عىل منذ بلوغهن 15 سنة أشكال العنف الجنيس
إجراء المسح 

7,83,5التحرش الجنيس1 

3,10,8هتك العرض2

6 حاالت15 حالةاالغتصاب3

9,54,0أي شكل من أشكال العنف الجنيس

5616إجمايل عدد النساء 

1ايش���مل ع���ىل س���بيل المثال، عرض صور جنس���ية ض���د إرادة الم���رأة، إيحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها، إرس���ال 
رسائل جنسية شخصية عرب وسائل التواصل الجتماعي، مكالمات هاتفية ذات محتوى جنيس.

 2 حاول إجبارها عىل ممارسة الجنس معه )لم يحدث( أو لمسها جنسًيا.

3ا:أجربها عىل ممارسة الجنس معه - نظًرا إىل قلة عدد الحالت، ُعرضت األرقام وليس النسب.

9-2-2 مرتكبو العنف الجنيس

ع���ىل عكس العن���ف النف���يس والب���دين والعنف 
القائ���م ع���ىل اإلعاقة، ف���إّن العن���ف الجنيس ضد 
الم���رأة اقرتف���ه يف الغال���ب أف���راد من خ���ارج إطار 
العائل���ة )جـــدول 9-4( ف���كان ش���خص غري���ب ه���و 
مرتك���ب الغالبية العظمى من ح���وادث التحرش 
ضت لها النس���اء  الجن���يس واالغتصاب ال���يت تعرَّ
منذ بلوغهن الخامس���ة عش���رة، إذ كان الش���خص 
الغري���ب ه���و مرتك���ب ح���وادث التح���رش الجنيس 
لنح���و 91% م���ن النس���اء واغتص���اب 8 نس���اء، وأف���اد 
ض���ن يف أي  نح���و ثالث���ة أرباع النس���اء ال���اليئ تعرَّ
وق���ت مضى لهت���ك العرض )73%( ب���أّن صديًقا أو 

أح���د المع���ارف كان الج���اين لواقع���ة واحدة عىل 
ضن له���ا، وذكر نحو ُخمس  األق���ل من الاليت تعرَّ
النساء )19%( أنه خطيبهن و9% ذكرن شخًصا يف 
م���كان العم���ل، لكن م���ن المذهل والمث���ري للقلق 
أن ُيفصح بعض النس���اء ضحاي���ا العنف الجنيس 
ضهن لهذا العنف من "المحارم"، أي من  ع���ن تعرُّ
أش���خاص ال يج���وز لهم الزواج به���ّن، فكما يتبّين 
من البيانات الواردة يف جدول 9-4، ُاغتصبت امرأة 
م���ن والده���ا، وُاغتصب���ت امرأت���ان م���ن أش���قائهما، 
وكان األب مرتك���ب هت���ك ع���رض يف نحو 2% من 
األم  زوج  وكان   ،%1 نح���و  يف  واإلخ���وة  النس���اء 

مرتكب هتك العرض لنحو 2% من النساء. 
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ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس عىل يد أفراد العائلة  جدول 9-4: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أو أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا لمرتكيب العنف، مصر، 2020.

االغتصاب3هتك العرض2التحرش الجنيس1مرتكب العنف الجنيس

أفراد العائلة

 1 حالة0,01,7األب

2 حالة0,91,1األخ

0,50,00,0 والد الزوج / شقيق الزوج

0,02,30,0زوج األم

3 حالة3,04,0أقارب آخرون

أشخاص يف البيئة المحيطة )غري أفراد العائلة(

1 حالة1,419,3خطيب

1 حالة5,373,3صديق/ معارف

1 حالة0,79,1شخص يف مكان العمل

1,10,00,0مدرس

0,00,00,0طبيب /عامل يف الرعاية الصحية 

8 حاالت91,31,1شخص غريب

ض���ن لعن���ف جنيس م���ن أفراد  ع���دد النس���اء ال���اليئ تعرَّ
43617615العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ملحوظة: مجموع النسب يتجاوز 100.0% والعدد اإلجمايل للنساء المغَتصبات يتجاوز 15 حالة، ألن بعض النساء 
ذكرن أكرث من جاٍن.

1ايش���مل ع���ىل س���بيل المثال، عرض صور جنس���ية ض���د إرادة الم���رأة، إيحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها، إرس���ال 
رسائل جنسية شخصية عرب وسائل التواصل الجتماعي، مكالمات هاتفية ذات محتوى جنيس.

2 حاول إجبارها عىل ممارسة الجنس معه )لم يحدث( أو لمسها جنسًيا.

3ا:أجربها عىل ممارسة الجنس معه - نظًرا إىل قلة عدد الحالت، ُعرضت األرقام وليس النسب.

ضها ألول 9-2-3 عمر المرأة عند تعرُّ
            واقعة عنف جنيس

الش���ابات أكر عرضة للعنف الجنيس من النساء 
األك���رب عمًرا، فكم���ا يتضح من جـــدول 9-5، أعىل 
ض���ن لعنف جنيس  نس���بة من النس���اء الاليئ تعرَّ
ضن ألول مرة  ارتكبه أفراد غ���ري أزواجهن، قد تعرَّ
له���ذا العن���ف عندما كان���ت أعمارهن ت���رتاوح بين 
15 و17 عاًم���ا، إذ أدىل أك���ر قلي���اًل م���ن ربع النس���اء 
ض���ن للتح���رش الجن���يس )26%(، ونحو  ال���اليئ تعرَّ

ضن لهتك  4 من كل 10من النس���اء من الاليت تعَرّ
العرض )38%( و6 حاالت من النس���اء الُمغتَصبات 
ض لمث���ل ه���ذه الحوادث وق���ع عندما  أن أول تع���رُّ
كان���ت أعماره���ن بي���ن 15-17 س���نة. وكان التعرض 
ألش���كال مختلف���ة م���ن االعت���داء الجن���يس يف 
األعم���ار األكرب أقل بكث���ري، ونحو 14% من كل من 
ضحايا التحرش الجنيس وهتك العرض وحالتين 
م���ن النس���اء الُمغتَصب���ات ل���م يتذّك���رن أعماره���ّن 

ضن لذلك ألول مرة. عندما تعرَّ

ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس عىل يد  جدول 9-5: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ تعرَّ
ضهن ألّول  أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا للعمر عند تعرُّ

واقعة للعنف الجنيس، مصر 2020.

أشكال العنف الجنيسعمر المرأة عند أول واقعة للعنف الجنيس 

االغتصاب3هتك العرض2التحرش الجنيس1

6 حاالت17-1525,537,5

2 حالة19-1813,314,8

1 حالة24-2016,313,6

2 حالة29-2510,88,5

1 حالة34-306,23,4

1 حالة39-355,54,5

+408,34,00

2 حالة14,213,6ال أتذكر

اإلجمايل

100,0100,0النسبة

ضن لعنف جنيس من  عدد النســـاء الاليئ تعرَّ
43617615أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

1ايش���مل ع���ىل س���بيل المثال، عرض صور جنس���ية ض���د إرادة الم���رأة، إيحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها، إرس���ال 
رسائل جنسية شخصية عرب وسائل التواصل الجتماعي، مكالمات هاتفية ذات محتوى جنيس.

 2 حاول إجبارها عىل ممارسة الجنس معه )لم يحدث( أو لمسها جنسًيا.

3ا:أجربها عىل ممارسة الجنس معه - نظًرا إىل قلة عدد الحالت، ُعرضت األرقام وليس النسب.
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9-2-4 آليات التكيف مع العنف 
         الجنيس واالستجابة له من 

          المرأة والمجتمع المحيط

ال���اليئ  النس���اء  معظ���م  أن   6-9 جـــدول  ���ح  يوضِّ
ض���ن للعن���ف الجن���يس إم���ا ل���م يفعل���ن ش���يًئا  تعرَّ
حيال األم���ر وإما أبلغن عائالته���ّن فقط. ويمكن 
أّن ُيع���َزى هذا إىل عديد من العوامل مثل الخزي/

الع���ار، الخوف م���ن العواقب )عىل س���بيل المثال، 
الخوف من ع���دم التصديق، والخوف من رد فعل 
اآلخري���ن تجاه الضحي���ة ومعاملتها، والخوف من 
انتق���ام الج���اين والخوف من تكوي���ن رأى خاطئ 
ع���ن الس���لوكيات األخالقي���ة للضحي���ة(، ونق���ص 
ض  تتع���رَّ ال���يت  الم���رأة  حق���وق  ع���ن  المعلوم���ات 
للعنف والخدمات المتاحة اليت يمكن أن تحصل 
عليه���ا، وغالًبا هذه العوامل كث���رًيا ما تكون أكر 

تفاقًما بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة.

ضن للتحرش  أكر من ُخميس النساء الاليئ تعرَّ
الجن���يس )نح���و 44%( ونح���و 6 م���ن كل 10 ضحاي���ا 
هتك العرض )58%(، و8 حاالت من خمس عش���رة 
ضهن لهذه  ام���رأة ُمغَتصبة لم يكش���فن ع���ن تعرُّ
األفعال ألي شخص، وأخرب ما يقرب من 42% من 
ضن للتحرش الجنيس، و%36  النس���اء الاليت تعرَّ
ضن لهتك العرض، و6 نس���اء مغَتصبات  ممن تعرَّ

ضن لها.  عائالتهن عن حوادث العنف اليت تعرَّ

إن ردة فع���ل المحيط االجتماعي للنس���اء ضحايا 
العن���ف الجنيس كاأله���ل واألق���ارب واألصدقاء 
والمع���ارف والج���ريان مهم���ة ج���ًدا وله���ا تأثري يف 
م���دى إمكاني���ة تج���اوب الضحايا مع واق���ع الحدث 
وتقّبل���ه ومعالجت���ه والتكّيف معه، وتش���ري نتائج 
أّن  إىل   9-6 جـــدول  يس���تعرضها  ال���يت  الدراس���ة 
ضن للتحرش الجنيس  غالبية النس���اء الاليئ تعرَّ
وضحاي���ا هتك الع���رض ال���اليت أخرَبن أس���رهّن أو 

ضه���ن له���ذه األفع���ال  اش���خاًصا آخري���ن ع���ن تعرُّ
تلّقين مس���اندة من هؤالء األش���خاص، فقد ذكر 
ضن  ذلك نحو ثالثة أرباع )74%( النساء الاليئ تعرَّ
للتحرش الجن���يس و6 من كل 10 من ضحايا هتك 
العرض )59%( من الاليت أخرَبن أس���رهن أو آخرين 
ذك���رت  ولك���ن  األفع���ال،  له���ذه  ضه���ن  تعرُّ ع���ن 
حالت���ان فق���ط م���ن النس���اء الس���بع الُمغَتصب���ات 
ال���اليئ أخرَبن عن حوادث اغتصابهن أنهّن تلقين 
دعًما من األشخاص الذين أبلغوهم بذلك، عالوة 
عىل ذلك، بعض النس���اء ُألِق���ي اللوم عليهن من 
ضهن  األش���خاص الذي���ن أفصح���ن له���م ع���ن تعرُّ
لالعت���داء الجن���يس أو ُطل���ب منه���ن ع���دم الب���وح 
بذلك ألي ش���خص، فنحو 2 من كل 10 من النس���اء 
ضن لهتك العرض وأبلغن أس���رهن أو  ال���اليت تعرَّ
أش���خاًصا آخري���ن إما ُألِق���ي اللوم عليه���ن )19%( أو 
ُطلب منهن عدم إخبار أي ش���خص )17%(، وُألِقي 
اللوم عىل حالتين من النساء الُمغتَصبات بسبب 
ضهن لالغتصاب، وُطل���ب من إحدى الحاالت  تعرُّ
أال تخرب أحًدا، وهذا االفتقار إىل التعاطف وإلقاء 
الل���وم ع���ىل الضحية من اآلخرين ُيك���ّرس لتحّمل 
الم���رأة العن���ف الجن���يس وإحجامه���ا ع���ن اإلبالغ 

عنه، ومن ثمَّ يصبح منع وقوعه أمًرا صعًبا.

إن التدخالت اليت تدعم ضحايا االعتداء الجنيس 
القب���ض  احتم���ال  زي���ادة  إىل  الرامي���ة  والتداب���ري 
ع���ىل الجن���اة ومعاقبتهم أم���ر حتم���ي لمناهضة 
العنف الجنيس، إال إّن نحو 5% فقط من النس���اء 
ضن لهتك عرض وحالتين من النس���اء  الاليت تعَرّ
الُمغتصبات أبلغن الش���رطة، وع���ىل الرغم من أن 
مقديم الخدمة الصحية لهم دور كبري يف دعم 
ضحايا االعتداء الجنيس -طبًيا ونفسًيا ويف جمع 
األدل���ة للمس���اعدة ع���ىل المالحق���ات القضائي���ة، 
ف���إن حالتي���ن فقط م���ن النس���اء الُمغَتصبات و%4 
م���ن ضحايا هت���ك العرض أخ���ربن مق���دم الخدمة 

ضهن لهذه األفعال. الصحية عن تعرُّ

ضن ألشكال مختلفة من العنف الجنيس عىل يد أفراد العائلة  جدول 9-6: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أو أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا آلليات التكيف للعنف  واالستجابة له 

من المرأة والمجتمع المحيط، مصر 2020.

أشكال العنف الجنيسآليات التكيف واالستجابة

اغتصاب3هتك العرض2تحرش جنيس1

إبالغ العائلة أو أشخاص آخرين 

8 حاالت44,358,0لم تبلغ أحًدا

6 حاالت41,735,8أبلغت عائلتها

حالتان2,11,1أبلغت أهل زوجها

حالة11,93,4أبلغت زوجها

حالتان4,14,5أبلغت صديقاتها / جريانها

ض���ن لعن���ف جن���يس م���ن أف���راد  ع���دد النس���اء ال���اليئ تعرَّ
43617615العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ض المرأة للعنف الجنيس رد فعل األسرة واآلخرين لتعرُّ

حالتان9,518,7ألقوا اللوم عليها 

حالتان73,758,7دعموها

حالتان9,19,3لم يهتموا 

حالة7,817,3طلبوا منها أال تخرب أحًدا

ض���ن لعن���ف جن���يس م���ن أف���راد  ع���دد النس���اء ال���اليئ تعرَّ
العائلة أو أش���خاص يف البيئة المحيطة وأبلغن ش���خًصا 

ما بذلك
243757

إبالغ الشرطة

نس���بة النس���اء الاليت أبلغن الش���رطة عن آخر واقعة من 
ضن له حالتان4,5-العنف الجنيس اليت تعرَّ

إبالغ مقدم الخدمة الصحية )طبيب أو ممرضة( 

نس���بة النس���اء الاليت أبلغ���ن مقدم الخدم���ة الصحية عن 
ضهن للعنف الجنيس  حالتان4,0-تعرُّ

ضـــن لعنـــف جنـــيس مـــن أفراد  عـــدد النســـاء الـــاليئ تعَرّ
117615-العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

- لم يطرح السؤاالن المتعلقان بإبالغ الشرطة ومقدم الخدمة الصحية عن التحرش الجنيس.
- 1يش���مل ع���ىل س���بيل المث���ال، عرض صور جنس���ية ض���د إرادة المرأة، إيحاءات جنس���ية غري مرغ���وب فيها، 
إرسال رسائل جنسية شخصية عرب وسائل التواصل االجتماعي، مكالمات هاتفية ذات محتوى جنيس.

- . 2 حاول إجبارها عىل ممارسة الجنس معه )لم يحدث( أو لمسها جنسًيا.
3ا:أجربها عىل ممارسة الجنس معه - نظًرا إىل قلة عدد الحاالت، ُعرضت األرقام وليس النسب.
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العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ض النساء للعنف من أفراد 9-3 تعرُّ
        العائلة أو أشخاص يف البيئة

       المحيطة تبًعا لخصائصهن الخلفية 

ض الم���رأة  يع���رض جـــدول 9-7 م���دى انتش���ار تع���رُّ
ألن���واع مختلف���ة م���ن العنف م���ن أف���راد العائلة أو 
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة 
فصاعًدا، وخالل االثين عش���ر شهًرا السابقة عىل 

إجراء المسح، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية. 

وكما تش���ري بيانات ذات الجدول، فإن نحو 48% من 
ض���ن لفع���ل واحد ع���ىل األقل من  النس���اء ق���د تعرَّ
العن���ف النف���يس أو البدين أو العن���ف القائم عىل 
اإلعاق���ة أو العنف الجنيس من���ذ بلوغهن 15 عاًما 
عىل أي���دي أف���راد يف محيطهن القري���ب، بخالف 
األزواج، وق���د حدث فعل واحد عىل األقل من هذا 
ض نحو  العنف مؤخًرا ل�نحو 25% من النساء، وتعرَّ
7% م���ن النس���اء يف أي وق���ت مض���ى إىل األن���واع 
ضن  األربع���ة م���ن العنف، وأكر م���ن 2% )2,4%( تعرَّ
لكل هذه األنواع من العنف خالل العام الماضي.

ض  تع���رُّ احتم���ال  أّن  أيًض���ا   7-9 جـــدول  ويوّض���ح 
النس���اء الاليت تقّل أعمارهن عن 30 سنة للعنف 

ال���ذي يمارس���ه أف���راد عائلته���ن أو أش���خاص يف 
البيئة المحيطة بهّن منذ سن الخامسة عشرة أو 
مؤخًرا، أكر من النساء اأُلخريات، وعىل النقيض، 
كانت النساء البالغات من العمر 60 عاًما فما فوق 
ض لمثل هذا العنف، فعىل  األقل احتم���ااًل للتعرُّ
س���بيل المثال، يف حين أن ما بين 34% و38% من 
ضن ألي شكل من  النس���اء دون س���ن 30 عاًما تعرَّ
أشكال العنف النفيس أو البدين أو العنف القائم 
ع���ىل اإلعاقة أو العن���ف الجنيس يف محيطهن 
القري���ب، بخالف الزوج، خالل العام الماضي، فإن 
ما يقرب من 10% من النس���اء الاليئ تبلغ أعمارهن 
ضن لهذا العن���ف خالل نفس  60 عاًم���ا فأك���ر تعرَّ
الفرتة )شكل 9-7(، وتتوافق هذه النتيجة مع تلك 
ل  ق���ة بالعنف الزوجي والنتيجة اليت توصَّ المتعلِّ
إليها مس���ح التكلفة االقتصادي���ة للعنف القائم 
ض  ع���ىل النوع االجتماع���ي لعام 2015، بش���أن تعرُّ
النس���اء للعنف الب���دين أو الجنيس ال���ذي يرتكبه 
أف���راد غري األزواج، وقد ُيش���ري ذلك إىل أن األجيال 
الش���ابة أك���ر ُعرض���ة للعن���ف ع���ىل أي���دي الجن���اة 
المختلفي���ن م���ن األجي���ال األك���رب س���ًنا باإلضافة 
إىل ذل���ك/ أو أن األجي���ال الش���ابة أكر اس���تعداًدا 

ضهن للعنف. لإلفصاح عن تعرُّ

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-7: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
األشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا للعمر 

الحايّل للمرأة، مصر، 2020.

ض النساء للعنف الذي يرتكبه أشخاص  كان تعرُّ
يف محيطه���ّن القري���ب باس���تثناء األزواج، أع���ىل 
بي���ن الاليئ لم يس���بق له���ن ال���زواج والمطلقات/
المنفصالت عنه بين المزتوج���ات حالًيا واألرامل، 
ًضا  ولك���ن عىل الجانب األخر أظهرت األرامل تعرُّ

للعنف أقل

للحال���ة  األخ���رى  الفئ���ات  يف  النس���اء  م���ن 
االجتماعي���ة، فق���د كان���ت نس���بة األرام���ل ال���اليت 
ضهن لفع���ل واحد عىل األقل من  أبلغ���ن عن تعرُّ
أفعال العنف النفيس أو البدين أو العنف القائم 
ع���ىل اإلعاق���ة أو العن���ف الجن���يس خ���الل االثين 
عش���ر ش���هًرا الماضية، أقل بنحو 24 نقطة مئوية 
م���ن النس���بة بي���ن النس���اء ال���اليت لم يس���بق لهن 
ال���زواج، وأق���ل بنحو 16 نقط���ة مئوية من النس���بة 
بي���ن المطلق���ات أو المنفص���الت )10% مقابل %34 
و26% ع���ىل الت���وايل(، وُيع���َزى ه���ذا النم���ط ع���ىل 
األرجح إىل الرتكيب العمري للنساء يف مختلف 

نة الدراسة، فكما  فئات الحالة االجتماعية يف عيِّ
���ح يف جـــدول 5 يف ملحـــق 2، ترتك���ز  ه���و موضَّ
النساء الاليئ لم يسبق لهن الزواج والمطلقات/

المنفصالت يف أعمار أصغر من النساء األخريات 
ضهن  نة المس���ح، وهو ما يرتبط بزيادة تعرُّ يف عيِّ
للعنف المرَتَكب من أفراد يف محيطهّن القريب 
بخ���الف ال���زوج، مقارنًة بالنس���اء المزتّوجات حالًيا 
واألرام���ل، يف حي���ن أن العكس صحيح بالنس���بة 

لألرامل.

وبالنظ���ر إىل االختالف���ات وفًقا لم���كان اإلقامة، 
ض ألي ش���كل م���ن أش���كال العن���ف  كان التع���رُّ
النف���يس أو الب���دين أو القائ���م ع���ىل اإلعاقة أكر 
ش���يوًعا بي���ن النس���اء يف الوج���ه القب���يل منه يف 
المحافظ���ات الحضري���ة أو الوج���ه البح���ري، ولكن 
ض للعنف  يختل���ف الوض���ع يف ما يتعل���ق بالتع���رُّ
الجن���يس، إذ كش���فت النس���اء يف المحافظ���ات 
يف  النس���اء  م���ن  أع���ىل  مع���دل  ع���ن  الحضري���ة 
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العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

المنطقتي���ن األخريين )شـــكل 9-8 وشـــكل 9-9(، 
ويمك���ن أن تعك���س النس���ب المنخفضة للنس���اء 
ضهن للعن���ف الجنيس  ال���اليئ أفصحن ع���ن تعرُّ
الوض���ع  القب���يل  والوج���ه  البح���ري  الوج���ه  يف 
أيًض���ا بس���بب  الفع���يل، ويمك���ن أن يك���ون ذل���ك 
محدودي���ة حرك���ة النس���اء )إذ إن معظ���م العن���ف 

الجن���يس ُيرتكب م���ن أفراد من خ���ارج العائلة، أي 

ع���ىل األرجح خارج م���زنل الم���رأة( باإلضافة إىل/ 

ضهن  أو ش���عورهن بالح���رج أن ُيفَصح���ن ع���ن تعرُّ

لمث���ل هذا العن���ف يف هاتي���ن المنطقتين اللتين 

هما أكر تحفًظا من المحافظات الحضرية.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-8: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا لمكان اإلقامة، مصر 2020.

 

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو شكل -9 8: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ

وجه بحري محافظات حضريةوجه قبيل

 أي شكل من أشكال
العنف النفيس أو البدين

أو العنف القائم عىل اإلعاقة

48.0

39.2

49.8

0.0

أي شكل من أشكال
العنف الجنيس
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8.2

 عنف نفيس أو بدين
أو قائم عىل اإلعاقة

أو عنف جنيس

49.8
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 عنف نفيس وبدين
وعنف قائم عىل اإلعاقة

وعنف جنيس
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ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-9: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لمكان 

اإلقامة، مصر 2020.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو شكل -9 9: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لمكان ا السابقة عىل إجراء المسح، تبعً أشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهرً

. اإلقامة، مصر 2020

 أي شكل من أشكال
العنف النفيس أو البدين

أو العنف القائم عىل اإلعاقة
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وجه بحري محافظات حضريةوجه قبيل  

ع���ىل غ���ري المتوق���ع، كان���ت النس���اء اأُلمّي���ات أقل 
احتمااًل بكثري من النس���اء يف الفئ���ات التعليمية 
م���ن  ضه���ن ألي ش���كل  بتعرُّ ُيدلي���ن  أن  األخ���رى 
أش���كال العنف عىل يد أفراد العائلة أو أش���خاص 
يف البيئة المحيطة، بينما كان العكس صحيًحا 
يف معظم الحاالت بالنس���بة للنساء المتعلمات 
تعليًم���ا عالًي���ا، فعىل س���بيل المثال، كانت نس���بة 
ضن يف أي وقت مضى لفعل  النس���اء الاليئ تعَرّ
واح���د عىل األق���ل من العنف النف���يس أو البدين 
أو العنف القائم عىل اإلعاقة أو العنف الجنيس 
النس���اء  بي���ن  مئوي���ة  نقط���ة   13 بنس���بة  أع���ىل 
الحاص���الت عىل تعلي���م جامعي ع���ىل األقل من 
اأُلمّي���ات )56% مقاب���ل 43% ع���ىل الت���وايل(. وق���د 
ُلوحظ نفس االختالف بين الفئتين التعليميتين 
ضه���ن له���ذا العن���ف خ���الل االثين عش���ر  يف تعرُّ
ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل المس���ح )34% مقاب���ل %21 
ع���ىل الت���وايل(. وكانت نس���بة النس���اء الحاصالت 
ض���ن  ع���ىل ش���هادة جامعي���ة فأك���ر ال���اليئ تعرَّ
ألنواع العنف األربعة )النفيس والبدين والعنف 

القائ���م عىل اإلعاقة والعن���ف الجنيس( أكر من 
أربعة أضعاف النس���بة بين اأُلمّيات، وعالوة عىل 
ذلك، كانت النس���اء المتعّلم���ات تعليًما عالًيا أكر 
النساء يف عّينة الدراسة تعرًضا للعنف الجنيس 
الذي يرتكبه أفراد غري الزوج، سواء خالل حياتهن 
منذ بلوغهن 15 سنة أو مؤخًرا، فقد أفاد أكر من 
ُخمس النس���اء الحاصالت عىل ش���هادة جامعية 
ضن للعن���ف الجنيس عىل يد  أو أك���ر بأنه���ّن تعرَّ
أف���راد العائل���ة أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيط���ة 
ض���ن له���ذا  )21%( وأف���اد ُعش���ر النس���اء بأنه���ن تعرَّ
العن���ف خالل االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل 
إج���راء المس���ح )10%(، ولك���ن يج���ب أن ُيؤخ���ذ بعين 
االعتب���ار أن بعض النس���اء ق���د يكّن أك���ر تحفًظا 
ضه���ن للعنف  من غريه���ن يف اإلفص���اح عن تعرُّ
قت خالل المقابلة جميع االعتبارات  ح���ىت إذا ُطبِّ
األخالقية والمتعلقة بالس���المة )الموضحة يف 
الفصل الثاين(، وهذا يعين أن بعض النساء ربما 

ضهن للعنف. لم ُيفِصحن عن تعُرّ
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العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  جدول 9-7: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن سن 15 سنة وخالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل 

إجراء المسح، تبًعا لبعض الخصائص الخلفية، مصر 2020.

الخصائص 
الخلفية

أي شكل من أشكال 
العنف النفيس أو 
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أي شكل من 
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عنف نفيس أو عنف 
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جنيس

عنف نفيس وعنف 
بدين وعنف قائم 

عىل اإلعاقة وعنف 
جنيس

عدد 
النساء

 

منذ 
بلوغهن 
15 سنة 

يف 
االثين 
عشر 
شهًرا 

السابقة 
عىل 

المسح

منذ 
بلوغهن 
15 سنة

يف 
االثين 
عشر 
شهًرا 

السابقة 
عىل 

المسح

منذ 
بلوغهن 
15 سنة

يف 
االثين 
عشر 
شهًرا 

السابقة 
عىل 

المسح

منذ 
بلوغهن 
15 سنة

يف 
االثين 
عشر 
شهًرا 

السابقة 
عىل 

المسح

العمر

19-1847,036,211,67,850,438,48,25,6232

24-2051,634,412,66,953,936,710,34,6649

29-2553,533,112,05,855,434,310,14,5623

34-3046,127,112,35,248,928,99,43,4775

39-3547,325,910,14,449,327,68,22,7773

44-4047,524,59,02,850,826,35,71,0579

49-4544,718,98,93,346,920,96,71,4508

54-5041,213,46,81,842,614,85,40,4500

59-5537,911,94,91,039,312,53,50,4514

6033,99,14,80,935,99,72,80,2463 سنة فأكر

الحالة االجتماعية

43,916,68,82,646,318,06,51,22817مزتوجة حالًيا 

مطلقة/ 
48,623,613,25,052,325,59,53,2220منفصلة 

31,86,57,54,733,610,35,60,9107أرملة

لم يسبق لها 
47,932,610,15,449,834,18,13,82472الزواج1

مكان اإلقامة

المحافظات 
48,024,512,05,349,825,510,14,2552الحضرية

39,219,210,74,142,321,57,61,82149وجه بحري

49,826,98,23,651,528,06,52,52915وجه قبيل

المستوى التعليمي 

41,320,06,32,043,120,94,61,12980ُأمّية

50,326,710,45,752,128,88,73,5739تقرأ وتكتب

ابتدايئ/ 
51,732,010,95,654,433,68,34,0375إعدادي

ثانوي/فوق 
المتوسط 
وأقل من 

جامعي

49,927,214,16,253,029,411,04,01314

51,428,820,710,155,834,116,34,8208جامعي فأعىل

45,623,79,54,047,825,37,32,45616اإلجمايل

1تشمل أيًضا المعقود قرانهن. 

ض النس���اء للعن���ف ال���ذي يرتكب���ه أف���راد  9-4 تع���رُّ
العائل���ة أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيط���ة تبًع���ا 

لخصائص إعاقة المرأة

يشري شكل 9-10 وشكل9-11 إىل أن النساء الاليئ 
حدث���ت إعاقاته���ن منذ الطفولة ك���ن أكر ُعرضة 
م���ن غريه���ن م���ن النس���اء للعن���ف الُمق���رَتف م���ن 
أي ف���رد يف محيطه���ن القري���ب باس���تثناء الزوج، 

وكان العك���س صحيًحا بالنس���بة للنس���اء الاليئ 
بدأت إعاقتهن بعد مرحلة الش���باب )يف س���ن 35 
فأك���ر(، وذل���ك عىل األرجح بس���بب ترّك���ز هؤالء 
النساء يف األعمار األكرب سًنا )كما هو مبين يف 
الفص���ل الثال���ث( ال���يت ترتبط بانخفاض مس���توى 
ض للعنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص  التعُرّ

يف البيئة المحيطة. 

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-10: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020.

 

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة  شكل -9 10 : نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لبداية حدوث اإلعاقة، مصر 2020 أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبعً

منذ الطفولة منذ الشباب منذ الميالديف األعمار الكبرية
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ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 سنة، و"منذ الشباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 34-19 

سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكرث.
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العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-11: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
األشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل المسح، تبًعا لبداية حدوث 

اإلعاقة، مصر 2020.

 

ملحوظة: تشر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 س���نة، و"منذ الش���باب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العم���ر 19-34 س���نة، و"يف األعم���ار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت الم���رأة تبلغ من العمر 35 عاًما 

فأكرث.

ضت النساء ذوات اإلعاقة السمعية لمعدالت  تعرَّ
أع���ىل م���ن مختلف أن���واع العنف وتعّددها س���واء 
خ���الل حياته���ن أو مؤخ���ًرا مقارن���ة بالنس���اء ذوات 
 ،)13-9 9-12 وشـــكل  )شـــكل  األخ���رى  اإلعاق���ات 

ويمكن تفسري ذلك جزئًيا بصغر عمر النساء ذوات 
اإلعاق���ة الس���معية )كما ه���و ُموضح يف الفصل 
ض  الثال���ث(، ال���ذي يرتبط بارتف���اع مع���ّدالت التعرُّ

العنف، مقارنة بغريهن من النساء.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-12: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر 2020.

 

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  شكل 9-13: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لنوع 

اإلعاقة، مصر 2020.

 

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة  شكل -9 13 : نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لنوع ا السابقة عىل إجراء المسح، تبعً أشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهرً

. اإلعاقة، مصر 2020
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���ح يف شـــكل 9-11 وشـــكل 13-9،  كم���ا ه���و ُموضَّ
نسبة كبرية من النساء الاليئ بدأت إعاقتهن منذ 
بلوغهّن 35 سنة أو أكر والنساء ذوات اإلعاقات 
ضن مؤخًرا لح���وادث عنف ارتكبها  المتع���ددة تعرَّ
أف���راد غري أزواجهن، فنحو 14% من النس���اء الاليئ 
حدث���ت إعاقاته���ّن يف س���ّن 35 أو أك���ر و24% من 
ضن لفعل  النس���اء ذوات اإلعاقات المتع���ّددة تعرَّ
واح���د ع���ىل األقل م���ن أفعال العن���ف النفيس أو 
البدين أو الجنيس أو العنف القائم عىل اإلعاقة 
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
قة  المسح، هذه النتيجة مشابهة للنتيجة المتعلِّ
ض للعن���ف الزوجي، وهذا يعين أن نس���بة  بالتع���رُّ
كبرية من النس���اء ذوات اإلعاق���ة المتقّدمات يف 
ض���ن  العم���ر وذوات اإلعاق���ات المتع���ددة ق���د تعرَّ

مؤخًرا لعنف من أزواجهن وأفراد آخرين.

جـــدول 9-8 التف���اوت يف نس���ب النس���اء  ���ح  يوضِّ
الس���ابق للمس���ح  الع���ام  ض���ن خ���الل  ال���اليئ تعرَّ
ألنواع مختلفة ومتعّددة من العنف الذي ارتكبه 
أف���راد العائل���ة أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيط���ة 
���ح الجدول نمًطا  تبًعا لش���دة إعاق���ة المرأة، ويوضِّ
نس���ب  ض���ت  تعرَّ فق���د  الزوج���ي،  للعن���ف  مماث���اًل 
كب���رية م���ن النس���اء ذوات اإلعاقات الش���ديدة يف 
اآلون���ة األخرية لح���وادث عنف ارتكبه���ا أفراد غري 
أزواجه���ّن، مم���ا يعك���س م���رة أخرى القس���وة يف 

ارتكاب عنف ضد هؤالء النساء الضعيفات.

النس���اء الاليئ يعانين من إعاقة س���معية شديدة 
أو إعاقة متوس���طة يف التواصل مع اآلخرين هّن 
ًض���ا مؤخًرا ألن���واع مختلف���ة ومتعددة  األك���ر تعرُّ
من العنف الُمقرَتف من أفراد العائلة أو أشخاص 
يف البيئة المحيطة، فقد واجه 35% من النس���اء 
ال���اليت يعانين من إعاقة س���معية ش���ديدة و%36 
يف  المتوس���طة  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن 
التواص���ل مع اآلخرين فعاًل واحًدا عىل األقل من 
أفع���ال العن���ف النفيس أو الب���دين أو الجنيس أو 
العن���ف القائم عىل اإلعاقة خالل العام الس���ابق 
عىل إجراء المس���ح. وكان���ت األرقام المقارنة بين 
النس���اء ال���اليئ ال يعانين م���ن قي���ود وظيفية )ال 
توج���د لديه���ّن صعوب���ة( يف الس���مع أو التواص���ل 
م���ع اآلخرين 25 و24% عىل التوايل. وعانت نس���بة 
كب���رية من النس���اء ال���اليت لديهن أن���واع مختلفة 
م���ن اإلعاقات الش���ديدة من ح���وادث عنف وقعت 
غ���ري  القري���ب  محيطه���ّن  يف  أف���راد  م���ن  مؤخ���ًرا 
ض نح���و 3 م���ن كل 10 م���ن  أزواجه���ن، فق���د تع���رَّ
النس���اء ذوات اإلعاقة الش���ديدة يف التواصل مع 
اآلخري���ن وُخمس أو أكر بقليل من النس���اء ذوات 
اإلعاقة الشديدة يف الرؤية أو الميش أو التسلق، 
أو اس���تخدام اليدي���ن واألصابع اللتقاط األش���ياء 
أو بالعناي���ة الش���خصية، للعن���ف عىل أي���دي أفراد 
عائلته���ن أو أش���خاص يف البيئ���ة المحيطة بهّن 

خالل العام السابق عىل إجراء المسح.

ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  جدول 9-8: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
أشخاص يف البيئة المحيطة خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لشدة 

اإلعاقة، مصر، 2020.

شدة اإلعاقة
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عدد النساء

صعوبة يف الرؤية حىت مع ارتداء نظارة طبية

25,54,527,52,52596ال توجد صعوبة

22,23,723,42,41602بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
22,93,624,12,31120)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
19,52,720,51,7298تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة السمع حىت مع استخدام سماعة أذن

23,04,024,62,44231ال توجد صعوبة

22,23,423,71,9734بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
26,25,228,03,4325)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
34,04,335,03,4326تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف التواصل مع اآلخرين )أي يف التفاهم مع اآلخرين(

22,34,224,02,54435ال توجد صعوبة

24,23,225,61,8625بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
35,73,636,33,0474)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
25,62,426,81,282تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف الميش أو صعود الساللم

28,35,730,23,91270ال توجد صعوبة

24,43,826,12,11393بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
21,93,423,32,12233)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
19,72,921,11,5720تستطيع عىل اإلطالق(
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صعوبة يف استخدام اليد واألصابع، مثل التقاط األشياء الصغرية، عىل سبيل المثال، األزرار أو قلم رصاص، أو فتح 
أو إغالق العبوات أو الزجاجات

24,34,125,82,62841ال توجد صعوبة

22,33,923,92,31536بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
25,04,126,92,21003)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
19,92,520,32,1236تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف االعتناء بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس 

26,34,728,12,92648ال توجد صعوبة

21,23,723,02,01737بعض الصعوبة

إعاقة متوسطة 
22,53,023,22,3930)صعوبة كبرية(

إعاقة شديدة )ال 
19,32,019,61,7301تستطيع عىل اإلطالق(

23,74,025,32,45616اإلجمايل

ض النساء للعنف عىل يد  9-4 تعرُّ
        أفراد العائلة أو أشخاص يف 

        البيئة المحيطة واعتمادهّن عىل 
        مرتكب العنف يف أداء 

        األنشطة اليومية

ضت  بالنس���بة لكل نوع من أنواع العنف الذي تعرَّ
ل���ه الم���رأة ع���ىل ي���د أف���راد غ���ري زوجه���ا من���ذ س���ن 
ف���ة ع���ن  ُس���ئلت الم���رأة الُمعنَّ الخامس���ة عش���رة، 
اعتماده���ا ع���ىل مرتك���ب ه���ذا العن���ف يف تلبي���ة 
)مث���ل  اليومي���ة  للحي���اة  األساس���ية  احتياجاته���ا 
التغذي���ة والش���رب، وتن���اول األدوي���ة، واس���تخدام 
األجه���زة المس���اعدة، واالنتق���ال خ���ارج الم���زنل(، 
وُسئلت المرأة اليت أجابت باعتمادها عىل الجاين 
عما إذا كانت تعتقد أن هذا االعتماد كان له تأثري 

ضها لإليذاء . يف تعُرّ

ح جدول 9-9 أن أكر من ُخمس النس���اء )22- يوضِّ
ض���ن للعنف يف أي وقت مضى  23%( ال���اليئ تعرَّ

لعن���ف نفيس أو بدين أو عنف قائم عىل اإلعاقة 
يعتم���دن )كن يعتمدن( ع���ىل مرتكب العنف يف 
تلبي���ة احتياجاته���ّن األساس���ية للحي���اة اليومي���ة، 
ضن للتحرش  وأفاد نحو 2% من النساء الاليئ تعرَّ
الجنيس ونس���بة مماثلة من ضحايا هتك العرض 
الُمغَتصب���ات باعتماده���ن  النس���اء  وحالتي���ن م���ن 
أع���داد  تك���ون  أن  المتوق���ع  وم���ن  الج���اين.  ع���ىل 
ض���ن لالعتداء الجنيس الاليت  النس���اء الاليت تعرَّ
أفدن باعتمادهن عىل الجاين يف أداء األنش���طة 
الجن���يس  العن���ف  معظ���م  ألن  قليل���ة،  اليومي���ة 
ارتكبه أش���خاص من غ���ري أفراد العائل���ة )كما هو 
ُموض���ح يف الج���دول 9-4(، أي مم���ن ليس���وا م���ن 
م���ن  العظم���ى  الغالبي���ة  رعاي���ة  ع���ىل  القائمي���ن 
النس���اء ال���اليئ يحتج���ن إىل المس���اعدة يف أداء 
األنش���طة اليومية )كما ه���و ُموضح يف الفصل 
الخام���س(. ولن يقدم مزيد م���ن التحليل تقديرات 
موثوقة، اس���تناًدا إىل هذه األرق���ام القليلة، لكن 
نظ���ًرا إىل أن ه���ذه األرق���ام القليل���ة تبع���ث ع���ىل 

القل���ق، فق���د ُألِق���ي الض���وء يف جـــدول 9-9 عىل 
ضن لالعت���داء الجنيس  أعداد النس���اء ال���اليت تعرَّ
ويعتم���دن )ك���ن يعتمدن( عىل الج���اين ويعتقدن 
ضهن  أّن اعتماده���ن علي���ه كان ل���ه تأث���ري يف تعُرّ
له���ذا العنف. كما ُيالحظ م���ن الجدول، 5 حاالت 
للتح���رش  ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  الس���بع  النس���اء  م���ن 
الجن���يس ويعتمدن )ك���ن يعتمدن( ع���ىل الجاين 
يف أداء األنشطة اليومية يعتقدن أّن اعتمادهن 
ضهن لهذا العن���ف، وُأفِصَح  علي���ه قد أث���ر يف تعُرّ
ضن لهتك  ع���ن نفس اليشء من  ثالث نس���اء تعرَّ
ض���ت لالغتص���اب من الاليت  عرضه���ن وام���رأة تعرَّ

يعتمدن )كن يعتمدن( عىل الجاين.

ال���اليئ  النس���اء  م���ن  نس���بة كب���رية  وق���د ذك���رت 
ض���ن لعنف نفيس أو بدين أو عنف قائم عىل  تعرَّ
اإلعاقة من شخص آخر غري الزوج ويعتمدن )كن 
ر  يعتمدن( عىل الجناة، أن اعتمادهن عليهم قد أثَّ
ضهن لإليذاء منهم، فنحو الُخمَس���ين أو  يف تعرُّ

أكر بقليل يعتقدن ذلك.

مث���ل العن���ف الزوج���ي، تعك���س األس���باب ال���يت 
ض���ن للعنف النفيس  ذكرتها النس���اء الاليت تعَرّ
أو الب���دين أو القائ���م ع���ىل اإلعاق���ة ويعتق���دن أن 
ضهن  اعتماده���ن عىل الجاين كان له أثر يف تعرُّ
لإليذاء، التحديات اليت تواجهها تلك النس���اء يف 
مواجه���ة العن���ف أو اله���روب من���ه، فعىل س���بيل 
المثال، ذكر 7 من كل 10 من النس���اء أّن "االعتماد 
ع���ىل الجاين جعله يش���عر أنها ضعيف���ة ويمكن 
أن يؤذيها  بس���هولة"، وذكر نحو 59% من النساء 
ضن للعنف القائم عىل اإلعاقة، و%58  الاليئ تعرَّ
ضن للعنف النفيس، و%51  من النساء الاليئ تعرَّ
ض���ن للعن���ف الب���دين أن  م���ن النس���اء ال���اليئ تعَرّ
"االعتماد ع���ىل الجاين جعله يش���عر أنها بحاجة 
إلي���ه وال يمكنه���ا االس���تغناء عن���ه"، كذل���ك م���ا 
َف���ات يعتقدن  يق���رب م���ن 5 م���ن كل 10 نس���اء ُمعنَّ
جعله���ّن  العن���ف  مرتك���ب  ع���ىل  اعتماده���ن  أن 
يش���عرن بالضعف وأنهّن ال يستطعن الدفاع عن 

أنفسهن.

)2(     ال ُيستخدم مصطلح "العنف" عند توجيه األسئلة المتعلقة به بسبب اختالف رؤية األشخاص المختلفة بخصوص تعريف العنف. 
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ضن ألشكال مختلفة من العنف عىل يد أفراد العائلة أو  جدول 9-9: نسبة النساء ، الاليئ تعَرّ
أشخاص يف البيئة المحيطة منذ بلوغهن 15 سنة، ويعتمدن )كن يعتمدن( عىل الجاين يف أداء 
فات الاليت يعتمدن )كن يعتمدن( عىل الجاين ويعتقدن  أنشطتهن اليومية، ونسبة النساء الُمعنَّ

ضهن للعنف، تبًعا لألسباب اليت أدلين بها، مصر 2020. ر يف تعُرّ أن اعتمادهّن عليه قد أثَّ

عنف المؤشر
نفيس

عنف 
بدين

عنف قائم 
عىل اإلعاقة

تحرش 
جنيس1

هتك 
عرض2

اغتصاب3

فة عىل مرتكب العنف يف أداء األنشطة اليومية اعتماد المرأة الُمعنَّ

ف���ات ال���اليت يعتم���دن )كن  نس���بة النس���اء الُمعنَّ
حالتين21,623,123,41,61,7يعتمدن( عىل الجاين يف أداء األنشطة اليومية

أو  العائل���ة  أف���راد  م���ن  ف���ات  الُمعنَّ النس���اء  ع���دد 
19871410157143617615أشخاص يف البيئة المحيطة

ضهن للعنف فات أن اعتمادهن عىل الجاين كان له تأثري يف تعرُّ اعتقاد النساء الُمعنَّ

ف���ات ال���اليت يعتم���دن )كن  نس���بة النس���اء الُمعنَّ
يعتمدن( عىل الجاين يف أداء األنشطة اليومية 
ويعتقدن أن اعتمادهن عىل الجاين كان له تأثري 

ضهن للعنف يف تعرُّ

حالة3 حاالت5 حاالت39,839,943,2

ف���ات ال���اليئ يعتم���دن )ك���ن  ع���دد النس���اء الُمعنَّ
تلبي���ة  يف  العن���ف  مرتك���ب  ع���ىل  يعتم���دن( 

االحتياجات اليومية األساسية
429326368732

ضهن للعنف4  فات العتقادهن بأن االعتماد عىل الجاين كان له تأثري يف تعرُّ األسباب اليت ذكرتها النساء الُمعنَّ

أن���ين  اعتم���ادي ع���ىل مس���اعدته جعل���ه يش���عر 
***69,070,869,8ضعيفة ويمكن إيذايئ بسهولة 

اعتم���ادي ع���ىل مس���اعدته جعل���ه يش���عر أنين ال 
***51,544,652,8أستطيع أن أرّد اإلساءة.

أن���ين  اعتم���ادي ع���ىل مس���اعدته جعل���ه يش���عر 
***57,950,859,1محتاجة إليه وال أستطيع االستغناء عنه 

اعتمادي عىل مساعدته جعلين ضعيفة تجاهه 
***45,646,244,7وال أستطيع الدفاع عن نفيس 

اعتم���ادي ع���ىل مس���اعدته وضع���ين يف وض���ع 
/ م���كان ال أس���تطيع أن أه���رب أو أبع���د من���ه ع���ن 

إيذائه يل
21,623,122,6***

اعتمادي عىل مس���اعدته جعلين ال أستطيع أن 
***15,817,715,7أستنجد باآلخرين أو أطلب منهم الحماية 

***2,96,23,1ال أعرف 

أن  يعتقـــدن  الـــاليئ  فـــات  الُمعنَّ النســـاء  عـــدد 
األنشـــطة  أداء  يف  الجـــاين  عـــىل  االعتمـــاد 

ضهن للعنف اليومية كان له تأثري يف تعرُّ
171130159531

1يشمل عىل سبيل المثال، عرض صور جنسية ضد إرادة المرأة، إيحاءات جنسية غر مرغوب فيها، إرسال رسائل جنسية شخصية عرب 
وسائل التواصل الجتماعي، مكالمات هاتفية ذات محتوى جنيس.

2 حاول إجبارها عىل ممارسة الجنس معه )لم يحدث( أو لمسها جنسًيا.
3ا:أجربها عىل ممارسة الجنس معه – نظًرا إىل قلة عدد الحالت، ُتحلل األرقام وليس النسب.

4تجاوز مجموع النسب 100.0% ألن بعض النساء ذكرن أكرث من سبب.

9-5 الخالصة 

اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن  عدي���ٌد  ض  تع���رَّ
المس���تفيدات من برنامج كرامة، للعنف النفيس 
أو البدين أو العنف القائم عىل اإلعاقة أو العنف 
الجنيس من أفراد العائلة أو أش���خاص يف البيئة 
المحيطة )عدا الزوج( منذ بلوغهن 15 س���نة، وقد 
ض���ت نس���ب كب���رية م���ن ه���ؤالء النس���اء لهذا  تعرَّ

العنف يف اآلونة األخرية.

وعانت نس���ب كب���رية م���ن النس���اء ذوات اإلعاقات 
المتعددة والنس���اء ذوات اإلعاقات الش���ديدة يف 
اآلون���ة األخ���رية من العنف النف���يس أو البدين أو 
العن���ف القائ���م ع���ىل اإلعاقة أو العن���ف الجنيس 
م���ن جانب أي فرد باس���تثناء ال���زوج، وهذا يعكس 
النس���اء  ه���ؤالء  له���ا  ض  تتع���رَّ ال���يت  القس���وة 

الضعيفات.

العن���ف  أو  الب���دين  أو  النف���يس  العن���ف  معظ���م 
القائم عىل اإلعاق���ة يرتكبه أفراد العائلة، خاصة 
الجن���يس  العن���ف  معظ���م  أن  حي���ن  يف  األب، 
ض  يرتكب���ه أفراد من غ���ري أفراد العائل���ة، لكن تعرَّ
بع���ض النس���اء للعن���ف الجن���يس م���ن "المحارم" 

أي أش���خاص ال يج���وز له���م ال���زواج به���ّن )ع���ىل 
م���ن  ام���رأة لالغتص���اب  ض���ت  المث���ال، تعرَّ س���بيل 
والدها واغُتِصبت امرأتان من أشقائهن(، ويعتمد 
فات عىل الج���اين يف تلبية  بع���ض النس���اء الُمعنَّ
احتياجاتهن األساس���ية للحي���اة اليومية، ويعتقد 
بعضهن أن اعتماده���ّن عىل الجاين كان له تأثري 
ضهن للعنف، ألسباب تعكس التحديات  يف تعرُّ
اليت تواجهه���ا تلك النس���اء يف مواجهة العنف 

أو الهروب منه.

ضن للعنف الجنيس  كثري من النس���اء الاليئ تعرَّ
)التح���رش الجن���يس، هت���ك الع���رض، االغتص���اب( 
ضه���ن له���ذا العن���ف ألي  ل���م يكش���فن ع���ن تعرُّ
ش���خص، وم���ن ث���مَّ ف���إن صم���ت الضحاي���ا غالًبا ما 
ُيفِس���ح المجال لزيادة العنف الجنيس وال س���ّيما 
بي���ن النس���اء ذوات اإلعاق���ة، ويف بعض الحاالت، 
ض للعنف الجنيس  ُتلق���ي عائلة المرأة اليت تتعرَّ
والمجتم���ع المحي���ط بها الل���وَم عليه���ا ويطلبون 
ضها  منه���ا ع���دم اإلفصاح ألي ش���خص ع���ن تعُرّ
لهذا العنف، وهذا االفتقار إىل التعاطف وإلقاء 
الل���وم ع���ىل الضحية من اآلخرين يك���ّرس لتحّمل 
الم���رأة للعن���ف الجن���يس وإحجامه���ا ع���ن اإلبالغ 

عنه، ومن ثمَّ يصبح منع وقوعه أمًرا صعًبا.
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العنف يف األماكن العامة

أهــــــــم النتائــــــــج
أصدرت مصر عام 2014 قانون مكافحة التحرش الجنيس كتعديل للمادة 306 أ من 
قانون العقوبات المصري وينصُّ القانون عىل أحكام أشد صرامٌة إذا كان للجاين 
سلطة عىل المجين عليه، أو ارُتكبت الجريمة من عدة أشخاص، أو كان أحدهم 
عىل األقل يحمل س���الًحا، فتكون العقوبة الحبس لمدة ترتاوح بين س���نتين إىل 
خمس سنوات، وغرامة ترتاوح بين عشرين  وخمسين ألف جنيه مصري )الجريدة 

الرسمية المصرية، يونيه 2014(.
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العنف االماكن العامة 

 أهـــم النتائج: 

ض نح���و 8% م���ن 5616 ام���رأة ُأجري���ت معهّن  تع���رَّ  ●

التح���رش  أش���كال  م���ن  المقاب���الت ألي ش���كل 
يف األماك���ن العامة، خالل االثين عش���ر ش���هًرا 

السابقة عىل إجراء المسح.

حدثت معظم حاالت العنف ضد المرأة باألماكن   ●

العامة يف الش���ارع )ذكر ذلك 50% من الضحايا(، 
يليه بفارق كبري يف الميكروباص )%29(.

ضهن  رن تعرُّ ذكر نحو 4% من النساء الاليت تذكَّ  ●

الس���ابق  الع���ام  خ���الل  ن���ة  ُمعيَّ عن���ف  لواقع���ة 
ض���ن للتح���رش  أنه���ّن تعرَّ ع���ىل إج���راء المس���ح، 
الجن���يس، بم���ا يف ذل���ك إجباره���ن ع���ىل القي���ام 
بأفع���ال جنس���ية، أو لمس���هّن بش���كل غ���ري الئق 
دون اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنسية غري 
ضت نس���بة مماثل���ة للعنف  مرغ���وب فيه���ا. وتعرَّ

النفيس عىل شكل إهانة أو الحط من الشأن. 

كانت الش���ابات، ال س���ّيما َمن تق���ل أعمارهن عن   ●

20 عاًما، والنساء من المحافظات الحضرية، أكر 

ُعرضة بش���كل ملحوظ للتعرض ألي شكل من 
أش���كال العنف يف األماكن العامة، من النساء 
األكرب سًنا، والنساء من الوجه البحري أو الوجه 

القبيل.

احتم���ال تع���رض النس���اء للعن���ف يف األماك���ن   ●

العام���ة أعىل بش���كل ملحوظ بين النس���اء ذوات 
اإلعاقة البصرية، مقارنة بالنس���اء الاليئ يعانين 

من أنواع أخرى من اإلعاقات.

اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  م���ن   %9 نح���و  ض  تع���رَّ  ●

المتوسطة )الاليت لديهن صعوبة شديدة( و%6 
م���ن النس���اء الاليئ يعانين من إعاقة ش���ديدة )ال 
يستطعن عىل اإلطالق( يف الرؤية، ألي شكل 
من أش���كال العنف يف األماك���ن العامة، خالل 

االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح.

يف  للعن���ف  ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  النس���اء  معظ���م   ●

األماكن العامة كّن س���لبيات يف م���ا يتعلق برد 
فعله���ّن، فثلث���ا الضحاي���ا ل���م يفعلن ش���يًئا )%66( 

عند تعّرضهن لهذا العنف.
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 يح���ّد العنف ضد النس���اء والفتي���ات يف األماكن 
العام���ة من حرية حركتهن، فله آثار س���لبية عىل 
اس���تمرار الم���رأة يف التعليم والتوظ���ف والفرص 
األخ���رى اليت يمكن الحصول عليه���ا يف الحياة، 
وكذل���ك عىل صح���ة ورفاهي���ة الم���رأة. باإلضافة 
يف  الم���رأة  اندم���اج  م���ن  يح���ّد  فه���و  ذل���ك  إىل 
الحي���اة االجتماعية والحياة العامة، واالس���تمتاع 
باألنشطة الثقافية والرتفيهية )الجهاز المركزي 
للتعبئ���ة العام���ة واإلحص���اء والمجل���س القويم 
للم���رأة، 2016(. يمكن أن تكون اآلثار المرتتبة عىل 
العن���ف ض���د الم���رأة يف األماك���ن العام���ة أس���وأ 

بالنسبة للنساء ذوات اإلعاقة.

م���ن هذا المنطل���ق، أصدرت مصر ع���ام 2014 قانون 
للم���ادة  الجن���يس كتعدي���ل  التح���رش  مكافح���ة 
م هذا  306 أ م���ن قان���ون العقوبات المص���ري، ويجرِّ
القان���ون التحرش الذي يأخذ ش���كل اإليحاءات أو 
التلميحات الجنسية أو اإلباحية، سواء باإلشارة أو 
القول أو بالفعل بأي وسيلة، بما يف ذلك وسائل 
االتصاالت الس���لكية والال سلكية، وبموجب هذا 
القانون ُيعاَقب مرتكب جريمة التحرش بالحبس 
م���دة ال تقل عن س���تة أش���هر وغرامة ت���رتاوح بين 
ثالث���ة وخمس���ة آالف جني���ه مص���ري، أو بإح���دى 
هاتي���ن العقوبتي���ن. وين���صُّ القانون ع���ىل أحكام 
أشد صرامٌة إذا كان للجاين سلطة عىل المجين 
علي���ه، أو ارُتكب���ت الجريم���ة من عدة أش���خاص، أو 
كان أحده���م عىل األق���ل يحمل س���الًحا، فتكون 
العقوب���ة الحب���س لم���دة ت���رتاوح بين س���نتين إىل 
عش���رين   بي���ن  ت���رتاوح  وغرام���ة  س���نوات،  خم���س 
وخمس���ين ألف جنيه مص���ري )الجريدة الرس���مية 

المصرية، يونيه 2014(.

ن مس���ح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة  وقد تضمَّ
ض النساء ذوات  ق بتعرُّ لعام 2020، معلومات تتعلَّ
اإلعاق���ة للتح���رش الجن���يس والعن���ف النف���يس 

والعنف البدين يف األماكن العامة.

10 - 1 مدى انتشار العنف يف األماكن
         العامة 

تعّرض���ن  ع���ن  الدراس���ة  المش���اركات يف  ُس���ئلت 
ألي شكل من أش���كال التحرش يف المواصالت 
العامة والشوارع واألسواق والميادين، وما شابه 
ذل���ك، خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل 
إجراء المقابلة 1 ، كما ُسئلت النساء الاليئ كانت 
رن  ا إذا ك���نَّ يتذكَّ إجابته���ّن عن الس���ؤال بنعم عمَّ
نة، وُطلب من النس���اء الاليئ  واقع���ة تحرش ُمعيَّ

رن واقعة محددة أن يصفن ما حدث. تذكَّ

كما هو مالحظ من جدول 10-1 تعرض نحو 8% من 
5616 ام���رأة ُأجريت معهن المقابالت، ألي ش���كل 
من أش���كال التحرش يف األماكن العامة، خالل 
االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل إجراء المسح. 
ضن للتحرش الجنيس بما  نحو 4% من النساء تعرَّ
يف ذل���ك إجبارهّن ع���ىل القيام بأفعال جنس���ية، 
أو لمس���هّن بش���كل غ���ري الئ���ق دون اس���تئذان، أو 
ض���ن إليح���اءات جنس���ية غ���ري مرغ���وب فيه���ا.  تعرَّ
ض���ت نس���بة مماثل���ة للعن���ف النف���يس عىل  وتعرَّ
شكل إهانة أو الحط من الشأن. وما يقرب من %1 
ضن للعنف البدين عىل هيئة صفع أو  )0,5%( تعرَّ

دفع بشدة أو َرْكل.

ضن ألي شكل من أشكال التحرش يف األماكن العامة، خالل  جدول 10-1: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
رن واقعة تحرش ُمحددة تبًعا لنوع  االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، ونسبة من تذكَّ

التحرش، مصر، 2020.

ضن للتحرشنوع التحرش نسبة النساء الاليئ تعرَّ

ضن ألي شكل من أشكال التحرش يف األماكن العامة 7,7نسبة من تعرَّ

5616إجمايل عدد النساء

3,5تحرش جنيس1

0,5عنف بدين2

3,6عنف نفيس3

ضن للتحرش يف األماكن العامة خالل االثين عشر شهًرا  عدد النساء الاليئ تعرَّ
رن واقعة معينة 377السابقة للمسح وتذكَّ

1يش���مل محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القيام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غر لئ���ق دون اس���تئذان، أو التعرض 
إليحاءات جنسية غر مرغوب فيها.

2يشمل الصفع أو الدفع بشدة أو الركل.
3يشمل اإلهانة أو الحط من الشأن أو اإلرهاب.

ض النساء للعنف يف مكان العمل، والمؤسسات التعليمية،  )1(     طرح مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015، أسئلة مفصلة بخصوص تعرُّ

والشوارع، والمواصالت العامة. ُنشرت نتائج كل مكان عىل حدة وبشكل جماعي لجميع األماكن، ومن ثمَّ فإن النتائج الواردة يف هذا الفصل ال يمكن مقارنتها مع نتائج 
مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015.

10-2 مكان حدوث واقعة العنف

العن���ف  ح���دوث  بم���كان  المتعلق���ة  المعلوم���ات 
للتخطي���ط  أهمي���ة  ذات  العام���ة  األماك���ن  يف 
ضها  االسرتاتيجي، لتحسين أمن المرأة ومنع تعرُّ

للعنف يف األماكن العامة. 

أن  إىل   1-10 وشـــكل   2-10 جـــدول  بيان���ات  وتش���ري 
معظم العنف ضد المرأة يف األماكن العامة قد 
ضن  حدث يف الش���ارع، فنصف النس���اء الاليئ تعرَّ

ألي ش���كل م���ن أش���كال التح���رش يف األماك���ن 
الس���ابقة  ش���هًرا  عش���ر  االث���ين  خ���الل  العام���ة 
نة،  ���رن تجربته���ّن ع���ن حادث���ة ُمعيَّ للمس���ح، وتذكَّ
ضن للتحرش يف الش���ارع، وجاء الميكروباص  تعرَّ
يف المرتب���ة الثاني���ة بف���ارق كب���ري، إذ ذك���ره نح���و 
ض���ن للعن���ف يف  29%، وذك���ر نح���و 13% أنه���نَّ تعرَّ
ضن  األتوبي���س، ونس���بة مماثل���ة من الضحاي���ا تعرَّ

للتحرش يف األسواق.



الفصل العاشر: العنف يف األماكن العامة 265الفصل العاشر: العنف يف األماكن العامة 264

العنف االماكن العامة  العنف االماكن العامة 

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن العامة، خالل  شكل 10-1 نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
رن واقعة تحرش ُمحددة تبًعا لمكان حدوثها،  االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ

مصر، 2020.

 

ضن ألي شكل من أشكال التحرش١ يف األماكن العامة، خالل شكل ١٠ - ١ نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لمكان حدوثها، حددة تبعً رن واقعة تحرش مُ ا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ االثين عشر شهرً

مصر، ٢
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1يش���مل التح���رش الجن���يس ( محاول���ة اإلجب���ار عىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

ض بعض النساء للعنف يف أكرث من مكان. ملحوظة: تجاوزت النسبة اإلجمالية 100.0% بسبب تعرُّ

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن العامة،  جدول 10-2: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
رن واقعة تحرش ُمحددة تبًعا لمكان  خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ

حدوثها، مصر، 2020.

نسبة النساءمكان حدوث واقعة التحرش

12,7أتوبيس

28,9ميكروباص

2,4مرتو

7,2قطار

0,3تاكيس

3,7توك توك

2,7وسيلة أخرى

50,1الشارع

3,7الميادين

12,7األسواق

0,5السينما

3,2منشأة صحية

ضن للتحرش يف األماكن العامة خالل االثين عشـــر شـــهًرا الســـابقة للمســـح  عدد النســـاء الاليئ تعرَّ
رن حادثة معينة 377وتذكَّ

1يش���مل التح���رش الجن���يس (محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

ض بعض النساء للعنف يف أكرث من مكان. ملحوظة: تجاوزت النسبة اإلجمالية 100.0% بسبب تعرُّ

10-3 العنف يف األماكن العامة 
         تبًعا لعمر المرأة ومكان اإلقامة 

يمك���ن أن يك���ون عم���ر الم���رأة وم���كان إقامته���ا 
ضها للعنف يف األماكن  محددي���ن مهمين لتعرُّ
العام���ة، وتدع���م نتائ���ج المس���ح المعروض���ة يف 
النس���اء  كان���ت  إذ  الفرضي���ة،  ه���ذه   3-10 جـــدول 
الصغريات، وال س���ّيما الاليئ تقل أعمارهّن عن 20 
ض ألي  عاًم���ا، أكر ُعرضة بش���كل ملح���وظ للتعرُّ
ش���كل من أشكال التحرش يف األماكن العامة، 
عن النساء األخريات، فكانت نسبة النساء الاليئ 
ت���رتاوح أعماره���ن بي���ن 18 و19 عاًم���ا ال���اليئ ذكرن 

ضن ألي شكل من أشكال التحرش يف  أنهّن تعرَّ
األماك���ن العامة خالل العام الس���ابق عىل إجراء 
المسح، أعىل بنحو 9 نقاط مئوية من النسبة بين 
النس���اء يف س���ن 55 عاًم���ا فأك���ر )12% مقابل %3 
ع���ىل التوايل(. ويتفق المعدل المنخفض نس���بًيا 
للعن���ف يف األماك���ن العامة ضد النس���اء الاليئ 
تبل���غ أعمارهن 55 عاًما فأكر مع حقيقة أن هذه 
المجموعة من النساء أقل احتمااًل للوجود داخل 

األماكن العامة بشكل منتظم.

كانت النس���اء يف الوجه البح���ري والوجه القبيل 
أق���ل احتم���ااًل بش���كل معن���وي م���ن النس���اء يف 
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ضهن ألي  المحافظ���ات الحضرية أن يذك���رن تعرُّ
ش���كل من أشكال التحرش يف األماكن العامة، 
وق���د يرجع ذلك إىل حركته���ّن المحدودة، وخجل 
النس���اء يف هاتي���ن المنطقتي���ن األك���ر تحفًظ���ا 
م���ن المحافظات الحضرية يف الب���وح بتعرّضهن  
للتح���رش. ع���الوة عىل ذل���ك، ف���إن غالبي���ة الوجه 
البح���ري والوج���ه القب���يل مناطق ريفي���ة )الجهاز 
المرك���زي للتعبئة العام���ة واإلحصاء، 2018( ما قد 

يرتبط بانخفاض احتمالية وقوع حوادث التحرش، 
إذ إنه يف المناطق الريفية غالًبا ما يكون الجاين 
معروًف���ا م���ن الم���رأة والمحي���ط ال���ذي تقط���ن به. 
وأشار مس���ح التكلفة االقتصادية للعنف القائم 
ض  ع���ىل الن���وع االجتماعي لع���ام 2015 إىل أن تعرُّ
النس���اء للعنف يف الش���ارع ووس���ائل المواصالت 
ع���ىل ح���د س���واء، كان أق���ل ش���يوًعا يف المناطق 

الريفية منه يف المناطق الحضرية 2.

)2(       كان من المهم دراسة الفروق بين المناطق الحضرية والريفية يف كل الموضوعات اليت اشتملت عليها الدراسة، ولكن لم يكن باإلمكان تحديد المناطق الحضرية 

والريفية من عناوين النساء يف إطار المعاينة.

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن العامة  جدول 10-3: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا للعمر ومكان االقامة، مصر، 2020.

عدد النساءنسبة النساءعمر المرأة ومكان اإلقامة

العمر***

19-1811,6232

24-2010,6649

29-2510,6623

34-308,1775

39-3510,6773

44-408,3579

49-456,7508

54-503,8500

59-552,5514

+603,0463

مكان اإلقامة *** 

10,0552المحافظات الحضرية

5,82149الوجه البحري

8,72915الوجه القبيل

7,75616اإلجمايل

1يش���مل التح���رش الجن���يس (محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 
***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

 10 - 4 العنف يف األماكن العامة 

        تبًعا لخصائص إعاقة المرأة
يوض���ح جدول 10-4 االختالفات يف نس���ب النس���اء 
ض���ن للتح���رش يف األماك���ن العام���ة،  ال���اليئ تعرَّ
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 

المسح، تبًعا لنوع وشدة إعاقتهن.

كما ُيالحظ من الجدول وشكل 10-2 أن احتمالية 
ض النس���اء للعنف يف األماكن العامة أعىل  تعرُّ
مقارن���ة  البصري���ة،  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  بي���ن 
بالنس���اء الاليت لديهّن أن���واع أخرى من اإلعاقات، 
وق���د ُيع���َزى ه���ذا -ع���ىل األرج���ح- إىل حقيق���ة أن 
النس���اء ذوات اإلعاق���ة البصري���ة غري ق���ادرات عىل 
رؤية الخطر المحيط بهن، والتعرف عىل الجاين، 
وأق���ل ق���درة ع���ىل الدفاع ع���ن أنفس���هن. نحو %10 
ضن ألي  م���ن النس���اء ذوات اإلعاقة البصري���ة تعرَّ

ش���كل من أش���كال العن���ف يف األماك���ن العامة 
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
المس���ح، ونحو 9% من النس���اء ال���اليئ يعانين من 
إعاق���ة متوس���طة )لديه���ّن صعوب���ة كب���رية( و%6 
م���ن النس���اء ال���اليئ يعانين من إعاقة ش���ديدة )ال 
ضن ألي  يستطعن عىل اإلطالق( يف الرؤية تعرَّ
ش���كل من أش���كال العنف يف األماك���ن العامة، 
خ���الل االث���ين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة ع���ىل إجراء 
المسح، وكانت النساء الاليئ يعانين من إعاقات 
ش���ديدة يف المج���االت المختلف���ة المخت���ارة أقل 
ض للعنف يف  احتمااًل من النساء األخريات للتعرُّ
األماك���ن العام���ة. يمكن تفس���ري ذل���ك من خالل 
حقيقة أن هؤالء النس���اء قد يكنَّ أقل قدرة عىل 
الخ���روج إىل األماك���ن العام���ة بمفرده���ّن، وم���ن 
ثمَّ قد يصحبهّن ش���خٌص مثل ال���زوج أو صديق أو 
ضهن للعنف. قريب، مما يقلل من احتماالت تعرُّ

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن العامة، خالل  شكل10-4: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لنوع اإلعاقة، مصر، 2020.

ضن ألي شكل من أشكال التحرش١ يف األماكن العامة، خالل شكل ١٠ - ٤: نسبة النساء ، الاليئ تعرَّ
ا لنوع اإلعاقة، مصر، ٢٠٢٠ . ا السابقة عىل إجراء المسح، تبعً االثين عشر شهرً
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1يشمل التحرش الجنيس (محاولة اإلجبار عىل القيام بأفعال جنسية، أو اللمس بشكل غر لئق دون استئذان، 
أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، أو العنف 

النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 
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العنف االماكن العامة  العنف االماكن العامة 

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن العامة، خالل  جدول 10-4: نسبة النساء ،الاليئ تعرَّ
االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لنوع وشدة اإلعاقة، مصر، 2020.

عدد النساءنسبة النساءنوع وشدة اإلعاقة

نوع اإلعاقة***

7,53323حركية

6,4641سمعية

9,51394بصرية

4,7258متعددة

شدة اإلعاقة

صعوبة يف الرؤية حىت مع ارتداء نظارة طبية

7,32596ال توجد صعوبة

8,11602بعض الصعوبة

8,81120إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

6,0298إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة السمع حىت مع استخدام ُمعينات سمعية

7,94231ال توجد صعوبة

8,6734بعض الصعوبة

6,8325إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

4,6326إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف التواصل مع اآلخرين، أي يف التفاهم مع اآلخرين**

8,34435ال توجد صعوبة

6,1625بعض الصعوبة

5,5474إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

3,782إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف الميش أو صعود الساللم***

10,01270ال توجد صعوبة

9,01393بعض الصعوبة

7,22233إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

3,2720إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف اســـتخدام اليد واألصابع، مثل التقاط األشـــياء الصغرية، عىل ســـبيل المثال، األزرار أو قلم رصاص، أو فتح أو 
إغالق العبوات أو الزجاجات

7,42841ال توجد صعوبة

8,51536بعض الصعوبة

8,51003إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

4,7236إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

صعوبة يف االعتناء بالنفس مثل االستحمام أو ارتداء المالبس***

9,22648ال توجد صعوبة

7,71737بعض الصعوبة

5,6930إعاقة متوسطة )صعوبة كبرية(

2,0301إعاقة شديدة )ال تستطيع عىل اإلطالق(

7,75616اإلجمايل

1يش���مل التح���رش الجن���يس (محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.

**القيمة الحتمالية P أقل من 0.05.

ضها  10-5 رد فعل المرأة تجاه تعرُّ
        للعنف يف األماكن العامة

ض���ن ألي ش���كل م���ن  ُس���ئلت النس���اء ال���اليئ تعرَّ
أش���كال التح���رش يف األماك���ن العام���ة، خ���الل 
االثين عش���ر ش���هًرا الس���ابقة عىل إجراء المسح، 
رد  ع���ن  ع���ن واقع���ة معين���ة  ���رن تجربته���ّن  وتذكَّ
العن���ف.  له���ذا  ض���ن  تعرَّ عندم���ا  ل  األوَّ فعله���ّن 
أشارت نتائج المسح إىل أن معظم النساء الاليئ 

ضن للعنف يف األماكن العامة كّن سلبيات  تعرَّ
يف م���ا يتعلق برد فعله���ّن إزاء العنف. ُثلثا ضحايا 
العن���ف ل���م يفعل���ن ش���يًئا )66%(، وأف���اد نح���و %12 
أنهّن طلبن المس���اعدة من شخص كان موجوًدا 
يف نف���س الموقع، ونس���بة مماثل���ة )12%( صرخن 
صلن بأس���رهّن طلًبا  يف وج���ه الجاين، ونحو 7% اتَّ
للمساعدة، و2% فقط أبلغن الشرطة )جدول 5-10 

وشكل 3-10(.
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العنف االماكن العامة  العنف االماكن العامة 

ضن ألي شكل من أشكال التحرش1 يف األماكن  جدول 10-5: التوزيع النسيب للنساء ، الاليئ تعرَّ
رن واقعة تحرش محددة، تبًعا  العامة، خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ

ل تجاه هذا العنف، مصر، 2020. لرد فعلهّن األوَّ

النسبةرد فعل الضحية 

7,4اتصلت بالعائلة للمساعدة

2,1أبلغت الشرطة

0,3ذهبت إىل الرعاية الصحية 

11,7طلبت المساعدة من شخص كان موجوًدا يف نفس مكان واقعة العنف

0,5ذهبت إىل مسجد / كنيسة

0,3اتصلت بمنظمة غري حكومية

65,8لم تفعل شيًئا

11,9صرخت يف وجه الجاين

اإلجمايل

100,0النسبة

ضن للتحرش يف األماكن العامة خالل االثين عشـــر شـــهًرا الســـابقة للمســـح  عدد النســـاء الاليئ تعرَّ
377وتذكرن حادثة معينة.

1يش���مل التح���رش الجن���يس (محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

ضن ألي شكل من التحرش1 يف األماكن العامة  شكل 10-3: التوزيع النسيب للنساء ،الاليئ تعرَّ
رن واقعة تحرش محددة، تبًعا لرد  خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ

ل تجاه هذا العنف، مصر 2020. فعلهنَّ األوَّ

ضن ألي شكل من التحرش١ يف األماكن العامة شكل ١٠ - ٣: التوزيع النسيب للنساء ،الاليئ تعرَّ
ا لرد رن واقعة تحرش محددة، تبعً ا السابقة عىل إجراء المسح، وتذكَّ خالل االثين عشر شهرً

ل تجاه هذا العنف، مصر ٢٠ فعلهنَّ األوَّ

7 .4  
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1يش���مل التح���رش الجن���يس (محاول���ة اإلجب���ار ع���ىل القي���ام بأفعال جنس���ية، أو اللمس بش���كل غ���ر لئق دون 
اس���تئذان، أو التعرض إليحاءات جنس���ية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بش���دة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

10-6 الخالصة

م���ن  اإلعاق���ة  ذوات  النس���اء  بع���ض  ض  تع���رَّ
المس���تفيدات م���ن برنام���ج كرامة مؤخ���ًرا للعنف 
األماك���ن  يف  الب���دين  أو  النف���يس  أو  الجن���يس 
العام���ة، ومعظ���م ه���ذا العن���ف كان يف الش���ارع. 
وعىل الرغ���م من إصدار قانون مكافحة التحرش، 
للتح���رش  مؤخ���ًرا  النس���اء  بع���ض  ض  تع���رَّ فق���د 
الجن���يس )محاول���ة اإلجبار ع���ىل القي���ام بأفعال 
جنسية، أو اللمس بشكل غري الئق دون استئذان، 

ض إليحاءات جنسية غري مرغوب فيها(. أو التعرُّ

النس���اء صغريات السن وأولئك الاليئ َيعشن يف 
المحافظ���ات الحضري���ة، أكر احتمااًل من النس���اء 

ض للعن���ف يف األماكن العامة،  األخري���ات للتعرُّ
ض النس���اء للعن���ف يف األماكن  واحتمالي���ة تع���رُّ
العام���ة أعىل بين النس���اء ذوات اإلعاقة البصرية، 
مقارنة بالنساء الاليت يعانين من أنواع أخرى من 
اإلعاق���ات، وقد ُيعَزى هذا إىل حقيقة أن النس���اء 
ذوات اإلعاق���ة البصري���ة غ���ري ق���ادرات ع���ىل رؤي���ة 
، والتع���رف ع���ىل الج���اين،  الخط���ر المحي���ط به���نَّ

وأقل قدرة عىل الدفاع عن أنفسهّن.

يف  للعن���ف  ض���ن  تعرَّ ال���اليئ  النس���اء  معظ���م 
األماك���ن العام���ة كّن س���لبيات يف م���ا يتعلق برد 
فعله���ّن إزاء العن���ف )أي ل���م يفعل���ن ش���يًئا(، م���ن 
المرّجح أن يؤدي هذا الموقف الس���ليب إىل زيادة 

ض النساء للعنف يف األماكن العامة. تعرُّ
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أهم نتائج البحث

شملت عينة المسح  5616أمرأة من ذوي االعاقة 
) أعاق���ة حركي���ة – س���معية- بصري���ة – اعاق���ات 
كرام���ة  برنام���ج  م���ن  والمس���تفيدة  متع���ددة( 
الفئ���ة العمري���ة 18 فأك���ر ممثل���ة لجمي���ع  يف 
محافظ���ات  فيماع���دا  الجمهوري���ة  محافظ���ات 

الحدود.

أهم نتائج المسح: 

61% م���ن الس���يدات الس���ابق لهن ال���زواج تعرضن   ●

يف أي فرتة من حياتهن للعنف من قبل الزوج.

54% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج تعرض���ن   ●

لعن���ف نف���يس م���ن قب���ل ال���زوج يف أي فرتة من 
حياتهن

43% من النس���اء السبق لهن الزواج تعرضن يف   ●

أي ف���رتة م���ن حياته���ن لعن���ف جس���دي م���ن قبل 
الزوج.

34% من النس���اء السبق لهن الزواج تعرضن يف   ●

أي فرتة من حياتهن لعنف مرتبط باإلعاقة  من 
قبل الزوج.

20 % من النس���اء الس���بق لهن الزواج تعرضن يف   ●

أي فرتة من حياتهن لعنف جنيس.

14 % من النس���اء السابق لهن الزواج تعرضن يف   ●

أي ف���رتة م���ن حياتهن لكل م���ن العنف النفيس 
والجسدي والجنيس والعنف  المرتبط باإلعاقة  

من قبل الزوج

36% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج تعرضن   ●

عن���ف  أو  جس���دى  عن���ف  أو  نف���ى  عن���ف  ألى 
مرتب���ط باإلعاق���ة أو عن���ف جنى خ���الل األثىن 

عشر شهرا السابقة عىل المسح

31% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ولديه���ن   ●

أعاق���ات متع���ددة تعرض���ن ألي وقع���ة عنف من 
قبل الزوج خالل 12 شهر السابقة للمسح.

50% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ولديه���ن   ●

أعاقة سمعية ش���ديدة تعرضن ألي وقعة عنف 
من قبل الزوج خالل 12 شهر السابقة للمسح.

33% م���ن النس���اء الس���ابق لهن ال���زواج ولديهن   ●

صعوبات شديدة يف االعتناء بأنفسهن تعرضن 
ألي واقع���ة عن���ف من قبل الزوج خالل 12 ش���هر 

السابقة للمسح.

29% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج ولديه���ن   ●

صعوبات ش���ديدة يف الميش وصعود الس���اللم 
تعرضن ألي وقعة عنف من قبل الزوج خالل 12 

شهر السابقة للمسح.

ح���وايل 13% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن الحم���ل   ●

تعرض���ن للعن���ف م���ن قب���ل ال���زوج أثن���اء الحم���ل 
وأغلب هذا العنف حدث أكر من مرة.

ح���وايل 32% م���ن النس���اء الس���ابق له���ن ال���زواج   ●

الاليت تعرضن لعنف جس���دي أو جنيس يف أي 
فرتة من حياتهن ح���دث لهن إصابات نتيجة هذا 
العنف وحوايل 66% منهن احتاجن رعاية طبية.

35% م���ن المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 س���نة   ●

لعن���ف نف���يس من قب���ل أف���راد العائل���ة أو البيئة 
المحيطة.

28% م���ن المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 س���نة   ●

لعن���ف مرتبط باإلعاقة  من قبل أفراد العائلة أو 
البيئة المحيطة 

25% م���ن المبحوثات تعرضن منذ العمر 15 س���نة   ●

عن���ف جس���دي م���ن قب���ل أف���راد العائل���ة أو البيئة 
المحيطة 

ح���وايل 10% من المبحوثات تعرضن منذ العمر 15   ●

سنة ألي شكل من أشكل العنف الجنيس من 
قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة .

8% م���ن المبحوث���ات تعرض���ن منذ العمر 15 س���نة   ●

للتح���رش الجن���يس م���ن قب���ل أف���راد العائل���ة أو 
البيئة المحيطة .

3% م���ن المبحوث���ات تعرضن منذ العمر 15 س���نة   ●

لهت���ك الع���رض م���ن قبل أف���راد العائل���ة أو البيئة 
المحيطة .

15 أم���رأة ت���م اغتصابه���ن من���ذ العم���ر 15م���ن قبل   ●

أفراد العائلة أو البيئة المحيطة وذلك سنة.
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أهم نتائج البحث

لعن���ف  تعرض���ن  المبحوث���ات  م���ن   %48 ح���وايل   ●

نف���يس أو جس���دي أو جن���يس أو عنف قائم عىل 
االعاقة من قبل أفراد العائلة أو البيئة المحيطة 

منذ العمر 15 سنة.

المبحوث���ات تعرض���ن لعن���ف نف���يس و  7% م���ن   ●

جس���دي و جنيس و عنف قائم عىل االعاقة من 
قبل أفراد العائل���ة أو البيئة المحيطة منذ العمر 

15 سنة.

25% م���ن المبحوث���ات تعرض���ن لعن���ف نف���يس أو   ●

جس���دي أو جن���يس أو عن���ف قائ���م ع���ىل االعاقة 
م���ن قبل أفراد العائل���ة أو البيئة المحيطة خالل 

12 شهر السابقة للمسح.

و  نف���يس  لعن���ف  تعرض���ن  المبحوث���ات  م���ن   %2  ●

جس���دي و جنيس و عنف قائم عىل االعاقة من 
قب���ل أف���راد العائل���ة أو البيئة المحيط���ة خالل 12 

شهر السابقة للمسح.

م���ن  ش���كل  ألي  تعرض���ن  المبحوث���ات  م���ن   %4  ●

اش���كال العنف الجنيس خالل 12 شهر السابقة 
للمسح.

24% م���ن النس���اء الاليت لديهن أعاق���ات متعددة   ●

تعرض���ن للعنف م���ن قبل أفراد العائل���ة أو البيئة 
المحيطة خالل 12 شهر السابقة للمسح.

أغل���ب العن���ف النف���يس أو الجس���دي أو المرتبط   ●

باإلعاق���ة  يقرتف من قبل أف���راد العائلة وخاصة 
األب بينم���ا معظ���م العنف الجن���يس يقرتف من 
خ���ارج العائل���ة ولك���ن ت���م رص���د ح���االت تعرضن 

للعنف الجنيس من قبل المحارم مثل : 

أم���رأة تم أغتصابها من قب���ل والدها منذ عمر  �
15 سنة.

أمرأت���ان ت���م اغتصابه���ن م���ن قب���ل أخواته���ن  �
الذكور منذ عمر 15 سنة.

2% ت���م هت���ك عرضهن م���ن قبل ولده���ن منذ  �
عمر 15 سنة.

1% ت���م هت���ك عرضهن من قب���ل أخواتهن منذ  �
عمر 15 سنة .

2% تعرضن لهت���ك العرض من قبل زوج االم  �
منذ عمر 15 سنة.

 12 المبحوث���ات تعرض���ن خ���الل  م���ن  ح���وايل %8   ●

ش���هر السابقة للمس���ح ألي ش���كل من أشكال 
التح���رش يف االماك���ن العام���ة  50% منه���ن يف 

الشارع ، 29% منهن يف الميكروباس.

4% م���ن المبحوث���ات تعرض���ن للتح���رش الجنيس   ●

خ���الل 12 ش���هر الس���ابقة للمس���ح يف االماك���ن 
العامة.

4% م���ن المبحوث���ات تعرضن لعنف نفيس خالل   ●

12 شهر السابقة للمسح يف االماكن العامة .

0,5% م���ن المبحوث���ات تعرض���ن لعن���ف جس���دي    ●

خ���الل 12 ش���هر الس���ابقة للمس���ح يف االماك���ن 
العامة .

النس���اء صغريات الس���ن أقل من 20 سنة والنساء   ●

القاطنات  يف المحافظات الحضرية أكر تعرضًا 
للعن���ف يف األماك���ن العامة من النس���اء األكرب 
س���نًا أو النس���اء القاطن���ات يف الوج���ه البحري أو 

الوجه القبيل.

النس���اء الاليت لديهن أعاق���ة بصرية أكر عرضة   ●

للتعرض للعنف يف االماكن العامة عن النساء 
الاليت لديهن أعاقات أخرى .

6%من النساء الاليت لديهن صعوبة شديدة يف   ●

الرؤية ، 9% من الاليت لديهن صعوبة متوسطة 
يف الرؤي���ة تعرضن للعن���ف يف االماكن العامة 

خالل 12 شهر السابقة للمسح.

يف  للعن���ف  تعرض���ن  ال���اليت  النس���اء  م���ن   %66  ●

األماك���ن العامة ل���م يتخذن أي إج���راء لمجابهة 
العنف.
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المالحق

نة   ملحق 1: تخصيص عيِّ

المرحلة األوىل: 

  )1(

حيث:  

)PPS( باستخدام طريقة التوزيع المتناسب مع الحجم  h ص للمحافظة نة الُمخصَّ حجم العيِّ

 n = إجمايل حجم العينة 

عدد النساء المؤهالت يف المحافظة h  يف إطار المعاينة

إجمايل عدد النساء المؤهالت يف كل المحافظات المختارة يف إطار المعاينة

L = عدد المحافظات

  )2(

حيث:  

 
)SR( باستخدام طريقة وطريقة الجذر الرتبيعي  h ص للمحافظة نة الُمخصَّ حجم العيِّ

n = إجمايل حجم العينة

الجذر الرتبيعي لعدد النساء المؤهالت يف المحافظة h  يف إطار المعاينة    

مجموع الجذور الرتبيعية لعدد النساء المؤهالت يف كل المحافظات المختارة من إطار المعاينة

)3(

حيث:  

ص للمحافظة h باستخدام طريقيت التوزيع المتناسب مع الحجم )PPS(  وطريقة  نة الُمخصَّ حجم العيِّ
،)SR( الجذر الرتبيعي
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𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)=𝑛𝑛
𝑚𝑚ℎ

∑ 𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1

,   ℎ = 1,2, …𝐿𝐿 
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ℎ=1  =  
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𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)=𝑛𝑛

�𝑚𝑚ℎ

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1

,   ℎ = 1,2, … 𝐿𝐿 
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n = حجم العينةإجمالي  
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:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  ۲ قالحِ المَ   = 
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∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  
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المرحلة الثانية:

)4(

 

حيث:  

    

h يف المحافظة j ص لإلعاقة نة الُمخصَّ حجم العيِّ

   

h ص للمحافظة نة الُمخصَّ حجم العيِّ

 

h يف المحافظة j عدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة

 

إجمايل عدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقات المستهدفة للدراسة يف المحافظة h يف إطار المعاينة

j = عدد أنواع اإلعاقات المستهدفة للدراسة 

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  ۲ قالحِ المَ   = 

 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

 ۲ قالحِ المَ 
 

n = حجم العينةإجمالي  

�𝑚𝑚ℎ = 

إطار المعاينةفي  h المحافظة فيلعدد النساء المؤهالت التربيعيالجذر   

∑ �𝑚𝑚ℎ
𝐿𝐿
ℎ=1  = 

كل المحافظات المختارة من إطار المعاينةفيمجموع الجذور التربيعية لعدد النساء المؤهالت   

𝑛𝑛ℎ ≈ �𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)+  𝑛𝑛ℎ(𝑃𝑃𝑆𝑆)� 2⁄    

:حيث  

(3) 

𝑛𝑛ℎ=   

،(SR)وطريقة الجذر التربيعي  (PPS)طريقتي التوزيع المتناسب مع الحجم باستخدامhص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 

 المرحلة الثانية:

 

(4) 

 

𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗 = 𝑛𝑛ℎ
𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1

,      𝑗𝑗 = 1,2, … 𝐽𝐽 

:حيث  

   𝑛𝑛ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة في𝑗𝑗ص لإلعاقة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

  𝑛𝑛ℎ  =  

 hص للمحافظة خصَّ نة المُ حجم العيِّ 

 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗  =  

 hالمحافظة فيjعدد النساء المؤهالت ذوات اإلعاقة 

∑ 𝑑𝑑ℎ𝑗𝑗
𝐽𝐽
𝑗𝑗=1  =  

نة المختارة لمسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020 عىل   يعرض الجدول أدناه توزيع العيِّ
المحافظات المختلفة، طبًقا لنوع إعاقة المرأة: 

اإلجمايلنوع اإلعاقةالمحافظة

متعددةبصريةسمعيةحركية

192454618301القاهرة

10826259168اإلسكندرية

50817479بورسعيد

43713669السويس

7412283117دمياط

211306811320الدقهلية

212306724333الشرقية

168294044241القليوبية

139276521252كفر الشيخ

181307011292الغربية

165344611256المنوفية

251357713376البحرية

7813198118اإلسماعيلية

17540456266الجزة

170366310279بين سويف

150436013266الفيوم

1554211012319المنيا

145387310266أسيوط

15355754287سوهاج

13237477223قنا

3413922225570أسوان

3163815833602األقصر

360969414342636000اإلجمايل

 



ملحق 2: جداول مختارة
جدول 1: التوزيع النسيب للنساء ، تبًعا للعمر الحايّل    ومكان اإلقامة، مصر 2020.

اإلجمايلمكان اإلقامة العمر الحايّل للنساء  

وجه قبيلوجه بحريمحافظات حضرية

19-186,04,23,74,1

24-2016,811,410,711,6

29-2510,510,112,011,1

34-3013,614,313,413,8

39-3514,514,113,413,8

44-407,411,310,110,3

49-4510,08,19,59,0

54-508,78,79,18,9

59-557,69,19,59,2

604,98,78,58,2 سنة فأكر

اإلجمايل 

100,0100,0100,0100,0النسبة

552214929155616عدد النساء

جـــدول 2: مقارنـــة بين معدالت ختان اإلناث يف مســـح التكلفة االقتصادية للعنـــف القائم عىل النوع 
االجتماعي لعام 2015، ومسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020، تبًعا للعمر الحايّل للمرأة.

العمر الحايّل 
للنساء  

المشاركات يف مسح العنف ضد المرأة ذات 
اإلعاقة لعام 2020

المشاركات يف مسح التكلفة االقتصادية 
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015

نسبة النساء 
المختونات

نسبة النساء عدد النساء 
المختونات

عدد النساء 

19-1851,323261,8667

24-2055,264975,01641

29-2572,962384,72620

34-3078,577590,72978

39-3583,877392,12962

44-4087,457994,12205

49-4589,250894,52091

54-5090,850093,91795

59-5590,751494,394,3

94,3*6092,446394,3 سنة فأكر*

اإلجمايل 

النسبة

80,0561689,520,000عدد النساء

يش���ر إىل الفئ���ة العمرية )60-64 س���نة( يف مس���ح التكلفة القتصادي���ة للعنف القائم عىل الن���وع الجتماعي 
لعام 2015.
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ضن ألنواع مختلفة من العنف الزوجي  جدول 3: التوزيع النسيب للنساء السابق لهن الزواج ،الاليئ تعرَّ
خالل حياتهن أو خالل االثين عشر شهًرا السابقة عىل إجراء المسح، تبًعا لما إذا كان العنف قد وقع 

من الزوج الحايّل / األخري، أو أي زوج سابق أو كليهما، مصر 2020.

اإلجمايلاليت يرتكبها:نوع العنف

الزوج الحايّل / 
النسبةرفضت اإلجابةكالهماأي زوج سابقاألحدث

عدد النساء 
الاليئ تعّرضن 
للعنف الزوجي

عنف نفيس   

93,24,71,80,4100,01709يف أي وقت من حياتها 

خالل االثين عشر شهًرا 
96,31,51,70,4100,0927السابقة عىل إجراء المسح

عنف بدين

93,05,61,30,0100,01361يف أي وقت من حياتها 

خالل االثين عشر شهًرا 
97,01,61,40,0100,0491السابقة عىل إجراء المسح

عنف جنيس

91,57,60,90,0100,0632يف أي وقت من حياتها 

خالل االثين عشر شهًرا 
98,90,70,40,0100,0279السابقة عىل إجراء المسح

عنف قائم عىل اإلعاقة

90,66,32,80,4100,0944يف أي وقت من حياتها 

خالل االثين عشر شهًرا 
94,82,02,80,5100,0610السابقة عىل إجراء المسح

جدول 4: مقارنة بين انتشـــار العنف النفيس والبدين والجنيس الذي يرتكبه األزواج بين المشـــاِركات 
يف مســـح العنـــف ضـــد المـــرأة ذات اإلعاقة لعام 2020، والمشـــاِركات يف مســـح التكلفـــة االقتصادية 
للعنف القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015، خالل حياة المرأة أو يف االثين عشـــر شـــهًرا الســـابقة 

عىل إجراء المسح.

مسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة أشكال العنف
لعام 2020

مسح التكلفة االقتصادية للعنف 
القائم عىل النوع االجتماعي لعام 2015

يف أي وقت 
مضى

خالل االثين عشر 
شهًرا السابقة عىل 

إجراء المسح

يف أي وقت 
مضى

خالل االثين عشر 
شهًرا السابقة عىل 

إجراء المسح

عنف نفيس 

54,429,542,522,3أي عنف نفيس

51,126,039,720,3اإلهانة واإلحساس بالسوء

التقليل من الشأن أو اإلذالل أمام 
35,818,026,713,6اآلخرين

التخويف والرتهيب المتعمد )عن 
طريق النظر أو الصراخ أو تحطيم 

األشياء(
29,315,615,98,6

التهديد بالكالم بإلحاق األذى بها أو 
13,06,43,92,0بأحد من األشخاص المقربين منها

عنف بدين

43,315,631,811,8أي عنف بدين 

38,012,228,910,5الصفع أو الريم بما قد يؤذي

29,010,420,17,5الدفع بشدة أو بعنف أو شد الشعر

الضرب بقبضة اليد أو بأي شيء آخر 
25,39,014,85,5يمكن أن يؤذي

17,66,57,42,9الركل أو السحب أو الضرب بقسوة

5,11,71,40,7الخنق أو الحرق عن قصد

التهديد باستخدام سكين أو سالح 
ناري أو أي سالح آخر أو القيام بذلك 

فعلًيا
3,61,11,40,8

عنف جنيس

20,18,912,36,5أي عنف جنيس

اإلجبار عىل إقامة عالقة حميمة معه 
14,26,19,84,9رغًما عنها 

إقامة عالقة حميمة خوًفا منه إذا 
15,06,29,14,9رفضت

اإلجبار عىل القيام بأعمال جنسية 
4,11,82,51,2أخرى تحط من شأنها أو تهينها
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17,25,610,04,3عنف بدين وجنيس 

16,35,29,84,2عنف بدين وجنيس ونفيس  

أي شكل من أشكال العنف النفيس 
59,933,045,623,8أو الجنيس أو البدين

314418,100عدد النساء السابق لهن الزواج*

* كان الم���دى العمري  لمس���ح التكلف���ة القتصادية للعنف القائم عىل النوع الجتماع���ي 2015 18-64، و كان  
المدى العمري  لمسح العنف ضد المرأة ذات اإلعاقة لعام 2020 18+.

جدول 5: التوزيع النسيب للنساء ، تبًعا للحالة االجتماعية و العمر الحايّل، مصر 2020.

الحالة االجتماعيةالعمر الحايّل

لم يسبق لها الزواج1أرملةمطلقة/منفصلةمزتوجة حالًيا

12,015,00,045,8أقل من 30

44-3035,940,014,041,0

59-4538,933,649,512,1

+6013,211,436,41,1

اإلجمايل

%100,0100,0100,0100,0

28172201072472عدد النساء

1 تشمل أيًضا عقد القران.
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