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شكر	وعرفان ج

شكر وعرفان

خالــص	 عــن	 للمــرأة	 القــويم	 المجلــس	 ُيعــِرب	
شــكره	وتقديــره	لجميع	الشــركاء	الذين	أســهموا	
يف	إعــداد	ومراجعــة	هــذا	التقريــر.	فلــم	يكن	لهذا	
ل	من	نوعه	أن	يرى	النور	دون	 م	واألوَّ المســح	القيِّ
اه	فريق	العمل	من	الخرباء	 العمل	الدؤوب	الذي	أدَّ

والمنظمات	الدولية	والباحثين.	

خــاص	 بشــكٍل	 موصــوالن	 والتقديــر	 والعرفــان	
لفريــق	عمــل	الجهــاز	المركــزي	للتعبئــة	العامــة	
بــركات،	 خــريت	 اللــواء	 رئاســة	 تحــت	 واإلحصــاء،	
البيانــات	وتقديــم	 المبــذول	يف	جمــع	 للمجهــود	
البحــث	 هــذا	 وإتمــام	 المتواصــل	 التقــي	 الدعــم	

فة.	 بصورة	ُمشرِّ

لــوزارة	 الشــكر	 بخالــص	 المجلــس	 يتوّجــه	 كمــا	
التضامن	االجتماعي	لمساهمتها	بإمدادنا	بعينة	

المسح	من	برنامج	تكافل	وكرامة.

وىف	هذا	السياق،	ُيعِرب	المجلس	القويم	للمرأة	
المتحــدة	 التقديــر	لمنظمــات	األمــم	 عــن	خالــص	
اليت	دعمت	مبادرة	إجراء	المســح،	وبشكل	خاص	
صنــدوق	األمــم	المتحدة	للســكان	وبرنامج	األمم	
المتحــدة	اإلنمــايئ	وهيئــة	األمم	المتحــدة	للمرأة	
وكذلــك	الجهــات	المانحــة	المتمثلــة	يف	ســفارة	

الرنويج	والوكالة	األمريكية	للتنمية	الدولية.

م	بالشــكر	للســادة	الخرباء	الذين	 كما	نوّد	أن	نتقدَّ
شــادية	 الســيدة	 خــاص	 بشــكل	 المســح،	 ــذوا	 نفَّ
عطيــة،	لتحليلهــا	البيانــات	وإعــداد	التقريــر،	فضاًل	
عــن	وضــع	الصياغــة	النهائيــة	لــه،	والرتجمــة	إىل	
كابــش،	 الحميــد	 عبــد	 الدكتــور	 العربيــة،	 اللغــة	
مــه	مــن	توجيهــات	خاصــة	 خبــري	اإلعاقــة،	لمــا	قدَّ
باألشــخاص	ذوي	اإلعاقــة،	والســيدة	وفــاء	ماجد،	

الخبري	اإلحصايئ	والمدير	الفي	للمسح.	

وال	يســعنا	بهــذا	الشــأن	إال	التقــدم	بشــكر	خــاص	
للدكتــورة	هبــة	هجرس،	رئيســة	لجنــة	المرأة	ذات	
للجهــود	 للمــرأة،	 القــويم	 بالمجلــس	 اإلعاقــة	
الممــزة	الــيت	بذلتهــا	يف	مراجعة	التقريــر.	وأيًضا	
المســح	 عمــل	 لفريــق	 االمتنــان	 بخالــص	 نتوجــه	
وأعضاء	اللجنة	االستشارية	الذين	تفانوا	يف	بذل	

الجهد	إلتمامه.	

للجنــة	 أيًضــا	 موصــوالن	 والتقديــر	 الشــكر	
االقتصادية	واالجتماعية	لغرب	آســيا	)اإلسكوا(،	
نــدى	جعفــر،	رئيســة	وحــدة	إحصــاءات	 األســتاذة	
السياسات	والتنسيق	-شعبة	اإلحصاء-	اإلسكوا،	
مديرة	مجموعــة	 العــريب،	 مهرينــاز	 واألســتاذة	
والتنميــة	 الجنســين	 بيــن	 والعدالــة	 الســكان	
دروزة،	 نــدى	 واألســتاذة	 اإلســكوا،	 	– الشــاملة	
رئيســة	قسم	العدالة	بين	الجنسين	-مركز	المرأة-	
اإلسكوا،	واألستاذة	جيال	زيتلر،	مسؤولة	الشؤون	
منه	من	دعم	في	 االجتماعيــة	-	اإلســكوا،	لما	قدَّ

للبحث.

ويطيــب	لنــا	تثميــن	الجهــود	الُمضنيــة	المبذولــة	
مــن	فريــق	الباحثيــن	الذيــن	أجــروا	البحــث،	تقديــًرا	

اللزتامهم	بالعمل	الدؤوب.

أخرًيا،	ُنِعرب	عن	تقديرنا	لجميع	اأُلسر	والمشارِكات	
الــاليئ	أجريــت	معهــّن	المقابــالت،	ممــا	أدى	إىل	
نجــاح	عمليــة	جمــع	البيانــات،	إدراًكا	مّنــا	أنــه	دون	
مشــاركتهن	وتعاونهن،	مــا	كان	باإلمكان	تنفيذ	

هذا	البحث.
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تمهيد

	ظاهــرة	العنــف	ضــد	المــرأة	انتهــاًكا	خطــرًيا	 تعــدُّ
الت	االنتشــار	 لحقــوق	اإلنســان،	ويشــري	آخــر	معــدَّ
عىل	الصعيد	العالمي	إىل	أن	امرأة	واحدة	من	بين	
ضت	 كل	ثــالث	نســاء	يف	جميع	أنحــاء	العالم،	تعرَّ
إمــا	للعنــف	البــدين	وإمــا	الجنــي	وإمــا	كليهمــا،	
ولهــذا	النــوع	مــن	العنــف	عواقــب	ســلبية	عديــدة	
عــىل	الضحايــا،	وربما	يمتــد	تأثــريه	إىل	أبعد	منهّن	

فيشمل	عائالتهّن،	والمجتمع،	والدولة	بأسرها.

وُســوء	 لإيــذاء	 خطــر	 عامــل	 اإلعاقــة	 وُتعتــرب	
تكــون	 الجنــس،	 بنــوع	 ُترَبــط	 وعندمــا	 المعاملــة،	
ُعرضــة	 أكــر	 اإلعاقــة	 ذوات	 والفتيــات	 النســاء	
للعنــف،	كونهّن	نســاء	يف	المقــام	األول،	وذوات	
إعاقة	يف	المقام	الثاين.	وتواجه	النساء	والفتيات	
والصعوبــات	 التحديــات	 مــن	 عديــًدا	 اإلعاقــة	 ذات	
الــيت	تحــول	دون	تمكينهــّن	وتعزيــز	انخراطهــّن	
تقدمهــّن	 أمــام	 عائًقــا	 وتقــف	 المجتمــع	 يف	
ومساهمتهّن	الفاعلة	يف	تحقيق	التنمية،	منها:	
اإلقصــاء	يف	العمــل	وعــدم	الدمــج	يف	المجتمــع	
والحصــول	عىل	الرعايــة	الصحية	والتعليم	أســوًة	
بالجميــع،	ممــا	يحــول	دون	مشــاركتهّن	الفاعلــة	

يف	المجتمع.

القضايــا	 يف	 البحــث	 الضــروري	 مــن	 كان	 لــذا	
المتعلقــة	بهــّن،	والوقــوف	عــىل	حقيقــة	التميــز	
اإلعــالن	 أن	 خاصــة	 كاهلهــن،	 عــىل	 يقــع	 الــذي	
العالمــي	لحقــوق	اإلنســان	والعهديــن	الدولييــن،	
ــد	عدم	التميز،	 وغريهــا	مــن	اإلعالنات	الدولية،	أّكً
حقــوق	 لحمايــة	 الدوليــة	 االتفاقيــة	 وجــاءت	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	لتأكيــد	أهميــة	حقــوق	
هــذه	الفئــة،	خاصــة	أنهــا	مــن	الفئــات	المهمشــة	

واألكر	ُعرضة	للعنف.

وانطالًقا	من	أهداف	المجلس	القويم	للمرأة	يف	
تنميــة	الوعــي	بقضايــا	المــرأة	وغاياتهــا	المتمثلــة	
يف	التوعيــة	بأهميــة	ومحوريــة	أن	تكــون	المــرأة	
شــريًكا	يف	عمليــة	التنميــة	عــىل	قــدم	المســاواة	
مــع	الرجــل،	ونظــًرا	إىل	اآلثــار	الصحيــة	الخطــرية	
ظاهــرة	 تفرضهــا	 الــيت	 التمكينيــة	 غــري	 واآلثــار	

تعــاون	 الســياق،	 المــرأة،	ويف	هــذا	 العنــف	عــىل	
المجلــس	القــويم	للمــرأة	مــع	الجهــاز	المركــزي	
اهتمامهمــا	 مــن	 -بدافــٍع	 واإلحصــاء	 للتعبئــة	
أمــام	 الكافيــة	 اإلحصــاءات	 بتوفــري	 المشــرتك	
صانعي	السياســات	الرامية	إىل	مكافحة	العنف-	
يف	إجــراء	دراســة	وطنيــة	عن	العنف	ضد	النســاء	

والفتيات	ذوات	اإلعاقة.

المنطقــة	 يف	 الفريــدة	 الدراســة	 هــذه	 وُتعتــرب	
العربيــة	رائــدة	ومضيئــة	عىل	حد	ســواء،	إذ	ُيمكن	
غــري	 والمنظمــات	 الحكومييــن	 للمســؤولين	
الحكوميــة	ووكاالت	األمــم	المتحــدة	أن	تفهــم	
بشــكل	أفضل	المشــكالت	اليت	تواجهها	النساء	
والفتيات	ذوات	اإلعاقة،	حىت	يتمكنوا	من	العمل	
القائمــة	 الخدمــات	 وتحســين	 العنــف	 مــن	 	 للحــدِّ

وآليات	اإلبالغ	لضحايا	العنف.

وتهــدف	هــذه	الدراســة	إىل	فهــم	أفضــل	لتجارب	
وأنــواع	وأشــكال	العنــف	الذي	تعاين	منه	النســاء	
والفتيات	ذوات	اإلعاقة،	بما	يف	ذلك	الممارســات	
د	الدراسة	خصائص	 التقليدية	الضارة.	كذلك،	ُتحدِّ
الســيدات	األكــر	ُعرضة	وتأثًرا	بالعنــف،	فضاًل	عن	

تأثري	العنف	يف	المرأة	وأسرتها.

إذ	 مناســب،	 توقيــٍت	 يف	 الدراســة	 هــذه	 وتــأيت	
تتواكــب	مع	مــا	تبذله	مصر	لتعزيز	وحماية	حقوق	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة،	والقضــاء	عــىل	جميــع	
أشــكال	العنــف	ضــد	النســاء	والفتيــات،	يف	ضوء	
دستورها	والزتامها	بتوفري	حياة	خالية	من	العنف	

للنساء.

فالدســتور	يضمن	المســاواة	أمام	القانون،	وينّص	
عــىل	عــدم	التميــز	بســبب	اإلعاقــة،	كما	أنــه	ُيلزم	
مؤسسات	الدولة	بضمان	حقوق	األشخاص	ذوي	
اإلعاقــة	واألقــزام،	وتوفــري	فــرص	العمــل	الالئقــة	
لهــم،	وينــص	عــىل	مســؤولية	الدولــة	عــن	تهيئــة	
المرافق	العامة	والبيئة	المحيطة	بذوي	اإلعاقة،	
السياســية،	 حقوَقهــم	 ممارســتهم	 وتيســري	
ودمجهــم	مــع	غريهم	من	المواطنيــن،	مع	ضمان	

تمهيــــــــد
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والتمثيــل	 االجتماعــي،	 الضمــان	 يف	 حقهــم	
المناسب	بالمجالس	المحلية	والتشريعية.

أمــا	القانون	المصري،	فقد	ضمن	مكاســب	كبرية	
ر	 لذوي	اإلعاقة،	فالقانون	رقم	10	لسنة	2018،	وفَّ
عديــًدا	مــن	االمتيازات	وأشــكال	الرعايــة	والحماية	
المكفولة	لهم،	كما	يضمن	قانون	مجلس	النواب	
اإلعاقــة	 ذوي	 لألشــخاص	 مقاعــد	 	8 تخصيــص	
ضمن	نظام	القوائم،	الزتاًما	بأحكام	المادة	)244(	
من	الدستور.	والقانون	رقم	11	لسنة	2019،	الذي	
يهدف	لتعزيز	وتنمية	وحماية	حقوق	األشــخاص	
ذوي	اإلعاقــة،	والقانــون	رقــم	200	لســنة	2020	
ذوي	 األشــخاص	 دعــم	 »صنــدوق	 إنشــاء	 بشــأن	
اإلعاقة«	برئاسة	رئيس	مجلس	الوزراء،	باإلضافة	
إىل	أن	حقوق	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	منصوص	
عليها	يف	»اســرتاتيجية	التنمية	المستدامة:	رؤية	
مصــر	2030«،	اليت	تضع	تحقيــق	الحماية	للفئات	
ذوو	 األشــخاص	 ذلــك	 يف	 بمــا	 بالرعايــة،	 األوىَل	

اإلعاقة،	ضمن	أهدافها	االجتماعية.

ورغــم	ُمجَمــل	هــذه	اإلنجــازات	فــإن	التحديــات	مــا	
التشــريعات	 تفعيــل	 يتطلــب	 ممــا	 كثــرية،	 زالــت	

لتمكيــن	 المبذولــة	 الجهــود	 لدعــم	 والسياســات	
وتغيــري	 المجتمــع،	 يف	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	

الصورة	النمطية	عنهّن.

ويف	ضوء	الزتام	الجهاز	المركزي	للتعبئة	العامة	
واإلحصــاء،	والمجلس	القويم	للمرأة،	بمكافحة	
الوقائــع	 لكــم	 نقــدم	 أن	 ُيشــّرفنا	 الظاهــرة،	 هــذه	
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	اإلعاقــة،	الــيت	تســاعد	صانعــي	السياســات	
السياســات	 اختيــار	 عــىل	 المعنيــة	 والجهــات	
والحلول	األنسب،	بهدف	مكافحة	هذه	الظاهرة	
لتعزيز	حقوق	النساء	والفتيات	ذوات	اإلعاقة	يف	
مــن	 وتمكينهــّن	 والقطاعــات،	 الربامــج	 مختلــف	
اّتخــاذ	دور	فاعــل	يف	التنميــة	وصنــع	السياســات	
المرتبطة	بحقوقهن،	وصواًل	إىل	مجتمع	مصري	
بالمشــاركة	 ويحتفــي	 األمــام	 إىل	 يدفــع	 آمــن	

الكاملة	للمرأة.

ونسأل	اهلل	التوفيق. 	 			 	

دكتورة/ مايا مرسي

رئيسة المجلس القويم للمرأة

اللواء/ خريت محمد بركات

رئيس الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء
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الفصل األول: المقدمة

الفصل األول: 

المقـدمــــــــــــــــــــة

ُيمّثل	األشخاص	ذوو	اإلعاقة	أكرب	أقّلية	يف	العالم،	إذ	تبلغ	نسبتهم	يف	المتوسط	
15%	مــن	ســكان	العالــم،	كمــا	يعيش	80%	من	هؤالء	الســكان	يف	البلدان	النامية.	
ر	التقريــر	العالمي	عن	 واإلعاقــة	أكــر	شــيوًعا	بين	النســاء	منها	بين	الرجــال،	وُيقدِّ
اإلعاقــة	أن	19%	مــن	النســاء	عالمًيــا	يعانيــن	مــن	اإلعاقــة،	مقارنة	بـ12%	مــن	الرجال	

)منظمة	الصحة	العالمية	ومجموعة	البنك	الدويل،2011(.
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الفصل	األول:	المقدمة

أقّليــة	يف	 أكــرب	 اإلعاقــة	 ذوو	 األشــخاص	 ُيمّثــل	
العالــم،	إذ	تبلــغ	نســبتهم	يف	المتوســط	15%	مــن	
سكان	العالم،	كما	يعيش	80%	من	هؤالء	السكان	
يف	البلــدان	الناميــة.	واإلعاقــة	أكــر	شــيوًعا	بيــن	
ر	التقرير	العالمي	 النســاء	منها	بيــن	الرجال،	وُيقــدِّ
عــن	اإلعاقة	أن	19%	من	النســاء	عالمًيا	يعانين	من	
اإلعاقة،	مقارنة	بـ12%	من	الرجال	)منظمة	الصحة	

العالمية	ومجموعة	البنك	الدويل،2011(.

	كثــري	مــن	األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	ال	يتمّتعــون	
الرعايــة	 عــىل	 الحصــول	 يف	 متســاوية	 بُفــرص	
الصحية	والتعليم	والعمل،	وال	الخدمات	المتصلة	
أنشــطة	 مــن	 اإلقصــاء	 مــن	 ويعانــون	 باإلعاقــة،	
	فــإن	اإلعاقة	قد	تزيد	من	 الحيــاة	اليوميــة،	ومن	ثمَّ
خطــر	الوقــوع	بيــن	براثــن	الفقــر،	بســبب	االفتقــار	
إىل	فــرص	العمــل	والتعليــم،	وانخفــاض	األجــور،	
اإلعاقــة،	 وجــود	 مــع	 المعيشــة	 تكاليــف	 وزيــادة	
وعقــب	دخــول	اتفاقيــة	األمــم	المتحــدة	الخاصــة	
	 بحقوق	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	)UNCRPD(	حّزَ
التنفيــذ،	تزايــد	فهُم	اإلعاقة	عــىل	أنها	قضية	من	
قضايا	حقوق	اإلنسان		)منظمة	الصحة	العالمية	

ومجموعة	البنك	الدويل،2011(.

ذوي	 األشــخاص	 حقــوق	 اتفاقيــة	 وتهــدف	
إىل	 	2006 ديســمرب	 يف	 اعُتِمــَدت	 الــيت	 اإلعاقــة،	
أن	األطــراف	 حمايتهــم	وصــون	كرامتهــم،	كمــا	
يف	االتفاقيــة	مطالبــون	بتعزيــز	وحماية	وكفالة	
تمّتــع	األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	الكامــل	بحقــوق	
اإلنسان	والمساواة	الكاملة	أمام	القانون،	وكانت	
العالميــة	 للحركــة	 الرئيــي	 الحافــز	 االتفاقيــة	
لألعمــال	 ليــس	كأهــداف	 المعاقيــن	 إىل	 للنظــر	
الخرييــة	والعــالج	الطــي	والحمايــة	االجتماعية،	
بــل	كأعضــاء	كامليــن	ومتســاوين	يف	المجتمــع،	

بمقتضى	حقوق	اإلنسان	)االمم	المتحدة	2008(	

هــذه	 مــن	 عشــرة	 السادســة	 المــادة	 ــن	 وتتضمَّ
	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	يف	عدم	 االتفاقية	حقَّ
تعّرضهــم	لجميــع	أشــكال	العنــف	واالســتغالل	
وســوء	المعاملــة،	كمــا	ُيقــّر	إطــار	اتفاقية	األمم	
اإلعاقــة	 ذوي	 األشــخاص	 لحقــوق	 المتحــدة	
مــا	 اإلعاقــة	كثــرًيا	 والفتيــات	ذوات	 النســاء	 بــأن	
ضــن	لمخاطــر	أكــرب،	وبــأن	اإلعاقــة	تضيــف	 يتعرَّ
)المــادة	 والحرمــان	 التميــز	 مــن	 أخــرى	 شــريحة	
وتؤكــد	 اإلعاقــة(،	 ذوات	 النســاء	 السادســة:	
المادة	الخامســة	عشــرة	من	االتفاقية	من	جديد	
الــزتاَم	الدول	األطراف	بحماية	األشــخاص	ذوي	
العنــف	 أشــكال	 لجميــع	 التعــّرض	 مــن	 اإلعاقــة	

واإليــذاء	)األمم	المتحدة،	2008(.

	2030 لعــام	 المســتدامة	 التنميــة	 خطــة	 ــر	 ُتوفِّ
لتوجيــه	 قوًيــا	 إطــاًرا	 عشــر	 الســبعة	 وأهدافهــا	
المجتمعــات	المحّلية	والبلدان	والمجتمع	الدويل	
نحو	تحقيق	التنمية	الشاملة	للمعاقين،	وتتعهد	
ف	عن	الَرْكب،	بما	يف	 بعدم	ترك	أي	شــخص	يتخلَّ
ذلك	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	وغريهم	من	الفئات	
المحرومــة	األخرى،	وقد	اعرتفت	الخطة	باإلعاقة	
كقضية	شــاملة	ينبغي	أخذها	بعين	االعتبار	عند	

تنفيذ	جميع	أهدافها.	

ــن	الخطة	أيًضا	ســبعة	 باإلضافــة	إىل	ذلــك	تتضمَّ
إىل	 صراحــًة	 تشــري	 مؤشــًرا	 عشــر	 وأحــد	 أهــداف	
إمكانيــة	 وتشــمل	 اإلعاقــة،	 ذوي	 األشــخاص	
حصولهم	عىل	التعليم	والعمل،	وتوفري	المدارس	
الــيت	تراعــي	ظروفهم،	وإدماجهــم	يف	المجتمع	
النقــل	 وســائل	 إىل	 الوصــول	 مــن	 وتمكينهــم	
واألماكن	العامة	والمســاحات	الخضراء،	والعمل	
عــىل	بنــاء	قدرات	البلدان	لتصنيف	البيانات	حســب	

اإلعاقة	)األمم	المتحدة،	2019(.
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أحــرزت	مصــر	تقدًمــا	يف	وضــع	اأُلطــر	القانونيــة	
الــيت	تعــرتف	بضــرورة	حمايــة	حقــوق	األشــخاص	
قت	يف	عام	2008	عىل	اتفاقية	 ذوي	اإلعاقة،	وصدَّ
األمــم	المتحــدة	لحقوقهــم،		ممــا	يعــي	الزتامها	
بفحواهــا،	كذلــك	فــإن	مصــر	ملزتمة	بإحــراز	تقدم	

.)SDGs(	المستدامة	التنمية	أهداف	تحقيق	يف

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

81	من	الدستور	المصري	لعام	2014	عىل	ما	ييل:

"تلــزم الدولــة بضمــان حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
صحًيــا واقتصادًيــا واجتماعًيــا وثقافًيــا وترفيهًيــا ورياضًيــا 
وتعليمًيــا، وتوفــر فرص العمل لهم، مع تخصيص نســبة 
منهــا لهــم، وتهيئــة المرافــق العامــة والبيئــة المحيطــة 
بهــم، وممارســتهم جميع الحقوق السياســية، ودمجهم 
مــع غرهــم مــن المواطنيــن، إعمــاًل لمبــادئ المســاواة 

والعدالة وتكافؤ الفرص" 
)دستور	مصر	لعام	2014(.

أخــرى	يف	دســتور	2014	 تتنــاول	ســبع	مــواد	 كمــا	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقة	بشــكل	مباشر،	وتحمي	
حقوقهــم	يف	الحصــول	-كغريهم-	عــىل	الرعاية	
الصحية	والعمل	والتعليم	والمشاركة	السياسية	
واالندماج	االجتماعي	)المواد	53،	54	،55،	80،	181،	
214،	244(،	وثــالث	مــواد	أخــرى	تشــمل	-بشــكل	غري	
مباشــر-	حقوق	األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	)المواد	

.)93	،51	،9

أعلــن	 للمــرأة،	 عاًمــا	 	2017 عــام	 إعــالن	 إطــار	 ويف	
الرئيــس	عبــد	الفتاح	الســيي	اعتبار	اســرتاتيجية	
لألعــوام	 العمــل	 وثيقــة	 	2030 المــرأة	 تمكيــن	
القادمة،	لتفعيل	الخطط	والربامج	والمشروعات	
نــة	يف	هــذه	االســرتاتيجية	الــيت	تتألــف	 المتضمَّ
للمــرأة	 السياســي	 التمكيــن	 محــاور:	 أربعــة	 مــن	
والقيــادة،	التمكيــن	االقتصادي	للمــرأة،	التمكين	
االجتماعــي	للمــرأة،	حمايــة	المــرأة،	ودعــم	الفئات	
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 ذلــك	 يف	 بمــا	 الضعيفــة	
أهــداف	 أحــد	 اإلعاقــة	 ذوي	 األطفــال	 وأمهــات	
المحــور	الثالــث	)التمكين	االجتماعــي	للمرأة(	من	

االسرتاتيجية	)المجلس	القويم	للمرأة،	2017(.

عاًمــا	 	2018 الســيي	 الفتــاح	 عبــد	 الرئيــس	 أعلــن	
لألشــخاص	ذوي	اإلعاقــة،	ويف	فربايــر	2018	أصدر	
الرئيــس	القانــون	رقــم	10	لعــام	2018	بشــأن	حقــوق	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة،	بعــد	تصديــق	مجلــس	
القــويم	للمــرأة	 النــواب	عليــه،	وترجــم	المجلــس	
هــذا	القانــون	إىل	اللغــة	اإلنجلزيــة	يف	عــام	2020،	
ر	هذا	القانون	مجموعة	واسعة	من	الحقوق	 ويوفِّ
اإلعاقــة،	 ذوي	 لألشــخاص	 والحمايــة	 القانونيــة	
	يف	عدم	التميز	 تشمل	-عىل	سبيل	المثال-	الحقَّ
السياســية	 والحقــوق	 والصحــة	 التوظيــف	 يف	
وإعــادة	التأهيــل	والتدريــب	والتعليــم	عــىل	جميــع	
المستويات،		ويتضمن	القانون	أيًضا	أحكاًما	بشأن	
حقــوق	األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	يف	بيئــة	آمنــة	
وحمايــة	قانونيــة،	فتنــّص	الفقــرة	14	مــن	المــادة	4	

من	هذا	القانون	عىل:	

وعــدم  اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص  اآلمنــة  البيئــة  "توفــر 
أو  السياســي  أو  القتصــادي  لالســتغالل  تعريضهــم 
التجــاري أو العنــف أو العتــداء أو التعذيــب أو اإليــذاء أو 
اإلهمــال أو التقصــر أو المعاملــة المهينــة أو التأثر عىل 
أي حــق مــن حقوقهــم، والتحقيــق يف مــا يتعرضــون لــه 
مــن إســاءة. وتلزم الدولة بتوفر األمــن والحماية الالزمة 
الــي تتناســب مــع قدراتهــم، ووضــع اإلجــراءات الكفيلة 
ضــون  بحمايتهــم وتأمينهــم مــن األخطــار الــي قــد يتعرَّ
لهــا يف كافــة الظــروف بمــا يف ذلــك ظــروف األوبئــة 
والكــوارث وغرهــا من الظروف الطارئــة والحالت الي 

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

	2019 لســنة	 	11 رقــم	 القانــون	 ِصيــغ	 	،2019 عــام	 يف	
ذوي	 لألشــخاص	 القــويم	 المجلــس	 إلنشــاء	
	محــل	المجلس	القويم	لشــؤون	 اإلعاقــة،	ليحــلَّ
القــرار	 بمقتضــى	 ســابًقا	 ُأنِشــئ	 الــذي	 اإلعاقــة	
المجلــس	 ويهــدف	 	،2012 لعــام	 	410 رقــم	 الــوزاري	
حمايــة	 إىل	 اإلعاقــة	 ذوي	 لألشــخاص	 القــويم	
وتنميــة	وتعزيــز	حقــوق	األشــخاص	ذوي	اإلعاقة	
وكرامتهم	المتأّصلة	يف	إطار	الدستور.	وتتضمن	
األدوار	الرئيســية	للمجلــس	تعزيــز	أهــداف	إقامــة	
عــىل	 وقائــِم	 العوائــق	 مــن	 خــاٍل	 مجتمــع	شــامل	
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حقوق	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	يف	مصر.	ويقرتح	
مجــال	 يف	 للدولــة	 العامــة	 السياســة	 المجلــس	
إعادة	تأهيل	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	وإدماجهم	
االســرتاتيجية	 الخطــة	 ويضــع	 وتمكينهــم،	
الصحــة	 مجــاالت	 بهــم،	يف	 للنهــوض	 القوميــة	
والعمــل	والتعليــم،	إلــخ،	ومتابعــة	تنفيذهــا،	وحّل	
أن	 أيًضــا	 وينبغــي	 تواجههــا،	 الــيت	 المشــكالت	
ــق	مــع	جميع	الوزارات	والجهــات	المعنية	يف	 ينسِّ
البلــد	لتنفيــذ	أحــكام	اتفاقيــة	حقوق	األشــخاص	
ذوي	اإلعاقــة،	وإعــداد	تقاريــر	ســنوية	عــن	النتائــج	
ومجلــس	 والربلمــان	 الرئيــس	 إىل	 ســتقدم	 الــيت	
الــوزراء،	وُيعــِرب	عــن	رأيــه	يف	مشــاريع	القوانيــن	

والقرارات	المتعلقة	باإلعاقة.	

غــري	 والمنظمــات	 المصريــة	 الحكومــة	 بذلــت	
الحكوميــة	والمنظمــات	الدوليــة	جهــوًدا	كبــرية	
للتصــدي	للعنــف	ضــد	النســاء	والفتيــات	بشــكل	
عام،	والزتمت	مصر	باالتفاقيات	الدولية	واإلعالن	
العالمــي	لمناهضــة	مختلــف	أشــكال	العنف	ضد	
المــرأة،	مثــل	اتفاقية	القضاء	عىل	جميع	أشــكال	
ومنهــاج	 وإعــالن	 )ســيداو(،	 المــرأة	 ضــد	 التميــز	
ــت	مصــر	إصالحــات	قانونية	 عمــل	بكيــن.	كمــا	تبنَّ
لمناهضة	العنف	ضد	النساء	والفتيات.	ففي	هذا	
الصدد	تنص	المادة	11	من	الدســتور	المصري	لعام	

2014	عىل	ما	يىل:

 " تلــزم الدولــة بحمايــة المــرأة ضــد كل أشــكال العنــف، 
وتكفــل تمكيــن المــرأة من التوفيــق بين واجبات األســرة 
ومتطلبــات العمــل. كمــا تلــزم بتوفــر الرعايــة والحمايــة 
لألمومــة والطفولــة والمرأة المعيلة والمســنة والنســاء 

األشد احتياًجا" 
)دستور	مصر	لعام	2014(.

العقوبــات	 قانــون	 مصــر	 لــت	 عدَّ 	،2014 عــام	 يف	
الجنــي	 التحــرش	 مكافحــة	 قانــون	 ليشــمل	
الجديــد	)الجريــدة	الرســمية	المصريــة،	يونيــه	2014(	
ثــم	تــم	تشــديد	العقوبــة	بالقانــون	رقــم	141	لســنة	
بتاريــخ	 الرســمية	 الجريــدة	 يف	 المنشــور	 	2021
2021/8/15.	ويف	عــام	2016	عّدلــت	القانــون	رقــم	126	
لســنة	2008	الذي	ُيجّرم	تشويه	األعضاء	التناسلية	

لإنــاث	)ختــان	اإلنــاث(،	ليشــمل	عقوبــات	قانونيــة	
أكــر	صرامــة	عــىل	الُمدانيــن	بتنفيــذ	هــذا	اإلجــراء	
وأخــريًا	تم	تشــديد	العقوبات	وتمديــد	مدة	الدعوى	
القضائيــة	إىل	10	ســنوات	بالقانــون	رقــم	10	لســنة	
2021	)نشر	يف	الجريدة	الرسمية	بتاريخ	2021/4/28(.	

وتمّثل	حماية	المرأة	يف	المجال	العام،	من	خالل	
الجنــي،	 التحــرش	 مــن	 والحــّد	 اآلمــن	 التنقــل	
العنــف	 أشــكال	 جميــع	 عــىل	 القضــاء	 وكذلــك	
الممارســات	 ومكافحــة	 األســرة،	 داخــل	 ضدهــا	
التقليديــة	الضارة	بها،	األهداف	الرئيســية	لمحور	
"الحمايــة"	يف	االســرتاتيجية	الوطنيــة	لتمكيــن	

المرأة	)المجلس	القويم	للمرأة،	2017(.

االســرتاتيجية	 للمــرأة	 القــويم	 المجلــس	 وضــع	
الوطنيــة	لمكافحــة	العنــف	ضــد	المــرأة	2015-2020	
الحكوميــة	 الــوزارات	 مــن	 العديــد	 مــع	 بالتشــاور	
وتركــز	 المــدين.	 المجتمــع	 منظمــات	 مــن	 وعــدد	
هــى	 أساســية	 ركائــز	 أربــع	 عــىل	 االســرتاتيجية	
واإلجــراءات	 	، والتدخــل	 	، والحمايــة	 	، الوقايــة	 	:

القانونية	)المجلس	القويم	للمرأة	،	2015(

القــويم	للمــرأة،	بالشــراكة	مــع	 ــذ	المجلــس	 ونفَّ
واإلحصــاء	 العامــة	 للتعبئــة	 المركــزي	 الجهــاز	
)CAPMAS(،	وبدعــٍم	مــن	صندوق	األمــم	المتحدة	
َل	مســح	قــويم	 للســكان	)UNFPA(	عــام	2015،	أوَّ
عــن	"التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	
الــذي	 	)ECGBVS( االجتماعــي	يف	مصــر"	 النــوع	
قدم	تقييًما	وافًيا	لمختلف	أشكال	حوادث	العنف	
ضــد	النســاء	والفتيات،	باإلضافة	إىل	الممارســات	
التقليديــة	الضــارة	ضدهّن،	كما	قّيم	المســح	أيًضا	
خصائــص	النســاء	األكــر	تعرًضــا	للعنــف	واألكر	
تأثًرا	به،	فضاًل	عن	تأثري	العنف	يف	المرأة	وأسرتها	
والتكاليــف	االقتصاديــة	الناجمــة	عنــه،	ومع	ذلك	
لــم	ُيجر	أي	مســح	يف	مصــر	ويف	كثري	من	البلدان	
أشــكال	 مختلــف	 ووقــوع	 انتشــار	 مــدى	 لتحديــد	
ض	لها	النســاء	والفتيات	ذوات	 العنــف	الــيت	تتعــرَّ

اإلعاقة.
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ُيعّد	وجود	البيانات	الدقيقة	شرًطا	أساسًيا	لفهم	
طبيعــة	هــذه	الظاهــرة	ومدى	انتشــارها،	لصياغة	
سياســات	عامــة	وتدّخالت	أكــر	فاعلية	لمناهضة	
ال،	 العنــف	ضــد	النســاء	ذوات	اإلعاقة	بشــكل	فعَّ
ضــد	 العنــف	 لقضيــة	 الباحثيــن	 انتبــاه	 فغيــاب	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	ُيســهم	يف	حجــب	الرؤيــة	
عــن	إيذائهــن.	فاإلقصــاء	والعنف	ضد	هــذه	الفئة	
يف	أي	بلــد	لــه	عواقب	مالية	واجتماعية	كبرية،	إذ	
يكــون	عائًقــا	أمــام	التنميــة	االقتصاديــة	كما	يحّد	
مــن	الديمقراطية	ويقــّوض	المجتمعات	)الوكالة	

األمريكية	للتنمية	الدولية،	2019(.	

ــذ	المجلس	القويم	للمرأة،	 مــن	هذا	المنطلق،	نفَّ
بالشــراكة	مــع	الجهــاز	المركــزي	للتعبئــة	العامة	
واإلحصــاء،	وبدعــٍم	مــن	منظمات	األمــم	المتحدة	
)برنامج	األمم	المتحدة	اإلنمايئ،	وصندوق	األمم	
المتحدة	للســكان،	وهيئة	األمم	المتحدة	للمرأة(	
لعــام	 اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســَح	
ونشــر	 وتحليــل	 جمــع	 بهــدف	 	،)VAWWDS( 	2020
معلومــات	وافيــة	تتعّلــق	بالعنــف	الــذي	تتعــّرض	
ــر	هــذه	 النســاء	والفتيــات	ذوات	اإلعاقــة.	توفِّ لــه	
المعلومــات	لصانعــي	السياســات	والمخططيــن	
البيانــات	القائمــة	عــىل	األدلــة،	ممــا	يســهم	يف	
الة	اليت	تهدف	إىل	 تصميــم	وتنفيذ	الربامــج	الفعَّ
معالجة	أو	منع	العنف	ضد	النســاء	ذوات	اإلعاقة	

بشكل	صحيح.

2	-	1	نظرة	عامة	عىل		العنف	
								ضد	النساء	ذوات	اإلعاقة

العنف	ضد	المرأة	أحد	األشكال	الرئيسية	للتميز	
عــىل	 وينتشــر	 االجتماعــي،	 النــوع	 عــىل	 القائــم	
نطاق	واســع	يف	جميع	البلدان،	سواًء	ذات	الدخل	
المنخفــض	أو	المتوســط	أو	المرتفــع.	ويشــري	آخــر	
ه	 الت	االنتشــار	عىل	الصعيــد	العالمي	إىل	أنَّ معدَّ

مــن	بيــن	كل	ثــالث	نســاء	يف	جميع	أنحــاء	العالم	
ضــت	واحدة	)بنســبة	35%(	إمــا	للعنف	البدين	 تعرَّ
وإمــا	الجنــي،	أو	لكليهمــا	مًعــا	عــىل	يــد	شــريك	
حميــم)1(		أو	عــىل	يد	شــخص	آخــر	)منظمة	الصحة	

العالمية،	2016(.

	ظاهــرة	العنف	ضد	النســاء	انتهــاًكا	خطرًيا	 وتعــدُّ
لحقــوق	اإلنســان،	ولهــا	عواقــب	بدنيــة	وجنســية	
ونفســية	عديــدة،	منهــا	مــا	يصيــب	الضحيــة	عــىل	
الفور،	ومنها	ما	يدوم	أثره	عىل	األمد	الطويل.	وال	
فها	ذلــك	العنف	 تقتصــر	اآلثار	الســلبية	الــيت	ُيخلِّ
تمتــّد	لألســرة	 وإنمــا	 النســاء،	 مــن	 عــىل	ضحايــاه	

والمجتمع	والدولة	بشكل	عام.

"ربمــا يكــون العنــف ضــد النســاء أكــر انتهــاكات حقوق 
اإلنســان إثــارة للخــزي، وفــوق ذلــك، هــو النتهــاك الكر 
انتشــاًرا، إذ ل يعــرف حــدوًدا جغرافيــة أو ثقافيــة أو مادية، 
وما دام العنف ضد النســاء مســتمًرا، فلن يكون بوســعنا 
ًما حقيقًيا نحو المساواة والتنمية  ق تقدُّ نا نحقِّ عي أنَّ أن ندَّ

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

ضــات	ألشــكال	 النســاء	معَرّ أن	جميــع	 يف	حيــن	
مختلفــة	مــن	العنــف،	فــإن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
أكــر	ُعرضــة	لخطــر	العنــف	وأقــل	قابليــة	لــإدالء	
لحقــوق	 المتحــدة	 األمــم	 لجنــة	 أقــَرت	 فقــد	 بــه،	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	)المــادة	6(	بــأن	النســاء	
ضن	لخطر	 والفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	غالًبــا	مــا	يتعرَّ
مــن	 أخــرى	 شــريحة	 ُتضيــف	 اإلعاقــة	 وأن	 أكــرب،	
حقــوق	 لجنــة	 دت	 شــدَّ كمــا	 والحرمــان.	 التميــز	
األشــخاص	ذوي	اإلعاقة،	يف	جلســتها	التاســعة	
المنعقــدة	يف	17	مــن	أبريــل	2013،	عــىل	أن	العنــف	
ضــد	النســاء	والفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	يكــون	أكر	
عــىل	 الواقــع	 العنــف	 مــن	 مــرات	 بأربــع	 خطــورة	
الســكان	بصفــة	عامــة،	وأوضحــت	أن	هــذه	الفئــة	
بالــذات	تعاين	من	"كارثة	إنســانية	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

الفصل	األول:	المقدمـــــــة 6

الفصل	األول:	المقدمة



النســاء	ذوات	 الســابقة	أن	 ــدت	األدبيــات	 كمــا	أكَّ
اإلعاقــة	أكــر	عرضــة	مــن	الرجــال	ذوي	اإلعاقــة	
وكذلــك	النســاء	غــري	المعاقــات	لخطــر	التعــّرض	
للعنــف	وإســاءة	المعاملــة	)عــىل	ســبيل	المثــال:	
	;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
عــالوة	 	.)2019 	,American	Development	Bank
ــح	أن	النســاء	ذوات	اإلعاقة	 عــىل	ذلــك،	مــن	المرجَّ
	Marini	 and( د	 المتعــدِّ للعنــف	 تعرًضــا	 أكــر	
Stebniki	2012(،	وأكــر	تعرًضا	للعنف	لمدة	أطول	
	Nosek( أشــد	 عنــف	 ولحــّدة	 	)2001 	,Nosek	et	al(
al	,.et	;2001	Brownridge,	2006(	مــن	النســاء	غــري	
أقــل	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 أن	 كمــا	 المعاقــات،	
ُيبلغــن	 أن	 اإلعاقــة	 ذوي	 الرجــال	 مــن	 احتمــااًل	
	،)2009 	,Perreault( للعنــف	 عــن	كونهــن	ضحايــا	
والنســاء	والفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	الذهنية	بصفة	
خاصــة	أكــر	ُعرضــة	للعنــف،	بما	يف	ذلــك	العنف	

الجني	)بنك	التنمية	األمريكي،	2019(.

يف	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 ضــد	 العنــف	 يحــدث	
المقــام	األول	نتيجــة	المواقــف	تجــاه	المــرأة	يف	
الناجــم	 بالضعــف	 مقرونــًة	 الذكــوري،	 المجتمــع	
مــن	الظــروف	الــيت	تنتج	عــن	اإلعاقة	نفســها.	إن	
العنف	ضد	النســاء	والفتيــات	ذوات	اإلعاقة	ليس	
مجــرد	مجموعــة	فرعيــة	مــن	العنــف	القائــم	عــىل	
النــوع	االجتماعــي،	بل	هــو	فئة	متعــددة	الجوانب	
تتعامــل	مع	العنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
واإلعاقــة،	ويــؤّدي	اجتمــاع	هذيــن	العامليــن	إىل	
شــديد	 لعنــف	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 تعــّرض	

)الشبكة	الدولية	للنساء	ذوات	اإلعاقة،	2010(.

أن	 مصــر	 يف	 الســابقة	 األدبيــات	 أوضحــت	 وقــد	 	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	يتعّرضــن	لعوامل	متعددة	
تزيد	من	التميز	ضدهن،	نتيجة	نوعهن	االجتماعي	
وإعاقتهــن،	ممــا	يضعهــّن	كآخــر	مجموعــة	ُتؤخذ	
بعيــن	االعتبــار	بيــن	جميــع	البشــر.	فعــىل	ســبيل	

المثــال	هــّن	آخــر	مــن	تتــاح	لهــن	فرصــة	مفتوحــة	
للتعليــم	إذا	فكــرت	ُأســرهّن	يف	تعليمهــن،	ومــن	
	ال	تتاح	لهن	ســبل	الوصول	إىل	الوســائل	اليت	 ثمَّ
االقتصــادي	 وضعهــن	 تحســين	 مــن	 تمكنهــّن	
واالجتماعــي	)عىل	ســبيل	المثال	هجــرس،	1998،	
هجــرس،	2004(،	ويمكــن	أن	تســهم	هــذه	العوامل	

يف	زيادة	تعّرض	النساء	ذوات	اإلعاقة	للعنف.

ض	النســاء	ذوات	اإلعاقة	لمجموعة	واســعة	 تتعرَّ
جــًدا	مــن	أنــواع	العنــف،	وُيبلغــن	عــن	نفــس	أنــواع	
المعاقــات،	 غــري	 النســاء	 بهــا	 تفيــد	 الــيت	 العنــف	
ضــن	أيًضا	ألشــكال	أخرى	مــن	العنف	 ولكــن	يتعرَّ
تتعّلــق	تحديــًدا	بالمعاقيــن،	تحــدث	يف	مجموعــة	
مــن	 أكــرب	 عــدد	 وُينّفذهــا	 األماكــن	 مــن	 واســعة	
الُجناة.	تشــمل	هذه	األشــكال	عىل	سبيل	المثال	
اإلهمــال	)حرمــان	المرأة	ذات	اإلعاقــة	من	الرعاية	
األدويــة	 أو	 الشــراب	 أو	 الطعــام	 أو	 الشــخصية	
المســاعدة	 األجهــزة	 مــن	 الحرمــان	 أو	 الكافيــة(،	
)عــىل	ســبيل	المثــال،	حجــب	الكرســي	المتحــرك	
أو	العصــا	أو	جهــاز	التنفــس	أو	منــع	إعــادة	شــحن	
بطاريــة	الكراســي	المتحركــة	الكهربائية(،	تدمري	
اإلســاءة	 الخصوصيــة،	 انتهــاك	 الممتلــكات،	
الشــعور	 زيــادة	 باإلعاقــة،	 واالســتهزاء	 اللفظيــة	
العزلــة	 المــايل،	 االســتغالل	 والتبعيــة،	 بالعجــز	
القســرية	أو	الجربيــة	واالختباء	يف	مزنل	األســرة،	
المؤسســات،	 يف	 واإلجبــاري	 القســري	 اإليــداع	
الزنيــالت	/	المقيمــات	يف	المؤسســات	 اغتصــاب	
مــن	الموظفيــن،	التحكم	يف	رغباتهــّن	اإلنجابية	

وقمعها.

	;2006 	,Brownridge المثــال	 ســبيل	 )عــىل	 	
	;2012 	,Marini	 and	 Stebniki 	;2010 	,INWWWDs
	,.Dunkle	 et.al 	;2015 	,Breiding,	 and	 Armour

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

يتشــاركن	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 أن	 حيــن	 يف	
العوائــق	الــيت	تواجههــا	أي	امــرأة	أخــرى	للهروب	
الســابقة	 األدبيــات	 فــإن	 إنهائــه،	 أو	 العنــف	 مــن	
النســاء	 يف	 تحديــًدا	 تؤثــر	 أخــرى	 عوائــق	 دت	 حــدَّ
ذوات	اإلعاقة،	وتشــمل	عىل	ســبيل	المثال،	زيادة	
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الرعايــة،	 الجــاين	للحصــول	عــىل	 االعتمــاد	عــىل	
االفتقــار	إىل	الدعــم	االجتماعــي	ممــن	يقومــون	
عــىل	رعايتهــّن،	العزلــة	االجتماعيــة	الــيت	تعيش	
فيهــا	كثريات	منهــّن،	عوائق	التواصل	اليت	تعوق	
المصداقيــة،	 إىل	 وتفتقــر	 العنــف	 عــن	 اإلبــالغ	
كونهــّن	 المؤسســات،	 يف	 اإليــداع	 مــن	 الخــوف	
أنفســهن،	 عــن	 الدفــاع	 عــىل	 جســدًيا	 قــدرة	 أقــل	
صعوبة	االتصال	بالجهات	المعنّية	للتدخل،	عدم	
الحصــول	عــىل	معلومــات	عــن	الخدمــات	المتاحة	
لهــّن	والصعوبــات	الــيت	تواجههــن	يف	الوصــول	

إىل	وسائل	المواصالت.

	,Lightfoot	and	Williams	المثــال )عــىل	ســبيل	
Inter- 	;2010 	,INWWDs 	;2009 	,Nixon 	;2009
عــالوة	 	.)2019 	,American	Development	Bank
عــىل	ذلــك	مــن	المرجــح	أن	تشــّكك	جهــات	إنفــاذ	
مصداقيــة	 يف	 القانونيــة	 والجهــات	 القانــون	
الــيت	يقدمهــا	ذوو	اإلعاقــات	النفســية	 الروايــات	
تواصــاًل	 ــب	 تتطلَّ الــيت	 اإلعاقــات	 أو	 الذهنيــة	 أو	
مســاعًدا	أو	ترتيبــات	تيســريية	يف	التواصــل	)بنــك	
العوامــل	 ــر	هــذه	 التنميــة	األمريكــي،	2019(.	تفسِّ
مــدى	الصعوبــة	الكبــرية	الــيت	تواجههــا	النســاء	
عــىل	 الحصــول	 يف	 اإلعاقــة	 ذوات	 والفتيــات	
الدعــم	والمســاعدة	عندمــا	يقعــن	ضحايــا	للعنــف	

.)2009	,Lightfoot	and	Williams(

3	-	1		أهــــــــــداف	وتنظيم	الدراســــــــــــة

استندت	هذه	الدراسة	إىل	مسح	مجتمعي	يهدف	
طبيعــة	 بخصــوص	 موثوقــة	 بيانــات	 توفــري	 إىل	
ذوات	 والفتيــات	 النســاء	 ضــد	 العنــف	 وأشــكال	
ر	هذا	المسح	 اإلعاقة	ومواطن	ضعفهّن،	كما	يوفِّ
أيًضــا	معلومــات	عــن	القضايــا	المتعلقــة	بحقــوق	
القــرارات	 اّتخــاذ	 يف	 دورهــا	 بخصــوص	 المــرأة،	
وصحتهــا	 العامــة	 للصحــة	 برعايتهــا	 الخاصــة	
اإلنجابية،	والوصول	إىل	الخدمات	المختلفة،	إذ	إن	
منع	هذه	الحقوق	يضيف	شــريحة	من	التميز	ضد	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة،	ويقّيــم	هــذا	المســح	وضــع	
الممارسات	التقليدية	الضارة	ضد	النساء	والفتيات	

ذوات	اإلعاقــة،	إذ	إنهــا	تمّثــل	انتهــاًكا	لحقوقهــّن	
	يهدف	مسح	العنف	ضد	المرأة	 اإلنسانية،	ومن	ثمَّ

ذات	اإلعاقة	إىل	قياس	ما	ييل:

بالرعايــة	 الخاصــة	 القــرارات	 اتخــاذ	 ســلطة	  ●
للصحة	العامة	والصحة	اإلنجابية	للمرأة.

وصــول	المــرأة	إىل	الخدمات	والمســاعدة	عىل	  ●
تلبيــة	االحتياجــات	األساســية	للحيــاة	اليومية	

والصعوبات	اليت	تواجهها.	

بالفتيــات	 الضــارة	 التقليديــة	 الممارســات	  ●
والنساء. 

المختلفــة	 وأشــكاله	 بأنواعــه	 العنــف	 انتشــار	  ●
مــن	الجنــاة	المختلفيــن	يف	األماكــن	الخاصة	

والعامة	وعواقبه	والتصدي	له.	

النساء	األكر	تعرًضا	للعنف.  ●

ن	 باإلضافــة	إىل	هــذا	الفصــل	التمهيــدي،	تتضمَّ
الدراسة	الفصول	التسعة	التالية:

الفصل	الثاين:	إجراءات	تنفيذ	المسح.  ●

الفصــل	الثالــث:	خصائص	النســاء	المشــاركات	  ●
يف	الدراسة.

خاذ	القــرارات	الخاصة	 الفصل	الرابع:	ســلطة	اتِّ  ●
بالرعاية	للصحة	العامة	والصحة	اإلنجابية.

الخدمــات	 إىل	 الوصــول	 الخامــس:	 الفصــل	  ●
والمســاعدة		مــن	اآلخرين	يف	تلبيــة	احتياجات	
يــات	التعامل	 الحيــاة	اليومية	األساســية،	وتحدِّ

مع	اآلخرين	أو	التنقل	خارج	المزنل.

التقليديــة	 الممارســات	 الســادس:	 الفصــل	  ●
الضارة.	

بعنــف	 المرتبطــة	 العوامــل	 الســابع:	 الفصــل	  ●
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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يتنــاول	هــذا	الفصــل	وصــَف	األنشــطة	التحضريية	والشــرح	التفصيــيل	إلجراءات	
تنفيذ	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020.
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2	-	1		األنشطة	التحضريية	للمسح	

اشــتملت	المرحلــة	التحضريية	لمســح	العنف	ضد	
عــىل	 	2020 لعــام	 مصــر	 يف	 اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	

األنشطة	اآلتية:	

اســتهالل	التعاون	يف	شــهر	ســبتمرب	2018	بين	  ●
المجلــس	القــويم	للمــرأة	والجهــاز	المركــزي	
للتعبئــة	العامة	واإلحصــاء،	بدعٍم	من	صندوق	
وهيئــة	 	)UNFPA( للســكان	 المّتحــدة	 األمــم	
األمم	المتحدة	للمرأة	)WOMEN	UN(	وبرنامج	
لتنفيــذ	 	)UNDP( اإلنمــايئ	 المتحــدة	 األمــم	
المجلــس	 أن	 إىل	 اإلشــارة	 وتجــدر	 المســح.	
القــويم	للمــرأة	قــد	أنشــأ	لجنــة	للنســاء	ذوات	
اإلعاقــة	منــذ	عــام	2016	لمعرفــة	احتياجاتهــّن	
وتمكينهّن	بشكل	صحيح	وتحسين	حالتهن.	
بعــض	 عــن	 الكشــف	 مــن	 جــزٌء	 البحــث	 وهــذا	
ض	فيهــا	هؤالء	النســاء	 المجــاالت	الــيت	تتعــرَّ
نتائجــه	 خــالل	 مــن	 يمكــن	 	 ثــمَّ ومــن	 للعنــف،	

تحديد	أفضل	السبل	لحمايتهّن	ودعمهّن.

للمســح،	 وطنيــة	 استشــارية	 لجنــة	 تشــكيل	  ●
المتحــدة	 األمــم	 صنــدوق	 مــن	 خــرباء	 ــت	 ضمَّ
للمــرأة	 المتحــدة	 األمــم	 وهيئــة	 للســكان	
وبرنامــج	األمــم	المتحــدة	اإلنمــايئ	والمجلس	
للتعبئــة	 المركــزي	 والجهــاز	 للمــرأة	 القــويم	
العامــة	واإلحصاء،	وخرباء	يف	اإلعاقة	والنوع	
االجتماعــي	والبحــوث،	لتقديــم	الدعــم	الفــي	

يف	أثناء	مراحل	تنفيذ	المسح.

مجــال	 يف	 الدوليــة	 بالخــربة	 االســتعانة	  ●
ذات	 المــرأة	 ضــد	 بالعنــف	 المعنيــة	 البحــوث	
اإلعاقــة،	لتصميــم	منهجيــة	المســح	وأدواتها	
)ُعِقــد	اجتماعــان	فنييــان	مــع	خرباء	مــن	اللجنة	
اإلحصائيــة	ولجنــة	المــرأة	بمنظمــة	االســكوا	
لمناقشــة	 االستشــارية،	 الوطنيــة	 واللجنــة	

منهجية	الدراسة(. 

والهيئــات	 الــوزارات	 مــع	 مشــاورات	 إجــراء	  ●
المعنيــة	)عــىل	ســبيل	المثــال	لتحديــد	العينــة	
المســتخدمة	وأنــواع	اإلعاقــة،	إلــخ(،	مثل	وزارة	
الصحة	والسكان	ووزارة	التضامن	االجتماعي	

والمجلس	القويم	لألشخاص	ذوي	اإلعاقة.

تصميم	واختيار	العينة.  ●

تصميم	االستبيان.  ●

االســتبيان	 وصياغــة	 الَقبــيل	 االختبــار	 تنفيــذ	  ●
يف	شــكله	النهــايئ،	بنــاء	عــىل	نتائــج	التجربة	

القبلية.

توقيع	بروتوكول	تعاون	بين	المجلس	القويم	  ●
الصــّم	 المصريــة	لحقــوق	 للمــرأة	والمؤسســة	
ُمرتجمــات	 لتوفــري	 اإلشــارة،	 لغــة	 ومرتجمــي	
مقابــالت	 إلجــراء	 اإلشــارة،	 للغــة	 محرتفــات	
مــع	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية،	لضمــان	

خصوصية	المقابلة.

تدريب	فرق	العمل	الميداين.  ●

2-2	شرح	تفصييل	إلجراءات	
							تنفيذ	المسح

2-2-1	تصميم	العينة	واختيار	أفرادها

رغــم	جمــع	بيانــات	عــن	األشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	
يف	التعداد	العام	للســكان	والمنشــآت	لعام	2017	
يف	مصــر،	كان	مــن	الصعــب	اختيار	عينــة	من	هذا	
ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 إلجــراء	 التعــداد	
اإلعاقــة	عــام	2020،	لتعــارض	ذلــك	مــع	أخالقيــات	
البحــوث،	إذ	يجب	الحصول	عىل	موافقة	ُمســبقة	
وقــت	إجــراء	التعــداد	مــن	الســكان	المســتهدفين	
لــم	 مــا	 وهــو	 وقــت	الحــق،	 الزيــارة	يف	 لمعــاودة	
يحــدث،	ولــم	يكــن	من	الممكــن	أيًضا	إجراء	مســح	
التشــتت	 بســبب	 القــويم،	 المســتوى	 ُيمّثــل	
)الُمعاقــات(،	 المســتهَدفين	 الجغــرايف	للســكان	

والذي	ستكون	تكلفته	باهظًة	جًدا	.

النســاء	 أن	 الســابقة	 الدراســات	 أوضحــت	 كمــا	
لشــرائح	 ضــن	 يتعرَّ اإلعاقــة	 ذوات	 والفتيــات	
ضن	للعالقة	 متعــددة	مــن	التميز،	فغالًبا	مــا	يتعرَّ
المتشــابكة	بين	النوع	االجتماعي	واإلعاقة	اليت	
ينتــج	عنهــا	هــذا	التميــز	الُمتّعــدد	)هجــرس،	1994	
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وهجــرس،	2004(.	يتفاقم	هذا	التفاوت	بين	النســاء	
والفتيات	ذوات	اإلعاقة	الاليت	ينتمين	إىل	الفئات	
المهمشــة	)الوكالــة	األمريكية	للتنميــة	الدولية،	
ضــد	 العنــف	 مســح	 عينــة	 اختــريت	 ولذلــك	 	،)2019
المرأة	ذات	اإلعاقة	عام	2020	من	النســاء	الفقريات	
ذوات	اإلعاقــة	الــاليت	يحصلن	عــىل	دعم	الضمان	

االجتماعي	من	برنامج	كرامة)1(.

اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 شــمل	
لعــام	2020	النســاء	الفقــريات	البالغــات	مــن	العمــر	
18	عاًمــا	فأكــر،	الاليت	يعانين	مــن	إعاقات	حركية	
أو	ســمعية	أو	بصريــة	أو	متعــددة،	والمســتفيدات	
مــن	برنامج	كرامــة	)الحاصالت	عىل	دعم	الضمان	
االجتماعي(.	اســُتبِعدت	النســاء	المعاقات	نفسًيا	
وذهنًيــا	ونمائًيــا	بســبب	صعوبــة	التواصل	معهن،	
إجــراء	 أثنــاء	 يف	 وســيط	 تدخــل	 إىل	 والحاجــة	

المقابلة.	

ى	المســح	جميــع	المحافظات	باســتثناء	 وقــد	غطَّ
محافظــات	الحــدود)2(	نظــًرا	إىل	الصغــر	المتناهي	
ل	ســكانها	نحــو	1%	مــن	 ألعــداد	ســكانها	)ُيشــكِّ
إجمــايل	ســكان	مصــر(	والنخفــاض	عــدد	النســاء	
المؤهــالت		بهــا،	وعــىل	ذلــك	تمّثــل	المحافظــات	
المختــارة	األقاليم	الثالثــة:	المحافظات	الحضرية	

وإقليم	الوجه	البحري	وإقليم	الوجه	القبيل	)3(.

ُصّممــت	عينــة	المســح	لُتعطــي	بشــكل	رئيــي	
تقديرات	ممثلة	عن	انتشــار	أنواع	وأشــكال	العنف	
يف	 األفــراد	 مختلــف	 يرتكبهــا	 الــيت	 المختلفــة	
ذوات	 النســاء	 ضــد	 والعامــة	 الخاصــة	 األماكــن	
اإلعاقــة	الــاليت	يبلغــن	من	العمر	18	عاًمــا	أو	أكر،	

والمســتفيدات	مــن	برنامــج	كرامــة،	والتعرف	إىل	
الفئــات	األكــر	تعرًضــا	لهــذا	العنــف،	لذلــك	تجــدر	
لــة	 ُممثِّ غــري	 المســح	 هــذا	 عينــة	 أن	 إىل	 اإلشــارة	
لة	لمجتمع	معين. للصعيد	القويم،	أي	إنها	ُممثِّ

اختريت	عّينة	المسح	من	إطار	المعاينة	)4(	اعتماًدا	
عــىل	قاعــدة	بيانــات	برنامــج	كرامــة	للنســاء	ذوات	
التضامــن	االجتماعــي،	 بــوزارة	 المتوافــر	 اإلعاقــة	
وقــد	شــمل	اإلطــار	79,395	ألف	امــرأة	معاقة	من	
جميع	المحافظات،	باســتثناء	محافظات	الحدود،	
المــرأة	 إعاقــة	 ونــوع	 المحافظــة	 حســب	 مصنًفــا	

)حركية،	سمعية،	بصرية،	متعددة(.

اختــريت	عينــة	طبقية	عشــوائية	منتظمة	من	6000	
امرأة	مؤهلة	من	إطار	المعاينة،	وقد	تم	تخصيص	
المختلفــة	 المحافظــات	 عــىل	 المختــارة	 العينــة	

ونوع	إعاقة	المرأة	عىل	مرحلتين: 

نت	توزيع	عينة	المسح	عىل	 المرحلة	األوىل:	تضمَّ
المحافظات	المختارة	باستخدام	طريقيت	التوزيع	
الجــذر	 وطريقــة	 	)PPS( الحجــم	 مــع	 المتناســب	
الرتبيعي	)SR(،	ثم	حساب	عينة	النساء	المؤهالت	
لكل	محافظة،	من	خالل	حساب	متوسط	النتائج	
اســتخدام	هاتيــن	 ى	 أدَّ الطريقتيــن.	 مــن	 الناتجــة	
الطريقتيــن	إىل	ضمــان	تمثيل	المحافظــات	وفًقا	
لعدد	النساء	المؤهالت	يف	إطار	المعاينة،	وزيادة	
حجم	العينة	يف	المحافظات	ذات	الحجم	الصغري	
من	النساء	المؤهالت	)مثل	بورسعيد	والسويس(	
لتوفــري	مؤشــرات	بمســتوى	تمثيــل	مناســب	عــىل	

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،	بي	سويف،	الفيوم،	المنيا،	أسيوط،	سوهاج،	قنا،	األقصر،	أسوان.

)4(	إطار	المعاينة	هو	القائمة	الفعلية	لألفراد	الذين	ُتسحب	العينة	منهم.
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العينــة	 توزيــع	 تضّمنــت	 الثانيـــــــة:	 المرحلــــــــــــــة	
المختــارة	مــن	كل	محافظــة	عىل	أنــواع	اإلعاقات	
النســاء	 عــدد	 مــع	 متناســًبا	 توزيًعــا	 المســتهدفة	
بــكل	نــوع	مــن	أنــواع	اإلعاقــة	بــكل	محافظة	يف	

إطارالمعاينة.	

الحسابيــــــــة	 المعـــــــادالت	 	1 الملحــق	 ــــــح	 يوضِّ
المســتخدمة	لتخصيص	عينة	العنف	ضد	النســاء	
ذوات	اإلعاقة	عىل	مختلف	المحافظات	واألنواع	
المســتهدفة	من	اإلعاقات،	وكذلك	توزيع	العينة	

المختارة.

كان	مــن	األهميــة	بمــكان	الحصــول	عــىل	توزيــع	
العينة	حسب	اإلقامة	يف	الحضر/الريف،	لدراسة	
االختالفات	يف	مؤشــرات	الدراســة	بيــن	المناطق	
الحضريــة	والريفيــة،	لكــن	لــم	يوّفر	إطــار	المعاينة	
توزيــع	النســاء	المؤهــالت	حســب	مــكان	اإلقامــة	

يف	الحضر/الريف.

2-2-2	تصميم	االستبيان
اســتند	تصميم	اســتبيان	مســح	العنف	ضد	المرأة	
ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	إىل	المبــادئ	التوجيهيــة	
لألمــم	المتحــدة	إلنتاج	إحصــاءات	عن	العنف	ضد	
المرأة	)األمم	المتحدة،	2014(	ونموذج	االستبيانات	
المــرأة	 ضــد	 العنــف	 لقيــاس	 تكييفهــا	 تــم	 الــيت	
يف	المنطقــة	العربيــة	مــن	قبــل	فريــق	واشــنطن	
المعي	بإحصــاءات	اإلعاقة	واللجنة	االقتصادية	
واالجتماعيــة	لغــريب	آســيا	)	اإلســكوا(		)اللجنــة	
االقتصادية	واالجتماعية	لغريب	آسيا	ومجموعة	

واشنطن	المعنية	بإحصاءات		اإلعاقة	2018(.	

المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 اســتبيان	 ن	 يتكــوَّ
ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	مــن	جزأيــن؛	جــزء	خــاص	
باألســرة	اليت	تعيش	فيهــا	المبحوثة	وآخر	فردي	
ن	الجزء	الخاص	باألسرة	 للمبحوثة	نفسها.	يتضمَّ
المعيشية	أسئلة	بشأن	خصائص	المسكن	)عىل	
ســبيل	المثــال:	عدد	الغــرف،	مصدر	الميــاه،	ودورة	
الميــاه،	ومصــدر	اإلضــاءة(	وعــن	ملكيــة	األســرة	

مجموعة	مختلفة	من	السلع	المعمرة.	

الفــردي	 باالســتبيان	 الخــاص	 الجــزء	 ــن	 وتضمَّ
أسئلة	بشأن	الموضوعات	التالية:

خصائص	المشاِركات	يف	المسح. 	●

واّتخــاذ	 اإلنجابيــة	 والصحــة	 العامــة	 الصحــة	 	●
القرارات	الخاصة	بهما.	

غــري	 واالحتياجــات	 الخدمــات	 إىل	 الوصــول	 	●
اة. الُملبَّ

المساعدة	من	اآلخرين	يف	األنشطة	اليومية. 	●

بالفتيــات	 الضــارة	 التقليديــة	 الممارســات	 	●
والنساء.

العنف	عىل	يد	الزوج. 	●

العنف	الذي	يرتكبه	أفراد	األسرة	واألشخاص	  ●
ىف	البيئة	المحيطة.

العنف	يف	األماكن	العامة.  ●

2-2-3	التجربة	الَقْبِلية

ُأجِريــت	التجربة	القبلية	للمســح	خــالل	الفرتة	من	
1	-	13	مــن	أكتوبــر	2019	بهدف	)1(	تجربة	االســتبيان	
يف	الميدان	لضمان	وضوح	األسئلة	للمستجيبين	
والباحثين،	ومدى	مالءمة	األسئلة	للمستجيبين،	
متوســط	 تحديــد	 	)2( األخــرى	 الفنيــة	 والمســائل	
اســتبيان،	 كل	 الســتيفاء	 المســتغرق	 الوقــت	
لتحديد	معّدالت	اإلنتاج	اليويم	للمشــتغلين	)3(	
مراجعــة	االســتبيان	وتعديلــه	بنــاًء	عــىل	التجربــة	
الميدانية.	بلغ	حجم	العينة	يف	التجربة	القبلية	40	
امرأة	من	مناطق	مختلفة	بالقاهرة،	وقد	استغرق	
ن	من	8	 جمــع	البيانات	ثالثة	أيام	بفريق	عمل	مكوَّ

باحثات.	

2-2-4	أنشطة	جمع	البيانات

	تلقى	138	مرشــًحا	التدريَب	عىل	العمل	الميداين	
خــالل	الفــرتة	مــن	17	-	28	مــن	نوفمــرب	2019	بمبــى	
واإلحصــاء،	 العامــة	 للتعبئــة	 المركــزي	 الجهــاز	
وكان	اختيار	المرشــحين	عىل	أســاس	مؤهالتهم	
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التدريــب	 	 وتــوىلَّ الميدانيــة،	 وخرباتهــم	 العلميــة	
العامــة	 للتعبئــة	 المركــزي	 الجهــاز	 خــرباء	 كبــار	

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

	واســُتخدمت	مجموعــة	متنوعــة	مــن	المــواد	يف	
	دليل	إرشــادي	 تدريــب	العامليــن	الميدانيــن،	إذ	ُأعَدّ
كيفيــة	 عــن	 عامــة	 توجيهــات	 يشــمل	 للباحثيــن	
إجــراء	المقابــات	واســتيفاء	كل	ســؤال	من	أســئلة	

ع	عىل	جميع	المتدربين.	 االستبيان،	وُوزِّ

واشتمل	التدريب	عىل	الموضوعات	اآلتية:

التعريف	بأهداف	المسح. 	●
مفهوم	اإلعاقة. 	●

اإلعاقــة	 ذي	 الشــخص	 مــع	 التعامــل	 كيفيــة	 	●
البصرية.

اإلعاقــة	 ذي	 الشــخص	 مــع	 التعامــل	 كيفيــة	 	●
السمعية.

العنــف	 وأنــواع	 المــرأة،	 ضــد	 العنــف	 مفهــوم	 	●
المــرأة	 عــىل	 الســلبية	 وتبعاتــه	 وأشــكاله	

واألسرة	والمجتمع.
أســاليب	إجراء	المقابــالت	بطريقة	ُتوجد	مناًخا	 	●

ة	مع	المشاركات. من	المودَّ
االعتبــارات	األخالقيــة	يف	أبحــاث	العنــف	ضــد	 	●
ضمــان	 اســرتاتيجيات	 ذلــك	 يف	 بمــا	 المــرأة،	

السرية	وأمان	المشاركات.
المهــارات	الالزمة	إلجــراء	مقابالت	عن	العنف	 	●
تشــجيع	 كيفيــة	 ذلــك	 يف	 بمــا	 المــرأة،	 ضــد	
منــاخ	مالئــم	 وإيجــاد	 المســح	 المشــاِركة	يف	

لإدالء	بمعلومات	تتسم	بالحساسية.
كيفيــة	التفاعــل	مع	مشــاعر	الضغط	النفي	 	●
عــىل	 تنطــوي	 بطريقــة	 المشــاركات	 لــدى	

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

األدوار	 لعــب	 خــالل	 مــن	 تطبيقيــة	 تماريــن	 	●
والمقابالت	اإليضاحية.

● 	إجراء	اختبارات	قصرية.

ُأجــري	العمل	الميداين	للمســح	يف	الفرتة	من	29	
ديســمرب	2019	إىل	28	مــن	ينايــر	2020	عــرب	22	فريــق	
ن	كل	فريــق	مــن	 عمــل	إلجــراء	المقابــالت،	وتكــوَّ

مشرف	وأربع	باحثات	وباحثة	لغة	إشارة.

وقد	اُتخذت	إجراءات	عديدة	لضمان	جودة	البيانات،	
باحثــات	 أربــع	 مــن	 ن	 مكــوَّ فريــق	 هنــاك	 فــكان	
مــن	 ــق	 للتحُقّ منتظمــة	 متابعــة	 زيــارات	 إلجــراء	
االلزتام	بمنهجية	المســح	ومراجعة	اإلستبيانات	
الُمستوَفاة،	للتأكد	من	اكتمال	البيانات	واّتساقها،	
وتقديــم	الدعم	المعنــوي	لفرق	العمــل	الميداين،	
وأعــاد	هــذا	الفريــق	مقابلــة	بعض	اأُلســر	يف	أثناء	
العمــل	الميــداين	للتأكد	من	جــودة	البيانات،	ومن	
هم	لم	يتطرقن	ألي	أسئلة	تتعلق	 الجدير	بالذكر	أنَّ
بالعنــف	ضد	المرأة	العتبارات	الســرية	والســالمة،	
نتائــج	 مــع	 المقابلــة	 إعــادة	 نتائــج	 مقارنــة	 وبعــد	
المقابلــة	األوىل،	ُنوقشــت	األخطــاء	مــع	الباحثة،	
ومــن	بين	إجــراءات	مراقبة	الجودة	األخرى	ُأنشــئ	
فريــق	لمراقبــة	الجــودة	مــن	باحثتين	بعــد	اكتمال	
العمــل	الميــداين،	وأعــاد	مقابلــة	5%	مــن	إجمــايل	
العينة	باســتخدام	اســتبيانات	مختصرة	ال	تحتوي	

عىل	أسئلة	تتعّلق	بالعنف	ضد	المرأة.

2-2-5	االعتبارات	األخالقية	
											واعتبارات	السالمة	

العالميــة	 الصحــة	 منظمــة	 توصيــات	 قــت	 ُطبِّ
الخاصة	باألخالقيات	والسالمة	يف	بحوث	العنف	
المــزنيل	ضــد	المــرأة	يف	تنفيــذ	المســح	)منظمــة	

الصحة	العالمية،	2001(،	عىل	النحو	التايل:

ُوضع	المســح	يف	إطار	كونه	دراســة	"ألحوال	 	●
مــا	 وهــو	 اإلعاقــة"،	 ذات	 المصريــة	 المــرأة	
ســاعد	المشــاِركات	يف	المســح	عــىل	تفســري	
واســتخدمت	 بأمــان،	 لآلخريــن	 مشــاركتهن	
الباحثــات	هــذا	التفســري	أيًضــا	لوصــف	المســح	
للمجتمــع	المحــيل	واألفراد	اآلخريــن،	وبمجرد	

)5(		األستاذة	وفاء	ماجد	خبري	إحصايئ.

)6(	دكتور	عبد	الحميد	كابش،	استشاري	الطب	الطبيعي	وإعادة	التأهيل،	خبري	اإلعاقة.
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فهــا	 تعرِّ فإنهــا	 بالمشــاركة،	 الباحثــة	 انفــراد	
بطبيعــة	البحــث	يف	ســياق	طلــب	موافقتهــا	

عىل	إجراء	المقابلة.

حصلــت	الباحثــات	عــىل	موافقــة	المشــاركات	 	●
عــىل	 إْطالِعهــّن	 بعــد	 المقابلــة	 إلجــراء	
طبيعتهــا،	كما	كانت	الباحثة	تقرأ	للمشــاركة	
عبــارات	إضافيــة	مــع	بدايــة	كل	فصــل	ُمتعّلــق	
بالعنــف	ضــد	المــرأة،	لطمأنتهــا	بشــأن	ســّرية	

إجاباتها.

ت	الباحثات	عىل	تغيري	موضوع	المناقشــة	 تدربَّ 	●
ذلــك	 يف	 بمــا	 فــرد،	 أي	 المقابلــة	 قاطــع	 إذا	
األطفــال،	لتســأل	المشــاِركة	يف	هــذه	الحالة	
الباحثــة	 أقــل	حساســية،	وتخــرب	 عــن	موضــوع	
المشــاِركة	مســبًقا	بأنها	ســتناقش	معها	هذا	

الموضوع	إذا	قاطع	أّي	فرد	المقابلة.

2-2-6	أنشطة	معالجة	البيانات

بعــد	تجميــع	االســتبيانات	الُمســتوفاة	وإرســالها	
العامــة	 للتعبئــة	 الجهازالمركــزي	 إىل	 بإنتظــام	
معالجــة	 عمليــة	 بــدأت	 القاهــرة،	 يف	 واإلحصــاء	
العمــل	 بدايــة	 مــن	 قصــرية	 فــرتة	 بعــد	 البيانــات	
المراجعــة	 المرحلــة:	 هــذه	 وشــملت	 الميــداين،	
المكتبيــة	وترمــز	بعــض	األســئلة	)مثــل	المهنــة	
المفتوحــة(	 واألســئلة	 االقتصــادي	 والنشــاط	
برنامــج	 ُيظهــره	 مــا	 ومراجعــة	 البيانــات	 وإدخــال	

الحاسب	اآليل	من	أوجه	عدم	االّتساق.

وراجعــت	المراِجعات	المكتبيــات	اكتمال	البيانات	

الــيت	 المشــكالت	 تدويــن	 وكذلــك	 واّتســاقها،	
هــذه	 ونوقشــت	 المراجعــة،	 أثنــاء	 يف	 اكُتشــفت	
وُأرســلت	 المســح	 مســؤويل	 مــع	 المشــكالت	
المالحظات	والتوجيهات	الالزمة	إىل	فرق	العمل	
جســيمة	 أخطــاء	 عــىل	 العثــور	 وحــال	 الميــداين،	
يف	أحــد	االســتبيانات	ال	يمكــن	تصحيحها	خالل	
المراجعــة	المكتبيــة،	كانــت	ُتجــرى	مقابلــٌة	أخرى	

الستكمال	البيانات	أو	تصحيحها.

وُأدِخلــت	البيانات	باســتخدام	برنامج	تجهز	بيانات	
برنامــج	 ــم	 وصمَّ 	،)CSPro( والمســوح	 التعــدادات	
اإلدخال	مسؤول	إعداد	الربامج	بالجهاز	المركزي	
للتعبئــة	العامــة	واإلحصــاء،	بعــد	تدريــب	ُمدِخــيل	
اّتســاق	 عــدم	 أوجــه	 وُعولجــت	 عليــه،	 البيانــات	
البيانــات	عن	طريــق	مضاهاة	نتائج	إدخال	البيانات	

مع	البيانات	المدونة	يف	االستمارة	الورقية.

2-2-7	معدالت	االستجابة

النســاء	 اســتجابة	 معــدالت	 	1-2 جــدول	 ويوّضــح	
فــة	بحســب	مــكان	اإلقامــة،	وشــملت	عينــة	 ُمصنَّ
امــرأة	 	5616 هنــاك	 وكانــت	 امــرأة،	 	6000 المســح	
المســح،	 إجــراء	 وقــت	 المســكن	 يف	 موجــودة	
يمثــل	 بمــا	 بنجــاح،	 المقابــالت	 معهــن	 وأجريــت	

معدل	استجابة	%93,6.	

ومثلمــا	أظهــرت	المســوح	الســابقة،	كان	معــدل	
	)%89,5( الحضريــة	 المحافظــات	 يف	 االســتجابة	
أقــّل	مــن	معدالت	االســتجابة	يف	الوجــه	البحري	

والقبيل	)93,2%	و94,7%	عىل	التوايل(.
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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

حرصــت	الباحثــات	عــىل	توثيــق	عــدد	مــن	القصــص	الــيت	أفــادت	بهــا	المشــاركات،	دون	ذكــر	أســمائهّن،	
ضن	لهن.	 بكلماتهّن	وتعبرياتهّن	الخاصة،	لوصف	العنف	الذي	تعرَّ
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الفصل الثالث: 

خصائص النساء المشاِركات 
يف الدراسة

أهــــــــم	النتائــــــــج

غالبيــة	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	حدثــت	لهــّن	هــذه	اإلعاقــة	منــذ	الميــالد	
)69%(،	بينما	22%	حدثت	لهّن	يف	أثناء	الطفولة،	لكن	كانت	نسب	الاليئ	ظهرت	
لديهــّن	اإلعاقــة	بعــد	مرحلة	الشــباب	)35	فأكر(	أعىل	من	الــاليئ	ُولدن	باإلعاقة	

بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	الحركية	أو	البصرية	أو	اإلعاقات	المتعددة.
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	أهـــم	النتائج:	
معهــن	 أجريــت	 الــاليئ	 النســاء	 غالبيــة	 	●
المقابــالت	يعانيــن	مــن	إعاقــة	حركيــة	)نحــو	
يتعلــق	 مــا	 10	نســاء(،	خاصــة	يف	 6	مــن	كل	

بالتنقل	)الميش	وصعود	الساللم(.

غالبية	النساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	حدثت	  ●
لهــّن	هــذه	اإلعاقة	منذ	الميــالد	)69%(،	بينما	
22%	حدثــت	لهــّن	يف	أثنــاء	الطفولــة،	لكــن	
كانــت	نســب	الاليئ	ظهــرت	لديهــّن	اإلعاقة	
بعــد	مرحلــة	الشــباب	)35	فأكــر(	أعــىل	مــن	
ذوات	 النســاء	 بيــن	 باإلعاقــة	 ُولــدن	 الــاليئ	
اإلعاقــات	 أو	 البصريــة	 أو	 الحركيــة	 اإلعاقــة	

المتعددة.

أعــىل	نســبة	مــن	النســاء	الــاليئ	يعانيــن	من	  ●
ضعــف	الســمع،	لديهــّن	إعاقــة	شــديدة	يف	
أذن		 ســماعة	 اســتخدام	 مــع	 حــىت	 الســمع،	

.)%47(

اإلعاقــة	يف	التنقــل	واإلعاقــة	البصرية	أكر	  ●
األنــواع	شــيوًعا	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	

المتعددة.	

يواجــه	نحــو	38%	من	النســاء	ذوات	اإلعاقات	 	●
المتعــددة	و28%	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
الحركيــة	إعاقــة	متوســطة	)لديهــّن	صعوبة	
عــىل	 يســتطعن	 )ال	 شــديدة	 أو	 كبــرية(	

اإلطالق(	يف	العناية	بأنفسهن.

يســتخدمن	 	)%29( نســاء	 	10 مــن	كل	 	3 نحــو	 	●
األجهزة	المساعدة	)مثل	الكرسي	المتحرك،	
وسماعة	األذن،	والعصا	البيضاء،	واألطراف	

االصطناعية(.

اإلعاقــات	 ذوات	 النســاء	 مــن	 	%7 نحــو	 ذكــر	  ●
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 و%6	 المتعــددة	
الحركية	أن	إعاقتهّن	حدثت	نتيجة	تعّرضهن	

للعنف.

المســح	 يف	 المشــاِركات	 غالبيــة	 تعيــش	 	●
بشــكل	عــام	يف	ظــروف	ســكنية	مالئمــة،	
ولكن	هناك	بعض	التفاوتات	الجغرافية	يف	

غري	صالح	نساء	الوجه	القبيل.
كانــت	النســبة	األكــرب	مــن	المشــاِركات	يف	 	●
المســح	مــن	الوجــه	القبــيل،	خاصــة	األقصــر	

وأسوان.
يعيش	2%	فقط	من	النســاء	المشاِركات	يف	 	●

الدراسة	بمفردهّن.
الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 كانــت	 	●
أو	 الميــالد	 منــذ	 إعاقتهــّن	 حدثــت	 والــاليت	
الطفولــة	أصغر	ســًنا	من	غريهن	من	النســاء	

يف	العينة.
الدراســة	 يف	 المشــاِركات	 النســاء	 نصــف	 	●
مزتّوجــات	حالًيــا،	ونحــو	44%	لــم	يســبق	لهــن	
الــزواج.	وكانت	نســبة	المزتوجات	حالًيا	أعىل	
بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	البصرية	)نحو	%58(	
األخــرى،	 اإلعاقــات	 ذوات	 بالنســاء	 مقارنــة	
بينما	كان	العكس	صحيًحا	بالنســبة	للنساء	

ذوات	اإلعاقة	السمعية	)نحو	%33(.
معدل	اأُلمّية	مرتفع	بين	النساء	المشاِركات	 	●
يف	المسح	)53%(	خاصة	بين	النساء	الاليت	
حدثــت	لهــن	اإلعاقــة	بعــد	مرحلــة	الشــباب،	
	%70( المتعــددة	 اإلعاقــات	 ذوات	 والنســاء	

و64%	عىل	التوايل(.	
يف	 والثقــة	 الــذات	 تقديــر	 مســتويات	 كانــت	 	●
النفس	منخفضة	بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	
المشــاِركات	يف	المســح	)23%	و27%	فقــط	
عىل	التوايل(.	وكانت	النساء	ذوات	اإلعاقات	
المتعددة،	والنســاء	الــاليئ	حدثت	إعاقاتهن	
الــاليئ	 وأولئــك	 فأكــر،	 ســنة	 	35 عمــر	 يف	
يعانيــن	مــن	إعاقــة	متوســطة	أو	شــديدة	يف	
االعتنــاء	بالنفــس،	أقــل	احتمــااًل	مــن	النســاء	
أو	 الــذات	 بتقديــر	 اإلحســاس	 يف	 األخريــات	

الثقة	بالنفس.
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تعتــرب	خصائــص	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	ذات	صلــة	
بهدف	هذه	الدراســة،	مــن	أجل	فهم	أفضل	إذا	ما	
كانــت	تؤثــر	أو	ال	تؤثــر	يف	إمكانية	تعّرض	النســاء	
	يقدم	هذا	الفصل	لمحة	مفصلة	 للعنف،	ومن	ثمَّ
عــن	خصائــص	المشــاِركات	يف	الدراســة	)النســاء	
ذوات	اإلعاقــة	يف	عمــر	18	فأكــر،	والــاليئ	ُأجريت	
معهن	المقابالت	يف	المســح(،	ومن	المتوقع	أن	
تســاعد	البيانــات	الخاصــة	بخصائــص	المشــاِركات	
الــواردة	يف	هــذا	الفصــل	أيًضــا	عىل	فهــم	النتائج	

الواردة	يف	الفصول	التالية.

يبدأ	هذا	الفصل	بوصف	خصائص	إعاقة	المشاِركات	
يف	الدراسة	من	ناحية	نوع	اإلعاقة	وبداية	حدوثها	
وحّدتهــا،	واســتخدام	األجهــزة	المســاعدة،	وما	إذا	
كانــت	اإلعاقــة	ناتجــة	عــن	تعّرضهــّن	للعنــف،	ثــم	
م	بعد	ذلك	معلومات	عن	الخصائص	السكنية	 يقدِّ
	 )إذا	كــَنّ للمشــاِركات،	والوضــع	المعيــيش	لهــّن	
َيِعشــن	بمفردهــّن	أم	مــع	آخريــن(،	ومعلومــات	عن	
خصائصهّن	الخلفية	بما	يشمل	العمر	وقت	إجراء	
واإلقامــة	 الحاليــة	 االجتماعيــة	 والحالــة	 المســح	
والمســتوى	التعليمــي	والحالــة	العمليــة،	وأخــرًيا	
يتنــاول	الفصــل	معلومات	عن	إحساســهّن	بتقدير	
ــح	هــذا	الفصل	 الــذات	والثقــة	بالنفــس،	كمــا	يوضِّ
أيًضــا	إىل	أي	مدى	تتأّثر	خصائص	المشــاِركات	يف	

الدراسة	بإعاقتهّن.	

3-1	خصائص	اإلعاقة

ويختلــف	 متجانــس	 غــري	 اإلعاقــة	 مفهــوم	 إن	
باختــالف	نوعهــا	وحّدتهــا	وســببها،	والعمر	الذي	
ظهــرت	فيــه،	وكيفيــة	تفاعــل	األشــخاص	ذوي	
بيئيــة	 عوائــق	 مــع	 األجــل	 طويلــة	 االعتــالالت	
مختلفة	قد	تعوق	مشاركتهم	الكاملة	والفعالة	
يف	المجتمــع	عــىل	قــدم	المســاواة	مــع	اآلخريــن.	
ومجموعــة	 آســيا	 لغــريب	 االقتصاديــة	 )اللجنــة	
واشــنطن	إلحصــاءات	اإلعاقــة	2018(.	وهــذا	بدوره	
قــد	يؤثــر	يف	توّجهــات	ذي	اإلعاقــة	وســلوكياته	

وخرباته	وُفرصه.	

3-1-1	نوع	وبداية	حدوث	اإلعاقة	

تشــري	نتائج	مســح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	
عــام	2020	إىل	أن	اإلعاقــة	الحركيــة	األكر	شــيوًعا	
بين	المشــاِركات	يف	المســح،	وتليهــا	بفارق	كبري	
اإلعاقة	يف	الرؤية،	إذ	من	بين	كل	10	نساء	ُأجريت	
معهــّن	المقابــالت،	كان	نحــو	6	نســاء	يعانيــن	من	
إعاقــة	حركيــة	)59%(،	وربــع	المشــاِركات	يعانيــن	
من	إعاقة	بصرية،	و11%	لديهّن	إعاقة	سمعية،	وما	
يقــرب	مــن	5%	لديهّن	إعاقات	متعددة	)جدول	1-3	

وشكل	1-3(.
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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 فأكر.

شكل3-1:	التوزيع	النسيب	للنساء	تبًعا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020
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وُســئلت	النســاء	الــاليت	ُأجريت	معهــن	المقابالت	
يف	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	عن	بداية	
فت	اإلجابات	إىل	أربع	فئات:	 ظهور	إعاقتهّن،	وُصنِّ
منــذ	الميــالد،	منــذ	الطفولــة،	منــذ	الشــباب،	ويف	

األعمار	الكبرية.	

وتشــري	عبــارة	"منــذ	الميــالد"	إىل	أن	المــرأة	ُولــدت	
باإلعاقة،	و"منذ	الطفولة"	تعي	أن	اإلعاقة	بدأت	
يف	أي	وقت	بعد	الميالد	حىت	بلوغ	العمر	18	سنة،	
بــدأت	عندمــا	 اإلعاقــة	 أن	 تعــي	 الشــباب"	 و"منــذ	
كانــت	المــرأة	تبلــغ	مــن	العمــر	19-34	ســنة،	و"يف	
األعمــار	الكبــرية"	تعــي	أن	اإلعاقــة	حدثــت	عندما	

كانت	المرأة	تبلغ	من	العمر	35	عاًما	فأكر.

ويســتعرض	جــدول	3-1	اإلجابــات	الــيت	أدلــت	بهــا	
المشــاِركات	يف	الدراســة،	ويّتضح	بشــكل	عام	أن	
أعىل	نســبة	من	المشــاِركات	حدثت	لهــن	اإلعاقة	
منــذ	الميــالد،	إذ	أفــاد	نحــو	ثلــث	المشــاِركات	يف	
المســح	)نحــو	33%(	أنهّن	ولــدن	باإلعاقة،	وجاءت	
بــدأت	 الــاليئ	 النســاء	 نســبة	 الثانيــة	 المرتبــة	 يف	
إعاقتهّن	يف	الظهور	بعد	مرحلة	الشباب،	أي	يف	
عمــر	35	أو	أكــر	)نحو	28%(،	بينمــا	أكر	من	ُخمس	

النســاء	حدثــت	إعاقتهــّن	يف	أثنــاء	الطفولــة	)نحو	
22%(،	كما	حدثت	اإلعاقة	خالل	مرحلة	الشباب	لما	
يقرب	من	18%،	ولكن	توجد	بعض	االختالفات	بين	

األنواع	المختلفة	لإعاقات	)شكل	2-3(.	

مبكــر	 وقــت	 يف	 الســمعية	 اإلعاقــة	 بــدأت	 فقــد	
جــًدا	مــن	حيــاة	المشــاِركات	يف	المســح،	فكانــت	
معظمهــا	منــذ	الميــالد،	إذ	أفــاد	نحــو	7	مــن	كل	
10	نســاء	لديهــّن	إعاقــة	ســمعية	)نحــو	69%(	أنهــن	
ُولدن	بهذه	اإلعاقة،	وأكر	من	الُخمس	)نحو	%22(	
حدثــت	إعاقتهــّن	يف	أثنــاء	الطفولــة.	وقــد	يرجــع	
ارتفاع	نســبة	النساء	الاليئ	لديهّن	إعاقة	سمعية	
منــذ	الميــالد	إىل	أســباب	وراثيــة،	فوفًقــا	لمنظمة	
الصحــة	العالميــة	تنتــج	اإلعاقــة	الســمعية	نتيجة	
عوامــل	وراثيــة	يف	40%	مــن	الحــاالت،	يف	حيــن	أن	
17%	من	الحاالت	تنتج	عن	أسباب	متعلقة	بالميالد	
)منظمــة	الصحــة	العالميــة،	2016(.	وكانــت	نســبة	
المشــاِركات	الــاليئ	ذكــرن	أن	إعاقتهــّن	قــد	بــدأت	
بعــد	مرحلــة	الشــباب	)يف	ســن	35	فأكــر(	أعــىل	
مــن	نســبة	الــاليئ	وُلــدن	بإعاقة	بيــن	النســاء	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 فأكر.
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3-1-2	شدة	اإلعاقة
ة	 ــم	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	شــدَّ قيَّ
إعاقة	المرأة	يف	ســتة	مجاالت	وظيفية	أساسية،	
هــي	الرؤيــة	والســمع	والتواصــل	والتنقل	)الميش	
أو	صعود	الســاللم(	واســتخدام	األطــراف	العلوية	
والعناية	بالنفس،	بتوجيه	من	مجموعة	واشنطن	
بخصوص	إحصــاءات	اإلعاقة	للمجاالت	المختارة،	
فُطرحــت	مجموعــة	األســئلة	التاليــة	عىل	النســاء	

الاليئ	ُأجريت	معهن	المقابالت:

1.	هــل	تواجهيــن	صعوبــة	يف	الرؤيــة،	حــىت	لــو	
كنِت	مرتدية	نظارة	طبية؟

2.	هــل	تواجهيــن	صعوبــة	يف	الســمع،	حــىت	لــو	
كنِت	تستخدمين	سماعة	أذن؟

يف	 صعوبــة	 تجديــن	 هــل	 لغتــك،	 باســتخدام	 	.3
مــع	اآلخريــن؟	أي	هــل	تفهمينهــم	 التواصــل	

ويفهمونك؟

4.	هــل	تواجهيــن	صعوبــة	يف	المــيش	أو	صعــود	
الساللم؟

يديــك	 اســتخدام	 تواجهيــن	صعوبــة	يف	 هــل	 	.5
الصغــرية،	 األشــياء	 التقــاط	 مثــل	 وأصابعــك،	
عــىل	ســبيل	المثــال،	األزرار	أو	القلــم	الرصاص،	

أو	فتح	أو	إغالق	العبوات	أو	الزجاجات؟

6.	هــل	تواجهيــن	صعوبــة	يف	االعتنــاء	بنفســك	
مثل	االستحمام	أو	ارتداء	المالبس؟

وقــد	اختريت	األســئلة	الســتة	المذكــورة	أعاله	من	
المجموعــة	القصــرية	والممتــدة	لفريــق	واشــنطن	
بخصــوص	أداء	الوظائــف	بنــاًء	عىل	صلتهــا	بأنواع	
اإلعاقات	اليت	تناولتها	الدراسة،	ولكل	سؤال	أربع	
فئات	من	اإلجابة	عىل	النحو	التايل:	)1(	ال	صعوبة.	
ال	 	)4( كبــرية.	 صعوبــة	 	)3( الصعوبــة.	 بعــض	 	)2(

أستطيع	أبًدا.

أوصــى	فريــق	واشــنطن	باســتخدام	فئــات	إجابــات	
األسئلة	لقياس	اإلعاقة	يف	التعدادات	والمسوح	
األســرية،	بداًل	من	طرح	ســؤال	"هل	لديك	إعاقة؟"	
ف	ذوو	اإلعاقة	 وتكون	فئة	االجابة	نعم	/	ال،	وُيعرَّ
األســئلة	 عــن	 يجيبــون	 الذيــن	 أولئــك	 أنهــم	 عــىل	

"صعوبــة	كبــرية"	أو	"ال	أســتطيع	أبــًدا"	)االســكوا،	
2018(،	وعىل	ذلك	اعُترب	أن	النســاء	الاليت	أجبن	يف	
هــذه	الدراســة	أنهــن	يعانين	مــن	"صعوبــة	كبرية"	
لديهّن	"إعاقة	متوسطة"،	والاليت	أجبن	أنهن	"ال	

يستطعن	أبًدا"	لديهّن	"إعاقة	شديدة".
وتجــدر	اإلشــارة	إىل	أنــه	كان	من	المهــم	تضمين	
االعتنــاء		يف	النفــس	مثــل	االســتحمام	أو	ارتداء	
قــد	 ألنــه	 أواًل:	 لســببين.	 التقييــم	 يف	 المالبــس	
مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	 النســاء	 تحديــد	 يف	 يســهم	
إعاقــة	شــديدة	يف	أي	مجــال.	ثانًيــا:	ألن	النســاء	
فئــة	 بأنفســهن	 االعتنــاء	 يســتطعن	 ال	 الــاليئ	
عنــد	 االعتبــار	 بعيــن	 أخذهــا	 مــن	 بــّد	 ال	 مهمــة	
االقتصاديــة	 )اللجنــة	 العامــة	 السياســات	 صنــع	
واالجتماعيــة	لغــريب	آســيا	ومجموعة	واشــنطن	

حــول	إحصاءات	اإلعاقة	،	2018(.
نــة	 نظــًرا	إىل	أن	الدراســة	الحاليــة	تتعامــل	مــع	عيِّ
فن	من	برنامج	كرامة	أنهّن	يعانين	 من	النســاء	ُعرِّ
أو	 ســمعية	 أو	 بصريــة	 أو	 حركيــة	 إعاقــات	 مــن	
متعــددة،	فمــن	األهميــة	بمكان	تحديد	شــدة	كل	
نــوع	مــن	هذه	اإلعاقــات،	فعىل	ســبيل	المثال	من	
المهــم	معرفــة	إذا	كانــت	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
البصريــة	يواجهــن	صعوبة	كبرية	يف	الرؤية	حىت	
إن	كن	يرتدين	نظارات	طبية	)أي	إن	لديهّن	إعاقة	
متوســطة(	أو	ال	يســتطعن	الرؤيــة	عىل	اإلطالق	
)أي	إنهن	يعانين	من	إعاقة	شــديدة(،	ومن	المهم	
اإلعاقــات	 مــن	 الشــائعة	 األنــواع	 تحديــد	 أيًضــا	
إذا	 ومــا	 المتعــددة،	 اإلعاقــات	 ذوات	 النســاء	 بيــن	
كانــت	المــرأة	تعــاين	مــن	إعاقــات	متعــددة	أخــرى	
لــم	يأخذهــا	برنامــج	كرامــة	بعيــن	االعتبــار.	ولكن	
عــن	 اإلجابــات	 أن	 االعتبــار	 يف	 يؤخــذ	 أن	 ينبغــي	
األسئلة	استندت	إىل	تقارير	النساء،	أي	تقييمهّن	

لمستوى	الصعوبة	لديهّن.
يعرض	جدول	3-2	نتيجة	التقييم	تبًعا	لنوع	وشدة	
اإلعاقــة	الــيت	تعاين	منهــا	المرأة،	ووفًقــا	للنتائج	
اليت	يعرضها	الجدول،	كانت	اإلعاقة	المتوسطة	
)مواجهــة	صعوبــة	كبــرية(	أكــر	شــيوًعا	بشــكل	
نة	المســح	من	اإلعاقة	الشــديدة	 ملحــوظ	بيــن	عيِّ
والعكــس	 اإلطــالق(،	 عــىل	 االســتطاعة	 )عــدم	
صحيح	بالنســبة	للنساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية،	
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فكانــت	النســبة	األكــرب	من	النســاء	ذوات	اإلعاقة	
الســمعية	يعانيــن	مــن	إعاقة	شــديدة،	إذ	أفاد	نحو	
47%	من	النســاء	الاليئ	يعانين	من	إعاقة	سمعية	
أنهــّن	ال	يســتطعن	الســمع	عــىل	اإلطــالق	حــىت	
وكانــت	 األذن،	 ســماعة	 اســتخدامهّن	 حالــة	 يف	
هذه	النسبة	أعىل	بـ12	نقطة	مئوية	من	نظرائهن	
الاليئ	أشرن	إىل	وجود	صعوبة	كبرية	)35%(.	ربما	
ترجع	النســبة	المرتفعة	من	النساء	ذوات	اإلعاقة	
الســمعية	الشــديدة	إىل	حقيقــة	أن	ذوي	اإلعاقة	
-وتعتربهــم	 عــادة	 أنفســهم	 يعتــربون	 الســمعية	
كانــوا	 إذا	 إعاقــة	 ذوات	 ومجتمعهــم-	 ُأســرهم	
يعانــون	مــن	فقــد	أو	صعوبة	شــديدة	يف	الســمع،	
وعــادة	ال	يجــري	التعــرف	أو	تحديــد	الذيــن	يعانــون	
لون	 من	ضعف	الســمع	الخفيف،	ومن	ثّم	ال	ُيســجَّ
ذوي	 األشــخاص	 بدعــم	 الخاصــة	 األنظمــة	 يف	
اإلعاقــة،	هــذه	ليســت	الحــال	بالنســبة	لإعاقــات	
البصريــة	والحركيــة.	مــا	يقرب	من	18%	من	النســاء	
ليــس	 الســمع	 يف	 صعوبــة	 مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	
لديهــّن	أي	صعوبــة،	أو	لديهــّن	صعوبــة	خفيفــة	

عند	استخدامهّن	سماعة	األذن.
عىل	الرغم	من	أن	أعىل	نســبة	من	النســاء	الاليت	
لديهّن	إعاقة	ســمعية،	لديهّن	إعاقة	شديدة،	فإن	
واحدة	فقط	من	كل	عشر	نساء	)10%(	كانت	لديها	
ربمــا	 اآلخريــن.	 مــع	 التواصــل	 إعاقــة	شــديدة	يف	
يرجع	هذا	إىل	أن	عديًدا	من	النســاء	ذوات	اإلعاقة	
من	التواصل	بطريقة	أو	 الشديدة	يف	السمع	يتعلَّ
بأخرى	مع	اآلخرين	)مثل	اســتخدام	لغة	اإلشــارة(	
إعاقــة	 لديهــّن	 	%54 نحــو	 األســرة،	 داخــل	 خاصــة	

متوسطة	يف	التواصل	مع	اآلخرين.
يف	مــا	يتعلــق	بصعوبــة	الرؤيــة،	فــإن	أقــل	بقليــل	
مــن	ُخمــس	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	)%18(	
ال	يســتطعن	الرؤية	عــىل	اإلطالق،	و58%	يعانين	
النظــارات	 ارتــداء	 ى	 أدَّ وقــد	 مــن	صعوبــة	كبــرية،	
الطبية	إىل	أن	نسبة	3%	ليس	لديهّن	أي	صعوبة،	
وأكــر	مــن	الُخمس	بقليل	)21%(	يعانين	من	بعض	

الصعوبة	)صعوبة	خفيفة(.
كانــت	اإلعاقــة	يف	التنقــل	النــوَع	األكــر	شــيوًعا	
بيــن	المشــاِركات	يف	المســح	عــن	أنــواع	اإلعاقات	
األخــرى،	وهذا	يتفق	بشــكل	عام	مــع	نتائج	تعداد	
ُأجريــت	 الــاليئ	 النســاء	 ُخمــس	 أفــاد	 فقــد	 	،2017

معهــن	المقابــالت	)40%(	أنهــن	يواجهــن	صعوبة	
)إعاقــة	 الســاللم	 صعــود	 أو	 المــيش	 يف	 كبــرية	
متوســطة(	ونحــو	12%	لم	يســتطعن	القيــام	بذلك	
عىل	اإلطالق	)إعاقة	شديدة(.	ما	يقرب	من	ُخمس	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	)19%(	يعانيــن	من	
يعانيــن	 	%53 ونحــو	 التنقــل،	 يف	 شــديدة	 إعاقــة	
مــن	إعاقــة	متوســطة،	وكانــت	النســب	المقارنــة	
بيــن	النســاء	الــاليت	لديهــّن	إعاقــة	يف	اســتخدام	

أطرافهن	العلوية	قرابة	6%	و24%	عىل	التوايل.
وكانــت	اإلعاقــة	يف	التنقــل	النوَع	األكر	شــيوًعا	
بيــن	ذوات	اإلعاقــات	المتعددة،	فنحو	6	من	كل	10	
نساء	)55%(	من	ذوات	اإلعاقات	المتعددة	لديهّن	
إعاقــة	متوســطة	يف	التنقــل،	و15%	لديهّن	إعاقة	
شــديدة،	كمــا	أن	نســبة	كبرية	مــن	ذوات	اإلعاقات	
المتعــددة	يعانين	مــن	إعاقة	بصريــة	)47%	لديهّن	
إعاقــة	متوســطة	و9%	يعانيــن	من	إعاقة	شــديدة(	
عــالوة	عــىل	ذلك،	فإن	نســبة	جوهرية	من	النســاء	
إعاقــة	 مــن	 ُيعانيــن	 المتعــددة	 اإلعاقــات	 ذوات	
أطرافهــن	 اســتخدام	 يف	 متوســطة	 أو	 شــديدة	

العلوية	)نحو	%22(.
هنــاك	 أن	 أيًضــا	 	2-3 جــدول	 بيانــات	 ــح	 توضِّ كمــا	
إعاقــات	متعــددة	أخرى	أفــادت	بها	النســاء	الاليئ	
ولكــن	 المســح،	 يف	 المقابــالت	 معهــّن	 ُأجريــت	
تجدر	اإلشــارة	-كما	ُذكر	ســابًقا-	إىل	أن	ما	أفادت	
الشــخصي	 تقييمهــا	 عــىل	 اعتمــد	 المبحوثــة	 بــه	
لمســتوى	الصعوبــة	لديهــا،	عــىل	ســبيل	المثــال،	
لديهــّن	 الــاليت	 النســاء	 مــن	 	20 مــن	كل	 	1 ذكرنــا	
مــن	 يعانيــن	 أنهــّن	 	، حركيــة	 أو	 ســمعية	 إعاقــة	
يســتطعن	 ال	 أو	 كبــرية	 )صعوبــة	 بصريــة	 إعاقــة	
الرؤية	عىل	اإلطالق	حىت	إن	كن	يرتدين	نظارات	
ذوات	 النســاء	 ُربــع	 مــن	 يقــرب	 مــا	 وذكــر	 طبيــة(،	
اإلعاقة	البصرية	أن	لديهّن	إعاقة	يف	التنقل	)%21	
يعانين	من	صعوبة	كبرية	و3%	ال	يستطعن	فعل	
ذلــك	عــىل	اإلطــالق(،	ولكــن	اإلعاقــة	يف	التنقل	
لــدى	النســاء	ذوات	اإلعاقة	البصرية	قد	ال	تعكس	
عــدم	القــدرة	عــىل	اســتخدام	األرجــل	للمــيش	أو	
صعود	الساللم،	قد	يرجع	ذلك	إىل	أن	النساء	ذوات	
اإلعاقــة	البصريــة	ال	يســتطعن	المــيش	أو	صعود	

الساللم	بشكل	مستقل.
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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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مــن	 	%22 فنحــو	 بالنفــس،	 لالعتنــاء	 بالنســبة	
المشــاِركات	يف	الدراســة	يعانيــن	مــن	إعاقــة	
متوســطة	أو	شــديدة	يف	االعتنــاء	بأنفســهن	
مثــل	االســتحمام	أو	ارتداء	المالبــس	)نحو	%17	
لديهــن	إعاقــة	متوســطة	و5%	لديهــن	إعاقــة	
شــديدة(.	كمــا	كانــت	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	
أكــر	 الحركيــة	 اإلعاقــة	 وذوات	 المتعــددة	
احتمــااًل	يف	المعانــاة	مــن	إعاقة	متوســطة	أو	
النســاء	 مــن	 بأنفســهن	 االعتنــاء	 شــديدة	يف	
فنحــو	 الســمعية.	 أو	 البصريــة	 اإلعاقــة	 ذوات	
المتعــددة	 اإلعاقــات	 ذوات	 النســاء	 مــن	 	%38
الحركيــة	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 و%28	
يواجهن	صعوبة	شديدة	يف	االعتناء	بالنفس	
أو	لم	يستطعن	القيام	به	عىل	اإلطالق.	عىل	
يواجــه	 لــم	 الجانــب	اآلخــر	وكمــا	هــو	متوقــع،	
إعاقــة	 لديهــّن	 الــاليئ	 النســاء	 جميــع	 تقريًبــا	
ســمعية	أي	صعوبــة	أو	بعــض	الصعوبــة	يف	

االعتناء	بأنفسهّن.

3-1-3	استخدام	األجهزة	المساعدة

جــدول	 يف	 الــواردة	 المســح	 لنتائــج	 وفًقــا	
الــاليئ	 النســاء	 مــن	 	10 كل	 مــن	 	3 نحــو	 	،3-3
شــملهن	المســح	)	29%(	يســتخدمن	األجهــزة	
الكرســي	 المثــال:	 ســبيل	 )عــىل	 المســاعدة	

البيضــاء،	 العصــا	 األذن،	 ســماعة	 المتحــرك،	
ذوات	 النســاء	 وكانــت	 الصناعيــة(،	 األطــراف	
اإلعاقــات	المتعــددة	وذوات	اإلعاقــة	البصريــة	
أكــر	اعتمــاًدا	عىل	هــذه	األجهــزة	)36%،	و%30	
عــىل	التوايل(	من	نظرائهّن	الاليئ	يعانين	من	

إعاقات	حركية	أو	سمعية.
مــن	بيــن	أولئك	الاليئ	ذكرن	أنهّن	يســتخدمن	
أجهــزة	مســاعدة،	كان	نحــو	85%	مــن	النســاء	
ذوات	اإلعاقة	البصرية	يعتمدن	عىل	النظارات	
الطبيــة	ونحــو	2%	يســتخدمن	العصــا	البيضــاء،	
األجهــزة	 أكــر	 مــن	 األذن	 ســماعات	 وكانــت	
النســاء	 الــيت	تســتخدمها	 المســاعدة	شــيوًعا	
ذوات	اإلعاقة	السمعية،	إذ	أدىل	باستخدامها	
نحــو87%،	وتعتمــد	16%	عــىل	هاتــف	محمــول	
مــزود	بربنامــج	اتصــال،	وأقــل	مــن	2%	يعتمــدن	
عــىل	زراعة	قوقعة	صناعية،	وكانت	العكازات	
/	العصــا	/	المشــاية،	أكــر	األجهزة	المســاعدة	
التنقــل،	ويــأيت	يف	 شــيوًعا	المســتخدمة	يف	
المرتبــة	الثانيــة	الكرســي	المتحــرك،	فمــن	بين	
النســاء	الــاليئ	أفــدن	باســتخدامهن	األجهــزة	
المســاعدة،	كان	نصف	النســاء	)50%(	من	ذوات	
ذوات	 النســاء	 مــن	 و%31	 الحركيــة،	 اإلعاقــة	
ذوات	 النســاء	 مــن	 و%10	 المتعــددة	 اإلعاقــات	
اإلعاقــة	البصرية	يســتخدمن	عــكازات	/	عصا	/	

مشاية	يف	تحركهّن.
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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 أكر من جهاز / أداة مساعدة

يســتخدم	مــا	يقرب	من	ُثلث	النســاء	ذوات	اإلعاقة	

الحركية	الاليئ	يعتمدن	عىل	األجهزة	المساعدة	

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

المــيش	 لديهــا	جهــاز	 إعاقــة	حركيــة	كان	 ذوات	

مــن	 	%3 ونحــو	 	،)%10( ســاقين	 أو	 واحــدة	 لســاق	

النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	وذوات	اإلعاقــات	

أو	 لســاق	 صناعًيــا	 طرًفــا	 يســتخدمن	 المتعــددة	

ساقين	/	ذراع	أو	ذراعين.

تعتمــد	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	المتعــددة	الــاليئ	
يســتخدمن	أجهزة	مساعدة	بشكل	أساسي	عىل	
النظــارات	الطبيــة	)نحو51%(،	والعــكازات	العصا	/	

المشــاية	)نحو31%(،	ونحو	12%	يســتخدمن	كرسًيا	
متحــرًكا،	وتتفــق	هــذه	النتيجــة	مــع	النتيجة	اليت	
تفيــد	بأن	اإلعاقة	يف	التنقــل	واإلعاقة	والبصرية	
أكــر	األنــواع	شــيوًعا	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	

المتعددة.

3	-	1	-	4		حدوث	اإلعاقة	والتعّرض	للعنف

ُســئلت	النســاء	الــاليئ	ُأجريــت	معهــن	المقابــالت	
وحدثت	إعاقتهّن	يف	أي	وقت	بعد	والدتهّن	عما	
إذا	كانــت	إعاقتهــّن	نتجــت	عــن	تعرضهــّن	للعنف	
أم	ال،	هــذه	المعلومــات	ذات	أهميــة	قصــوى	يف	

دراسة	العنف	ضد	النساء	ذوات	اإلعاقة.
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ويوّضح	شــكل	3-3	أن	نحو	5%	من	النساء	الاليئ	
إعاقتهــّن	 بــأن	 أفــدن	 المقابــالت	 معهــن	 ُأجريــت	
وارتفعــت	 للعنــف،	 تعرضهــّن	 نتيجــة	 حدثــت	

هــذه	النســبة	إىل	6%	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
النســاء	ذوات	اإلعاقــات	 بيــن	 الحركيــة،	وإىل	%7	

المتعددة.

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

1 تشر إىل الاليئ حدثت إعاقتهّن بعد الميالد.

3-2	خصائص	الَمسكن

تعكــس	الظــروف	الســكنية	غــري	المالئمــة	أنــواع	
العقبــات	الرئيســية	الــيت	تواجههــا	النســاء	ذوات	
اليوميــة،	 حياتهــن	 خــالل	 خــاص	 بوجــه	 اإلعاقــة	
مســح	 يف	 بيانــات	 ُجِمعــت	 المنظــور	 هــذا	 ومــن	
المــرأة	ذات	اإلعاقــة	عــن	مجموعــة	 العنــف	ضــد	
مــن	خصائــص	المســكن،	ويســتعرض	جــدول	3-4	
توزيع	المبحوثات	طبًقا	لخصائص	المسكن	اليت	

ُجمعت	معلومات	عنها.

وتشــري	بيانات	الجدول	إىل	أن	غالبية	المشــاِركات	
ظــروف	 يف	 عــام	 بشــكل	 يعشــن	 الدراســة	 يف	
ســكنية	مالئمــة،	ولكــن	توجد	تفاوتــات	جغرافية	

يف	غــري	صالــح	نســاء	الوجــه	القبــيل،	إذ	يعيــش	
أكــر	مــن	9	مــن	بيــن	كل	10	نســاء	)نحــو	91%(	يف	
شــقة	أو	يف	مــزنل	ريفــي	مســتقل	)56%	و35	%	
عــىل	التوايل(،	ولكن	كانت	نســبة	النســاء	الاليت	
َيِعشــن	يف	مــزنل	ريفــي	أعــىل	بكثــري	بين	النســاء	
إذ	 	،)3-4 )شــكل	 القبــيل	 الوجــه	 يف	محافظــات	
كانــت	53%	مقارنــًة	بنحــو	17%	يف	الوجــه	البحري	
	 و3%	بالمحافظــات	الحضرية،	وهذا	يمكن	أن	يدلَّ
عىل	أن	نســبة	كبرية	من	نســاء	العينة	الاليت	من	
الوجــه	القبــيل	يعشــن	يف	مناطــق	ريفية.	نســبة	
النساء	من	الوجه	القبيل	الاليت	يعشن	يف	غرفة	
أو	أكــر	بمبــى،	أكر	من	ثالثة	أضعــاف	نظائرهّن	
محافظــات	 يف	 أو	 الحضريــة	 المحافظــات	 يف	

الوجه	البحري.	
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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
أســقف	أسمنتية	)بها	أعمدة	خرسانية(،	ويف	هذا	
التفاوتــات	حســب	مــكان	اإلقامــة	 الصــدد	كانــت	
واضحــة	بشــكل	كبــري،	فبلغــت	نســبة	النســاء	يف	
يف	 يعشــن	 الــاليئ	 القبــيل	 الوجــه	 محافظــات	
مســاكن	ذات	أســقف	أســمنتية	نحــو	%58،	وهــي	
تقــّل	بمقــدار	30	نقطــة	مئويــة	عــن	نظائرهــّن	يف	
الوجه	البحري	)88%(	وأقل	بنسبة	37	نقطة	مئوية	

عن	نظائرهّن	يف	المحافظات	الحضرية	)%95(.

	 بغــضِّ المســح،	 نــة	 النســاء	يف	عيِّ تقريًبــا	جميــع	
كهربــاء	 	 لديهــنَّ إقامتهــن،	 مــكان	 عــن	 النظــر	
بالمســكن،	وأيًضا	يســتخدمن	أســطوانات	بوتاجاز	
أو	غاز	طبيعي	للطهي،	وتقّل	هذه	النســبة	قلياًل	
مــا	 يف	 	.)%98( القبــيل	 الوجــه	 محافظــات	 يف	
ــق	بمصــدر	ميــاه	الشــرب	فإن	95%	من	النســاء	 يتعلَّ
يحصلــن	عــىل	الميــاه	عن	طريــق	مواســري	بالمزنل	
أو	الفنــاء	المحيــط	بــه،	ومــع	ذلك	فإن	النســاء	يف	
الوجــه	البحري	أقل	حصواًل	عىل	مياه	الشــرب	عن	
طريــق	مواســري	داخــل	مســاكنهّن	أو	يف	الفنــاء	
)91%	مقابل	99%	يف	المحافظات	الحضرية	و%97	
هــذه	 وتتوافــق	 القبــيل(،	 الوجــه	 يف	محافظــات	

النتيجــة	مــع	مــا	أظهرته	نتائج	المســح	الســكاين	
الصحي	لعام	2014.

	 	تقريًبــا	جميــع	المشــاِركات	يف	الدراســة	لديهــنَّ
مّتصــل	 	مرحــاض	 لديهــنَّ 	%51 فنحــو	 ميــاه،	 دورة	
	مرحاض	 بشــبكة	الصــرف	الصحــي،	و49%	لديهــنَّ
مّتصل	بخزان	أرضي	)َطَرنش(،	وتتصل	المراحيض	
يف	الغالب	بشبكة	الصرف	الصحي	بالمحافظات	
عــىل	 و%75	 	%97( البحــري	 والوجــه	 الحضريــة	
التــوايل(،	يف	حيــن	ما	يقرب	من	ُربع	النســاء)%24(		
يف	الوجــه	الِقبــيل	فقــط	كان	لديهــّن	مراحيــض	

مّتصلة	بشبكة	الصرف	الصحي.
ويّتضــح	مــن	جــدول	3-4	أيًضــا	أن	8	مــن	بيــن	كل	
ثــالث	 بهــا	 مســاكن	 يف	 يعشــن	 	)%80( نســاء	 	10
غــرف	عــىل	األقل،	فنحــو	57%	من	النســاء	لديهّن	
غرفتــا	نــوم،	ونحــو	11%	لديهــّن	ثــالث	غــرف	أو	أكر،	
ومــع	ذلــك،	فإن	مدى	كفاية	عــدد	الغرف	والغرف	
المخصصــة	للنــوم	تعتمــد	عــىل	عــدد	األشــخاص	

يف	كل	غرفة.
ذكــر	نحــو	9	مــن	بيــن	كل	10	نســاء	أو	أكــر	أن	دورة	
المياه	أو	المطبخ	يف	مســاكنهن	غري	مشــرتك	مع	
أسرة	أخرى	)92%	و89%	عىل	التوايل(.	ولكن،	كانت	
نسبة	النساء	الاليئ	أفدن	أن	دورة	المياه	أو	المطبخ	
يف	مســاكنهن	مشرتك	مع	أســرة	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
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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	

الــذي	 والدعــم	 الرعايــة	 مســتوى	 عــىل	 مؤشــًرا	

يتلقونــه	والتواصــل	االجتماعــي	مــع	اآلخرين	يف	

حياتهــّن	اليوميــة،	وهذا	بدوره	يمكن	أن	يقلل	من	

تعــّرض	المــرأة	للعنــف	مــن	البيئــة	المحيطــة	بها،	

ــح	شــكل	3-5	أن	2%	فقــط	من	المشــاِركات	 ويوضِّ

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

3	-	4	الخصائص	الخلفية
يتنــاول	هــذا	القســم	توزيــع	جميــع	النســاء	الــاليئ	
لخصائصهــن	 تبًعــا	 المقابــالت،	 معهــّن	 ُأجريــت	
الخلفيــة،	ثــم	دراســة	بعــض	الخصائــص	الخلفيــة	
للنســاء	ذوات	اإلعاقة	تبًعــا	لبداية	حدوث	اإلعاقة	

وأنواع	اإلعاقات	المختلفة.

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

يعرض	جدول	3-5	التوزيع	النسي	للنساء	الاليئ	
حســب	 المســح،	 يف	 المقابــالت	 معهــن	 ُأجريــت	
اإلقامــة	 ومــكان	 االجتماعيــة	 والحالــة	 العمــر	
والحالــة	 التعليمــي	 والمســتوى	 والمحافظــة	
العمليــة،	وكمــا	يّتضــح	مــن	الجــدول	ومــن	شــكل	
3-6،	كان	نحــو	26%	من	المشــاِركات	يف	الدراســة	
تحت	ســن	الثالثيــن	وقت	المقابلة،	ومــا	يقرب	من	
ُخمي	العينة	)نحو	38%(	يف	الفئة	العمرية	30-
44،	ونحــو27%	يف	الفئــة	العمريــة	45-59،	وتقريًبــا	
8%	فقط	بلغت	أعمارهن	بين	60	عاًما	وأكر	)%6,7	
تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	60-64	عاًمــا	و1,5%	فقط	يف	
العمر	65	فأكر(،	ويتشــابه	نمط	الرتكيب	العمري	
المــرأة	ذات	 للمشــاِركات	يف	مســح	العنــف	ضــد	
العمــري	 الرتكيــب	 نمــط	 مــع	 	2020 لعــام	 اإلعاقــة	
االقتصاديــة	 التكلفــة	 مســح	 يف	 للمشــاركات	

للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

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



37الفصل الثالث: خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة

خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة

كان	نصــف	النســاء	المشــاِركات	يف	الدراســة	من	
وجــات	حالًيــا	و44%	لــم	يســبق	لهــّن	الــزواج،	 المزتِّ
وتمّثل	نسبة	المطّلقات	والمنفصالت	نحو	4%	من	
	أرامل	)شــكل	 إجمايل	المشــاِركات،	ونحو	2%	كنَّ
حالًيــا	 المزتّوجــات	 النســاء	 نســبة	 وكانــت	 	،)7-3
واألرامل	أقل	بكثري	من	النســب	المشــار	إليها	يف	
مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عىل	
النوع	االجتماعي	لعام	2015	للنساء	الاليئ	ترتاوح	
أعمارهن	بين	18	و64	عاًما	)79%	و9%	عىل	التوايل(،	
للنســاء	 بالنســبة	 صحيًحــا	 العكــس	 كان	 بينمــا	
المطلقات	/	المنفصالت	والاليئ	لم	يســبق	لهن	
الــزواج،	)نحــو	3%	ونحــو	10%	عــىل	التــوايل(،	ولكن	

نمــط	الحالــة	االجتماعيــة	الــذي	يعكســه	مســح	
العنــف	ضــد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعــام	2020	متوقٌع	
إىل	حــد	كبــري،	وال	يمكــن	مقارنتــه	بالنمــط	الــذي	

ل	المستوى	القويم. ُيظهره	مسح	يمثِّ

المزتّوجــات	 للنســاء	 المنخفضــة	 النســب	 ُتعــزى	
منهــّن	 عديــًدا	 أن	 حقيقــة	 إىل	 واألرامــل	 حالًيــا	
يتلقين	دعًما	مادًيا	إما	من	أزواجهن	الحاليين	وإما	
	فهم	ال	 مــن	معــاش	أزواجهن	المتوفيــن،	ومن	ثمَّ
يســعون	وال	يحــق	لهــن	الحصــول	عــىل	مســاعدة	
العكــي	 والوضــع	 كرامــة،	 برنامــج	 مــن	 ماليــة	
ينطبق	عىل	النســاء	الاليئ	لم	يســبق	لهن	الزواج	

والمطلقات.

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



الفصل الثالث: خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة 38

خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة

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

4,7262بي	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
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مــن	 	)%52( الدراســة	 يف	 المشــاِركات	 غالبيــة	
الُمقيمات	يف	الوجه	القبيل،	مقارنة	بنحو	38%	من	
الوجه	البحري	و10%	فقط	من	المحافظات	الحضرية	
)شــكل	3-8(،	وكانــت	أعــىل	نســبة	مــن	المبحوثات	
عىل	مســتوى	المحافظات	من	األقصر	وأســوان،	إذ	
نة	المسح	)قرابة	10%	لكل	منهما(.	 يمّثلن	20%	من	عيِّ

يختلف	توزيع	المشاِركات	تبًعا	لمكان	اإلقامة	عن	
التوزيع	الذي	كشــف	عنه	تقرير	المســح	السكاين	
الصحــي	لعــام	2014	ومســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عىل	النوع	االجتماعــي	لعام	2015،	
مــن	 بالحصــة	األكــرب	 البحــري	 الوجــه	 إذ	يحظــى	

المبحوثات.

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

المتعلقــة	 الفئــات	 أيًضــا	 	5-3 جــدول	 يعــرض	
والمســتويات	 والكتابــة	 بالقــراءة	 اإللمــام	 بحالــة	
المشــاِركات	 إلمــام	 مــدى	 ولمعرفــة	 التعليميــة،	
لــم	 الــاليئ	 النســاء	 ُســئلت	 والكتابــة،	 بالقــراءة	
يلتحقن	بالمدرسة	عىل	اإلطالق،	وكذلك	الاليئ	
التحقــن	بالتعليــم	االبتــدايئ	فقــط	عــن	قدرتهــن	
فت	 عــىل	القــراءة	والكتابــة،	وبنــاء	عــىل	ذلــك	ُصنِّ
عــىل	 قــادرات	 غــري	 بأنهــّن	 َأَجبــن	 الــاليئ	 النســاء	

القراءة	والكتابة	عىل	أنهن	"ُأمّيات".	
وكمــا	هــو	موضــح	يف	جــدول	3-5	وشــكل	9-3	
يف	 المشــاِركات	 بيــن	 مرتفــع	 األمّيــة	 معــّدل	
الدراســة،	فنحــو	53%	منهــن	ُأمّيــات	)ال	يمكنهــّن	
القــراءة	أو	الكتابــة(،	يف	حيــن	كان	معدل	اأُلمّية	

بين	النساء	يف	الفئة	العمرية	18-64	الذى	أظهرته	
نتائــج	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	القائم	
عــىل	النــوع	االجتماعي	لعــام	2015،	هو27%	فقط،	
ولكــن	كان	مــن	المتوقــع	ارتفــاع	معــدل	اأُلمّيــة	
بين	المشــاِركات	يف	الدراسة	بسبب	تأثري	اإلعاقة	
المشــاِركات	 )معظــم	 اإلقامــة	 ومــكان	 والفقــر	
يف	الدراســة	مــن	الوجه	القبــيل	المنطقة	األكر	
حرماًنــا	يف	مصــر(،	وجــاءت	نســبة	النســاء	الــاليئ	
أكملــن	عــىل	األقــل	التعليــم	الثانــوي	يف	المرتبة	
الثانية	بأكر	من	الربع	بقليل	)27%(،	وهذه	النسبة	
أقــل	بشــكل	ملحــوظ	من	النســبة	الــيت	أظهرتها	
نتائــج	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	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.

وفًقــا	للنتائــج	الــيت	يعرضهــا	جدول	3-5	وشــكل	
3-10،	كان	مــا	يقــرب	مــن	5%	مــن	المشــاِركات	يف	
الدراســة	يعملــن	حالًيــا	يف	القطاع	غري	الرســمي،	
ونحــو	15%	يعملــن		يف	الماضي	)ال	يعملن	حالًيا(،	
وتجــدر	اإلشــارة	إىل	فئــة	النســاء	الــاليئ	يعملــن	

حالًيا	تشــمل	النســاء	الاليئ	كن	يمارسن	عملهن	
وقــت	إجــراء	المقبلــة	وكذلك	الــاليئ	كان	لديهّن	
عمــل	منتظــم	قبل	إجــراء	المقابلــة،	ولكنهن	كّن	
متغيبات	عن	العمل	وقت	إجراء	المقابلة،	كونهّن	

يف	إجازة	أو	مرضي	أو	ألي	سبب	آخر.



41الفصل الثالث: خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة

خصائص النساء المشاِركات يف الدراسة

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

3-4-2		الخصائص	الخلفية	تبًعا	
													لنوع	وبداية	حدوث	اإلعاقة

يوّضــح	جــدول	3-6	التوزيــع	النســي	للنســاء	ذوات	
األنواع	المختلفة	من	اإلعاقات	والبدايات	المختلفة	
لظهورهــا،	تبًعــا	للعمــر	الحــايّل	للمــرأة،	والحالــة	
ويعكــس	 التعليمــي،	 والمســتوى	 االجتماعيــة،	
يف	 اختالفــات	 المقابلــة	 واألشــكال	 الجــدول	
هــذه	الخصائص	عــرب	األنــواع	والبدايــات	المختلفة	

لإعاقات	لدى	المشاِركات	يف	الدراسة.

وفًقا	للبيانات	الواردة	يف	الجدول	وكذلك	شــكل	
3-11،	كانــت	النســاء	الــاليئ	أفــدن	بأنهن	قــد	ُولدن	

باإلعاقــة،	أصغــر	ســًنا	مــن	الــاليئ	بــدأت	إعاقتهّن	
يف	وقــت	الحــق	من	حياتهن،	فقد	كانت	النســبة	
األكــرب	مــن	المشــاِركات	دون	ســن	30	وقــت	إجراء	
والدتهــن	 منــذ	 إعاقتهــّن	 بــدأت	 ممــن	 المقابلــة	
)46%(،	تليهــــا	نســبة	النســاء	يف	الفئــــة	العمريــــة	
30-44	ســنة	)40%(.	عــىل	النقيــض،	كان	نحــو	6	من	
بيــن	كل	10	نســاء		)55%(	ممــن	ذكــرن	أن	إعاقتهّن	
بــدأت	بعــد	مرحلــة	الشــباب	)35	ســنة	فأكــر(	يف	
الفئة	العمرية	45	-	59	ســنة	وقت	إجراء	المقابلة،	
وكان	نحــو	الُربــع	)24%(	يبلغــن	مــن	العمر	60	ســنة	

فأكر.
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كانت النســبة األكبر من النســاء ذوات اإلعاقة احلركية 

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

التوالي(، يليها بفارق واضح نســبة َمن تتراوح أعمارهن 

بــن 45 - 59 )%28 لــكل نــوع مــن أنــواع اإلعاقة(، ولكن 

النمــط	العمــري	مختلــف	بالنســبة	للنســاء	ذوات	
اإلعاقة	الســمعية	أو	اإلعاقات	المتعّددة	)شــكل	
3	-	12(،	فكانــت	النســاء	الــاليت	يعانيــن	مــن	إعاقة	
الــاليت	 النســاء	 مــن	 عــام	 بوجــه	 أصغــر	 ســمعية	
لديهــّن	أنــواع	أخرى	من	اإلعاقــات،	وكان	العكس	

واضًحا	بالنسبة	للنساء	ذوات	اإلعاقات	المتعددة،	
فكان	نحو	5	من	بين	كل	10	نساء	)47%(	من	النساء	
ذوات	اإلعاقة	الســمعية	تحت	ســن	30،	وتنخفض	
هذه	النسبة	تدريجًيا	مع	تقّدم	العمر،	أما	بالنسبة	
مــن	 فأكــر	 المتعــددة،	 اإلعاقــات	 ذوات	 للنســاء	
نصفهــّن	)52%(	كانــت	أعمارهــّن	45	عاًمــا	أو	أكر،	
ونســبة	ملحوظة	منهــّن	)18%(	كانت	أعمارهّن	60	
عاًمــا	فأكر،	ويمكــن	توقع	هذه	النتيجة	الحتمال	

ظهور	إعاقات	متعددة	مع	تقدم	العمر.

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

منــذ	 إعاقتهــّن	 الــاليئ	 النســاء	 غالبيــة	 كانــت	
الطفولــة	والنســاء	ذوات	اإلعاقــة	 أو	 الميــالد	
الســمعية	ممــن	لــم	يســبق	لهــن	الــزواج،	ربمــا	
يرجع	ذلك	لصغر	عمر	هذه	الفئات	من	النســاء،	
ذلــك،	 إىل	 باإلضافــة	 باألخريــات،	 مقارنــة	
وكذلــك	 مبكــر	 وقــت	 يف	 اإلعاقــة	 فظهــور	
يف	 ملحــوظ	 تأثــري	 لهمــا	 الســمعية	 اإلعاقــة	
	تكون	مصحوبة	 القدرة	عىل	التواصل	ومن	ثمَّ
اإلعاقــة	 كانــت	 وكلمــا	 اجتماعيــة،	 بحواجــز	
يف	وقــت	مبكــر	)محــددة	وراثًيــا،	أو	يف	أثنــاء	
الحمــل	أو	عند	الميــالد	أو	يف	مرحلة	الطفولة	
الــيت	 والحواجــز	 الصعوبــات	 زادت	 المبكــرة(،	
تواجهها	النساء	ذوات	اإلعاقة،	وهذا	بالتأكيد	
يؤثــر	بشــكل	ملحــوظ	يف	فرص	خلــق	عالقات	

	يقلل	من	فرص	الزواج. اجتماعية	ومن	ثمَّ
كان	نحــو	ثالثــة	أربــاع	النســاء	الــاليئ	لديهــّن	
إعاقــة	منــذ	الميــالد	)74%(	وثلثــا	الــاليئ	حدثت	

إعاقتهــّن	يف	أثنــاء	الطفولــة	)63%(	ممــن	لــم	
وكانــت	 	،)13-3 )شــكل	 الــزواج	 لهــن	 يســبق	
األرقــام	المقارنــة	للمزتوجــات	حالًيــا	نحــو	الربع	

)24%(	والُثلث	)33%(	عىل	التوايل.	

الــاليئ	 النســاء	 مــن	 نحــو	%63	 وبالمثــل،	كان	
لديهــّن	إعاقــة	ســمعية	لم	يســبق	لهــن	الزواج	
بالُثلــث	فقــط	)33%(،	كــّن	مزتّوجــات	 مقارنــة	
كانــت	 النقيــض،	 عــىل	 	،)14-3 )شــكل	 حالًيــا	
الغالبيــة	العظمــى	مــن	النســاء	الــاليئ	بــدأت	
إعاقتهــّن	يف	أثنــاء	مرحلة	الشــباب	وما	بعدها	
مزتوجــات	حالًيــا،	فــكان	نحــو	84%	مــن	النســاء	
الــاليئ	حدثــت	إعاقتهــّن	عندمــا	كان	عمرهــن	
35	عاًمــا	فأكــر،	وثلثــا	النســاء	الــاليئ	حدثــت	
	)%66( الشــباب	 مرحلــة	 أثنــاء	 يف	 إعاقتهــّن	

مزتوجات	حالًيا.
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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 
بلــوغ العمــر 18 ســنة، و"منــذ الشــباب" تعــين أن اإلعاقــة بــدأت عندما كانت المــرأة تبلغ من العمــر 19 - 34 ســنة، و"يف األعمار الكبرة" 

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

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
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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 فأكر.
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النســبة	 كانــت	 التعليمــي،	 للمســتوى	 بالنســبة	
األكــرب	من	النســاء	ُأمّيــات،	بغّض	النظــر	عن	بداية	
ظهــور	أو	نــوع	اإلعاقــة،	لكــن	كانــت	االختالفــات	

ملحوظة	بين	المجموعات	الفرعية	المختلفة.

كان	أكــرب	معــدل	لأُلمّية	بين	النســاء	الاليئ	بدأت	
ذوات	 والنســاء	 فأكــر	 	35 العمــر	 يف	 إعاقتهــّن	
التــوايل(.	 عــىل	 و%64	 	%70( المتعــددة	 اإلعاقــات	
قــد	ُيعــَزى	هــذا	إىل	األعمــار	الكبــرية	لتلك	النســاء	
مقارنــة	باألخريــات	يف	العينــة،	إذ	مــن	المرّجح	أن	
تحصــل	األجيــال	الشــابة	عــىل	تعليــم	أفضــل	مــن	
ا،	وعىل	النقيض	من	ذلك، فإن  األجيال	األكرب	ســنً
أدىن	معــّدل	لأُلمّيــة،	وأعــىل	نســبة	ممــن	أكملــن	
تعليمهــن	الثانــوي	فأكــر	كانــت	مــن	بين	النســاء	
الــاليئ	حدثــت	إعاقتهــّن	يف	مرحلــة	الشــباب،	إذ	
كانــت	نســبة	األميــة	بيــن	النســاء	الــاليئ	حدثــت	
إعاقتهــّن	منــذ	الشــباب	أقل	بنحــو	12	نقطة	مئوية	
مــن	نظرائهــّن	الــاليئ	ُولــدن	بإعاقــة	)39%	مقابل	

كانــت	 اآلخــر،	 الجانــب	 عــىل	 التــوايل(.	 عــىل	 	%51
منــذ	 إعاقــة	 مــن	 يعانيــن	 الــاليت	 	 النســاء	 نســبة	
الشــباب	والــاليئ	أكملــن	التعليم	الثانــوي	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	
أنهيــن	 قــد	 غالًبــا	 منهــن	 عديــدات	 ألن	 منطقيــة	

تعليمهن	قبل	أن	ُيصبن	باإلعاقة.
كانــت	ِنســب	النســاء	الــاليت	التحقــن	بالمدرســة	
ذوات	 النســاء	 بيــن	 أعــىل	 تعليمهــّن	 وأكملــن	
نة	 اإلعاقة	الســمعية	عن	النســاء	األخريات	يف	عيِّ
المسح	)شكل	3-16(،	وقد	ُيعَزى	ذلك	إىل	األعمار	
الصغــرية	لهؤالء	النســاء،	مقارنة	بالنســاء	الاليئ	
	 يعانيــن	مــن	أنــواع	أخــرى	مــن	اإلعاقــات،	ومــن	ثــمَّ
عــن	بفــرص	أفضل	يف	التعليــم،	ما	يقرب	من	 يتمتَّ
48%	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	ُأمّيــات	
وقرابــة	الُثلث	)32%(	أكملــن	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 فأكر.
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شكل	3-16:	التوزيع	النسيب	للنساء،	تبًعا	للحالة	التعليمية	ونوع	اإلعاقة،	مصر،	2020

3-5	اإلحساس	بتقدير	الذات	
								والثقة	يف	النفس

يف	 	 والثقــة	 الــذات	 بتقديــر	 اإلحســاس	 يــؤدي	
النفــس	إىل	عديد	من	النتائــج	والفوائد	اإليجابية،	
	Fox	بقيمته	الفــرد	إحســاس	من	يتجّزأ	ال	جزء	إّنــه
Corbin	&	1989(	؛	Sonstroem,	1997;(،	غالًبــا	مــا	
يزنلــق	األشــخاص	الذيــن	يعانــون	من	تــدين	تقدير	
عقليــة	 حالــة	 إىل	 النفــس	 يف	 الثقــة	 أو	 الــذات	
مزيــد	 إىل	 يــؤدي	 مــا	 ضعــف،	 موطــن	 تجعلهــم	
مــن	التدهــور	الــذايت،	ويظــّل	هــؤالء	األشــخاص	
يف	منطقــة	منعزلــة	خوًفــا	مــن	الفشــل	وتجنًبــا	
	ُيصبحون	ُعرضة	لنتائج	سلبية. للمخاطر،	ومن	ثمَّ

ــم	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	 يف	هــذا	الســياق،	قيَّ
يف	 وثقتهــا	 لذاتهــا	 المــرأة	 تقديــر	 اإلعاقــة	 ذات	
نفســها،	ولتقييــم	مســتويات	تقدير	الــذات	والثقة	
يف	النفس	ُسِئل	السؤاالن	اآلتيان	للنساء	الاليئ	
ُأجِريــت	معهــن	المقابــالت:	"هــل	لديــك	مهــارات	
جّيــدة	مــن	الممكــن	أال	يملكهــا	اآلخــرون؟"	الذي	
يتعلــق	بتقدير	الذات	و"هل	تعتقدين	أنك	تقومين	

بأشــياء	تفتخريــن	بهــا،	وأن	اآلخريــن	غــري	قادريــن	
عىل	القيام	بها؟"	الذي	يتعلق	بالثقة	يف	النفس

أجبــن	 الــاليئ	 النســاء	 نســب	 جــدول	7-3	 ــح	 يوضِّ
النتائــج	 وتعكــس	 إيجــايب،	 بشــكل	 الســؤالين	
مــن	 منخفضــة	 مســتويات	 بالجــدول	 الموضحــة	
تقديــر	الــذات	والثقة	يف	النفس	بين	المشــاِركات	
لديهــّن	 منهــن	 فقــط	 	%23 فنحــو	 الدراســة،	 يف	
شــعور	بتقدير	الذات،	وأكر	بقليل	من	الربع	)%27(	

لديهّن	ثقة	بالنفس.

يف	 والثقــة	 الــذات	 تقديــر	 مســتويات	 كانــت	
وبدايــات	 أنــواع	 مختلــف	 بيــن	 منخفضــة	 النفــس	
حــدوث	وشــدة	اإلعاقــة،	لكــن	بدرجــات	متفاوتــة.	
فالنســاء	ذوات	اإلعاقة	منذ	والدتهن	أو	يف	أثناء	
الطفولــة،	والــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقــة	ســمعية،	
لديهــّن	مســتويات	أعــىل	مــن	تقدير	الــذات	والثقة	
عــىل	 األخريــات،	 بالنســاء	 مقارنــة	 النفــس	 يف	
النقيــض،	كانــت	النســاء	الــاليئ	حدثــت	إعاقتهــّن	
عندمــا	بلغــن	من	العمــر	35	عاًما	أو	أكر،	والنســاء	
ذوات	اإلعاقــات	المتعددة،	األقل	إحساًســا	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(
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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 فأكر.

نحــو	3	مــن	بيــن	كل	10	نســاء	مــن	الــاليئ	أفــدن	بأن	
لديهــّن	 كان	 طفولتهــن	 منــذ	 حدثــت	 إعاقتهــّن	
ثقــة	 لديهــّن	 وثلثهــن	 الــذات،	 بتقديــر	 إحســاس	
بالنفــس	مقابل	13%	فقــط	ونحو	21%	عىل	الرتتيب	
للنســاء	الــاليئ	حدثــت	لهــن	اإلعاقــة	عندمــا	كان	
عمرهــن	35	عاًمــا	أو	أكــر،	نحــو	36%	مــن	النســاء	
الاليئ	لديهّن	إعاقة	سمعية	لديهّن	شعور	بتقدير	
الذات،	و3	من	بين	كل	10	نساء	)30%(	لديهّن	شعور	
بيــن	 المماثلــة	 النســب	 وكانــت	 بالنفــس،	 بالثقــة	
النســاء	ذوات	اإلعاقــات	المتعــددة	نحــو	16%	و%22	

عىل	التوايل	)شكل	3-17	وشكل	18-3(.	

قــد	تشــري	هــذه	النتيجــة	إىل	أن	إحســاس	المــرأة	
بتقديــر	الــذات	أو	الثقــة	بالنفــس	مرتبــط	عكســًيا	
بعمرهــا	)كمــا	هو	موضح	أعاله	أن	النســاء	الاليت	

مرحلــة	 يف	 أو	 الميــالد	 منــذ	 إعاقتهــّن	 ظهــرت	
الطفولة،	والنساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	أصغر	
الدراســة،	 نــة	 عيِّ يف	 األخريــات	 النســاء	 مــن	 ســًنا	
والعكــس	صحيح	بالنســبة	للنســاء	الاليت	حدثت	
إعاقتهــّن	يف	عمــر	أكــرب،	وهــؤالء	الــاليت	لديهــّن	
إعاقــات	متعــددة(،	وقــد	تشــري	هــذه	النتيجــة	أيًضــا	
أن	 يمكــن	 ذاتــه	 حــد	 يف	 اإلعاقــة	 نــوع	 أن	 إىل	
الــذات	والثقــة	 بتقديــر	 المــرأة	 يؤثــر	يف	إحســاس	
بالنفس،	فعىل	سبيل	المثال،	قد	تؤدي	اإلعاقات	
المتعــددة	إىل	اإلحســاس	بالضعف،	ألن	عديدات	
قــادرات	 غــري	 منهــا	 يعانيــن	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	
	فإن	 بالفعــل	عــىل	القيــام	بأشــياء	كثــرية	ومن	ثــمَّ
لديهــّن	مســتويات	منخفضــة	مــن	تقديــر	الــذات	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 فأكر.

شكل	3-18:	توزيع	النساء،	تبًعا	لتقديرالذات1	والثقة	يف	النفس2	ونوع	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.
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يتضــح	مــن	جــدول	3-7،	أنــه	يف	معظــم	الحــاالت	

النســاء	الــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقــات	شــديدة	أقــل	

إحساًسا	بتقدير	الذات	أو	الثقة	يف	النفس،	مقارنة	

بالنســاء	الــاليئ	يعانيــن	مــن	درجــات	صعوبــة	أقل	

حــدة،	إذ	ترتبط	مســتويات	تقدير	الذات	والثقة	يف	

النفس	ارتباًطا	عكســًيا	مع	شــدة	صعوبة	الرعاية	

المالبــس	 ارتــداء	 أو	 االســتحمام	 مثــل	 بالنفــس،	

)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	

النســاء	ذوات	اإلعاقــة	المســتفيدات	مــن	برنامــج	
التميــز،	 مــن	 متعــددة	 شــرائح	 	 لديهــنَّ كرامــة	
فباإلضافــة	إىل	إعاقاتهــّن	وفقرهــّن	فــإن	معــدل	
مــن	 بكثــري	 أعــىل	 وهــو	 مرتفــع،	 بينهــّن	 اأُلمّيــة	
المتوسط	بالنسبة	للنساء	عموًما	عىل	المستوى	
القويم،	رغم	أن	النســاء	ذوات	اإلعاقة	يف	حاجة	
	من	إعالة	أنفسهن.	 ماسة	إىل	التعليم	كي	يتمكنَّ

وتعليم	المرأة	المعاقة	سيجعلها	ُتعاِمل	إعاقتها	
	Chambers(	عائًقــا	وليســت	"صعوبة"	أنهــا	عــىل
1995	مقتبــس	من	هجــرس	2004(.		وباإلضافة	إىل	
ذلــك	معظم	النســاء	ذوات	اإلعاقة	المســتفيدات	
مــن	برنامــج	كرامــة	من	الوجــه	القبــيل،	المنطقة	
األكر	حرماًنا	يف	مصر،	كما	أن	لديهّن	مستويات	
منخفضــة	مــن	الثقــة	يف	النفــس	وتقديــر	الــذات،	
ويمكــن	لهــذه	العوامــل	التميزيــة	المتعــددة	أن	

تزيد	من	تهميشهّن	وتعرضهّن	للعنف.





الفصل الرابع: 

خاذ   سلطة اتِّ
القرارات الخاصة برعاية 

الصحة العامة 
والصحة اإلنجابية

أهــــــــم	النتائــــــــج

تتمتــع	النســاء	بمســتوى	عــاٍل	مــن	ســلطة	اتخــاذ	القــرار	يف	مــا	يتعلق	باســتخدام	
وسائل	تنظيم	األسرة،	بلغت	نسبة	النساء	الاليئ	استخدمن	وسائل	تنظيم	األسرة	
يف	أي	فرتة	من	حياتهن	واّتخذن	القرار	باالســتخدام	بمفردهّن	أو	باالشــرتاك	مع	

أزواجهّن	%92.
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أهـــم	النتائج

نحــو	54%	من	المشــاِركات	يف	مســح	العنف	 	●
هــّن	 	،2020 لعــام	 اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 ضــد	
يتعلــق	 مــا	 يف	 الرئيســيون	 القــرار	 مّتخــذو	

برعايتهن	للصحة	العامة.

80%	مــن	النســاء	المزتوجــات	حالًيــا	يتمّتعــن	 	●
بسلطة	اتخاذ	القرار	)يّتخذن	القرار	بمفردهن	
رعايــة	 بشــأن	 أزواجهــن(	 مــع	 باالشــرتاك	 أو	

صحتهن	اإلنجابية.

خاذ	القــرارات	المتعلقة	 ســلطة	المــرأة	يف	اتِّ  ●

برعايتهــا	للصحــة	العامــة	واإلنجابيــة	أعــىل	
بين	األجيال	األكرب	سًنا.

نحــو	56%	مــن	النســاء	يف	الفئــة	العمريــة	18	  ●

وســائل	 حالًيــا	 يســتخدمن	 المزتوجــات	 	49 	-
تنظيم	األسرة	)أي	ذكرن	وقت	إجراء	المسح	

أنهن	يستخدمنها(.

غالبيــة	النســاء	)18	عاًما	فأكر(	الســابق	لهن	  ●

مضــى	 وقــت	 أي	 يف	 اســتخدمن	 الــزواج،	
وســائل	تنظيــم	األســرة	)78%(	بغــّض	النظــر	

عن	نوع	وبداية	حدوث	إعاقتهن.

تتمتــع	النســاء	بمســتوى	عــاٍل	مــن	ســلطة	  ●

اتخاذ	القرار	يف	ما	يتعلق	باســتخدام	وسائل	
تنظيــم	األســرة،	بلغــت	نســبة	النســاء	الاليئ	
أي	 األســرة	يف	 تنظيــم	 وســائل	 اســتخدمن	
فرتة	من	حياتهن	واّتخذن	القرار	باالستخدام	

بمفردهّن	أو	باالشرتاك	مع	أزواجهّن	%92.

والنســاء	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	  ●
الميــالد،	 منــذ	 اإلعاقــة	 مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	
اتخــاذ	 ســلطة	 مــن	 أقــل	 مســتويات	 لديهــن	
القــرار	بشــأن	رعايتهــن	الصحيــة	واإلنجابيــة	

واستخدام	وسائل	تنظيم	األسرة.

العنــف	 أو	 للضغــط	 التعــّرض	 يكــن	 لــم	  ●
الســتخدام	أو	عدم	اســتخدام	وسائل	تنظيم	
األسرة	شائًعا	بين	المشاِركات	يف	الدراسة.

يف	 المشــاِركات	 بيــن	 كبــري	 توافــق	 هنــاك	  ●
الدراســة	وأزواجهن	يف	مــا	يتعلق	برغباتهم	

اإلنجابية.

نسبة	كبرية	من	النساء	الاليئ	كن	يرغبن	يف	 	●
اإلنجاب	يف	وقت	ما	من	حياتهن،	ولكن	كان	
أجربهــن	 اإلنجــاب	 يرغبــون	يف	 أزواجهــن	ال	
أزواجهن	عىل	عدم	اإلنجاب	يف	ذلك	الوقت،	
فنحو	46%	من	هؤالء	النساء	تعرضن	لضغط	
أو	عنــف	لعــدم	اإلنجاب	)من	خــالل	الضرب	أو	
التهديــد	بالطــالق(	مــن	أزواجهــن،	ونحــو	%2	

تعرضن	لضغط	من	أهل	الزوج.

كان	رضا	الزوج	الدافع	الرئيي	لإنجاب	بين	  ●
	يرغبــن	يف	اإلنجاب،	 النســاء	الــاليت	لم	يكــنَّ
ولكــن	كان	أزواجهــن	يرغبــون	يف	اإلنجــاب	

)أفاد	بذلك	61%	من	هؤالء	النساء(.

ذكــر	نحــو	12%	مــن	النســاء	الــاليئ	لــم	يكــّن	  ●
يرغبــن	يف	اإلنجــاب	يف	فرتة	ما	من	حياتهن	
أن	ضغط	الزوج	أو	عنفه	كان	ســبًبا	لإنجاب	
ضــن	لضغــط	 يف	ذلــك	الوقــت،	ونحــو	2%	تعرَّ

من	أهل	الزوج.
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خــاذ	القــرارات	المتعلقــة	 إن	ســلطة	المــرأة	يف	اتِّ
بالرعايــة	الصحية	أمر	بالغ	األهمية	لتحقيق	نتائج	
خاذ	القرارات	 صّحية	أفضل،	وســلطة	المرأة	يف	اتِّ
المتعلقــة	بالحقــوق	الخاصة	بالصحــة	اإلنجابية،	
اإلنجــايب،	 الرفــاه	 لتحقيــق	 الرئيــي	 العنصــر	
للمــرأة	 المنصــف	 غــري	 الوضــع	 فــإن	 ذلــك،	 ومــع	
	مــن	اســتقالليتها	يف	اّتخــاذ	 يف	المجتمــع	يحــدَّ
القــرارات	بشــأن	حصولهــا	عــىل	الرعايــة	الصحيــة	
هــذا	 يكــون	 وقــد	 	،)2016,Osamor	 and	 Grady(
أســوأ	لــدى	النســاء	ذوات	اإلعاقــة،	إذ	تشــري	األدلة	
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 أن	 إىل	 أخــرى	 بلــدان	 يف	
لديهــن	قــدر	محــدود	مــن	االســتقاللية	والتحكــم	
يف	القــرارات	الخاصــة	بصحتهــن،	وُيحَرمــن	عــادة	
قــرارات	خاصــة	بصحتهــّن	 خــاذ	 اتِّ الحــق	يف	 مــن	
Inter- 	;2015 	,e.g.	 Rodriguez( اإلنجابيــة	
ممــا	 	،)2019 	.American	 Development	 Bank

يمثل	اضطهاًدا	وإهانة	شديدين	لهن.

يف	هــذا	الســياق،	أجــرى	مســح	العنف	ضــد	المرأة	
ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	تقييًما	لمدى	اســتقاللية	
المشــاِركات	يف	الدراســة	بشــأن	اتخــاذ	القــرارات	
المتعلقــة	برعايتهــن	الصحية		وتشــمل	صحتهن	

ــم	المســح	 العامــة	وصحتهــن	اإلنجابيــة،	كمــا	قيَّ
أيًضا	تجربة	المرأة	يف	تنظيم	األسرة،	وتفضيالت	
قــد	 المــرأة	 إذا	كانــت	 ومــا	 اإلنجــاب،	 وســلوكيات	
تمــارس	 ال	 كــي	 عنــف	 أو	 ضغــط	 ألي	 ضــت	 تعرَّ
الحقوق	الخاصة	بصحتها	اإلنجابية.	ويستعرض	

هذا	الفصل	نتائج	هذا	التقييم.

4	-	1	رعاية	الصحة	العامة

القــرار	يف	مــا	 اتخــاذ	 المــرأة	يف	 لتقييــم	ســلطة	
النســاء	 ُســئل	جميــع	 الصحيــة،	 برعايتهــا	 يتعلــق	
مســح	 يف	 المقابــالت	 معهــن	 ُأجرِيــت	 الــاليئ	
َمــن	 المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	 العنــف	ضــد	
خــذ	عادة	القرار	بشــأن	رعايتهنللصحــة	العامة؟	 يتَّ
ــح	النتائــج	المعروضة	يف	جدول	4-1	أن	نحو	 وتوضِّ
54%	مــن	المشــاِركات	يف	الدراســة	ذكــرن	أنهــّن	
رعايتهــن	 بشــأن	 أساســي	 بشــكل	 القــرار	 يتخــذن	
القــرار	 األم	 أو	 األب	 يتخــذ	 مــا	 وعــادة	 الصحيــة،	
الخــاص	بالرعاية	الصحية	لنحو	ربع	النســاء	تقريًبا	
)24%(،	وكان	الــزوج	ُمّتخــذ	القــرار	الرئيي	لنســبة	

11%	من	الحاالت	)شكل	1-4(.

شكل	4-1:	التوزيع	النسيب	للنساء،	تبًعا	للشخص	الذي	يّتخذ	عادة	القرار	
بشأن	رعايتهن	الصحية،	مصر	2020.
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وترتبط	سلطة	المرأة	يف	اتخاذ	القرارات	المتعلقة	

برعايتهــا	الصحية	ارتباًطا	إيجابًيــا	بعمرها،	فزتداد	

بشــكل	عــام	بيــن	النســاء	يف	الفئــة	العمريــة	50	-	

54،	ثــم	تنخفــض	بشــكل	طفيــف،	إذ	تكون	نســبة	

كبرية	من	األبناء	أصحاب	القرار	الرئيسيين	يف	ما	

يتعلق	بالرعاية	الصحية	ألمهاتهم.	وتزداد	نســبة	

خذن	القرارات	الخاصة	برعايتهّن	 النســاء	الاليئ	يتَّ

الصحيــة	بأنفســهّن	مــن	39%	بيــن	النســاء	الاليئ	

تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	18	-	19	ســنة	إىل	65%	بيــن	

ثــم	 ســنة،	 	54 	- 	50 العمريــة	 الفئــة	 يف	 النســاء	

تنخفــض	إىل	نحــو	61%	بيــن	النســاء	البالغــات	مــن	

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

وكمــا	يتضــح	مــن	جــدول	4-1،	أفــاد	نحــو	19%	مــن	
و59	 	55 بيــن	 أعمارهــن	 تــرتاوح	 الــاليئ	 النســاء	
عاًمــا	و16%	مــن	النســاء	60	عاًمــا	أو	أكــر	أن	األبنــاء	
الصحيــة،	 رعايتهــن	 بشــأن	 القــرار	 عــادًة	 يّتخــذون	
وهــذه	النتيجــة	متوقعــة	ألن	عديدات	من	النســاء	
يف	األعمار	الكبرية	غالًبا	ما	يعتِي	بهن	أوالدهم	
البالغون،	وكما	هو	متوقع،	فإن	دور	الوالدين	يف	
بالرعايــة	الصحيــة	للمــرأة	 القــرار	المتعلــق	 اّتخــاذ	

يتناقص	مع	زيادة	عمر	المرأة.

النســاء	 كانــت	 االجتماعيــة،	 الحالــة	 فئــات	 وعــرب	
ــالت	أكــر	احتمــااًل	أن	يكــون	لهــن	ســلطة	 المرتمِّ
اتخاذ	القرارات	بشــأن	رعايتهن	الصحية.	فقد	أفاد	
أكــر	مــن	80%	مــن	األرامــل	بأنهــن	متخــذو	القــرار	
الصحيــة	 برعايتهــن	 يتعلــق	 مــا	 يف	 الرئيســيون	

)شــكل	4-3(.	وعــىل	النقيض،	فإن	النســاء	الاليئ	
لــم	يســبق	لهــن	الــزواج	األقــل	احتمــااًل	أن	تكــون	
لديهن	ســلطة	اتخاذ	القــرارات	الخاصة	برعايتهن	
الصحيــة	)40%	فقط(،	وقد	يكون	هذا	بســبب	تركز	
النســاء	الاليئ	لم	يســبق	لهن	الــزواج	يف	األعمار	
الصغــرية،	يف	حيــن	أن	العكــس	صحيح	بالنســبة	
لألرامل،	واألب	أو	األم	هما	متخذا	القرار	الرئيي	
بشــأن	الرعايــة	الصحيــة	للنســاء	الــاليئ	لم	يســبق	

لهن	الزواج	)%50(.

المطلقــات	 النســاء	 10مــن	 كل	 مــن	 	7 ونحــو	
النســاء	 ثلــي	 مــن	 يقــرب	 ومــا	 المنفصــالت،	 	/
اتخــاذ	 ســلطة	 لديهــن	 	)%63( حالًيــا	 المزتوجــات	
هــو	 والــزوج	 الصحيــة،	 رعايتهــن	 بشــأن	 القــرارات	

متخذ	القرار	الرئيي	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

ــح	جــدول	4-1	أن	نســبة	 ــع،	يوضِّ وعــىل	غــري	المتوقَّ
النســاء	الاليئ	ذكرن	بأنهن	عادة	ما	يّتخذن	القرار	
الخاص	برعايتهن	الصحية	بأنفسهن	كانت	أعىل	
يف	الوجه	القبيل	)58%(	عنها	يف	الوجه	البحري	
والمحافظــات	الحضريــة.	فقــد	كانت	النســبة	يف	
الوجــه	القبــيل	أعــىل	بنحــو	11	نقطــة	مئويــة	عــن	
النســبة	يف	الوجــه	البحــري	)47%(،	وأعــىل	بـــنحو	
المحافظــات	 يف	 النســبة	 عــن	 مئويــة	 نقــاط	 	4
الحضريــة	)54%(،	وال	توجــد	فــروق	ملحوظــة	يف	
)عــىل	 الثــالث	 المناطــق	 بيــن	 العمــري	 الرتكيــب	
النحــو	المبيــن	يف	جــدول	1	يف	ملحــق	2(	الــيت	

يمكن	أن	تقدم	تربيًرا	لهذه	النتيجة.

ولــم	ُيالَحــظ	وجــود	نمــط	منتظــم	بين	المســتوى	
خــاذ	 اتِّ يف	 واســتقالليتها	 للمــرأة	 التعليمــي	
)شــكل	 الصحيــة	 برعايتهــا	 المتعلقــة	 القــرارات	
4-4(،	ومــع	ذلــك،	فــإن	اأُلمّيــات	والحاصــالت	عــىل	
تعليــم	ابتدايئ/	إعدادي	فقــط	هّن	األقل	احتمااًل	

)نحــو	 القــرارات	 اتخــاذ	 ســلطة	 لديهــن	 يكــون	 أن	
50%	لــكل	منهــن(،	يف	حيــن	أّن	العكــس	صحيــح	
بالنســبة	للنســاء	المتعلمات	تعليًمــا	عالًيا	)الاليئ	
حصلــن	عــىل	تعليــم	جامعــي	فأعــىل(،	ويبــدو	أن	
قــدرة	المــرأة	عــىل	القــراءة	والكتابــة	فقــط،	لهــا	
القــرار،	 خــاذ	 اتِّ تأثــري	ملحــوظ	يف	ســلطتها	عــىل	
فنســبة	النســاء	الــاليئ	ُيجــدن	القــراءة	والكتابــة	
وهن	متخذات	القرار	بشكل	رئيي	يف	ما	يتعلق	
برعايتهــن	الصحيــة	أعىل	بعشــر	نقــاط	مئوية	من	
التعليــم	 عــىل	 الحاصــالت	 أو	 اأُلمّيــات	 نظرائهــن	
االبتدايئ	/	اإلعدادي،	بل	وأعىل	من	نسبة	النساء	
الحاصــالت	عــىل	تعليــم	ثانوي	أو	فوق	المتوســط	

وأقل	من	الجامعي.

والنســاء	الــاليئ	لديهــن	الشــعور	بتقدير	الــذات	أو	
الثقــة	بالنفــس	أكــر	ُعرضــة	التخــاذ	القــرار	بشــأن	
رعايتهن	الصحية	من	النساء	الاليئ	ليس	لديهن	

ذلك	الشعور	)شكل	5-4(.
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شكل	4-4:	نسبة	النساء،	والاليئ	يتخذن	عادة	القرار	بشأن	رعايتهن	الصحية،	
تبًعا	للحالة	التعليمية،	مصر	2020

.

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

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.



خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة الفصل الرابع: سلطة اتِّ 60

خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة العامة والصحة االنجابية سلطة اتِّ

النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	أو	المتعددة	أقل	
احتمااًل	بكثري	من	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الحركية	
أو	البصرية	أن	يتخذن	القرارات	المتعلقة	برعايتهن	
الصحيــة،	فقــد	كانــت	نســب	النســاء	الــاليئ	عــادة	
مــا	يتخذن	القــرارات	المتعلقــة	برعايتهن	الصحية	
بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	أو	المتعددة	
45%	و44%	عىل	التوايل،	يف	حين	كانت	النسبتان	
المماثلتــان	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	
)شــكل	 التــوايل	 عــىل	 و%58	 	%54 البصريــة	 أو	
للنســاء	 متوقعــة	 النتيجــة	 هــذه	 وكانــت	 	،)6-4
الدراســة	 عينــة	 يف	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	
ألن	معظمهــن	كــّن	يف	أعمــار	أصغــر	)كمــا	هــو	
ــح	يف	الفصل	الثالــث(،	وهو	ما	يرتبط	بدوره	 ُموضَّ
تخاذ	 بمســتويات	أقــل	مــن	اســتقاللية	المــرأة	يف	اِّ

القرارات	يف	ما	يتعلق	برعايتها	الصحية.	

وعالوة	عىل	ذلك،	فإن	ضعف	قدرة	النســاء	ذوات	
مــع	اآلخريــن	 التواصــل	 الســمعية	عــىل	 اإلعاقــة	
والتعبري	عن	آرائهن	قد	يكون	له	أثر	سلي	مباشر	
النســاء	ذوات	 تقــدم	 القــرارات،	ولكــن	 اتخــاذ	 يف	

اإلعاقــات	المتعــددة	يف	العمــر	أكــر	مــن	غريهــن	
من	النســاء	)كمــا	هو	ُموضح	يف	الفصــل	الثالث(	
ال	يبــدو	عامــاًل	مؤثــًرا	يف	ســلطة	هــؤالء	النســاء	
عــىل	اتخــاذ	القــرار،	ويبــدو	أن	هنــاك	عوامــل	أخرى	
مثل	ارتفاع	مســتوى	األمية	وانخفاض	مستويات	
الشــعور	بالثقــة	يف	النفــس	وتقديــر	الــذات	لــدى	
هــؤالء	النســاء،	مقارنــة	بالنســاء	األخريــات	)كمــا	
يف	 )أســهمت	 الثالــث	 الفصــل	 يف	 ُموضــح	 هــو	
االنخفــاض	النســي	يف	ســلطتهن	عــىل	اتخــاذ	
القرار	المتعلق	برعايتهن	الصحية،	فمن	المحتمل	
أن	تؤثر	هذه	العوامل	يف	ثقة	وقدرة	النساء	ذوات	
اإلعاقــات	المتعــددة	عىل	اتخــاذ	القرارات	بشــكل	

أساسي	يف	ما	يتعلق	بشؤونهن.

قد	يعكس	ارتفاع	مســتوى	استقاللية	المرأة	يف	
اتخاذ	القرارات	بشــأن	رعايتها	الصحية	بين	النساء	
ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	وذوات	اإلعاقة	الحركية،	
تأثــري	قدراتهــن	األفضل	يف	التواصل	والمناقشــة	

والجدال.

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

ســأل	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	المرأة	
المزتوجــة	حالًيــا	عــن	الشــخص	الــذي	يتخــذ	عــادة	
القرار	بشأن	رعاية	صحتها	اإلنجابية،	مثل	متابعة	
الحمــل	ورعايــة	مــا	بعــد	الــوالدة	وتنظيــم	األســرة	

وعالج	االلتهابات	المهبلية.

ومــن	الجديــر	بالذكــر	أن	النســاء	المزتوجــات	حالًيــا	
الــاليئ	ذكــرن	أنهــن	يّتخــذن	القــرار	بشــأن	رعايــة	
صحتهــن	اإلنجابيــة	بمفردهــن	أو	باالشــرتاك	مــع	
أزواجهــن،	ُيعتــربن	متمتعات	بســلطة	اتخاذ	القرار	
.)2015	,e.g.	El-Zanaty	and	Way(	الصدد	هذا	يف

وردت	 الــيت	 اإلجابــات	 	2-4 جــدول	 ويعــرض	
خصائــص	 لبعــض	 تبًعــا	 فــة	 ُمصنَّ الســؤال	 عــن	
المشــاِركات	يف	الدراســة	ونــوع	إعاقتهــن،	وكمــا	
القــرار	 اتخــاذ	 يف	 المــرأة	 مشــاركة	 فــإن	 يتضــح	
إذ	 نســبًيا،	 مرتفــع	 اإلنجابيــة	 بصحتهــا	 المتعلــق	
تتمتــع	80%	مــن	المزتوجــات	حالًيــا	بســلطة	اتخــاذ	
القرارات	بشــأن	رعاية	صحتهــن	اإلنجابية	)يتخذن	
القــرارات	بأنفســهن	أو	باالشــرتاك	مــع	أزواجهن(،	
والــزوج	بمفــرده	مّتخذ	القرار	الرئيي	لنســبة	%16	
من	النساء	)شكل	4-7(،	وهذا	النمط	واضح	بغّض	

النظر	عن	خصائص	المرأة	أو	نوع	إعاقتها.	
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شكل	4-7:	التوزيع	النسيب	للنساء،	تبًعا	للشخص	الذي	يتخذ	عادة	القرار	
بشأن	رعاية	صحتهن	اإلنجابية،	مصر	2020

وكمــا	ُيالحــظ	من	البيانات	الــواردة	يف	جدول	2-4	
فإن	نســب	النســاء	الــاليئ	يتمتعن	بســلطة	اتخاذ	
القــرار	يف	مــا	يتعلــق	برعايــة	صحتهــن	اإلنجابيــة	
تزتايــد	بوجــه	عــام	مــع	زيــادة	عمــر	المــرأة،	ولكــن	
الشــعور	بتقدير	الذات	أو	الثقة	بالنفس	ال	يبدو	أن	

لهما	تأثرًيا.	

يف	 المقيمــات	 المزتوجــات	 متوقــع،	 هــو	 وكمــا	
المحافظــات	الحضريــة	أكــر	احتمــااًل	للمشــاركة	
برعايــة	صحتهــن	 المتعلقــة	 القــرارات	 اتخــاذ	 يف	
القبــيل	أو	 الوجــه	 اإلنجابيــة	مــن	المقيمــات	يف	
البحــري،	إذ	تتخذ	نحو	86%	من	النســاء	المزتوجات	
حالًيــا	المقيمــات	يف	المحافظات	الحضرية	القرار	
المتعلق	برعايتهن	للصحية	اإلنجابية	بمفردهن،	
أو	باالشــرتاك	مــع	أزواجهــن،	مقارنــة	بنســبة	%76	
والوجــه	 البحــري	 الوجــه	 يف	 بنظرائهــن	 و%81	

القبيل	عىل	التوايل.

القــرار	 اتخــاذ	 المــرأة	يف	 كمــا	يف	حالــة	ســلطة	
تبًعــا	 بهــا	 الخاصــة	 الصحيــة	 الرعايــة	 بشــأن	

المزتوجــات	 النســاء	 فــإن	 التعليمــي،	 للمســتوى	
حالًيا	الاليئ	يمكنهن	القراءة	والكتابة	فقط	كّن	
أكــر	احتمــااًل	مــن	نظرائهــن	بالفئــات	التعليميــة	
األخرى	يف	المشــاركة	يف	اتخــاذ	القرار	المتعلق	
برعايــة	صحتهــن	اإلنجابيــة،	فقــد	أفــاد	نحــو	%82	
القــراءة	 يســتطعن	 ممــن	 حالًيــا	 المزتوجــات	 مــن	
والكتابة	أنهن	يتخذن	القرار	بشأن	رعاية	صحتهن	
اإلنجابيــة	بمفردهن	أو	باالشــرتاك	مــع	أزواجهن،	
مقارنــة	بنحــو	75%	بيــن	النســاء	الحاصــالت	عــىل	
تعليــم	ابتــدايئ	أو	إعــدادي،	وهــذا	يؤكــد	أن	قــدرة	
أن	 يمكــن	 فقــط	 والكتابــة	 القــراءة	 عــىل	 المــرأة	
يكــون	لهــا	تأثــري	إيجايب	يف	ســلطتها	عىل	اتخاذ	

القرارات.

ُيوضح	)جدول	4-2	وشــكل4-8	أ(	أن	النســاء	ذوات	
اإلعاقة	البصرية	والنســاء	ذوات	اإلعاقة	الحركية	
يتمتعن	بمســتوى	عاٍل	من	سلطة	اتخاذ	القرارات	
المتعلقــة	برعايــة	صحتهن	اإلنجابيــة	)81%	و%79	
اإلعاقــات	 ذوات	 بالنســاء	 التــوايل(	مقارنــة	 عــىل	
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السمعية	أو	المتعددة	)74%	و73%	عىل	التوايل(،	
وهــذا	هــو	نفــس	النمــط	الــذي	عكســته	البيانــات	
القــرارات	 خــاذ	 اتِّ يف	 المــرأة	 بســلطة	 الخاصــة	
الخاصــة	برعايتهــا	الصحيــة،	وكمــا	ُذكــر	ســالًفا،	
قــد	يكــون	هــذا	بســبب	وجــود	قــدرة	أفضــل	عــىل	
التواصــل	والمناقشــة	والجــدال	بين	النســاء	ذوات	
ذوات  النســاء	 عــن	 الحركيــة	 أو	 البصريــة	 اإلعاقــة	

األنواع	األخرى	من	اإلعاقات.

يعتــرب	دور	الــزوج	بوصفــه	صاحــب	القــرار	الوحيــد	
يف	مــا	يتعلق	بالصحــة	اإلنجابية	لزوجته،	األدىن	

بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية.	إال	أن	نسبة	
المزتوجات	حالًيا	الاليئ	ذكرن	أن	أشــخاًصا	آخرين	
مثــل	الوالديــن	أو	أهــل	الــزوج	أو	األخــوة	يتخــذون	
بشكل	أساسي	القرارات	الخاصة	برعاية	صحتهن	
اإلنجابية	أعىل	بين	ذوات	اإلعاقة	السمعية	)%15(	
مــن	نظرائهــن	الــاليئ	يعانين	من	أنــواع	أخرى	من	
اإلعاقات	)شــكل	4-8-	ب(.	وقد	يكون	الســبب	يف	
ذلــك	أن	هــؤالء	النســاء	مزتوجــات	حديًثا،	ويعشــن	
هــم	 الســن	 فيهــا	كبــار	 يكــون	 أســر	ممتــدة،	 يف	
متخــذو	القــرارت	الرئيســيون	يف	األســرة	ال	ســّيما	

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

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	رئيي	أو	
باالشرتاك	مع	زوجها

الزوج	بشكل	
رئيي

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

يســتعرض	هذا	القسم	الوضع	الحايّل	الستخدام	
ســن	 يف	 النســاء	 بيــن	 األســرة	 تنظيــم	 وســائل	
اإلنجاب	)18	-	49	سنة(	المزتوجات	حالًيا.	ثم	يتناول	
استخدام	وسائل	تنظيم	األسرة	خالل	حياة	المرأة	
بين	النساء	السابق	لهّن	الزواج	)المزتوجات	حالًيا،	
وســلطة	 واألرامــل(	 المنفصــالت	 	/ والمطلقــات	
خــاذ	القــرارات	بشــأن	اســتخدام	وســائل	تنظيــم	 اتِّ
األســرة،	ومــدى	تفاوتهــا	تبًعــا	لبداية	ونــوع	إعاقة	
المرأة.	كما	يجري	التعرف	إىل	أسباب	االستخدام	

أوعدم	االستخدام.

4-3-1	الوضع	الحايّل	الستخدام	
												وسائل	تنظيم	األسرة

يعترب	المســح	الســكاين	الصحي	لعام	2014	أحدث	
م	بيانــات	عــن	اســتخدام	وســائل	تنظيم	 مســح	قــدَّ
أي	مســوح	 ُتجــر	 لــم	 الحيــن	 ذلــك	 ومنــذ	 األســرة،	
	فــإن	 لجمــع	بيانــات	عــن	تنظيــم	األســرة،	ومــن	ثــمَّ

مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعــام	2020	
السياســات	 صانعــي	 لزتويــد	 جيــدة	 فرصــة	 ــل	 يمثِّ
ببيانــات	عــن	الحالــة	الراهنــة	لتنظيــم	األســرة	يف	
ذوات	 )النســاء	 بالدراســة	 المشــمول	 المجتمــع	

اإلعاقة	المستفيدات	من	برنامج	كرامة(.

أشارت	نتائج	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	
لعــام	2020	إىل	أن	نحــو	8	مــن	كل	10	مــن	النســاء	
المزتوجات	حالًيا	الاليئ	ترتاوح	أعمارهن	بين	18	-	49	
عاًما	قد	استخدمن	وسيلة	لتنظيم	األسرة	يف	أي	
وقــت	خالل	حياتهن،	وأن	56%	يســتخدمنها	حالًيا	
)أي	ذكرن	وقت	إجراء	المسح	أنهن	يستخدمنها(،	
ونحــو	23%	اســتخدمن	يف	الماضي	)جــدول	3-4(.	
ويقل	مستوى	االستخدام	الحايّل	لوسائل	تنظيم	
)56%(	بمقــدار	2,5	نقطــة	مئوية	عن	المعدل	الذي	
كشــف	عنه	المســح	الســكاين	الصحي	لعام	2014	
للنســاء	المزتوجــات	حالًيا	الاليئ	تــرتاوح	أعمارهن	
بيــن	15	-	49	عاًمــا	)والــذي	كان	58,5%(	ويتســاوى	
بالضبــط	مــع	نفــس	المســتوى	بين	النســاء	األكر	

فقًرا	يف	عينة	ذات	المسح.
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ويرتفــع	مســتوى	االســتخدام	الحــايّل	مــع	التقدم	
يف	العمر،	من	42%	بين	النســاء	تحت	ســن	25	سنة	
إىل	ذروة	تبلغ	نحو	67%	بين	النســاء	الاليئ	ترتاوح	
أعمارهــن	بيــن	35	-	39	ســنة	ثــم	ينخفــض	إىل	مــا	

يقرب	من	38%	بين	النساء	الاليئ	ترتاوح	أعمارهن	
بين	45	-	49	عاًما	)شكل4-9(.	ويتوافق	هذا	النمط	
مــع	النمــط	الــوارد	يف	المســح	الســكاين	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	النسي	للنساء	السابق	 يوضِّ
لهــّن	الــزواج	)18	عاًمــا	فأكــر(	تبًعــا	لتجربتهّن	يف	
اســتخدام	وســائل	تنظيم	األســرة	خالل	حياتهن،	
خــذ	القــرار	بشــأن	االســتخدام.	 والشــخص	الــذي	اتَّ
تبًعــا	 فــة	 الجــدول	ُمصنَّ الــواردة	يف	ذات	 النتائــج	
لتوقيــت	بدايــة	ونــوع	إعاقــة	المــرأة	لمعرفــة	إذا	ما	
كانــت	تجربة	المرأة	يف	اســتخدام	وســائل	تنظيم	
األســرة	واتخــاذ	القــرار	المرتبــط	بــه،	تتفــاوت	تبًعــا	
لهــذه	العوامــل	أم	ال،	ويعتــرب	توقيــت	بداية	إعاقة	
المــرأة	ذا	أهميــة	خاصــة	يف	التحليــل،	ألنــه	يوّفــر	
مؤشــًرا	تقريبًيا	عما	إذا	كانت	تجربة	معينة	حدثت	
للمرأة	يف	أثناء	إصابتها	باإلعاقة	أو	قبل	إصابتها.

اســتخدمت	غالبيــة	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	
البالغــات	مــن	العمر	18	عاًما	فأكر	وســائل	تنظيم	
	النظــر	عــن	 األســرة	خــالل	حياتهــن	)78%(	بغــضِّ
هــو	 كمــا	 ولكــن	 إعاقتهــن،	 نــوع	 أو	 بــدء	 توقيــت	
متوقــع،	كان	احتمــال	اســتخدام	وســائل	تنظيــم	
األســرة	أقــل	بيــن	النســاء	الــاليئ	كانــت	إعاقتهن	
منــذ	الميــالد	أو	الطفولــة	والنســاء	ذوات	اإلعاقة	

الســمعية،	إذ	إّن	هؤالء	النســاء	يرتكزن	يف	أعمار	
أصغــر	مــن	النســاء	األخريــات	يف	عينــة	الدراســة	
	 )كمــا	هــو	موضــح	يف	الفصــل	الثالــث(،	ومــن	ثــمَّ
فمــن	المتوقــع	أن	تكــون	نســبة	المزتوجــات	حديًثا	
الــاليئ	لــم	ينجبن	أطفــااًل	أو	لم	يبلغــن	بعد	حجم	
األســرة	الذي	يرغبن	فيه،	أعىل	بينهن	عن	النســاء	

األخريات.

ســأل	مســح	العنف	ضد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	
2020	النســاء	الســابق	لهن	الزواج	ممن	اســتخدمن	
وســائل	تنظيــم	األســرة	يف	أي	فرتة	مــن	حياتهن	
خــذ	قــرار	االســتخدام	يف	آخــر	مــرة	 اتَّ الــذي	 "َمــن	
اإلجابــات	 وُتظهــر	 وســيلة؟"،	 فيهــا	 اســتخدمِت	
الــواردة	يف	)جــدول	4-4	وشــكل	4-10(	أن	النســاء	
خاذ	القرار	يف	 عن	بمستوى	عاٍل	من	سلطة	اتِّ يتمتَّ
مــا	يتعلق	باســتخدامهّن	وســائل	تنظيم	األســرة،	
وهــو	مــا	يتســق	مــع	النتائــج	الــيت	كشــف	عنهــا	
المزتوجــات	 للنســاء	 الصحــي	 الســكاين	 المســح	
بيــن	15و49	عاًمــا	 تــرتاوح	أعمارهــن	 الــاليئ	 حالًيــا	
فــإن	 ُيالحــظ،	 فكمــا	 الوطــي.	 المســتوى	 عــىل	
الغالبيــة	العظمى	من	النســاء	الاليئ	ســبق	لهن	
يف	 شــاركن	 األســرة	 تنظيــم	 وســائل	 اســتخدام	
قــرار	االســتخدام	)92%(	إمــا	بمفردهــن،	)32%(	أو	

باالشرتاك	مع	أزواجهن	)%60(.
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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	النســاء	ذوات	اإلعاقة	منذ	الميالد	والنســاء	
اســتخدمن	 الــاليت	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	
وســائل	تنظيم	األســرة	يف	أي	فــرتة	من	حياتهن،	
عينــة	 يف	 األخريــات	 النســاء	 مــن	 احتمــااًل	 أقــل	
الدراســة،	للمشــاركة	يف	اتخــاذ	القــرار	المتعلــق	
فقــد	 األســرة،	 تنظيــم	 وســائل	 باســتخدامهّن	
شــارك	نحــو	89%	ومــا	يقرب	مــن	86%	عىل	التوايل	

ممــن	اســتخدمن	وســائل	تنظيــم	األســرة،	وكانت	
إعاقتهــن	منــذ	الميــالد	وذوات	اإلعاقة	الســمعية	
باســتخدامهن	 المتعلقــة	 القــرارات	 اتخــاذ	 يف	
وسائل	تنظيم	األسرة	)اتخذن	القرار	بمفردهن	أو	
باالشــرتاك	مع	أزواجهن(،	يف	حين	كانت	النسبة	
المقارنــة	نحــو	93%	بيــن	كل	مــن	ذوات	اإلعاقــة	

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	الســيدات	الســابق	

330340584119914751486981172438لهن	االستخدام1

ملحوظــة: تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولــة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعــد 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 فأكر.
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

ضــن	ألي	 تعرَّ قــد	 النســاء	 إذا	كانــت	 مــا	 لمعرفــة	
ضغــط	أو	إكــراه	كي	يســتخدمن	أو	ال	يســتخدمن	
الــاليئ	 النســاء	 ُســئلت	 األســرة،	 تنظيــم	 وســائل	
الســبب	 عــن	 األســرة	 تنظيــم	 اســتخدمن	وســيلة	
الرئيــي	الســتخدامها	يف	المــرة	األخــرية،	كمــا	

ُســئلت	النســاء	الــاليئ	لــم	يســتخدمن	مطلًقــا	أي	
وســيلة	مــن	وســائل	تنظيــم	األســرةً		عــن	الســبب	

الرئيي	لذلك.

ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 نتائــج	 أظهــرت	
اإلعاقــة	لعام	2020	أن	تعرض	النســاء	المشــاِركات	
يف	الدراسة	للضغط	أواإلكراه	الستخدام	أو	عدم	
اســتخدام	وســائل	تنظيم	األســرة	لم	يكن	شائًعا،	
فقد	تعرض	أقل	من	1,5%	من	النساء	الاليئ	سبق	



خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة 71الفصل الرابع: سلطة اتِّ

خاذ القرارات الخاصة برعاية الصحة العامة والصحة االنجابية سلطة اتِّ

لهن	استخدام	وسائل	تنظيم	األسرة	لضغوط	
من	الزوج	أو	أهل	الزوج	كي	يستخدمن	)شكل	
4-11(،	ونحو	3%	من	النســاء	ممن	لم	يستخدمن	
ضن	ألشــكال	مختلفة	من	 عــىل	اإلطــالق	تعرَّ
الضغط	واإلكراه	من	الزوج	)التهديد	بالطالق	
والعنف	البدين(،	وضغط	من	أهل	الزوج	لعدم	
اســتخدام	وســائل	تنظيم	األسرة	)شكل	12-4(،	
وتتوافق	هذه	النتيجة	مع	المســتويات	العالية	
القــرارات	 خــاذ	 اتِّ يف	 المــرأة	 لســلطة	 نســبًيا	
المتعلقــة	باســتخدام	وســائل	تنظيــم	األســرة	

عىل	النحو	المشار	إليه	أعاله.

الســبب	 كان	 	،)11-4 )شــكل	 مــن	 يّتضــح	 كمــا	
الرئيــي	الســتخدام	وســائل	تنظيــم	األســرة	
التوقــف	عــن	اإلنجــاب	)عــدم	إنجــاب	مزيــد	مــن	
األطفــال(،	يليــه	بفــارق	كبــري	تأجيــل	الحمــل.	
فنحــو	7	مــن	كل	10	ممن	ســبق	لهن	اســتخدام	
وســائل	تنظيــم	األســرة	)المســتخدمات	حالًيــا	
والــاليئ	اســتخدمن	يف	الماضــي(	اســتخدمن	
وســائل	تنظيــم	األســرة	لوقف	اإلنجــاب،	ونحو	
15%	استخدمن	للمباعدة	بين	الوالدات،	وُذِكرت	
كأســباب	 واإلعاقــة	 الصحيــة	 المشــكالت	
الســتخدام	وســائل	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.

1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي.

2 آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة

يشــري	شكل	4-12	إىل	أن	الرغبة	يف	إنجاب	أطفال	
كانــت	الســبب	الرئيــي	لعــدم	اســتخدام	وســائل	
لــم	 )59%(،	ونســبة	كبــرية	ممــن	 تنظيــم	األســرة	
األســرة،	 تنظيــم	 اســتخدام	وســائل	 لهــن	 يســبق	
األســرة	 تنظيــم	 لوســائل	 الجانبيــة	 اآلثــار	 ذكــرن	
مــن	 فأكــر	 االســتخدام،	 لعــدم	 رئيــي	 كســبب	
ُخمــس	النســاء	الــاليئ	لــم	يســبق	لهن	اســتخدام	

وســائل	تنظيــم	األســرة	ذكرن	هــذا	الســبب	)%21(،	
وتتفــق	هــذه	النتيجــة	مــع	مــا	توصلــت	إليــه	نتائــج	
وذكــرت	 	،2014 لعــام	 الصحــي	 الســكاين	 المســح	
الُعقــَم	أكــر	من	واحدة	من	كل	10	ممن	لم	يســبق	
لهــن	االســتخدام	)نحــو	12%(.	كمــا	ذكــر	نحــو	%5	
عدم	توافر	وســيلة	تنظيم	األسرة	كسبب	رئيي	

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.

أّن	 و14-4	 	13-4 والشــكالن	 	5-4 جــدول	 وُيوضــح	
تنظيــم	 وســائل	 الســتخدام	 الرئيســية	 األســباب	
لهــن	 الســابق	 النســاء	 بيــن	 متشــابهة	 األســرة	
االســتخدام،	مــع	اختــالف	بدايــات	حــدوث	وأنــواع	
إعاقتهــن،	ولكــن	النســاء	الــاليئ	تعرضــن	إلعاقة	
إعاقــة	 لديهــن	 الــاليئ	 والنســاء	 الميــالد	 منــذ	
ســمعية،	كّن	أقل	احتمااًل	أّن	يســتخدمن	وســائل	
اإلنجــاب،	 عــن	 التوقــف	 بغــرض	 األســرة	 تنظيــم	
وأكــر	احتمــااًل	أن	يســتخدمنها	لتأجيــل	اإلنجاب،	
مقارنة	بالنساء	األخريات	الاليئ	حدثت	إعاقاتهن	
يف	وقــت	الحــق	مــن	الحيــاة،	أو	كــّن	يعانيــن	مــن	

أنواع	أخرى	من	اإلعاقات.	

وهــذه	النتيجة	متوقعة	ألن	هؤالء	النســاء	أصغر	
ســًنا	مــن	غريهــن	مــن	النســاء	يف	عينــة	المســح،	
	فمن	األرجح	أنهن	لم	يحققن	بعد	العدد	 ومن	ثمَّ

المرغوب	من	األطفال.

ذكــر	عــدد	قليــل	مــن	النســاء	أن	ضغــط	الــزوج	أو	
أهلــه	هــو	الســبب	يف	اســتخدام	وســائل	تنظيــم	
نــوع	 أو	 حــدوث	 بدايــة	 عــن	 النظــر	 بغــّض	 األســرة	
اإلعاقــة،	ولكــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	
والنســاء	الــاليئ	لديهن	اإلعاقة	منــذ	الوالدة	كن	
أكر	احتمااًل	من	غريهن	من	النســاء	أن	يذكرن	أّن	
ضغــط	الــزوج	)نحو	4%	و3%	عىل	التوايل(	أو	أهله	
كان	ســبًبا	الســتخدامهن	وســائل	تنظيم	األسرة	
)1%	لــكال	المجموعتيــن(،	ويمكــن	أيًضــا	أن	تفســر	

األعمار	األصغر	لهؤالء	النساء	هذه	النتيجة.

ُذِكــرت	اإلعاقــة	ســبًبا	الســتخدام	وســائل	تنظيم	
األســرة	مــن	عــدد	قليــل	أيًضــا	من	النســاء	الســابق	
الــاليئ	كانــت	 النســاء	 لهــن	االســتخدام،	ولكــن	
الــاليئ	 والنســاء	 الشــباب	 منــذ	مرحلــة	 إعاقتهــن	
يعانيــن	مــن	إعاقــة	حركيــة،	كــّن	أكــر	احتمــااًل	أن	
يذكــرن	هــذا	الســبب	)6%	و4%	عــىل	التــوايل(	مــن	

النساء	األخريات.
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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

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 
ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 ســنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكر.
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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.

1يشمل المستخدمات حالًيا والاليت استخدمن يف الماضي.
2آخر مرة اسُتخدمت فيها وسائل تنظيم األسرة.
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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 
ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 ســنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكر

وُيوضــح	جدول	4-6	أنماط	أســباب	عدم	اســتخدام	
وســائل	تنظيــم	األســرة	تبًعــا	لبدايــة	حــدوث	ونوع	
إعاقــة	المــرأة،	وكمــا	هــو	متوقــع،	كانــت	النســاء	
والنســاء	 الميــالد	 منــذ	 إعاقتهــن	 حدثــت	 الــاليئ	
ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	أكــر	ُعرضــة	من	غريهن	
نة	الدراسة،	لعدم	استخدامهن	 من	النساء	يف	عيِّ
وســائل	تنظيم	األســرة،	بســبب	الرغبــة	يف	إنجاب	
أطفــال	)70%	لــكل	منهما(.	ُذكرت	اآلثــار	الجانبية	
لوسائل	تنظيم	األسرة	كسبب	لعدم	االستخدام	

بشــكل	أكــر	بيــن	النســاء	الاليئ	حدثــت	إعاقتهن	
بعــد	مرحلــة	الشــباب	)يف	ســن	35	ســنة	فأكــر(	
والنســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	)نحو	25%	و%24	
عىل	التوايل(،	وبالمثل،	كانت	هاتان	المجموعتان	
من	النســاء	أكــر	احتمااًل	من	النســاء	األخريات	أن	
يذكرن	عدم	توافر	وســيلة	تنظيم	األســرة	كسبب	
لعــدم	اســتخدامهن،	إذ	ُذكر	هذا	الســبب	من	نحو	
10%	مــن	النســاء	الاليئ	بــدأت	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 
ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 19 - 34 ســنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما 

كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكر.

) ( يعين أن عدد الحالت أقل من 50.

4	-	4		تفضيالت	وسلوكيات	اإلنجاب

الــزواج	 لهــن	 الســابق	 النســاء	 ســلطة	 لتقييــم	
يتعلــق	 مــا	 يف	 الدراســة	 يف	 المشــاِركات	
	 كــنَّ إذا	 مــا	 ومعرفــة	 اإلنجابيــة،	 بســلوكياتهن	
أو	 ضــن	يف	أي	فــرتة	مــن	حياتهــن	لضغــوط	 تعرَّ
عنــف	كــي	ال	ُينّفــذن	رغباتهــن	اإلنجابيــة،	درس	
مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020	ما	
إذا	كانت	التفضيالت	اإلنجابية	)تفضيل	إنجاب	أو	
عــدم	إنجاب	أطفال(	اختلفت	لدى	النســاء	يف	أي	
فــرتة	من	حياتهن	عن	تفضيــالت	أزواجهّن	)رغبت	
المــرأة	يف	إنجــاب	طفــل	يف	أي	فرتة	مــن	حياتها	
حــدث	 وإذا	 والعكــس(،	 زوجهــا،	 يرغــب	 لــم	 بينمــا	
لت	التفضيالت	اإلنجابية	 هذا،	فإىل	أي	مدى	تحوَّ
للنســاء	لســلوكيات	إنجابيــة	فعليــة،	ومــا	أســباب	

عدم	تنفيذ	رغبات	المرأة	اإلنجابية؟

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

تعكــس	النتائــج	الــواردة	يف	جــدول	4-7	وشــكل	
4-15	توافًقــا	كبــرًيا	بيــن	المشــاِركات	يف	الدراســة	
وأزواجهــن	يف	ما	يتعلق	بتفضيالتهم	اإلنجابية،	
الرجــال	 كان	 اختالفــات،	 هنــاك	 كانــت	 وعندمــا	
يميلــون	إىل	إنجــاب	مزيــد	مــن	األطفــال	أكــر	مــن	
زوجاتهــن،	فمــا	يقــرب	مــن	5%	فقــط	مــن	النســاء	
السابق	لهن	الزواج	كن	يرغبن	يف	إنجاب	أطفال	
أزواجهــن	 يكــن	 ولــم	 مــن	حياتهــن	 مــا	 فــرتة	 يف	
يرغبــون	يف	ذلــك،	مقارنــة	بنحــو	8%	مــن	النســاء	
يف	 أطفــال	 إنجــاب	 يف	 يرغبــون	 أزواجهــن	 كان	
	يرغبن	يف	ذلــك.	تتوافــق	هذه	 فــرتة	مــا	ولــم	يكــنَّ
مســح	 إليهــا	 أشــار	 الــيت	 النتيجــة	 مــع	 النتيجــة	
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الجوانــب	الصحية	يف	مصر	لعام	2015،	الذي	أشــار	
إىل	مستوى	عاٍل	من	االتساق	بين	الزوج	والزوجة	
يف	ما	يتعلق	بالعدد	المرغوب	فيه	من	األطفال،	
وميــل	األزواج	أكــر	مــن	الزوجــات	إىل	إنجاب	مزيد	

من	األطفال	عند	وجود	اختالفات.

لــم	تنفــذ	نســب	كبرية	مــن	النســاء	القالئل	الاليئ	
اختلفــت	رغباتهــن	اإلنجابيــة	عــن	أزواجهن	خالل	
اإلنجابيــة،	 رغباتهــن	 حياتهــن	 مــن	 مرحلــة	 أي	
فنحو	57%	من	النســاء	الاليئ	أردن	إنجاب	أطفال	
	يرغبن	يف	 لــم	ُينجبــن،	و46%	مــن	الــاليئ	لــم	يكــنَّ

إنجــاب	أطفــال	أنجبــن.	ولكــن،	نســبه	كبــرية	أيًضا	
من	األزواج	لم	يحققوا	رغباتهم	اإلنجابية	)شكل	
هــؤالء	 أن	 إىل	 النتيجــة	 هــذه	 تشــري	 وقــد	 	،)16-4
األزواج	والزوجات	اختلفت	رغباتهم	اإلنجابية	يف	
فرتة	ما	من	حياتهم،	ولكن	ربما	توصلوا	بعد	ذلك	
مــن	خــالل	المفاوضــات	إىل	قــرار	مشــرتك	ُمــرٍض	
بشــأن	إنجاب	أو	عدم	إنجــاب	أطفال،	ولكن،	كانت	
النساء	أكر	عرضًة	إىل	حد	ما	من	أزواجهن	لعدم	
تنفيــذ	رغباتهن	اإلنجابية،	األمر	الذي	قد	يعكس	
إىل	حــد	مــا	اختالل	التــوازن	يف	القوة	والســيطرة	

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

عىل	الرغم	من	المســتوى	العايل	لســلطة	النساء	
القــرارات	 اتخــاذ	 يف	 الدراســة	 يف	 المشــاِركات	
األســرة،	 تنظيــم	 وســائل	 باســتخدام	 المتعلقــة	
الرغبــات	 بشــأن	 األزواج	 مــع	 الكبــري	 واالتفــاق	
اإلنجابيــة	)كمــا	هــو	موّضــح	أعــاله(،	فــإن	نســبة	
كبــرية	مــن	النســاء	القليلــة	الــاليئ	رغبــن	يف	أي	
وقــت	مــن	حياتهن	يف	إنجــاب	أطفــال،	ولم	يرغب	
أزواجهــن	يف	ذلــك،	ٌأجرِبن	عىل	عدم	اإلنجاب	يف	

ذلك	الوقت	)جدول	4-8	وشكل	17-4(.

نحو	5	من	كل	10من	النســاء	)46%(	ممن	رغبن	يف	
اإلنجــاب	ولــم	ينّفــذن	رغباتهــن	يف	اإلنجــاب	)لــم	
ينجبــن(،	أجربهــن	أزواجهن	عــن	طريق	الضغط	أو	
العنــف	)مــن	خــالل	الضــرب	أو	التهديــد	بالطــالق(	
عــىل	عدم	اإلنجاب	يف	ذلك	الوقت،	وتعّرض	نحو	
2%	للضغــط	مــن	أهــل	الــزوج،	ونحــو	6%	و14%	عىل	
التوايل	لم	ُيحققن	رغباتهن	يف	اإلنجاب	ألسباب	
تتعلــق	باإلعاقة،	ولمشــكالت	صحيــة،	وذكر	نحو	

32%	مــن	النســاء	أســباًبا	تتعلــق	بالخصوبــة:	نحــو	
24%	لم	يحملن،	و8%	كن	يعانين	من	العقم.

وعــىل	النقيــض،	كان	رضــا	الزوج	الدافــع	الرئيي	
)بنســبة	61%(	لإنجاب	بين	النســاء	الاليئ	لم	يكن	
يرغبــن	يف	إنجــاب	أطفــال	يف	فــرتة	مــن	حياتهــن	
وأزواجهــن	كانــوا	يرغبــون	قــي	اإلنجــاب	)شــكل	
الدوافــع	 يف	 االختالفــات	 تعكــس	 وقــد	 	،)18-4
الرئيســية	بيــن	المجموعتيــن	مــن	النســاء:	النســاء	
الاليئ	رغبن	يف	اإلنجاب	والنساء	الاليئ	لم	يرغبن	
اإلنجابيــة	 رغباتهــن	 تنفيــذ	 لعــدم	 اإلنجــاب	 يف	
عدم	المســاواة	بين	الجنســين،	واألعراف	الخاصة	
بالذكورة	السائدة	يف	المجتمعات	الذكورية	مثل	

مصر.

وقــد	ذكــر	نحــو	12%	مــن	النســاء	الــاليئ	لــم	يكــن	
يرغبــن	يف	اإلنجــاب	يف	فــرتة	مــا	مــن	حياتهــن	أن	
ضغط	الزوج	أو	عنفه	كان	سبًبا	لإنجاب	يف	ذلك	
الوقــت،	ونحو	2%	تعّرضــن	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.
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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	4-18:	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
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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
الضغط	والعنف	

)التهديد	بالطالق	والضرب(	من	الزوج
11.5

	1.8ضغط	أهل	الزوج2.3ضغط	أهل	الزوج

5.7أسباب	متعلقة	باإلعاقة

25.7إرادة	اهلل 13.9مشكالت	صحية

8.0العقم

اإلجمايل	%

100.0النسبة

اإلجمايل	%

100.0النسبة

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	

ذوات	 حالًيــا	 المزتوجــات	 النســاء	 معظــم	 يتمتــع	
اإلعاقة	المستفيدات	من	برنامج	كرامة،	بمستوى	
عــاٍل	مــن	ســلطة	اتخــاذ	القــرارات	بشــأن	صحتهن	
اإلنجابية،	خاصة	يف	ما	يتعلق	باستخدام	وسائل	
تنظيم	األســرة،	فهن	إمــا	يتخذن	القرار	بمفردهن	
وإمــا	باالشــرتاك	مع	أزواجهن،	ولــم	يكن	التعرض	
للضغــط	أو	العنــف	الســتخدام	أو	عــدم	اســتخدام	
وسائل	تنظيم	األسرة	شائًعا	بين	المشاِركات	يف	
الدراسة.	عالوة	عىل	ذلك،	هناك	توافق	كبري	بين	
المشاِركات	يف	الدراسة	وأزواجهن	يف	ما	يتعلق	
برغباتهــم	اإلنجابيــة،	وهــو	األمــر	نفســه	بالنســبة	
للنساء	بشكل	عام	عىل	المستوى	الوطي.	ومع	
ذلك،	فإن	نســبة	عالية	من	النســاء	القليلة	الاليئ	
كــن	يرغبــن	يف	إنجــاب	أطفــال	يف	فــرتة	مــا	مــن	
حياتهــن،	ولكن	أزواجهن	لم	يكونون	يرغبون	يف	

ضــن	لإكراه	من	الــزوج	عرب	الضغط	 اإلنجــاب،	تعرَّ
لعــدم	 بالطــالق(	 التهديــد	 أو	 )الضــرب	 العنــف	 أو	
تنفيــذ	رغبتهــن	يف	اإلنجاب،	عــىل	النقيض،	كان	
رضــا	الــزوج	الســبب	الرئيي	لإنجاب	بين	النســاء	
الــاليئ	لــم	يكــّن	يرغبــن	يف	اإلنجــاب	ولكــن	كان	
أزواجهــن	يريــدون	ذلك،	وقد	تعكــس	االختالفات	
مــن	 المجموعتيــن	 بيــن	 الرئيســية	 الدوافــع	 يف	
اإلنجــاب	 يف	 رغبــن	 الــاليئ	 النســاء	 النســاء:	
لعــدم	 اإلنجــاب	 يف	 يرغبــن	 لــم	 الــاليئ	 والنســاء	
تنفيــذ	رغباتهــن	اإلنجابيــة،	عــدَم	المســاواة	بيــن	
الجنســين	واألعــراف	الخاصــة	بالذكــورة	الســائدة	

يف	المجتمعات	الذكورية	يف	مصر.

يبدو	أن	قدرة	النساء	الفقريات	ذوات	اإلعاقة	عىل	
القــراءة	والكتابــة	فقط	لها	تأثــري	إيجايب	ملحوظ	
المتعلقــة	 القــرارات	 اتخــاذ	 عــىل	 ســلطتهن	 يف	

برعايتهن	الصحية	ورعاية	صحتهن	اإلنجابية..







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

الفصل الخامس: 

الوصول إىل الخدمات 
والمساعدة من األخريين يف 
تلبية االحتياجات األساسية 

يات  للحياة اليومية، وتحدِّ
التعامل مع اآلخرين 

أو التنقل خارج المزنل

أهــــــــم	النتائــــــــج

االنتقال	خارج	المزنل"	أهم	ما	تحتاج	النســاء	ذوات	اإلعاقات	الحركية	أو	البصرية	
أو	المتعــّددة	لمســاعدة	اآلخريــن	عــىل	أدائــه،	و"التواصــل	مــع	اآلخريــن"	الحاجــة	
الرئيســية	الــيت	تعتمــد	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	عىل	اآلخريــن	يف	أدائها	

)أفاد	بذلك	نحو	%93(
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الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخرين يف تلبية االحتياجات للحياة اليومية، 
وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

	أهـــم	النتائج:	

الخدمــات	 هــي	 والطبيــة	 الماليــة	 الخدمــات	  ●
يف	 المشــاِركات	 تتلقاهــا	 الــيت	 الرئيســية	
مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	
نــوع	 أو	 أعمارهــن	 عــن	 النظــر	 بغــّض	 	،2020

إعاقتهن.	

تــرتاوح	 الــاليت	 النســاء	 مــن	 12%	فقــط	 نحــو	  ●
أعمارهن	بين	18	و19	سنة	و8%	من	النساء	يف	
الفئــة	العمريــة	20-24	يحصلــن	عــىل	خدمــات	
تعليمية،	وعدد	قليل	جًدا	من	النساء،	بصرف	
النظــر	عن	أعمارهن،	يتلقين	تدريبات	مهنية،	
ونســب	ال	تــكاد	ُتذكــر	يحصلــن	عــىل	خدمات	

ترفيهية	ورياضية.	

الرئيــي	 المصــدر	 هــو	 الحكــويم	 القطــاع	  ●
لمختلف	الخدمات	اليت	تتلقاها	المشاِركات	
يف	الدراســة،	إذ	أفــاد	94%	مــن	النســاء	بأنهن	

يتلّقين	خدماتهن	من	هذا	القطاع.	

أن	 الدراســة	 يف	 المشــاِركات	 غالبيــة	 رأت	  ●
الخدمــات	الــيت	يتلقينهــا	ذات	نوعيــة	جّيــدة،	
بغــّض	النظــر	عــن	نــوع	الخدمــة	أو	مصدرهــا،	
الــيت	يحصلــن	 الخدمــات	 أّن	 يريــن	 ولكنهــّن	
عليهــا	من	القطاع	الحكويم	أقل	جودة	من	
الخدمــات	الــيت	يقدمهــا	القطــاع	الخــاص	أو	

الجمعيات	األهلية.	

نســبة	كبــرية	مــن	المشــاِركات	يف	الدراســة	  ●
اة	)يحتجن	إىل	الخدمة	 لديهن	حاجة	غري	ُملبَّ
المختلفــة،	 للخدمــات	 عليهــا(	 يحصلــن	 وال	
وعىل	الرغم	من	أن	غالبيتهن	يتلقين	خدمات	
مالية	وطبية،	فإن	معظمهن	ال	تزال	لديهن	
ــاة	إىل	هــذه	الخدمــات	)أفــاد	 حاجــة	غــري	ُملبَّ

بذلك	نحو	54%	و53%	عىل	التوايل(.

النســاء	دون	ســن	 مــن	 أفــادت	نســب	كبــرية	  ●
زيــادة	 إىل	 بحاجتهــن	 والثالثيــن	 الخامســة	
نسبة	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	يف	الوظائف	
والحصــول	عــىل	تدريبــات	مهنيــة	وخدمــات	

اجتماعية.

النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	أو	البصريــة	  ●
أو	المتعــددة	أكــر	احتمااًل	من	النســاء	ذوات	
اإلعاقــة	الســمعية	أّن	تكــون	لديهــّن	حاجــة	
ــاة	لخدمــات	طبيــة	وماليــة،	وكذلــك	 غــري	ُملبَّ
الحكوميــة	 المرافــق	 يف	 مالئمــة	 ترتيبــات	
ولتفعيــل	 العامــة	 واألماكــن	 والخاصــة	
اســتخدام	المقاعــد	المخصصــة	لكبار	الســن	
واألشخاص	ذوي	اإلعاقة	يف	وسائل	النقل	

العام.

النســاء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	أكر	احتمااًل	  ●
ــاة	بالنســبة	 أّن	تكــون	لديهــّن	حاجــة	غــري	ُملبَّ
لألجهزة/األدوات	المســاعدة	)38%(،	والدعم	
المــايل	لهذه	األجهــزة	)17%(،	وخدمات	أخرى	
مثــل	التدريــب	المهي	وفرص	العمــل	)%32(،	
والخدمــات	االجتماعيــة	)32%(،	وزيادة	نســبة	
األشخاص	ذوي	اإلعاقة	يف	الوظائف	)%31(.

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

بغّض	النظر	عن	عمر	المرأة	أو	نوع	إعاقتها.	

تحتــاج	 مــا	 أهــم	 المــزنل"	 خــارج	 االنتقــال	  ●
النســاء	ذوات	اإلعاقــات	الحركيــة	أو	البصرية	
أو	المتعــّددة	لمســاعدة	اآلخريــن	عــىل	أدائه،	
و"التواصــل	مــع	اآلخريــن"	الحاجــة	الرئيســية	
اليت	تعتمد	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	
عــىل	اآلخريــن	يف	أدائهــا	)أفــاد	بذلــك	نحــو	

.)%93
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تقريًبــا	كل	أو	الغالبيــة	العظمى	من	النســاء	  ●

تلبيــة	 المســاعدة	عــىل	 الــاليت	يحتجــن	إىل	
اليوميــة،	 للحيــاة	 األساســية	 االحتياجــات	

يحصلن	عليها	من	ُأسرهّن.

يواجه	معظم	النساء	مشكالت	يف	التعامل	  ●

مــع	اآلخريــن	أو	التحــرك	خارج	المــزنل	)%57(،	
وذوات	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 ســّيما	 وال	
اإلعاقــات	المتعــددة	،	81%	مــن	النســاء	ذوات	
اإلعاقــات	المتعــددة	يواجهــن	صعوبــة	يف	"	
االنتقال	خارج	المزنل	،	78%	من	النساء	ذوات	
اإلعاقــات	الســمعية	يواجهــن	صعوبــة	يف"	

التواصــل	مع	اآلخرين	وافاد	93%	من	النســاء	
ذوات	اإلعاقــات	الســمعية	و23%	من	النســاء	
ذوات	اإلعاقــات	الجســدية	إنهــن	احتجن	إىل	

المساعدة.	

المشــكلة	الرئيســية	الــيت	تواجههــا	النســاء	  ●
أو	 البصريــة	 أو	 الحركيــة	 اإلعاقــات	 ذوات	
المتعددة	هي	عدم	توافر	أو	غياب	ُمرافق	يف	
بعــض	األحيــان	لمصاحبتهــن	خــالل	التحرك	
خارج	المزنل،	يف	حين	أن	عدم	توافر	أو	غياب	
مرتجم	لغة	اإلشــارة	يف	بعض	األحيان	هي	
المشــكلة	الرئيســية	بالنســبة	للنســاء	ذوات	

اإلعاقة	السمعية

وفًقا	لمنظمة	الصحة	العالمية	ومجموعة	البنك	
الدويل	2011،	عديٌد	من	األشخاص	ذوي	اإلعاقة	ال	
يحصلــون	عــىل	فــرص	متســاوية	للحصــول	عــىل	
وال	 العمــل،	 وفــرص	 والتعليــم	 الصحيــة	 الرعايــة	
باإلعاقــة	 المتعلقــة	 الخدمــات	 عــىل	 يحصلــون	
الــيت	يحتاجــون	إليهــا.	وعــالوة	عــىل	ذلــك،	يواجه	
األشــخاص	ذوو	اإلعاقــة	مجموعــة	مــن	العوائــق	
يف	حياتهــم	اليوميــة،	ويحتــاج	كثــري	منهــم	إىل	
مســاعدة	اآلخريــن	عــىل	أداء	أنشــطتهم	اليومية،	
ويــؤدي	حجــب	الوصــول	إىل	الخدمات	األساســية	
والمســاعدة	الالزمــة	إىل	إضافــة	شــرائح	متعــددة	
مــن	التميــز	والتهميش	لهؤالء	األشــخاص،	مما	

قد	يزيد	بدوره	من	تعّرضهم	للعنف.

ومــن	هــذا	المنظــور،	يدرس	هــذا	الفصــل	إمكانية	
وصول	النســاء	ذوات	اإلعاقة	)الاليت	شاركن	يف	
مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	عــام	2020(	
الخدمــات	 ذلــك	 بمــا	يف	 الخدمــات،	 إىل	مختلــف	
يف	 وآرائهــن	 الخدمــة،	 ومصــدر	 يتلقينهــا،	 الــيت	
عليهــا،	 يحصلــن	 الــيت	 الخدمــات	 نوعيــة	 جــودة	

اة.	 واحتياجاتهن	غري	الُملبَّ

ويبحــث	هــذا	الفصــل	أيًضــا	إىل	أي	مــدى	تحتــاج	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	إىل	مســاعدة	اآلخرين	عىل	

اليوميــة،	 للحيــاة	 األساســية	 االحتياجــات	 تلبيــة	
إىل	 يحتجــن	 الــيت	 اليوميــة	 األنشــطة	 وأنــواع	
المســاعدة	فيهــا،	وَمْن	يقــّدم	المســاعدة	الالزمة،	
الــيت	 وأخــرًيا،	يســتعرض	هــذا	الفصــل	التحديــات	
حياتهــّن	 يف	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 تواجههــا	
اليوميــة،	ومــن	المرّجح	أن	يكون	عمــر	المرأة	ونوع	
الــيت	 الخدمــات	 لنــوع	 عامليــن	مهميــن	 إعاقتهــا	
الــالزم	 والدعــم	 ــاة،	 الُملبَّ غــري	 تتلّقاهــا،	وحاجتهــا	
يف	حياتهــا	اليومية،	ولذلك،	ُيؤخــذ	بعين	االعتبار	
هــذان	العامــالن	يف	تحليل	البيانات	المقدمة	يف	

هذا	الفصل.

وستســاعد	المعلومــات	الــواردة	يف	هــذا	الفصــل	
عــىل	تحديد	مجــاالت	التدّخــالت	المحتملة	لتلبية	
عــىل	 النســاء	ذوات	اإلعاقــة.	وعــالوة	 احتياجــات	
ذلك،	فإن	المعلومات	المتعّلقة	بمساعدة	النساء	
ذوات	اإلعاقــة	يف	تلبيــة	االحتياجــات	األساســية	
يف	 المســاعدة	 م	 ُمقــدِّ ونــوع	 اليوميــة	 للحيــاة	
هــذا	الفصــل	لهــا	أهميــة	خاصــة،	إذ	تســاعد	هــذه	
المعلومــات	عىل	فهم	الديناميكيات	داخل	أســرة	
المــرأة	ذات	اإلعاقــة	ودراســة	آثارهــا	يف	تعــّرض	

المرأة	للعنف	يف	الفصول	الالحقة.
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اة	واالحتياجات	 5	-	1	الخدمات	الُمتلقَّ
اة 									غري	الُملبَّ

	ســأل	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	عام	
المقابــالت،	 معهــن	 ُأجريــت	 الــاليت	 النســاء	 	2020
مســاعدات	 أو	 خدمــات	 أي	 يتلّقيــن	 كــّن	 إذا	 عمــا	
مــن	القطــاع	الحكــويم	أو	الخــاص	أو	الجمعيــات	
األهلية،	وُسئلت	َمن	َأَجبن	بأنهن	يتلّقين	خدمات،	
عــن	نــوع	الخدمــة	الــيت	يحصلــن	عليهــا		والمصدر	
الــذي	يحصلــن	منه	عليهــا،	كما	ُطِلب	من	النســاء	
أن	ُيعِربــن	عــن	آرائهّن	يف	جودة	نوعية	كل	خدمة	
يحصلن	عليها	من	كل	مصدر	)القطاع	الحكويم	
والخاص	والجمعيات	األهلية(	هل	هي	ممتازة	أم	
جيدة	أم	ســيئة،	ثم	ُســئلت	النســاء	عن	الخدمة	)أو	
الخدمــات(	الــيت	يحتجــن	إليهــا	ولكن	لــم	يحصلن	

اة(. عليها	)الحاجة	غري	الُملبَّ

5-1-1	أنواع	الخدمات	الُمتلقاة	

ــح	المعلومات	الــواردة	يف	جدول	5-1	أن	نحو	 توضِّ
أومســاعدات		 خدمــات	 يتلقيــّن	 النســاء	 مــن	 	%83
مــن	القطــاع	الحكــويم	أو	الخــاص	أو	الجمعيــات	
والطبيــة	 الماليــة	 والمســاعدات	 األهليــة،	
عليهــا	 تحصــل	 الــيت	 الرئيســية	 الخدمــات	 هــي	

أن	 وبمــا	 	.)1-5 )شــكل	 الدراســة	 المشــاِركات	يف	
جميع	المشــاِركات	يف	الدراسة	من	المستفيدين	
مــن	برنامج	كرامة	)أي	أولئــك	الاليت	يتلقين	دعم	
كان	 كرامــة(،	 برنامــج	 مــن	 االجتماعــي	 الضمــان	
مــن	المتوّقــع	أن	تذكــر	جميعهــّن	أنهــّن	يحصلــن	
للضمــان	 كرامــة	 )دعــم	 ماليــة	 مســاعدات	 عــىل	
االجتماعــي،	ويمكــن	كذلــك	عــىل	ســبيل	المثــال	
المســاعدات	 أشــكال	 مــن	 وغريهــا	 قروض/منــح،	
	 ثــمَّ ومــن	 أخــرى(،	 برامج/منظمــات	 مــن	 الماليــة	
يف	 المشــاركات	 جميــع	 أن	 المفــرتض	 مــن	 كان	
الدراســة	يذكرن	حصولهــن	عىل	األقل	عىل	دعم	
الضمــان	االجتماعــي	من	برنامج	كرامــة،	غري	أن	8	
نســاء	فقــط	مــن	بيــن	كل	10	نســاء	ذكــرن	تلقيهّن	
يذكــرن	 لــم	 الــاليت	 النســاء	 ماليــة،	 مســاعدات	
تلقيهــن	خدمات	مالية	ربما	ال	يســتطعن	الذهاب	
بأنفســهن	للحصول	عىل	الخدمة	بسبب	صعوبة	
ضن	شخًصا	آخر	 انتقالهن	إىل	خارج	المزنل،	وُيفوِّ
	ربمــا	لــم	 للحصــول	عــىل	مســتحقاتهّن،	ومــن	ثــمَّ
يعتربن	أنفسهّن	يتلقين	هذه	الخدمات)1(،	وعالوة	
ــدن	 عــىل	ذلــك،	قــد	يكــون	بعــض	النســاء	قــد	تعمَّ
تلقيهــّن	خدمــات	ماليــة	العتقادهــّن	 عــدم	ذكــر	
أنهــّن	بذلــك	يمكنهــّن	الحصــول	عــىل	مزيــد	مــن	

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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ويتلقــى	مــا	يزيــد	قليــاًل	عــىل	ثلــي	النســاء	)%67(	
خدمات	طبية	)مثل	الفحوص	الطبية،	االختبارات	
المعمليــة،	األشــعة،	العمليــات	الجراحية،	العالج	
تأهيــل	 إعــادة	 التخاطــب،	 جلســات	 الطبيعــي،	
النســاء	خدمــات	 مــن	 	%10 نحــو	 الســمع(،	ويتلقــى	
ــى	 وتتلقَّ المســاعدة،	 باألجهــزة/األدوات	 تتعلــق	
نســبة	مماثلــة	خدمــات	اجتماعيــة	)مثــل	بطاقــات	
اإلعاقة	للمســارح	والنوادي	وغريها	من	الوســائل	

الرتفيهية(.	

وكمــا	هــو	متوّقع،	يــزداد	الحصول	عــىل	الخدمات	
الطبيــة	مــع	زيــادة	عمر	المــرأة	)جدول	5-1(	بســبب	
زيــادة	احتمال	اإلصابة	باألمراض	مع	زيادة	العمر،	

ولكن	عىل	النقيض،	النساء	الاليئ	تبلغ	أعمارهن	

45	ســنة	فأكر،	وال	سّيما	الاليت	ترتاوح	أعمارهن	

بين	55	و59	سنة،	أقل	احتمااًل	من	النساء	األصغر	

ســًنا	أن	ُيدلين	بتلقيهــن	خدمات	مالية،	وقد	يؤكد	

ضــن	 ُيفوِّ العمــر	 يف	 الكبــريات	 النســاء	 أن	 ذلــك	

شــخًصا	ما	للحصــول	عىل	مســتحقاتهن	المالية،	

	لم	يذكرن	تلقيهن	خدمات	مالية.	 ومن	ثمَّ

وربمــا	تكــون	النســاء	األكرب	ســًنا	أكــر	احتمااًل	أن	

ــدن	عــدم	ذكــر	حصولهــن	عــىل	دعــم	مــايل،	 يتعمَّ

العتقادهــّن	أنهــّن	بذلــك	يمكــن	أن	يحصلــن	عىل	

مزيد	من	المساعدات	المالية.

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

1 مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء حصلن عىل أكر من خدمة
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	يتلقين	خدمات	من	القطاع	الحكويم	 جدول	5-1:	التوزيع	النسيب	للنساء	،	وفًقا	لما	إذا	كنَّ
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 أكر من خدمة.
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الحصــول	عــىل	خدمــات	تعليميــة	)مثــل	االلتحاق	
بالمــدارس	العامــة،	االلتحــاق	بالمــدارس	الخاصة	
باألشــخاص	ذوي	اإلعاقة،	االلتحاق	بالجامعات/
المعاهــد	العليــا،	الدراســات	العليا،	حضــور	فصول	
محــو	األميــة(	وخدمــات	اجتماعيــة	)مثــل	بطاقات	
اإلعاقة	للمســارح	والنوادي	وغريها	من	الوســائل	
الرتفيهية(	أعىل	بين	النســاء	األصغر	ســًنا،	ولكن	
يلتحــق	 المثــال،	 ســبيل	 فعــىل	 قليلــة،	 النســب	
	%12 نحــو	 التعليميــة	 الربامــج	 أو	 بالمؤسســات	
فقــط	من	النســاء	الاليئ	تــرتاوح	أعمارهــن	بين	18	
و19	ســنة	و8%	مــن	النســاء	يف	الفئــة	العمريــة	20	
-	24	ســنة.	وتعكــس	هــذه	النتيجــة	باإلضافة	إىل	
معــدل	األميــة	البالــغ	53%	)كمــا	هــو	ُموّضح	يف	
الفصــل	3(	انخفــاض	قيمــة	تعليــم	النســاء	ذوات	
اإلعاقــة	وال	ســّيما	الفقــريات	منهــّن،	وذكــر	عــدٌد	
قليــٌل	جــًدا	مــن	النســاء	تلقيهــّن	تدريبــات	مهنيــة،	
وتتلقى	نســب	ضئيلة	خدمــات	ترفيهية	ورياضية،	
وصعوبــة	 قيمــة	 انخفــاض	 أيًضــا	 يعكــس	 ممــا	

وصول	النساء	ذوات	اإلعاقة	إىل	هذه	الخدمات.

)جــدول	 المــرأة	 لــدى	 اإلعاقــة	 نــوع	 إىل	 وبالنظــر	
5-2(،	فــإن	احتمــال	حصــول	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
مــن	 بكثــري	 أقــل	 عــىل	خدمــات	طبيــة	 الســمعية	
احتمــال	حصول	النســاء	ذوات	األنواع	األخرى	من	
اإلعاقــات	عــىل	هــذه	الخدمات،	فيحصــل	نحو	%60	
من	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	عىل	خدمات	
طبيــة،	يف	حيــن	أن	النســبة	المقارنة	بين	النســاء	
ذوات	اإلعاقــات	البصريــة	أو	المتعــددة	تبلــغ	%70.	
وعــىل	النقيــض،	فــإن	تلّقــي	الخدمــات	التعليميــة	
أعىل	بكثري	بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية،	
عنها	بين	النساء	األخريات،	إذ	يتلقى	نحو	12%	من	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	خدمات	تعليمية،	
يف	حيــن	تتلقــى	مــا	بيــن	1-2%	مــن	النســاء	ذوات	

األنواع	األخرى	من	اإلعاقات	هذه	الخدمات.	

ومــن	المتوقــع	حــدوث	ذلــك	بســبب	ترّكــز	النســاء	
مــن	 أصغــر	 أعمــار	 يف	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	

)كمــا	يتضــح	مــن	الفصــل	3(.	 النســاء	األخريــات	
	فإنــه	من	المفــرتض	أن	تكــون	ظروفهن	 ومــن	ثــمَّ
يكملــن	 زلــن	 مــا	 وبعضهــن	 أفضــل	 الصحيــة	
تعليمهّن،	ويمكن	أيًضا	أن	ُيعزى	انخفاض	نســبة	
أفــدن	 الــاليت	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	
بتلقيهــّن	خدمــات	طبيــة	إىل	أن	ضعــف	الســمع	
عــادة	مــا	يكــون	مســتقًرا	وال	يحتــاج	إىل	تدخــالت	
طبية	معينة،	باســتثناء	الُمِعينات	السمعية،	كما	
أّنهــن	قــد	ال	يذهبن	للحصول	عــىل	خدمات	طبية	
ألنهــّن	غالًبــا	يحتجن	إىل	أن	يكون	معهّن	مرتجم	
لغة	إشــارة	يمكن	أال	يتوافر	بســهولة،	وقد	يكون	
لديهــّن	أيًضــا	قلق	مــن	انتهــاك	خصوصيتهن	يف	

وجود	مرتجم	لغة	اإلشارة.	

وعىل	العكس	من	ذلك،	فإن	ارتفاع	نسب	النساء	
ذوات	اإلعاقــات	الحركيــة	أو	البصرية	أو	المتعددة	
الــاليت	يتلقيــن	خدمــات	طبيــة	ربمــا	يرجــع	إىل	أن	
اإلعاقة	لدى	أعىل	نسبة	من	هؤالء	النساء	حدثت	
يف	أعمــار	أكــرب	)كما	يتضح	مــن	الفصل	3(،	وهو	
ما	يكون	غالًبا	قد	نتج	من	اإلصابة	بأمراض	معينة	
مثــل	الســكتة	الدماغيــة	أو	التهــاب	المفاصــل	أو	
الســكري	اليت	تحتــاج	إىل	أدوية	منتظمة	ورعاية	
صحية،	هؤالء	النســاء	ربما	يكّن	بحاجة	أيًضا	إىل	
قــة	باإلعاقة،	مثــل	العالج	 دة	متعلِّ تدخــالت	ُمحــدَّ
الســكري،	 الشــبكية	 اعتــالل	 وعــالج	 الطبيعــي	
وعــالوة	عــىل	ذلــك،	فــإن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	
المتعددة	أعمارهّن	أكرب	من	النساء	ذوات	األنواع	
األخــرى	مــن	اإلعاقات	)كما	يتضح	يف	الفصل	3(	

وهو	ما	قد	يرتبط	بظهور	أمراض	أخرى	أيًضا.	

جــدول	5-2	إىل	 	وتشــري	المعلومــات	الــواردة	يف	
أن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	أكــر	احتمااًل	
لطلــب	الخدمــات	ذات	الصلــة	باألجهــزة	/األدوات	
المســاعدة	)16%(،	والخدمــات	االجتماعيــة	)%13(،	

والخدمات	الرتفيهية	والرياضية.
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اة 5-1-2	مصدر	ونوعية	الخدمات	الُمتلقَّ

ضح	من	شكل	5-2،	القطاع	الحكويم	هو	 كما	يتَّ
المصــدر	الرئيي	لمختلف	الخدمات	اليت	تحصل	
عليها	المشــاركات	يف	الدراســة،	إذ	أفاد	نحو	%94	
بأنهــن	يتلقيــن	خدماتهــن	من	هذا	القطــاع،	وهذا	

أمر	متوّقع	ألن	القطاع	الحكويم	المصدر	األكر	

يســًرا	للفقراء	)إذ	إنه	األقل	تكلفًة(،	ويحصل	ثلث	

النســاء	عــىل	خدماتهن	من	القطــاع	الخاص،	يف	

حيــن	أن	5%	فقــط	يحصلــن	عــىل	خدماتهــن	مــن	

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	مهي

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

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

رأت	غالبية	المشــاركات	يف	الدراســة	أن	الخدمات	
الــيت	يتلقينهــا	ذات	نوعية	جّيــدة	بغّض	النظر	عن	
نــوع	الخدمــة	أو	مصدرهــا	)جــدول	5-3(،	ولكنهن	
يعتقــدن	أّن	الخدمــات	الــيت	يحصلــن	عليهــا	مــن	
القطــاع	الحكويم	أقل	جــودة	من	الخدمات	اليت	
يقدمهــا	القطــاع	الخــاص	أو	الجمعيــات	األهليــة،	
فعىل	ســبيل	المثال،	يف	حين	أفاد	97%	و91%	من	
النســاء	الــاليت	يتلقين	خدمــات	طبية	من	القطاع	
الخــاص	أو	الجمعيــات	األهليــة	عــىل	التــوايل	بــأن	
الخدمــات	الــيت	يتلقينهــا	ممتــازة	أو	جيــدة،	فــإن	
81%	فقــط	ممن	يحصلن	عىل	نفس	الخدمات	من	
القطاع	الحكويم	أفدن	بذلك،	وبالمثل،	فإن	نحو	
يتلقيــن	خدمــات	 الــاليئ	 النســاء	 93%	و85%	مــن	

ماليــة	من	القطــاع	الخــاص	أو	الجمعيات	األهلية	
مــن	نوعيــة	هــذه	الخدمــات	عىل	 عــىل	التــوايل،	قيَّ
أنهــا	ممتــازة	أو	جّيــدة	مقارنــة	بنســبة	76%	لمــن	

يحصلن	عليها	من	القطاع	الحكويم.

ويف	مــا	يتعلــق	بنوعيــة	مختلــف	أنــواع	الخدمــات،	
رأت	المشــاركات	يف	الدراســة	أن	نوعية	الخدمات	
الطبيــة	الــيت	تتلقاهــا	مــن	أي	مصــدر	أفضــل	مــن	
مــن	 ملحوظــة	 نســًبا	 أن	 غــري	 األخــرى،	 الخدمــات	
النســاء	الــاليئ	يتلقيــن	خدمــات	طبيــة	أو	خدمــات	
أخرى	من	القطاع	الحكويم	قّيمن	هذه	الخدمات	
عــىل	أنهــا	ذات	نوعيــة	ســيئة،	فقــد	رأى	مــا	بيــن	19	
و27%	من	النســاء	الاليئ	يتلقين	خدمات	مختلفة	

من	القطاع	الحكويم	أن	هذه	الخدمات	سيئة.
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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

عــدد	الحاالت	الــاليت	ذكرن	تلقيهــن	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

عــدد	الحاالت	الــاليت	ذكرن	تلقيهــن	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

عــدد	الحاالت	الــاليت	ذكرن	تلقيهــن	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 أكر من خدمة من أكر من مصدر.
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اة	للخدمات 5-1-3	الحاجة	غري	الُملبَّ
نســبة	كبرية	من	المشاركات	يف	الدراسة	لديهن	
ــاة	إىل	خدمــات	مختلفــة	)يحتجــن	 حاجــة	غــري	ُملبَّ
إىل	الخدمــة	ولكــن	ال	يحصلــن	عليها(،	وال	ســّيما	
الخدمــات	الماليــة	والطبيــة	)جــدول	5-4(،	فعــىل	
الرغم	أن	أعىل	نســب	من	النساء	أفدن	بحصولهن	
عــىل	 و	%67	 	%80 	( ماليــة	وطبيــة	 عــىل	خدمــات	

التــوايل	(كمــا	اّتضــح	ســالًفا،	فــإن	معظم	النســاء	
اة	لهــذه	الخدمات،	 مــا	زالــت	لديهن	حاجة	غــري	ُملبَّ
فكمــا	يظهــر	من	البيانات	الــواردة	يف	جدول	4-5،	
ذكر	نحو	54%	من	المشــاِركات	يف	الدراسة	أنهّن	
بحاجــة	إىل	خدمــات	ماليــة،	لكنهــن	لــم	يحصلــن	
عليها،	وأدلت	نســبة	مماثلــة	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
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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 ألكر من خدمة. 

الحاجــة	 ــت	 احتلَّ األخــرى،	 الخدمــات	 بيــن	 ومــن	
باألجهــزة/األدوات	 الصلــة	 ذات	 الخدمــات	 إىل	
زيــادة	 تليهــا	 	،)%22( األوىل	 المرتبــة	 المســاعدة	
الوظائــف	 يف	 اإلعاقــة	 ذوي	 األشــخاص	 نســبة	
مثــل	 االجتماعيــة	 الخدمــات	 والحاجــة	إىل	 	)%19(
بطاقــات	اإلعاقة	للمســارح	والنــوادي	وغريها	من	
الوســائل	الرتفيهيــة	)18%(.	وكشــف	نحــو	15%	من	
التدريــب	 ــاة	إىل	 الُملبَّ غــري	 عــن	حاجتهــن	 النســاء	
المهــي	وفــرص	العمــل،	وتحتــاج	نســبة	مماثلــة	
)قرابــة	15%(	إىل	إعــداد	أماكن	خاصة	يف	المرافق	
الحكوميــة	والخاصــة	لألشــخاص	ذوي	اإلعاقــة	
إلنهــاء	إجــراءات	تعامالتهــم	دون	تعــب،	ويحتــاج	
لألجهــزة/األدوات	 مــايل	 دعــم	 إىل	 	%14 نحــو	
المســاعدة،	وأشــار	مــا	يقــرب	مــن	11%	إىل	الحاجــة	
إىل	تفعيل	اســتخدام	المقاعــد	المخصصة	لكبار	
وســائل	 يف	 اإلعاقــة	 ذوي	 واألشــخاص	 الســن	
إىل	 حاجتهــن	 عــن	 	%13 وكشــف	 العــام،	 النقــل	

تجهز	الطرقات	والشــوارع	والمباين	والمراحيض	
العامة	والحدائق	وما	شابه،	لتسهيل	التنقل.

وفًقــا	 	4-5 جــدول	 يف	 الــواردة	 البيانــات	 وتشــري	
لعمــر	المرأة	إىل	أّن	الحاجــة	إىل	الخدمات	المالية	
والطبيــة	عــىل	رأس	أولويــات	النســاء	يف	مختلف	
الفئات	العمرية،	ولكن	الطلب	عىل	هذه	الخدمات	
أكــر	شــيوًعا	بيــن	النســاء	البالغــات	مــن	العمــر	40	
ســنة	فأكر،	ويختلف	ترتيب	أولوليات	الحاجة	إىل	
الخدمــات	األخرى	عرب	الفئــات	العمرية	المختلفة،	
فجاءت	الحاجة	إىل	"زيادة	نسبة	األشخاص	ذوي	
اإلعاقة	يف	الوظائف"	يف	المرتبة	الثالثة	للنساء	
دون	ســن	الخامســة	والثالثين،	إذ	أعرب	ما	بين	ربع	

وثلث	النساء	عن	حاجتهن	إىل	هذه	الخدمة.	
وأفــادت	نســب	كبــرية	أيًضــا	مــن	النســاء	دون	ســن	
ــاة	إىل	 الخامســة	والثالثيــن	بحاجتهــّن	غــري	الُملبَّ
التدريــب	المهــي	وفــرص	عمــل،	وإىل	الخدمــات	
للمســارح	 اإلعاقــة	 بطاقــات	 )مثــل	 االجتماعيــة	
الرتفيهيــة(.	 الوســائل	 مــن	 وغريهــا	 والنــوادي	



الفصل الخامس: الوصول إىل الخدمات والمساعدة من األخريين 98

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

عاًمــا	 	50 العمــر	 مــن	 البالغــات	 النســاء	 وكانــت	
فأكــر،	أكر	احتياًجا	من	النســاء	األصغر	ســًنا	إىل	
لكبــار	 المخصصــة	 المقاعــد	 اســتخدام	 "تفعيــل	
وســائل	 يف	 اإلعاقــة	 ذوي	 واألشــخاص	 الســن	
نمــط	 وجــود	 يالحــظ	 ال	 ولكــن	 العــام"،	 النقــل	
ــاة	إىل	األجهزة/األدوات	 واضــح	للحاجة	غري	الُملبَّ

المساعدة	حسب	عمر	المرأة.
اة	 كما	ُيالحظ	من	جدول	5-5،	أّن	الحاجة	غري	الُملبَّ
شــيوًعا	 أكــر	 والماليــة	 الطبيــة	 الخدمــات	 إىل	
بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	أو	البصريــة	
أو	اإلعاقــات	المتعــددة،	عنهــا	بيــن	النســاء	ذوات	
يف	 المثــال،	 ســبيل	 فعــىل	 الســمعية،	 اإلعاقــة	
حيــن	أن	56%	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصرية،	
و52%	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركية،	و%53	
مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	المتعــددة	أعربــن	عن	
النســبة	 فــإن	 الطبيــة،	 الخدمــات	 إىل	 حاجتهــن	
المقارنة	بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	تبلغ	
45%،	ويمكــن	أن	ُيعــزى	ذلــك	إىل	نفــس	األســباب	
المذكــورة	أعــاله	بالنســبة	للبيانات	يف	اســتخدام	

الخدمات	الطبية	تبًعا	لنوع	اإلعاقة.
للخدمــات	 ــاة	 الُملبَّ غــري	 الحاجــة	 كذلــك	 تختلــف	
األخــرى	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	أو	
البصريــة	أو	اإلعاقــات	المتعددة	عنها	بين	النســاء	
ذوات	اإلعاقــة	الســمعية،	فالنســاء	الاليت	يعانين	
مــن	إعاقــات	حركيــة	أو	بصريــة	أو	متعــددة	أكــر	
الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 احتمــااًل	
المرافــق	 يف	 مالئمــة	 ترتيبــات	 إىل	 يحتجــن	 ألن	
الحكوميــة	والخاصــة	واألماكــن	العامة	وتفعيل	
الســن	 لكبــار	 المخصصــة	 المقاعــد	 اســتخدام	

النقــل	 وســائل	 يف	 اإلعاقــة	 ذوي	 واألشــخاص	
أشــارت	 حيــن	 يف	 المثــال،	 ســبيل	 فعــىل	 العــام،	
نســبة	تــرتاوح	بين	13	و16%	من	هؤالء	النســاء	إىل	
حاجتهــن	إىل	إعــداد	الممرات	والشــوارع	والمباين	
والمراحيض	العامة	والحدائق	وما	شابه	لتسهيل	
التنقــل،	فــإن	مــا	يقــرب	مــن	6%	فقــط	مــن	النســاء	

ذوات	اإلعاقة	السمعية	أشرن	إىل	ذلك.	
ذوات	 النســاء	 كانــت	 ذلــك،	 مــن	 النقيــض	 وعــىل	
النســاء	 مــن	 احتمــااًل	 أكــر	 الســمعية	 اإلعاقــة	
األخريــات	لذكــر	حاجتهــن	إىل	األجهــزة/األدوات	
المســاعدة	)38%(	والدعــم	المــايل	لهذه	األجهزة	
)17%(.	كذلــك	كانــت	النســاء	الــاليت	لديهن	إعاقة	
ســمعية	أكر	احتمااًل	بكثري	من	النســاء	األخريات	
المرتبطــة	 الخدمــات	 إىل	 حاجتهــن	 ذكــر	 يف	
بأعمارهن	األصغر،	مثل	الخدمات	التعليمية	)نحو	
	،)%32( العمــل	 وفــرص	 المهــي	 والتدريــب	 	،)%11
نســبة	 وزيــادة	 	،)%32( االجتماعيــة	 والخدمــات	
	،)%31( الوظائــف	 يف	 اإلعاقــة	 ذوي	 األشــخاص	

والخدمات	الرتفيهية	والرياضية	)%8(.	
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 	%15 نحــو	 ويحتــاج	
البصريــة	و14%	مــن	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	إىل	
وضع	تنبيهات	صوتية	ومرئية	عىل	إشارات	المرور	
وأماكن	عبور	المشاة،	للمساعدة	يف	أثناء	العبور،	
نســبًيا	 المنخفضــة	 النســب	 هــذه	 تعكــس	 وقــد	
أو	 البصريــة	 اإلعاقــات	 ذوات	 النســاء	 معظــم	 أن	
نة	الدراســة	إمــا	أنهن	ال	يحتجن	 الســمعية	يف	عيِّ
بالفعــل	إىل	هــذه	الخدمــة	وإمــا	أنهــن	ال	يعرفــن	

	لم	يذكرن	حاجتهن	إليها. عنها،	من	ثمَّ
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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 أكر من خدمة. 1  مجموع النسب يزيد عىل 100.0 ألن بعض النساء لديهن حاجة غر ُملبَّ
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5	-	2	المســاعدة	مــن	األخرييــن	يف	تلبيــة	
االحتياجات	األساسية	للحياة	اليومية	

ســأل	مســح	العنف	ضد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	
2020	النســاء	الاليت	ُأجريت	معهّن	المقابالت،	عما	
	بحاجــة	إىل	مســاعدة	مــن	أســرهن	أو	مــن	 إذا	كــنَّ
خارج	األسرة	يف	أداء	أنشطتهن	اليومية،	وًطلب	
مــن	الاليت	أجبن	عن	الســؤال	باإليجاب	أن	يذكرن	
نــوع	األنشــطة	الــيت	يحتجــن	إىل	المســاعدة	يف	
أدائهــا،	ثــم	ُســئلت	النســاء	بخصــوص	كل	نشــاط	
ذكرنــه	عمــا	إذا	كــّن	يتلقيــن	المســاعدة	يف	أدائــه	
مــن	أســرهن	أو	مــن	خارج	األســرة	أو	مــن	كليهما،	

وَمن	الشخص	الرئيي	الذي	يقدم	المساعدة.

	5-2-1	المســاعدة	مــن	األخرييــن	يف	تلبيــة	
االحتياجات	األساسية	للحياة	اليومية

تشري	نتائج	المسح	الُموضحة	يف	جدول	5-6	إىل	
أن	الغالبيــة	العظمى	من	المبحوثات	يحتجن	إىل	
مســاعدة	من	اآلخرين	يف	أداء	األنشــطة	اليومية	
)80%(	بصرف	النظر	عن	أعمارهن	أو	نوع	إعاقتهن،	
وال	يوجد	تقريًبا	أي	اختالفات	بين	مختلف	الفئات	
مــا	 يف	 الخمســين	 ســن	 دون	 للنســاء	 العمريــة	
األنشــطة	 يف	 المســاعدة	 إىل	 بالحاجــة	 يتعلــق	
اليوميــة،	لكــن	تــزداد	الحاجــة	إىل	المســاعدة	بين	
النساء	األكرب	سًنا،	من	79%	بين	النساء	يف	الفئة	
العمريــة	40-49	إىل	نحــو	84%	للنســاء	يف	الفئــة	
العمريــة	50-59	ســنة	وإىل	قرابــة	89%	بين	النســاء	

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.
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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

ــح	أن	تعتمــد	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	 ومــن	المرجَّ
المتعــددة	عــىل	اآلخريــن	يف	تلبيــة	االحتياجــات	
النســاء	 مــن	 أكــر	 اليوميــة،	 للحيــاة	 األساســية	
ذوات	األنــواع	األخــرى	مــن	اإلعاقــات،	يف	حين	أّن	
العكــس	صحيــح	بالنســبة	للنســاء	ذوات	اإلعاقــة	
الســمعية	)شــكل	5-4(.	ومــن	المتوقــع	أّن	يعــزى	
هــذا	النمط	إىل	الرتكيب	العمري	لهاتين	الفئتين	
من	النساء،	فضاًل	عن	طبيعة	إعاقاتهن،	فالنساء	
تحــّد	 وال	 ســًنا،	 أصغــر	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	
طبيعة	إعاقتهن	من	قدرتهن	عىل	الحركة	ألداء	
عديد	من	األنشطة،	ولكن	النساء	ذوات	اإلعاقات	

المتعــددة	أكــرب	ســًنا	ويعانيــن	غالًبــا	مــن	إعاقــات	
حركيــة	وبصريــة	)كمــا	هــو	ُموضــح	يف	الفصــل	
3(	ممــا	يحــّد	مــن	قدرتهــن	عــىل	االعتمــاد	عــىل	
أنفســهن	لتلبيــة	احتياجاتهــن	األساســية	للحيــاة	
ذوات	 النســاء	 مــن	 	%87 نحــو	 فيحتــاج	 اليوميــة،	
اإلعاقــات	المتعــددة	إىل	مســاعدة	مــن	اآلخريــن	
يف	أداء	األنشطة	اليومية،	يف	حين	تبلغ	النسبة	
الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 بيــن	 المماثلــة	
74%،	وتــأىت	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركيــة	يف	

المرتبة	الثانية	بنسبة	%82.
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																					شكل	5-4:	نسبة	النساء	،	الاليئ	يحتجن	إىل	المساعدة	يف	أداء	أنشطتهن	اليومية،	
حسب	نوع	اإلعاقة،	مصر	2020.

تحتــاج	 الــيت	 اليوميــة	 األنشــطة	 	2-2-5
المرأة	إىل	مساعدة	اآلخرين	يف	أدائها

التنقــل	خــارج	المزنل	هــو	النشــاط	الرئيي	الذي	
مســاعدة	 إىل	 الدراســة	 يف	 المشــاِركات	 تحتــاج	
اآلخريــن	فيــه،	إذ	ذكرتــه	80%	مــن	النســاء	الــاليت	
لتلبيــة	 اآلخريــن	 مــن	 مســاعدة	 إىل	 يحتجــن	
االحتياجــات	اليوميــة	األساســية،	كمــا	أن	نســبة	
كبرية	من	النساء	ُيساعدهن	آخرون	يف	عديد	من	
األنشــطة	اليوميــة	األخرى،	فعىل	ســبيل	المثال،	
يحتاج	نحو	6	من	كل	10	نســاء	إىل	المســاعدة	يف	

األعمــال	المزنليــة	)نحــو	57%(	ويحتــاج	نحــو	5	من	
كل	10	نســاء	إىل	المســاعدة	يف	التنقل	من	مكان	
إىل	آخــر	داخــل	مزنلهــن	)46%(.	ويحتــاج	ُخمســان	
أو	أكر	قلياًل	إىل	المســاعدة	يف	األكل	والشــرب،	
وارتــداء	المالبس	أو	خلــع	المالبس،	وأخذ	األدوية	
والعالجــات	واالســتحمام	والنظافــة	الشــخصية	

)جدول	5-7	وشكل	5-5(.

إىل	 يحتجــن	 الــاليت	 	)%20( النســاء	 ُخمــس	 نحــو	
المســاعدة	يف	أداء	أنشــطتهن	اليوميــة	يحتجــن	
مســاعدة	يف	اســتخدام	المرحــاض،	و17%	بحاجــة	

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

مالحظة: مجموع النسب يزيد عىل 100.0% ألن بعض النساء أبلغن عن حاجتهن إىل المساعدة يف أكر من نشاط.

المســاعدة	 نمــط	 يتوقــف	 متوقــع،	 هــو	 وكمــا	
لــدى	 اإلعاقــة	 نــوع	 عــىل	 وشــدتها	 المطلوبــة	
المــرأة،	فتحتــاج	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	
إىل	مســاعدة	مــن	آخريــن	يف	أداء	أنشــطة	يوميــة	
مختلفــة	عموًما	عن	النســاء	ذوات	األنواع	األخرى	
مــن	اإلعاقــات،	فالتواصل	مع	اآلخرين	هو	الحاجة	
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 تعتمــد	 الــيت	 الرئيســية	
السمعية	عىل	اآلخرين	يف	أدائها	)ُذكرت	بنسبة	
93%(،	كمــا	ُذِكــر	التنقــل	خــارج	المــزنل	مــن	جانب	
نســبة	عاليــة	)78%(،	وهــو	مــا	يرتبــط	عــىل	األرجــح	
بحاجتهن	إىل	المساعدة	يف	التواصل	مع	اآلخرين.	
ولكــن	أشــارت	قلــة	قليلــة	جــًدا	بالمقارنة	بالنســب	
اليت	أفادت	بها	النساء	ذوات	اإلعاقات	الحركية	أو	
البصرية	أو	المتعددة	إىل	احتياجهن	إىل	مساعدة	

اآلخرين	ألداء	معظم	األنشطة	األخرى.	

أو	 الحركيــة	 اإلعاقــات	 ذوات	 للنســاء	 وبالنســبة	
البصريــة	أو	المتعــددة،	فــإن	التنقــل	خــارج	المــزنل	
وتــأيت	 فيــه،	 المســاعدة	 إىل	 يحتجــن	 مــا	 أهــم	
المرتبــة	 يف	 المزنليــة	 األعمــال	 يف	 المســاعدة	
الثانية	للنســاء	ذوات	اإلعاقة	الحركية	أو	البصرية	
)نحــو	64%	و61%	عــىل	التوايل(.	ويحتــاج	نحو	ثلي	
النســاء	ذوات	اإلعاقــات	المتعــددة،	وأكــر	أو	أقــل	
قليــاًل	مــن	نصف	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركية،	
والنســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	إىل	المســاعدة	

عىل	التنقل	داخل	المزنل.

اإلعاقــات	 ذوات	 مــن	 نســاء	 	10 كل	 مــن	 	3 نحــو	
إعاقــة	 لديهــّن	 الــاليت	 النســاء	 وربــع	 المتعــددة،	
اإلعاقــة	 مــن	ذوات	 	%12 مــن	 يقــرب	 حركيــة،	ومــا	
اســتخدام	 يف	 مســاعدة	 إىل	 يحتجــن	 البصريــة	

المرحاض.
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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 أكر من نشاط واحد.
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م	المساعدة 5-2-3	ُمقدِّ

مــن	 العظمــى	 الغالبيــة	 أّن	 	8-5 جــدول	 ــح	 يوضِّ
النســاء	الــاليت	يحتجــن	إىل	المســاعدة	يف	تلبيــة	
تقريًبــا	 اليوميــة،	 للحيــاة	 األساســية	 االحتياجــات	
يحصلن	عىل	المساعدة	من	أسرهن،	بصرف	النظر	
عن	نوع	النشاط	الذي	يحتجن	إىل	المساعدة	عىل	
أدائــه،	وهــذا	أمــر	متوقــع	إذ	إّن	كل	النســاء	تقريًبــا	
يعشــن	مــع	أســرهن	)2%		فقــط	يعشــن	بمفردهّن	

كما	يتضح	من	الفصل	3(.	

وكانــت	أعــىل	نســبة	من	النســاء	القليــالت	الاليت	
أنشــطتهن	 أداء	 يف	 مســاعدة	 عــىل	 يحصلــن	
اليومية	من	خارج	إطار	أسرهن	بين	هؤالء	الاليت	
يحتجــن	إىل	مســاعدة	خاصــة	بالتعليــم	)9%(،	وقد	
يرجع	ذلك	إىل	أّن	بعض	المشاِركات	يف	الدراسة	
زلــن	ُيكِملــن	تعليمهــن	وربمــا	يحصلــن	عــىل	 مــا	

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 أكر من نشاط واحد
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تحتــاج	 الــيت	 اليوميــة	 األنشــطة	 معظــم	 ويف	
الوالــدان	 يكــون	 فيهــا،	 المســاعدة	 إىل	 المــرأة	
عــىل	 الرئيســيون	 القائمــون	 هــم	 األوالد	 يليهمــا	
آخــرون	 أقــارب	 ويلعــب	 	،)9-5 )جــدول	 الرعايــة	
واألخــوال/ والخاالت/العمــات	 األشــّقاء،	 )غــري	
األعمــام(	دوًرا	ملحوًظا	يف	مســاعدة	النســاء	يف	
أنشــطة	مثــل	األكل	والشــرب،	وارتــداء	المالبــس	
والعالجــات،	 األدويــة	 وأخــذ	 المالبــس،	 وخلــع	
واالســتحمام،	والنظافــة	الشــخصية،	واســتخدام	
المرحــاض،	فعــىل	ســبيل	المثــال،	أفــاد	أكــر	مــن	

ُخمــس	النســاء	)22%(	بــأّن	األقــارب	اآلخريــن	هــم	
األشــخاص	الرئيســيون	الذيــن	يســاعدونهن	عــىل	
ســًنا	 األكــرب	 واألوالد	 والــزوج	 والشــرب،	 األكل	
هم	األشــخاص	الرئيســيون	الذين	يســاعدون	عىل	
رعايــة	األطفــال،	وكثــرًيا	ما	ُذكر	ذلك	بنســبة	%30	
و24%	عــىل	التــوايل،	واألوالد	واألشــقاء	والــزوج	
هم	األشــخاص	الرئيسيون	الذين	يساعدون	المرأة	
عــىل	أداء	عملهــا،	ممــا	قــد	يشــري	إىل	أن	هــؤالء	
النســاء	يعملــن	يف	القطــاع	غــري	الرســمي	الــذي	

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

والنظافــة	 االســتحمام	
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 أكر من نشاط واحد.
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5-3	التحديات	يف	التعامل	مع	اآلخرين
								أو	التنقل	خارج	المزنل

ذوات	 النســاء	 معظــم	 أّن	 	6-5 شــكل	 يعكــس	
مــع	 التعامــل	 يف	 مشــكالت	 يواجهــن	 اإلعاقــة	
اآلخرين،	أو	التنقل	خارج	المزنل	)57%(،	وال	سّيما	
ذوات	اإلعاقــات	الســمعية	أو	المتعّددة	)نحو	%69	

و66%	عىل	التوايل(.	

وُيوضــح	شــكل	5-7	أن	المشــكلة	األكــر	شــيوًعا	
الــيت	ذكرتها	النســاء	ذوات	اإلعاقة	هي	تغّيب	أو	
عدم	وجود	مرافق	لمصاحبتهّن	يف	التنقل	خارج	
المــزنل	)ذكــر	ذلــك	نحــو	63%(،	وهــذه	المشــكلة	
هــي	األكــر	شــيوًعا	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	
البصريــة	أو	المتعــددة،	إذ	أدىل	نحــو	ثالثــة	أربــاع	
هؤالء	النســاء	بها،	ونظرات	الشفقة	من	اآلخرين	
مشــكلة	رئيســية	تواجهها	النســاء	ذوات	اإلعاقة	
)ذكــرت	54%	منهــن	هــذه	المشــكلة(،	وال	ســّيما	

بين	النساء	ذوات	اإلعاقة/الحركية	)%57(.

نظــًرا	إىل	الطبيعــة	المختلفــة	إلعاقتهّن،	وصغر	
فــإن	 احتياجاتهــن،	 اختــالف	 	 ثــمَّ ومــن	 أعمارهــن،	
النســاء	ذوات	 الــيت	تواجههــا	 نمــط	المشــكالت	

اإلعاقــة	الســمعية	يختلــف	إىل	حــد	مــا	عــن	تلــك	
الــيت	تواجههــا	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	األخــرى.	
النســاء	 تواجههــا	 الــيت	 الرئيســية	 فالمشــكلة	
تغّيــب	 أو	 وجــود	 عــدم	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	
مرتجــم	لغــة	إشــارات	أحياًنــا،	إذ	ذكــر	نحــو	7	مــن	
واشــتكى	 	،)%69( المشــكلة	 هــذه	 نســاء	 	10 كل	
أكــر	مــن	النصف	من	نظرة	الشــفقة	من	اآلخرين	
)52%(	ونحــو	4	مــن	كل	10	نســاء	)39%(	يعانيــن	من	
مشــكلة	عــدم	وجــود	مرافــق	-أو	تغّيبه	يف	بعض	
األحيــان-	لمصاحبتهن	عند	التنقــل	خارج	المزنل،	
واشــتكت	نســبة	عالية	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقة	
الســمعية،	مقارنة	بالنســاء	ذوات	األنــواع	األخرى	
من	اإلعاقات،	من	حصرهن	يف	وظائف	وأنشطة	
معينــة	أو	عــدم	دمجهــن	يف	المجتمــع،	فقد	أفاد	
22%	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	بهــذه	
المشــكلة	مقارنــة	بنســبة	ترتاوح	بيــن	8-9%	فقط	
اإلعاقــات،	 مــن	 األخــرى	 األنــواع	 ذوات	 للنســاء	
وباإلضافــة	إىل	ذلــك،	فــإن	نســبة	النســاء	الــاليت	
أو	 إليهــن	 مهــام	 تفويــض	 عــدم	 مــن	 اشــتكين	
التشــكيك	يف	قدرتهــن	كانــت	أعــىل	بين	النســاء	
ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	عنهــا	بين	النســاء	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.
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شكل	5-7:	نسبة	النساء	،	الاليت	يواجهن	مشكالت	يف	التعامل	مع	اآلخرين	أو	التنقل	خارج	المزنل،	وفًقا	
لنوع	المشكلة	اليت	يواجهنها	ونوع	اإلعاقة،	مصر	2020.
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وتحديات التعامل مع األخرين أو التنقل خارج المزنل

5-4	الخالصة

يف	 المشــاِركات	 غالبيــة	 أن	 مــن	 الرغــم	 عــىل	
وطبيــة،	 ماليــة	 خدمــات	 عــىل	 يحصلــن	 الدراســة	
اة	 فــإن	معظمهــّن	ال	تــزال	لديهــّن	حاجــة	غــري	ُملبَّ
لهــذه	الخدمات،	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	
أقــل	احتمااًل	من	النســاء	ذوات	اإلعاقات	الحركية	
أو	البصريــة	أو	المتعــددة	أن	يحصلــن	عىل	خدمات	
ــاة	مــن	 طبيــة	وأن	يكــون	لديهــن	حاجــة	غــري	ُملبَّ
أن	 إىل	 ذلــك	 ُيعــزى	 أن	 ويمكــن	 الخدمــات،	 هــذه	
ضعف	الســمع	عادة	ما	يكون	مســتقًرا	وال	يحتاج	
الُمِعينــات	 إىل	تدخــالت	طبيــة	معينــة	باســتثناء	
السمعية،	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	النساء	ذوات	
اإلعاقــة	الســمعية	يف	عينــة	الدراســة	يف	ســن	
أصغر	من	النســاء	األخريــات،	ومن	ثم	يقل	احتمال	

تعرضهن	لمشكالت	صحية.

ــى	نســب	منخفضــة	مــن	الشــابات	الفقريات	 وتتلقَّ
ذوات	اإلعاقــة	خدمــات	تعليميــة،	وتعكــس	هــذه	
معــدل	 ارتفــاع	 جانــب	 إىل	 المنخفضــة،	 النســب	
اأُلمّيــة	)كمــا	هــو	مبّين	يف	الفصــل	3(	انخفاض	
ســّيما	 وال	 اإلعاقــة،	 ذوات	 النســاء	 تعليــم	 قيمــة	
الفقــريات	منهــن،	وإذا	لــم	يعــد	التعليــم	ممكًنــا،	
فإن	التدريب	عىل	العمل	البسيط	يف	سن	مبكرة	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	عــىل	االســتقالل	 يشــّجع	
التيــار	 يف	 بســهولة	 واالندمــاج	 االجتماعــي	

الرئيي	للمجتمع	كأعضاء	منتجين	ال	يحتاجون	
إىل	التعاطــف	)هجــرس،	2004(.	ويمكــن	للتدريــب	
المهــي	أن	يســاعد	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	عــىل	
	يتحقق	لهّن	 إيجــاد	الوظائــف	المناســبة،	ومن	ثــمَّ

االستقالل	االقتصادي.	

ومــع	ذلــك،	فــإّن	عدًدا	قليــاًل	جًدا	من	النســاء	ذوات	
اإلعاقــة	المســتفيدات	من	برنامــج	كرامة،	بصرف	
تدريبــات	 عــىل	 يحصلــن	 أعمارهــن،	 عــن	 النظــر	
مهنية،	رغم	أن	نســبة	كبرية	من	النســاء	دون	سن	
الخامســة	والثالثيــن	قــد	أشــرن	إىل	حاجتهــن	إىل	
التدريب	المهي،	وعالوة	عىل	ذلك،	تتلقى	نسب	
ضئيلــة	خدمــات	ترفيهية	ورياضيــة،	وهذا	يعكس	
النســاء	 أيًضــا	انخفــاض	قيمــة	وصعوبــة	وصــول	

الفقريات	ذوات	اإلعاقة	إىل	هذه	الخدمات.

ويواجــه	معظم	النســاء	ذوات	اإلعاقة	مشــكالت	
يف	التعامــل	مع	اآلخريــن	أو	التنقل	خارج	المزنل،	
والتحــدي	األكــر	شــيوًعا	الــذي	تواجهــه	النســاء	
ذوات	اإلعاقــات	الحركية	أو	البصرية	أو	المتعددة،	
خــارج	 التنقــل	 يف	 لمصاحبتهــن	 رفيــق	 غيــاب	
إشــارة	 لغــة	 غيــاب	مرتجــم	 أن	 حيــن	 المــزنل،	يف	
المشــكلة	الرئيســية	اليت	تواجهها	النســاء	ذوات	
اإلعاقة	الســمعية،	والتعامل	بنظرة	الشفقة	من	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	 اآلخريــن	مشــكلة	تواجــه	

عموًما	بصرف	النظر	عن	نوع	إعاقتهن.





الفصل السادس: 

الممارسات التقليدية 
الضارة

أهــــــــم	النتائــــــــج

الممارســات	التقليدية	الضارة	أكر	شــيوًعا	بين	النســاء	كبريات	الســن	والمقيمات	
يف	صعيــد	مصــر	واأُلمّيات،	والنســاء	الاليئ	حدثت	إعاقاتهّن	بعد	مرحلة	الشــباب	

)يف	العمر	35	سنة	فأكر(،	والنساء	ذوات	اإلعاقة	البصرية.	
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	أهـــم	النتائج:	

80%	مــن	المشــاِركات	يف	مســح	العنــف	ضد	  ●
ضن	للختان. المرأة	ذات	اإلعاقة	تعرَّ

معظــم	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	وافقن	  ●
بكامــل	حريتهــن	عــىل	زواجهــن،	ومــع	ذلــك	
ُأجــرب	نحــو	14%	عىل	الزيجــة	الحالية	أو	الزيجة	

األخرية.

كانت	النساء	اللوايت	لديهّن	إحساس	بتقدير	  ●
	ُعرضــة	بشــكل	 الــذات	والثقــة	بالنفــس،	أقــلَّ

ملحوظ	لتجربة	الزواج	القســري/الجربي	من	

النساء	اللوايت	ليس	لديهّن	هذا	اإلحساس.

نحو	18%	تزوجّن	قبل	بلوغهن	سن	18	سنة.  ●

الممارســات	التقليديــة	الضــارة	أكــر	شــيوًعا	  ●

بيــن	النســاء	كبــريات	الســن	والمقيمــات	يف	

صعيد	مصر	واأُلمّيات،	والنساء	الاليئ	حدثت	

إعاقاتهّن	بعد	مرحلة	الشباب	)يف	العمر	35	

سنة	فأكر(،	والنساء	ذوات	اإلعاقة	البصرية.	

النســاء	 حقــوق	 انتهــاك	 حــاالت	 جميــع	 ُتعــد	
والفتيــات	ممارســات	ضــارة،	لكــن	هنــاك	أشــكااًل	
ر	عىل	 معينة	من	العنف	ضد	النســاء	والفتيات	ُتربَّ
الســائدة	 الثقافــة	 أو	 والتقاليــد	 العــادات	 أســاس	
الممارســات	 هــذه	 مثــل	 وتعــرف	 المجتمــع،	 يف	
بأنهــا	"ممارســات	تقليديــة	ضــارة".	وللممارســات	
التقليديــة	الضــارة	أشــكال	متعــددة	منهــا	الــزواج	
المبكــر	/	زواج	األطفال	والــزواج	الجربي،	والزواج	
عن	طريق	االختطاف	/	االغتصاب،	وتشــويه	/	برت	
األعضاء	التناســلية	لإناث	)ختان	اإلناث(،	وجرائم	
"الشــرف"،	ووأد	اإلنــاث،	وُتجــَرى	هذه	الممارســات	
	 الضــارة	دون	موافقــة	الفتــاة	أو	المــرأة،	ومــن	ثــمَّ
لكرامتهــا	 وامتهاًنــا	 ضدهــا	 عنًفــا	 تمّثــل	 فهــي	
النحــو	 عــىل	 اإلنســانية،	 وحقوقهــا	 الشــخصية	
المنصــوص	عليــه	يف	اإلعــالن	العالمــي	لحقــوق	

اإلنسان	.	

	

6-	1	ختان	اإلناث

ولكنــه	 صحيــة،	 فوائــد	 أي	 اإلنــاث	 لختــان	 ليــس	
الصحيــة	 المخاطــر	 مــن	 كثــري	 يف	 يتســّبب	
والمضاعفــات	البدنيــة	والنفســية	الشــديدة،	وهــو	
مــن	العــادات	الموروثــة	يف	مصــر،	وال	يــزال	ُيجَرى	

	،El-Zanaty	and	Way(	لــه	الحكومة	تجريــم	رغــم
.)2015

م	القانــون	المصــري	ممارســة	ختــان	اإلنــاث،	 يجــرِّ
لــت	مصــر	قانــون	الطفــل	رقــم	 ففــي	عــام	2008،	عدَّ
م	ختان	اإلناث،	ثم	 12	لعــام	1996	ليشــمل	مادة	ُتجــرِّ
ُأدرجــت	هــذه	المادة	يف	القانــون	الجنايئ	لضمان	
اإلصابــة	 تتنــاول	 الــيت	 القائمــة	 المــواد	 تطبيــق	
ــدة	عــىل	ختــان	اإلنــاث،	وينــّص	 الجســدية	المتعمَّ
التشــريع	عــىل	عقوبــة	بالســجن	لمدة	تــرتاوح	بين	
ثالثة	أشــهر	إىل	ســنتين	أو	بغرامة	ترتاوح	بين	1000	
إىل	5000	جنيــه	مصــري	ألي	شــخص	تســبب	يف	
إصابــة	ُتعاِقــب	عليهــا	مــواد	قانــون	العقوبات،	من	
خالل	تشــويه	األعضاء	التناسلية	األنثوية	)قانون	
ل	بالقانون	رقم	 الطفل	رقم	12	لسنة	1996	والمعدَّ

126	لسنة	2008(.

م	 لــت	مصــر	القانــون	الــذي	ُيجــرِّ يف	عــام	2016،	عدَّ
بأنهــا	 الممارســة	 هــذه	 واصفــة	 اإلنــاث،	 ختــان	
أكــر	صرامــة	 جنايــة،	وفَرضــت	عقوبــات	قانونيــة	
عــىل	الُمدانين،	وشــمل	تعديل	قانون	تجريم	ختان	
اإلناث	الذي	كان	يعترب	هذه	الممارسة	جنحة	منذ	
عــام	2008	وزيــادة	عقوبــة	الســجن	لممارســي	هــذا	
اإلجــراء	مــا	بيــن	خمــس	وســبع	ســنوات،	بــداًل	مــن	

1	https://www.ippf.org/sites/default/files/harmful_traditional_practices.pdf
2	https://www.stopvaw.org/harmful_practices
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ثالثة	أشــهر	إىل	ســنتين،	كما	ينّص	التعديل	عىل	
عقوبــة	أشــّد	تصــل	إىل	الســجن	لمــدة	15	ســنة	إذا	
ت	الممارســة	إىل	المــوت	أو	"عاهة	مســتديمة"،	 أدَّ
يرافقــون	 الذيــن	 أولئــك	 يواجــه	 أن	 أيًضــا	 ويمكــن	
الضحايا	إىل	هذا	اإلجراء	عقوباٍت	بالسجن	ترتاوح	

بين	سنة	وثالث	سنوات3	.

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

أن	 	1-6 جــدول	 الــواردة	يف	 المســح	 نتائــج	 تؤكــد	
ختان	اإلناث	شــائٌع	بين	المشــاِركات	يف	الدراســة،	
إذ	اخُتتــن	80%	مــن	النســاء	يف	الفئــة	العمريــة	18	
ســنة	فأكر،	ومع	ذلك	فإن	هذا	الرقم	أقل	بنحو	10	
نقاط	مئوية	من	الرقم	الذي	أظهرته	نتائج	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعــي	لعــام	2015	عــىل	الصعيــد	القويم،	إذ	
كان	89,5%	للنســاء	يف	الفئــة	العمرية	18-64.	وال	
يمكن	تفسري	هذا	االنخفاض	بين	عايم	2015	و2020	
اللذين	أجري	فيهما	المســحان	من	خالل	الجهود	
المكثفــة	األخــرية	لمناهضــة	ختــان	اإلنــاث،	ألن	
هــذه	الجهــود	تؤثر	يف	الفتيــات	الصغريات	وليس	
الفئة	العمرية	للمشــاركِات	يف	مسح	العنف	ضد	

المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020.

الخصائــص	 بيــن	 قويــة	 عالقــة	 وجــود	 وُيالَحــظ	
الخلفية	للنســاء	وممارســة	ختــان	اإلناث،	فيتضح	
انخفاًضــا	 هنــاك	 أن	 	1-6 وشــكل	 	1-6 جــدول	 مــن	
كبــرًيا	يف	ممارســته	عــرب	األجيــال،	ومــع	ذلــك	ال	
يــزال	ُيمــاَرس	بالنســبة	لغالبيــة	األجيــال	الشــابة،	
وقــد	ظهــرت	نفــس	النتيجــة	مــن	خــالل	المســوح	
الوطنية،	بما	يف	ذلك	المســح	السكاين	الصحي	
لعــام	2014	ومســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	
القائــم	عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015.	فأكر	
مــن	نصف	النســاء	المشــاِركات	يف	مســح	العنف	
ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	الاليئ	يف	الفئة	العمرية	
18-24	ونحــو	ثالثــة	أربــاع	َمــن	يف	الفئــة	العمريــة	
ضــن	للختــان،	وتجــاوزت	نســبة	النســاء	 25-	29	تعرَّ
ضــن	للختــان	90%	بين	النســاء	يف	ســن	 الــاليئ	تعرَّ
الخمســين	ومــا	فــوق،	وُلوحظ	انخفــاض	معدالت	
ختــان	اإلنــاث	يف	مختلــف	الفئــات	العمريــة	بيــن	
المــرأة	ذات	 العنــف	ضــد	 المشــاِركات	يف	مســح	
اإلعاقة	لعام	2020	عنه	بين	المشاِركات	يف	مسح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعــي	لعــام	2015	)كما	هو	مبّين	يف	جدول		

3يف	ملحق		2(.

3		https://www.refworld.org/pdfid/5a17ef454.pdf
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ضن	للختان،	تبًعا	للعمر،	مصر	2020. 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	
لهــن	 يســبق	 لــم	 مــن	 بيــن	 بشــكل	معنــوي	 أقــل	
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	ممارســة	الختان،	والعكس	صحيح	بالنسبة	
لألرامــل.	هــذا	النمــط	مشــابه	لمــا	أظهرتــه	نتائــج	
مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عىل	
لعــام	2015	وبنســب	مشــابهة	 النــوع	االجتماعــي	
)95%	لألرامل		و65%		لمن	لم	يسبق	لهن	الزواج(.

يوضــح	 األقاليــم،	 بيــن	 االختالفــات	 عــىل	صعيــد	
شكل	6-2	أن	النساء	يف	الوجه	القبيل	أكر	تعرًضا	
للختان	بشــكل	كبري	عن	النســاء	يف	المحافظات	

الحضريــة	أو	يف	الوجــه	البحــري،	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(.	

للمســتوى	 تبًعــا	 باالختالفــات	 يتعلــق	 مــا	 يف	
التعليمي،	كان	أعىل	معدل	النتشار	ختان	اإلناث	
بيــن	النســاء	اأُلمّيــات	)نحــو	82%(.	عــىل	النقيــض،	
النســاء	 بيــن	 اإلنــاث	 لختــان	 معــّدل	 أقــل	 كان	
الحاصــالت	عــىل	تعليــم	جامعــي	أو	أعــىل	)قرابــة	
69%(،	ويتماشــى	هــذا	النمــط	مــع	النمــط	المشــار	
للعنــف	 االقتصاديــة	 التكلفــة	 مســح	 يف	 إليــه	

القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.
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ضن	للختان،	تبًعا	لمكان	اإلقامة،	مصر	2020 شكل	6-2	نسبة	النساء	،	الاليئ	تعرَّ

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
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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.

ختــان	 ممارســة	 يف	 االختالفــات	 	2-1-6
اإلناث	تبًعا	لخصائص	إعاقة	المرأة	

الخصائــص	 بيــن	 قويــة	 عالقــة	 هنــاك	 أن	 كمــا	
الخلفيــة	للنســاء	وممارســة	ختان	اإلنــاث،	فهناك	
عالقــة	واضحــة	أيًضــا	بيــن	ممارســة	هــذه	العــادة	
وبدايــة	حــدوث	اإلعاقة	)جدول	6-2	وشــكل	3-6(.	
كان	أقــل	معــدل	لختان	اإلناث	بين	النســاء	الاليئ	
ولدن	بإعاقة	)68%(.	عىل	النقيض	ســجلت	النساء	
الاليئ	أفدن	بأن	إعاقتهن	بدأت	بعد	مرحلة	الشباب	
أعــىل	نســبة	)93%(.	ربمــا	يرجــع	هــذا	إىل	االرتباط	
إن	 إذ	 المــرأة،	 وعمــر	 اإلعاقــة	 حــدوث	 بدايــة	 بيــن	
ضن	لإعاقة	منذ	الوالدة	أصغر	 النساء	الاليئ	تعرَّ
ســًنا	من	أولئك	الاليئ	حدثت	إعاقتهن	الحًقا	يف	
حياتهــن	)كمــا	هــو	موضــح	يف	الفصــل	الثالــث(.	
وقد	يعزو	انخفاض	معدل	ختان	اإلناث	بين	النساء	
مقارنــة	 الــوالدة	 منــذ	 لإعاقــة	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	
اإلعاقــة	 وجــود	 أن	 إىل	 أيًضــا	 األخريــات	 بالنســاء	
منــذ	الــوالدة	ربمــا	يخلق	)يف	بعــض	المجتمعات(	
شــعوًرا	/	اعتقــادا	بــأن	الفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	لــن	
تكــون	لديهــن	أفكار	أو	مشــاعر	أو	تجارب	جنســية	
مثــل	غريهــن	مــن	الفتيــات	الــاليت	ليســت	لديهــن	

ضن	لالستغالل	الجني،	 	لن	يتعرَّ إعاقة،	ومن	ثمَّ
ولذلــك	فلــن	يحتجــن	إىل	الحمايــة	الــيت	يوفرهــا	
ختــان	اإلنــاث	-مــن	وجهــة	نظــر	األهــل-	وهــذا	يربر	
االنخفاض	الكبري	يف	معدل	انتشــار	ختان	اإلناث	
بين	المشــاِركات	يف	الدراســة	عن	معدل	االنتشار	
الــذي	أظهرتــه	نتائج	مســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عــىل	النوع	لعــام	2015،	إذ	إن	نســبة	
ضــن	 تعرَّ الدراســة	 يف	 المشــاِركات	 مــن	 كبــرية	
لإعاقة	منذ	الوالدة	)كما	هو	موضح	يف	الفصل	

الثالث(.

رغــم	أنــه	مــن	المتوقــع	أن	تكشــف	النســاء	ذوات	
اإلعاقــات	المتعددة	عن	مســتوى	أعــىل	من	ختان	
اإلناث	مقارنة	بالنســاء	األخريات	بســبب	تقدمهن	
يف	العمــر	وارتفاع	معدل	اأُلمّية	بينهّن	)كما	هو	
موضــح	يف	الفصــل	الثالــث(،	تشــري	نتائــج	جــدول	
اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 أن	 إىل	 	4-6 وشــكل	 	2-6
البصرية	كّن	أكر	ُعرضة	بشــكل	معنوي	)القيمة	
مــن	 	)%84( للختــان	 	)0,05 مــن	 أقــل	 	P االحتماليــة	
اختالفــات	 هنــاك	 تكــن	 ولــم	 األخريــات،	 النســاء	
ملحوظة	يف	معدالت	الختان	بين	النســاء	الاليت	

لديهن	أنواع	أخرى	من	اإلعاقات.	
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يمكــن	تفســري	تأثــري	نوع	اإلعاقة	يف	انتشــار	ختان	
اإلناث	من	خالل	"طريقة	تفكري	األسر"،	فالفتيات	
ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	ال	يســتطعن	الدفــاع	عــن	
أنفســهن	ويجــب	حمايتهــن	مــن	خــالل	إبعادهــن	
عــن	المشــاعر	والرغبات	الجنســية	"الضــارة"،	بينما	
تبــدو	الفتيــات	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	طبيعيات	
جســدًيا	ويِملــن	إىل	مقاومــة	ورفــض	أن	يقودهــن	

وحمايــة	 الخطــر	 رؤيــة	 ويمكنهــن	 اآلخــرون،	

أنفســهن،	يف	حيــن	تبــدو	الفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	

"مشــّوهات"	 المتعــددة	 اإلعاقــات	 أو	 الحركيــة	

جســدًيا،	ولــن	يفكــرن	يف	خــوض	تجــارب	جنســية	

الجنــي	 العنــف	 لممارســة	 الذكــور	 جــذب	 وال	

ضدهن.

ضن	للختان،	تبًعا	لبداية	حدوث	اإلعاقة،	مصر	2020. شكل	6-3	نسب	النساء	،	الاليئ	تعرَّ

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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.
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ضن	للختان،	تبًعا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020. شكل	6-4	نسب	النساء	،	الاليئ	تعرَّ

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 أكر 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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.
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6-2	الزواج	الجربي

ُيعرف	الزواج	الجربي	بالحالة	اليت	ال	يوافق	فيها	
عــىل	 حريتــه	 بكامــل	 كالهمــا	 أو	 الطرفيــن	 أحــد	
الــزواج،	وعــادة	مــا	يكــون	هــذا	النــوع	مــن	الــزواج	
مصحوًبــا	باإلكــراه	والضغوط	العقليــة	أو	البدنية	
أو	العاطفيــة	من	أفراد	األســرة،	ويختلف	مفهوم	
الــزواج	الجــربي	عــن	الــزواج	التقليــدي	الــذي	ترّتبه	
األســرة،	إذ	إّن	طــريف	الــزواج	التقليــدي	يوافقــان	
المتحــدة	 األمــم	 تعتــرب	 حريتهمــا.	 بكامــل	 عليــه	
الزواج	الجربي	شــكاًل	من	أشــكال	انتهاك	حقوق	
أنــه	يتعــارض	مــع	مفهــوم	 اإلنســان،	مــن	ناحيــة	
الحريــة	الفردية،	وينّص	اإلعالن	العالمي	لحقوق	
يــزتوج	 أن	 يف	 الشــخص	 حــق	 أن	 عــىل	 اإلنســان	
بحريــة،	حــق	أساســي	لحياته	وكرامته	ومســاواته	

كإنسان	.

	وقــد	صادقــت	مصــر	عــىل	اتفاقيــة	القضــاء	عــىل	
)ســيداو(	 المــرأة	 ضــد	 التميــز	 أشــكال	 جميــع	
بضمــان	 األعضــاء	 الــدول	 تلــزم	 والــيت	 	،1981 عــام	
الموافقــة	الحــرة	والكاملــة	للــزواج،	كمــا	الزتمــت	
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	

تعكــس	بيانات	جدول	6-3	وشــكل	6-5	أّن	غالبية	
النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	الــاليئ	يبلغــن	مــن	
العمــر	18	ســنة	فأكــر،	وافقــن	بحرية	عــىل	الزيجة	
الحاليــة	أو	الزيجــة	األخــرية	)85%(،	وهــذا	يعي	أن	
المرأة	اختارت	زوجها،	أو	أن	كاًل	من	طريف	الزواج	
اختــار	اآلخــر	)اختيــار	كل		مــن	المــرأة	والــزوج(،	أو	
ُأِخــذ	رأي	المــرأة	يف	الــزواج	ووافقــت،	ولكــن	أفــاد	
نحــو	11%	بعــدم	أخــذ	رأيهــن	يف	زواجهــن	الحــايّل	

أو	األخــري،	وذكــر	3%	أنــه	ُأخــذ	رأيهــن	يف	الــزواج	
الحــايّل	أو	األخــرّي	ولم	يوافقن،	ورغــم	ذلك	ُعقدت	

هذه	الزيجات.	

وتعــرف	النســاء	الــاليئ	لــم	يوافقــن	بحريــة	عــىل	
زواجهن	)أي	ُأجربن	عىل	الزواج(	يف	هذه	الدراسة	
بأنهــن	الــاليت	لم	ُتطلــب	موافقتهن	عــىل	الزواج	
قبــل	إتمامــه،	والــاليت	ُأخــذ	رأيهــّن	ولــم	يوافقــن،	
هــذا	يعــي	أن	نحــو	14%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	
الــزواج	يف	عينــة	الدراســة	ُأجــرِبن	عىل	الــزواج	من	
الــزوج	الحــايّل	أو	األخــري،	وهــذا	الرقــم	أعــىل	مــن	
الذي	عكســه	مســح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	
القائــم	عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015،	الــذي	

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.

4		https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_marriage
5		https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/egypt/
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شكل	6-5	التوزيع	النسيب	للنساء	السابق	لهن	الزواج	،	تبًعا	ألخذ	رأيهن	يف	الموافقة	عىل	الزوج	الحايّل	أو	
الزوج	األخري،	مصر	2020.

	

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.

6-2-2	االختالفات	يف	الزواج	الجربي	تبًعا	
للخصائــص	الخلفيــة	وإحســاس	المــرأة	

بتقدير	الذات	والثقة	يف	النفس

يعــرض	جــدول	6-4	االختالفات	يف	نســب	النســاء	
الســابق	لهــن	الــزواج،	الــاليئ	ُأجــربن	عــىل	الــزواج	
مــن	الــزوج	الحــايّل	أو	األخــري	)لــم	يوافقــن	بكامل	
تبًعــا	 األخــري(	 أو	 الحــايّل	 الــزواج	 عــىل	 حريتهــن	
المــرأة	 وإحســاس	 الخلفيــة،	 الخصائــص	 لبعــض	

بتقدير	الذات	والثقة	يف	النفس.

وتشــري	نتائــج	الجــدول	وشــكل	6-6	إىل	أن	الــزواج	
الجــربي	يرتبط	ارتباًطــا	وثيًقا	بالعمر	الحايّل،	وهو	
نفــس	النمط	الذي	أظهرته	نتائج	مســح	التكلفة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعــام	2015	عىل	الصعيد	الوطي.	يرتفع	مســتوى	
انتشــار	الزواج	الجربي	مع	زيادة	العمر	من	نحو	%7	
بيــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	الــاليئ	أقل	من	
30	عاًمــا	إىل	نحــو	26%	بيــن	النســاء	الــاليئ	تــرتاوح	
ق	حدوث	 أعمارهــن	بيــن	60	ســنة	أو	أكر،	وهــذا	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.

	

ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجــات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

 1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج، هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعِقدت الزيجة.

النســاء	المطلقــات	/	المنفصــالت	واألرامــل	أكــر	
ُعرضــة	-إىل	حــد	مــا-	من	النســاء	المزتوجــات	حالًيا	
للكشــف	عــن	تجربــة	الــزواج	الجــربي،	لكــن	هــذه	
متوقــع	 هــو	 كمــا	 معنويــة،	 ليســت	 االختالفــات	
الوجــه	 يف	 بكثــري	 أعــىل	 الجــربي	 الــزواج	 انتشــار	
القبــيل	عنــه	يف	المحافظات	الحضريــة	أو	الوجه	

البحري،	فنحو	20%	من	النساء	السابق	لهن	الزواج	

المقيمــات	يف	محافظــات	الوجــه	القبــيل	ُأجــربن	

عــىل	الــزواج	من	الــزوج	الحــايّل	أو	األخــري،	مقارنة	

بـــ5%	و9%	يف	المحافظــات	الحضرية	ومحافظات	

الوجه	البحري	عىل	التوايل	)شكل	6-	7(.
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شكل	6-	7	نسب	النساء	السابق	لهن	الزواج	،	الاليئ	ُأجربن1	عىل	الزواج	من	الزوج	الحايّل	أو	األخري،	
تبًعا	لمكان	اإلقامة،	مصر	2020.

	

ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجــات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

يوضــح	جــدول	6-4	وشــكل	6-8	أن	هنــاك	ارتباًطــا	
الجــربي،	 والــزواج	 التعليــم	 بيــن	مســتوى	 واضًحــا	
ضــن	للزواج	 إذ	تنخفــض	نســبة	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
المســتوى	 بارتفــاع	 ملحوًظــا	 انخفاًضــا	 الجــربي	
التعليمي	للنســاء،	فُخمس	النســاء	اأُلمّيات	)%20(	

ضــن	للــزواج	الجــربي،	وتنخفــض	هذه	النســبة	 تعرَّ

إىل	نحــو	7%	بيــن	النســاء	الحاصــالت	عــىل	تعليــم	

ابتــدايئ	أو	إعــدادي،	وإىل	مــا	يقــرب	مــن	4%	بيــن	

النساء	الحاصالت	عىل	تعليم	عاٍل.
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شكل	6-	8	نسب	النساء	السابق	لهن	الزواج	،	الاليئ	ُأجربن1	عىل	الزواج	من	الزوج	الحايّل	أو	األخري،	تبًعا	
للمستوى	التعليمي،	مصر	2020.

	

ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجــات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.
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كانت	النساء	الاليئ	لديهن	الشعور	بتقدير	الذات	

للــزواج	 بكثــري	 ُعرضــة	 أقــل	 النفــس	 يف	 والثقــة	

هــذا	 لديهــن	 ليــس	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	 الجــربي	

الجــربي	حســب	 الــزواج	 أنمــاط	 تتشــابه	 الشــعور،	

عمــر	المرأة،	والحالة	االجتماعية،	ومكان	اإلقامة	

والمســتوى	التعليمــي	الموضحــة	يف	جــدول	4-6	

واألشــكال	المقابلة	له	مع	األنماط	المشار	إليها	

يف	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	

عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015	)	لم	يجمع	مسح	

التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	

االجتماعــي	لعــام	2015	بيانــات	عــن	تقديــر	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.

ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجــات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.

الجــربي	 الــزواج	 يف	 االختالفــات	 	3-2-6
تبًعا	لخصائص	إعاقة	المرأة

الجــربي	 الــزواج	 يف	 االختالفــات	 نمــط	 يتشــابه	
تبًعــا	لنــوع	وبدايــة	حــدوث	اإلعاقة	مــع	نمط	ختان	
اإلنــاث،	ففــي	ما	يتعلــق	باالختالفات	تبًعــا	لبداية	
حــدوث	اإلعاقــة،	كان	أقــل	معــدل	للــزواج	الجربي	
بشــكل	معنوي	بين	النســاء	الاليئ	ولــدن	بإعاقة،	
بينمــا	ســجلت	النســاء	الــاليئ	أفــدن	بــأن	إعاقتهن	
بــدأت	بعد	مرحلة	الشــباب	)يف	العمــر	35	أو	أكر(	
أعىل	نســبة،	إذ	كانت	النســبة	%8	مقابل	19%	عىل	
	فــإن	 التــوايل	)جــدول	6-5	وشــكل	6-9(،	ومــن	ثــمَّ
ارتفاع	معدل	الزواج	الجربي	بين	المشــاِركات	يف	
مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعــام	2020	
عــن	المعــدل	الــذي	أظهرته	نتائج	مســح	التكلفة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعــام	2015	عــىل	الصعيد	الوطي،	ال	يمكن	تربيره	
بإعاقــة	المــرأة،	ويمكــن	أن	تــربره	معــدالت	اأُلمّية	
مســح	 يف	 المشــاِركات	 بيــن	 المرتفعــة	 والفقــر	
العنــف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقــة	لعام	2020،مقارنة	
االقتصاديــة	 التكلفــة	 مســح	 يف	 بالمشــاركات	
والــيت	 	 االجتماعــي	 النــوع	 عــىل	 القائــم	 للعتــف	

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	
اإلعاقــة	الســمعية	)شــكل	6-10(،	فمعــدل	الــزواج	
الجربي	بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	البصرية	ضعف	
المعدل	بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	)%18	
مقابــل	9%	عــىل	التوايل(،	وقد	يكون	ذلك	بســبب	
الطريقــة	الــيت	تنظــر	بها	األســر	إىل	بناتهــا	ذوات	
اإلعاقــة،	فالفتيــات	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	ُينظر	
إليهــن	عــىل	أنهــن	ضعيفــات،	وهــن	أكــر	تعرًضــا	
للخطــر	ويحتجــن	إىل	الحمايــة	مــن	أحــداث	الحياة	
يف	المستقبل،	وأفضل	لهن	أن	يزتوجن	يف	أقرب	
وقــت	ممكــن،	حــىت	لــو	ُأجــربن	عــىل	ذلــك	الــزواج.	
وعــالوة	عــىل	ذلــك،	يمكــن	إجبارهــن	عــىل	الزواج	
بســهولة،	ألنهــن	يف	العــادة	ال	يقاومن،	ويمكن	
إجبارهــن	بتعليمات	شــفهية	واضحة	وبتهديدات	
الفتيــات	 ولكــن	 جيــًدا،	 يفهمنهــا	 أن	 يمكنهــن	
وأكــر	مقاومــة	 أقــوى	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	
وعنــاًدا	بســبب	صعوبــات	التواصــل	مــع	اآلخريــن،	
ومــن	المحتمــل	أنهــن	ســيقاومن	إجبارهــّن،	ومن	
الصعب	إجبارهّن	عىل	ذلك	بتعليمات	شفهية	أو	

تهديدات	ألنهّن	ربما	ال	يفهمنها	بوضوح.
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شكل	6-9	نسب	النساء	السابق	لهن	الزواج	،	الاليئ	ُأجربن1	عىل	الزواج	من	الزوج	الحايّل	أو	األخري،	
تبًعا	لبداية	حدوث	اإلعاقة،	مصر	2020.

	

ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجــات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

 وتشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المشــاركة ولدت باإلعاقــة، و"منذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء 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.

	ملحوظــة: يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجات حالًيا وأحــدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.
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	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.

ملحوظــة: - يشــر الــزوج إىل الــزوج الحايّل للنســاء المزوجات حالًيا وأحدث زوج للمطلقــات أو المنفصالت أو 
األرامل.

-  وتشــر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المشــاركة ولدت باإلعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقت بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.

1 النســاء الاليئ ُأجربن عىل الزواج هن النســاء الاليئ لم يؤخذ رأيهن قبل الزواج، والنســاء الاليئ ُأخذ رأيهن 
يف الزواج ورفضن ورغم ذلك ُعقدت الزيجة.
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6-3	زواج	األطفال/	الزواج	المبكر

التعريــف	المعــرتف	به	دولًيا	للطفل	الذي	نشــرته	
اتفاقيــة	حقــوق	الطفل	هــو	"كل	إنســان	أقل	من	
المســتخدم	 القانــوين	 التعريــف	 وهــو	 عاًمــا"،	 	18
يف	معظــم	أنحــاء	العالم6،	لذا	فــزواج	األطفال	أو	
الــزواج	المبكــر	هــو	أي	زواج	يحــدث	ويكــون	عــىل	

األقل	أحد	الطرفين	أقل	من	18	عاًما7	.

قــت	مصــر	عــىل	اتفاقيــة	حقــوق	الطفــل	يف	 صدَّ
عــام	1990،	الــيت	ُتحّدد	الحد	األدىن	لســن	الزواج	18	
قــت	مصــر	عــىل	الميثــاق	 ســنة،	ويف	عــام	2001	صدَّ
يف	 بمــا	 ورفاهــه،	 الطفــل	 لحقــوق	 اإلفريقــي	
قــة	بحظــر	زواج	األطفــال،	 ذلــك	المــادة	21	الُمتعلِّ
	/ األطفــال	 زواج	 عــىل	 بالقضــاء	 والزتمــت	مصــر	
الــزواج	المبكــر	والــزواج	الجــربي	بحلول	عــام	2030	
بما	يتماشــى	مع	الهــدف	5-3	من	أهداف	التنمية	
د	قانــون	الطفل	لعام	2008	 المســتدامة8	.	كمــا	حدَّ
الحــد	األدىن	لســّن	الــزواج	يف	مصر	بثمانية	عشــر	
عاًمــا	لإنــاث	والذكــور.	ولمواجهــة	ظاهــرة	زواج	
األطفــال،	فرضــت	الحكومــة	المصريــة	عقوبــات	
أكــر	شــدة	عىل	األشــخاص	الذيــن	يدعمــون	زواج	
ودفــع	 لمــدة	ســبع	ســنوات	 بالســجن	 القاصريــن،	
غرامة9	.	وعىل	الرغم	من	التشريعات،	فإن	كثريات	
جــن	زواًجا	ُعرفًيا،	وهو	 مــن	الفتيات	الصغريات	يزتوَّ

شكل	غري	رسمي	من	الزواج.

لحقــوق	 أساســًيا	 انتهــاًكا	 األطفــال	 زواج	 ُيعتــرب	
اإلنســان،	وتعــود	جــذوره	إىل	عــدم	المســاواة	بين	
الجنســين،	وإىل	االعتقــاد	بــأن	الفتيــات	والنســاء	

أدىن	مــن	الفتيــان	والرجــال	عــىل	نحــو	مــا،	الفقــر	
الثقافيــة	 والممارســات	 التعليــم	 إىل	 واالفتقــار	
ي	هذه	الممارسة	ويدعمها10. وانعدام	األمن	يغذِّ

آثــار	صحيــة	ونفســية	 زواج	األطفــال	 عــن	 تنجــم	
وعاطفيــة	وماليــة	وقانونيــة	شــديدة،	وعــادة	مــا	
ومــا	 المبكــر	 الحمــل	 عــن	 المبكــر	 الــزواج	 ُيســفر	
يخلفــه	مــن	نتائــج	بالغة	األثر	يف	صحــة	األمهات	
الصغــريات	وأطفالهــن.	وُتعــد	مضاعفــات	الحمل	
والوالدة	من	األســباب	الرئيســية	لوفيــات	الفتيات	
يف	الفئــة	العمريــة	)15-19	ســنة(	يف	البلــدان	ذات	
الدخل	المتوسط	والمنخفض11،	وتشري	األدلة	إىل	
جن	قبل	سن	الثامنة	عشرة	 أن	الفتيات	الاليئ	يزتوَّ
أكــر	تعرًضا	للحمــل	غري	المرغوب	فيــه،	واإلصابة	
االتصــال	 طريــق	 عــن	 تنقــل	 الــيت	 باألمــراض	
الجني،	كما	أنهّن	أكر	تعرًضا	ألمراض	الصحة	
الجنسية	واإلنجابية	ووفيات	األمهات12.	ويتعرض	
األطفــال	الرضــع	لألمهات	الصغريات	الســن	)يف	
األعمــار	أقــل	من	عشــرين	عاًما(	للوفاة	يف	الســنة	
األوىل	مــن	العمــر،	بمعدل	أكرب	بنســبة	تصل	إىل	
80%،	مقارنة	باألطفال	الرضع	لألمهات	يف	الفئة	

..)1996	,McDevitt(	29-20	العمرية

الفتــاة،	 بتقــدم	 األطفــال	 زواج	 ُيضــّر	 مــا	 	وكثــرًيا	
ألنــه	يــؤدي	إىل	عزلتهــا	االجتماعيــة	ممــا	يعــوق	
دراستها	ويحّد	من	فرصها	يف	التقدم	الوظيفي	
ُيجــرب	 المبكــر	 الــزواج	 فــإن	 ثــّم	 ومــن	 والمهــي،	
الفتيــات	عــىل	العيش	يف	حيــاة	ذات	آفاق	ضيقة،	
مــع	زيادة	خطــر	التعّرض	للعنف	وســوء	المعاملة	

وسوء	الصحة	أو	الوفاة	المبكرة13.	

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/
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6-3-1	انتشار	زواج	األطفال/	الزواج
											المبكر	واالختالفــــــــات	تبًعـــــــــا
											للخصائـــــــــص	الخلفية	للمرأة

يعــرض	جــدول	6-6	نســب	النســاء	الــاليت	تزّوجــن	
الخصائــص	 لبعــض	 تبًعــا	 بلوغهــن	18	عاًمــا	 قبــل	
الخلفيــة	المختــارة،	ويّتضــح	مــن	الجــدول	أّن	نحــو	
18%	من	المشــاِركات	يف	الدراســة	قد	تزوجن	قبل	
بلوغهــن	18	ســنة.	هــذه	النســبة	أقــل	مــن	النســبة	
عــىل	الصعيــد	الوطــي،	إذ	بلغــت	نســبة	النســاء	
جــن	 يف	الفئــة	العمريــة	)18-64	ســنة(	الــاليئ	تزوَّ
قبل	بلوغهن	18	ســنة	اليت	أظهرتها	نتائج	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعي	عىل	الصعيد	الوطي	لعام	2015	نحو	
27%،	وقد	أظهر	المســح	الســكاين	الصحي	لعام	
2014	أن	نحــو	24%	مــن	النســاء	يف	الفئــة	العمريــة	

جن	قبل	بلوغهّن	18	سنة.	 )25-49	سنة(	قد	تزوَّ

وانخفــاض	معــدل	الــزواج	المبكــر	الــذي	كشــفت	
عنه	المشاِركات	يف	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	

اإلعاقــة	لعــام	2020	يبــدو	منطقًيــا،	ويرجــع	إىل	أن	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	قــد	ينتظرن	وقًتا	أطول	من	
النســاء	دون	إعاقة	للعثور	عىل	زوج	)نســبة	عالية	
من	المشــاِركات	يف	المسح	حدثت	إعاقتهّن	قبل	

الزواج	أي	منذ	الميالد	أو	الطفولة(.	

وتتشــابه	أنماط	زواج	األطفال	تبًعا	للعمر	ومكان	
اإلقامــة	ومســتوى	التعليم	الموضحــة	يف	جدول	
6-6	مــع	أنماط	ختان	اإلناث	والزواج	الجربي	لنفس	
المتغــريات،	وتتشــابه	مــع	األنماط	الــيت	أظهرتها	
نتائــج	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	القائم	
عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	عــىل	الصعيــد	

الوطي.	

انخفضت	نسبة	الزواج	المبكر	بشكل	حاد	من	%47	
بين	النســاء	الاليئ	كن	يف	العمر	55	ســنة	أو	أكر	
وقت	إجراء	المقابلة	إىل	16%	بين	النساء	يف	الفئة	
العمرية	40-44	وإىل	1%	بين	النســاء	الاليئ	تراوحت	
ويؤكــد	 	.)11-6 )شــكل	 ســنة	 18و19	 بيــن	 أعمارهــن	
هــذا	النمــط	إىل	جانب	أنماط	ختان	اإلنــاث	والزواج	
الجــربي	طبًقا	لعمر	المــرأة	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

	

وكمــا	ُيالحظ	من	جدول	6-6	وشــكل	6-12،	نســبة	
الــزواج	المبكــر	أعــىل	بنحــو	14	نقطــة	مئويــة	بيــن	
النســاء	يف	الوجــه	القبــيل	منــه	بيــن	النســاء	يف	

نقــاط	 	8 بنحــو	 وأعــىل	 الحضريــة،	 المحافظــات	
مئويــة	بيــن	النســاء	يف	الوجــه	البحــري	)نحــو	%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

	

وشــكل	 	6-6 جــدول	 يف	 الــواردة	 النتائــج	 ــد	 تؤكَّ

6-13	أن	اأُلمّية	-أو	مجّرد	القراءة	والكتابة-	ترتبط	
وعــىل	 مبّكــرة،	 ســن	 يف	 بالــزواج	 قوًيــا	 ارتباًطــا	

بالمــدارس	 االلتحــاق	 فــإن	 ذلــك،	 مــن	 العكــس	

والحصــول	عىل	مســتويات	تعليميــة	أعىل	يحمي	

الفتيــات	من	إمكانية	الزواج	المبكر،	فربع	النســاء	

اأُلمّيــات	)25%(	وأكــر	مــن	ُخمــس	النســاء	الــاليئ	

جــن	 يســتطعن	القــراءة	والكتابــة	فقــط	)22%(	تزوَّ

قبــل	ســن	18	ســنة،	مقابــل	أقل	من	1%	بين	النســاء	

المتعلمات	تعليًما	عالًيا.

جن	قبل	بلوغهّن	18	سنة،	تبًعا	للمستوى	التعليمي،	مصر	2020. شكل	6-13	نسب	النساء	،	الاليئ	تزوَّ
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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

مثــل	ختان	اإلنــاث	والزواج	الجــربي،	يوضح	جدول	
6-7	والشــكلين	6-14	و6-15	أن	الــزواج	المبكــر	كان	
أكــر	شــيوًعا	بشــكل	ملحوظ	بيــن	النســاء	الاليئ	
حدثــت	إعاقاتهــن	بعــد	مرحلــة	الشــباب	والنســاء	
ذوات	اإلعاقــة	البصريــة،	ومــن	ناحيــة	أخــرى،	كان	
الــاليئ	 الــزواج	المبكــر	أقــل	شــيوًعا	بيــن	النســاء	
حدثــت	إعاقتهــن	منــذ	الميــالد	وبين	النســاء	ذوات	

اإلعاقة	السمعية.

نحــو	44%	مــن	النســاء	الاليئ	حدثــت	إعاقتهن	يف	
سن	35	سنة	أو	أكر	تزّوجن	قبل	بلوغهن	سن	18	
ســنة،	مقارنة	بنسبة	3%	فقط	بين	النساء	الاليئ	
حدثــت	إعاقتهــن	منذ	الميالد	)شــكل	6-14(.	وكما	
يّتضــح	مــن	جــدول	6-7	وشــكل	6-15	بلــغ	معــدل	
الــزواج	المبكر	بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	البصرية	
مــا	يقــرب	مــن	ضعــف	النســبة	بيــن	النســاء	ذوات	
اإلعاقــات	المتعددة،	ونحو	9	أضعاف	النســبة	بين	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	الســمعية	)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: تشــر عبارة "منذ الميالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي 
وقــت بعــد الميــالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندمــا كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعــين أن اإلعاقة حدثــت عندما كانت المرأة تبلغ مــن العمر 35 عاًما 

فأكر.
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جن	قبل	بلوغهن	18	سنة،	تبًعا	لبداية	حدوث	اإلعاقة،	مصر	2020. 	شكل	6-14	نسب	النساء	،	الاليئ	تزوَّ

	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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.

جن	قبل	بلوغهن	18	سنة،	تبًعا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020. شكل	6-15	نسب	النساء	،	الاليئ	تزوَّ
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6-4	الخالصة

هنــاك	ارتباط	واضح	بين	عمر	المرأة	والممارســات	
التقليدية	الضارة،	يعكس	اتجاًها	للرتاجع	يف	هذه	
الممارســات	عــرب	األجيال،	ومع	ذلــك،	ال	يزال	ختان	
اإلنــاث	ُيماَرس	بالنســبة	لغالبية	األجيال	الشــابة.	
هــذا	النمــط	واضح	بين	النســاء	عىل	وجه	العموم	
)كما	عكســته	نتائج	مســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عىل	النوع	االجتماعــي	لعام	2015(	
وكذلــك	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	المســتفيدات	مــن	

برنامج	كرامة.

العمريــة	 الفئــات	 مختلــف	 عــرب	 الختــان	 نســبة	
مــن	 المســتفيدات	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 بيــن	
برنامــج	كرامــة	أقل	مــن	المعــدالت	المقارنة	عىل	
بيــن	 المختونــات	 ونســبة	 القــويم،	 المســتوى	
النســاء	الاليئ	لديهّن	إعاقــة	منذ	الميالد	أقل	من	
النســبة	بيــن	النســاء	األخريات،	قد	يرجــع	ذلك	إىل	
أن	وجــود	اإلعاقــة	منــذ	الميــالد	ربمــا	يخلــق	)يف	
بعض	المجتمعات(	شــعوًرا	/	اعتقاًدا	بأن	الفتيات	
ذوات	اإلعاقــة	لــن	يكــون	لديهــن	أفــكار	/	مشــاعر	
أو	تجــارب	جنســية	مثــل	الفتيات	الــاليت	ال	يعانين	
ضــن	لالســتغالل	 	لــن	يتعرَّ مــن	إعاقــات،	ومــن	ثــمَّ
الجنــي،	ولــن	يحتجن	إىل	الحمايــة	اليت	يوّفرها	
ختــان	اإلنــاث	-من	وجهة	نظر	األهل-		كما	يمكن	
ولــدن	 الــاليئ	 للنســاء	 األصغــر	 العمــر	 يكــون	 أن	
عينــة	 يف	 األخريــات	 بالنســاء	 مقارنــة	 باإلعاقــة	

عامــاًل	 المســح(	 نتائــج	 أظهــرت	 كمــا	 الدراســة(	
مساهًما	آخر.

نســبة	الــزواج	الجــربي	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
المستفيدات	من	برنامج	كرامة	أعىل	من	المعدل	
ولكــن	 القــويم،	 المســتوى	 عــىل	 المتوســط	
العكــس	صحيــح	بالنســبة	للــزواج	المبكــر،	ويبدو	
أن	انخفــاض	معــدل	الــزواج	المبكــر	بيــن	النســاء	
ذوات	اإلعاقة	المستفيدات	من	برنامج	كرامة	عن	
النســاء	عموًما	عىل	المســتوى	القويم	منطقي،	
ألن	النســاء	ذوات	اإلعاقة	قد	ينتظرن	وقًتا	أطول	
مــن	النســاء	الاليت	ال	يعانيــن	من	إعاقــات،	للعثور	
يف	 المشــاِركات	 مــن	 عاليــة	 )نســبة	 زوج	 عــىل	
المســح	حدثــت	إعاقتهــن	قبــل	زواجهــن،	أي	منــذ	

الوالدة	أو	الطفولة(.

وتعــّد	الممارســات	التقليديــة	الضارة	أكر	شــيوًعا	
بيــن	 منهــا	 البصريــة	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 بيــن	
النســاء	الــاليئ	لديهــن	أنــواع	أخرى	مــن	اإلعاقات،	
الممارســات	 مــن	 يحمــي	 عامــل	 المــرأة	 وتعليــم	
دوًرا	 اإلقامــة	 مــكان	 ويلعــب	 الضــارة،	 التقليديــة	
مهًما،	إذ	إن	هذه	الممارســات	أكر	شيوًعا	بشكل	
كبــري	يف	الوجــه	القبــيل،	كما	أن	إحســاس	المرأة	
بتقديــر	الــذات	والثقــة	بالنفــس	عامــل	وقــايئ	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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العوامل المرتبطة بعنف الزوج

	أهـــم	النتائج:	

شهدت	نسب	كبرية	من	النساء	السابق	لهن	  ●

الــزواج،	ســلوكيات	تحكمية	وســيطرة	مالية	
من	الزوج	الحايّل	أو	األخري	أو	أي	زوج	سابق.

كانت	الســلوكيات	التحكمية	األكر	شــيوًعا	  ●

اليت	يمارسها	الزوج	عىل	زوجته	هي	اإلصرار	
عــىل	معرفــة	مــكان	وجودهــا	طــول	الوقــت	
عــىل	 للحصــول	 اســتئذانه	 وضــرورة	 	،)%26(
ثت	مع	 خدمة	صحية	)25%(،	والغضب	إذا	تحدَّ
رجــل	آخــر	)22%(،	وبشــكل	عــام،	أشــار	16%	من	
النســاء	الســابق	لهن	الزواج	إىل	أن	أزواجهن	
يمارســون	)كانوا	يمارســون(	ثالثة	أنواع	عىل	

األقل	من	السلوكيات	التحكمية.

كانــت	النســاء	األصغــر	ســًنا	أكر	احتمــااًل	أن	  ●

ضــن	لممارســات	الــزوج	التحكميــة	مــن	 يتعرَّ
النساء	األكرب	سًنا.

أفاد	نحو	11%	من	النســاء	الســابق	لهن	الزواج	  ●

يرفضــون(	 )كانــوا	 يرفضــون	 أزواجهــن	 بــأن	
منحهّن	ما	يكفي	من	المال	لتغطية	نفقات	
األســرة،	حىت	لو	كانوا	قادرين	عىل	تحّملها،	
وأشــار	نحــو	10%	إىل	أن	أزواجهــن	يمنعوهــن	
)كانــوا	يمنعوهــن(	من	العمل	أو	المشــاركة	
يف	أي	أنشــطة	مــدّرة	للدخــل	رغًمــا	عنهــن،	
وذكــر	نحــو	19%	أنهــّن	تعّرضن	لســلوك	واحد	
عــىل	األقــل	مــن	ســلوكيات	التحكــم	المايل	

من	أزواجهن.

مــربرات	 عــىل	 النســاء	 مــن	 نحــو	%38	 وافــق	  ●
ضرب	الزوج	لزوجته.

النســاء	يف	الوجه	القبيل	أكر	قبواًل	لضرب	  ●
الزوجة.

كانــت	النســاء	الــاليت	حدثــت	إعاقاتهــن	يف	  ●
ســن	أكــرب	)35	ســنة	فأكــر(	والنســاء	ذوات	
اإلعاقــة	البصريــة،	أكر	قبواًل	لضــرب	الزوجة	
من	النساء	الاليئ	حدثت	إعاقتهن	يف	أعمار	
أصغــر،	أو	الــاليئ	يعانيــن	من	أنــواع	أخرى	من	

اإلعاقات.

كشــف	نحــو	ثلث	النســاء	أنهّن	يشــعرن	)كّن	  ●
يشــعرن(	بالخــوف	مــن	أزواجهــن	الحالييــن/	
والربــع	 	،)%32( ســابق	 زوج	 أي	 أو	 اآلخريــن	
)25%(	يشعرن	)كّن	يشعرن(	بالخوف	معظم	

األوقات	أو	كل	األوقات.

المنفصــالت	 أو	 المطلقــات	 النســاء	 أدلــت	  ●
أنــواع	 لمختلــف	 التعــرض	 بأعــىل	مســتويات	
الماليــة	 التحكميــة	والســيطرة	 الممارســات	
الخــوف	 وكذلــك	 الســابقين،	 أزواجهــن	 مــن	
منهم	يف	معظم	األوقات	أو	جميع	األوقات.

مــن	 	%36 نحــو	 يعتمــدن(	 )كــن	 يعتمــد	  ●
النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	عــىل	أزواجهن	
أو	أي	زوج	ســابق(	يف	 )الحالييــن/	اآلخريــن	
تلبية	االحتياجات	األساسية	للحياة	اليومية،	
وكانــت	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الحركية	أكر	
النســاء	 اعتمــاًدا	عــىل	أزواجهــن	)38%(	مــن	

ذوات	األنواع	األخرى	من	اإلعاقات.



الفصل السابع: العوامل المرتبطة بعنف الزوج 142

العوامل المرتبطة بعنف الزوج

جمــَع	مســح	العنف	ضد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	
2020	معلومــات	عــن	عــدد	مــن	العوامــل	المختلفــة	
الــيت	دلت	دراســات	ســابقة	ُأجريــت	يف	مصر	وىف	
بلدان	أخرى	عىل	أنها	مرتبطة	بعنف	الزوج،	بعض	
هــذه	العوامــل	مرتبــط	بالتميــز	ضــد	المــرأة	عــىل	
أســاس	النــوع	االجتماعــي	يف	المجتمعــات	الــيت	
تســود	فيها	ســلطة	الرجــال،	وهــذه	العوامل	تؤثر	
يف	النســاء	ذوات	اإلعاقة	والاليئ	ليســت	لديهن	
بالظــروف	 إعاقــة،	وهنــاك	عوامــل	أخــرى	تتعلــق	

الناجمة	عن	إعاقة	المرأة	نفسها.	

ح	هذا	الفصل	مدى	انتشار	هذه	العوامل	بين	 يوضِّ
النســاء	الــاليئ	ُأجريــت	معهن	المقابــالت،	وكيف	
وخصائــص	 النســاء	 خصائــص	 باختــالف	 تختلــف	
إعاقتهــن،	وُيلقي	الضوء	عىل	العوامل	المتعلقة	
بالتصرفــات	التحكميــة	والســيطرة	الماليــة	الــيت	
إزاء	ضــرب	 النســاء	 وتوُجهــات	 األزواج،	 يمارســها	
الزوجــة،	وخــوف	النســاء	مــن	أزواجهــن،	وتعكس	
أو	 المــرأة	 تمكيــن	 مــدى	 أيًضــا	 العوامــل	 هــذه	
عــدم	تمكينهــا،	كذلــك	ُيــدرس	يف	هــذا	الفصــل	
تلبيــة	 أزواجهــن	يف	 النســاء	عــىل	 اعتمــاد	 مــدى	
االحتياجــات	األساســية	للحيــاة	اليوميــة	كعامــل	

يتعّلق	بإعاقتهن.

هــت	 ُوجِّ الــيت	 األســئلة	 أن	 إىل	 اإلشــارة	 وتجــدر	
للنساء	الاليئ	ُأجريت	معهن	المقابالت	يف	مسح	
العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	بشــأن	
أزواجهــن،	لقياس	المؤشــرات	ذات	الصلة	بالعنف	
الزوجي،	كانت	تشري	إىل	الزوج	الحايّل	أو	األخري	أو	
أي	زوج	ســابق	للنســاء	البالغات	من	العمر	18	عاًما	
فأكــر،	ووّجه	مســح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	
األســئلة	 هــذه	 االجتماعــي	 النــوع	 عــىل	 القائــم	
للنســاء	الــاليت	تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	18	و64	عاًما	
عن	الزوج	الحايّل	للنساء	المزتوجات،	وأحدث	زوج	

للنساء	المطلقات/المنفصالت	واألرامل.		

ومــع	ذلك،	أشــارت	نتائج	مســح	العنف	ضــد	المرأة	
مــن	 العظمــى	 الغالبيــة	 أن	 إىل	 اإلعاقــة	 ذات	
جن	مرة	واحدة	 المشاركات	يف	المسح	)93%(	تزوَّ
)لم	تظهر	البيانات	يف	جدول(،	وعالوة	عىل	ذلك،	

فــإن	نســبة	المشــاركات	يف	المســح	الــاليئ	تزيــد	
نة	الدراسة	ال	تمثل	 أعمارهّن	عىل	65	سنة	يف	عيِّ
ســوى	1,5%	)عــىل	النحــو	المشــار	إليــه	يف	الفصل	
الثالــث(،	فبالنظــر	إىل	هــذه	النســب	المنخفضــة	
مــرة،	 مــن	 أكــر	 جــن	 تزوَّ الــاليئ	 المشــاركات	 مــن	
فــإن	 فأكــر،	 ســنة	 	65 أعمارهــن	 تبلــغ	 والــاليئ	
النتائــج	المتعّلقــة	بالنســاء	يف	المجتمع	المعين	
الذي	يمثله	مســح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	
)النســاء	ذوات	اإلعاقــة	المســتفيدات	مــن	برنامــج	
مــع	 تقريــي	 بشــكل	 مقارنتهــا	 يمكــن	 كرامــة(	
قة	بالنســاء	عــىل	الصعيد	القويم	 النتائــج	المتعلِّ
الــذي	يمّثلــه	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنف	

القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

7-1	السلوكيات	التحكمية	من	الزوج

ى	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	عما	 تقصَّ
زوج	ســابق	 أي	 أو	 الحايّل/األخــري	 الــزوج	 إذا	كان	
يحــاول	)كان	يحــاول(	تقييد	اتصال	المــرأة	بأهلها	
وصديقاتهــا،	يصــر	)كان	يصر(	عــىل	معرفة	مكان	
وجودهــا	طول	الوقت،	يتحكم	)كان	يتحكم(	يف	
حصولهــا	عــىل	الرعايــة	الصحيــة	)أي	يطلب	)كان	
يطلــب(	أن	تأخــذ	منــه	اإلذن	لتحصــل	عــىل	خدمة	
صحية	لنفسها(،	يغضب	)كان	يغضب(	إذا	تحدثت	
مع	رجل	آخر،	ويشــك	)كان	يشــك(	فيها	باســتمرار،	
فقــد	أّكــد	كثري	من	البحوث	)مثل	منظمة	الصحة	
المتحــدة	 األمــم	 صنــدوق	 و2010،	 	2005 العالميــة،	
اإلنمايئ	للمرأة،	2010(	بما	فيها	المســح	الســكاين	
الصحــي	لعــام	2014	ومســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عىل	النــوع	االجتماعي	لعــام	2015	
وجــود	ارتبــاط	بيــن	هــذه	الممارســات	والعنف	ضد	

المرأة.

لهــن	 الســابق	 النســاء	 نســب	 	1-7 جــدول	 يوضــح	
أزواجهــن	 يمــارس(	 يمــارس	)كان	 الــاليئ	 الــزواج	
)الحاليون/األخريون	أو	أي	أزواج	سابقين(	أشكااًل	
مختلفة	من	الســلوكيات	التحكمية،	تبًعا	لبعض	
الخصائص	الخلفية	ومدى	إحساس	المرأة	بتقدير	
الــذات	والثقــة	بالنفس.	وكما	يعكــس	جدول	1-7	
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وشــكل	7-1،	كانت	السلوكيات	التحكمية	األكر	
شــيوًعا	الــيت	يمارســها	الــزوج	عــىل	زوجتــه	هــي	
اإلصرار	عىل	معرفة	مكان	وجودها	طول	الوقت	
)26%(،	وضــرورة	اســتئذانه	للحصــول	عــىل	خدمــة	
صحيــة	)25%(،	والغضــب	إذا	تحدثــت	مــع	رجــل	آخر	

	.)	%22(

اتصــال	 بتقييــد	 المتعلقــة	 الســلوكيات	 وكانــت	
المــرأة	بعائلتهــا	أو	منعهــا	مــن	رؤيــة	صديقاتهــا	
أقــل	شــيوًعا،	إذ	أفــاد	نحــو	14%	و8%	عــىل	التــوايل	
حــدوًدا	 يضعــون(	 )كانــوا	 يضعــون	 أزواجهــن	 أن	
)كانــوا	 يحاولــون	 أو	 بعائلتهــن	 التصالهــن	
يحاولــون(	منعهــن	مــن	رؤيــة	صديقاتهــن،	وذكــر	
4%	أن	أزواجهــن	يشــكون	)كانــوا	يشــكون(	فيهن	
باســتمرار.	ويتشــابه	نمــط	الســلوكيات	التحكمية	
مــن	الــزوج	تماًمــا	مــع	النمــط	الــذي	أظهره	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
لهــن	 الســابق	 للنســاء	 	،2015 لعــام	 االجتماعــي	
الــزواج	الــاليئ	تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	18	و64	ســنة	

عىل	وجه	العموم.

وبشــكل	عام،	أشــار	16%	من	النســاء	الســابق	لهن	
الزواج	إىل	أن	أزواجهن	يمارسون	)كانوا	يمارسون(	
التحكميــة	 الســلوكيات	 مــن	 األقــل	 عــىل	 ثالثــة	

الســتة	المذكورة	أعاله،	يف	حين	أفاد	57%	بعدم	
ممارســة	أزواجهــن	أًيــا	من	هذه	الســلوكيات	عىل	
مســح	 يف	 المقارنــة	 األرقــام	 وكانــت	 اإلطــالق.	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	

االجتماعي	لعام	2015	20%	و59%	عىل	التوايل.

وكما	ُيالحظ	من	جدول	7-1،	النســاء	األصغر	ســًنا	
أكــر	احتمااًل	أن	يتعرضن	للممارســات	التحكمية	
مــن	الــزوج	من	النســاء	األكرب	ســًنا،	وأدلت	النســاء	
مســتوى	 أعــىل	 عــن	 المنفصــالت	 أو	 المطلقــات	
التحكميــة	 الســلوكيات	 أنــواع	 مختلــف	 مــن	
أفــاد	 فقــد	 الســابقون،	 أزواجهــن	 مارســها	 الــيت	
مــن	 األقــل	 عــىل	 أنــواع	 لثالثــة	 بتعرضهــن	 	%35
الممارســات	التحكمية	)شــكل	7,2(.	ويف	حين	أن	
نســب	النســاء	الاليئ	ذكرن	أن	أزواجهن	يشــكون	
)كانــوا	يشــكون(	فيهــن	تراوحــت	بيــن	2	و9%	بيــن	
النســاء	يف	مختلــف	الفئــات،	كانــت	النســبة	بيــن	
المطلقات	أو	المنفصالت	17%،	وعىل	النقيض	من	
ذلك،	أدلت	األرامل	عن	أدىن	مستوى	من	مختلف	
الســلوكيات	التحكميــة	الــيت	مارســها	أزواجهــن	
الســابقون،	وتتســق	هــذه	النتائج	مــع	النتائج	اليت	
توصــل	إليها	مســح	التكلفــة	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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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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.

	

ملحوظة:  يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

لــم	ُتظِهــر	االختالفــات	يف	نســب	النســاء	الــاليت	
يمارســون(	 )كانــوا	 يمارســون	 أزواجهــن	 أن	 أفــدن	
مختلــف	الســلوكيات	التحكميــة	تبًعــا	للمســتوى	
التعليمــي	للمــرأة	نمًطــا	محــدًدا،	وهــو	مــا	يتفــق	
ل	إليها	مســح	التكلفة	 أيًضا	مع	النتائج	اليت	توصَّ
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعــام	2015،	ولكــن	عــىل	النقيــض	من	ذلــك،	يرتبط	
ارتباًطــا	 التحكميــة	 للممارســات	 المــرأة	 تعــّرض	

عكسًيا	مع	تقديرها	لذاتها	وثقتها	بنفسها.	

كانــت	 المــرأة،	 إقامــة	 بمــكان	 يتعلــق	 مــا	 ويف	
السلوكيات	التحكمية	من	الزوج	أكر	شيوًعا	بين	
النســاء	يف	الوجــه	القبــيل	من	النســاء	المقيمات	

البحــري.	 الوجــه	 أو	 الحضريــة	 المحافظــات	 يف	
فعىل	سبيل	المثال،	يف	حين	ذكر	31%	من	النساء	
يف	الوجــه	القبــيل	أن	أزواجهــن	يطلبــون	)كانــوا	
يطلبــون(	منهن	أن	يحصلن	عىل	إذنهم	للحصول	
عىل	الرعاية	الصحية،	فإن	األرقام	المقارنة	كانت	
نحــو	12%	و19%	يف	المحافظــات	الحضرية	والوجه	
البحري	عىل	التوايل.	وكانت	نسبة	النساء	الاليت	
يمــارس	)كان	يمــارس(	أزواجهن	ثالثة	ســلوكيات	
تحكميــة	عــىل	األقــل	نحــو	18%	بيــن	النســاء	يف	
الوجــه	القبــيل	)شــكل	7-3(	وهــي	نســبة	أعــىل	
بســت	نقــاط	مئويــة	مــن	النســبة	يف	المحافظات	
الحضريــة	)12%(	وأعــىل	بخمــس	نقــاط	مئويــة	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.

	

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



147الفصل السابع: العوامل المرتبطة بعنف الزوج

العوامل المرتبطة بعنف الزوج

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.

لــم	تعكــس	االختالفات	يف	تعرض	النســاء	للممارســات	التحكمية	من	األزواج	تبًعــا	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.

- تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منــذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.
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7-2	التحكم	المايل	من	الزوج	

أشــار	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائم	
عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	إىل	أن	تعرض	
المرأة	المصرية	للعنف	الزوجي،	يرتبط	بسلوكيات	
التحكــم	المــايل	الــيت	يمارســها	زوجهــا،	كذلــك	
أشــارت	دراســات	ُأجريــت	يف	بلــدان	أخــرى	إىل	أن	
ممارســة	العنــف	البــدين	أو	الجنــي	أو	كليهمــا،	
عــادة	ما	تصاحبه	ممارســات	التحكم	المايل	عىل	
المتحــدة	 األمــم	 )صنــدوق	 الحميــم	 الشــريك	 يــد	

اإلنمايئ	للمرأة،	2010(.

وقــد	جمــع	مســح	العنف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	
يف	عام	2020	معلومات	عما	إذا	كان	الزوج	الحايّل	
/األخري	أو	أي	زوج	سابق	يمنع	)كان	يمنع)	زوجته	
مــن	العمــل	)بغــرض	التكّســب	أو	الربــح(،	وهــو	مــا	
يتعــارض	مع	إرادتها،	أو	يأخــذ	)كان	يأخذ(	أموالها	
مــن	 مبالــغ	 يســحب(	 )كان	 يســحب	 أو	 دخلهــا	 أو	
حســابها	الشــخصي	بها	دون	إذن	منها،	أو	يرفض	

)كان	يرفــض(	أن	يعطيهــا	مــا	يكفــي	مــن	المــال	
قــادًرا	 كان	 لــو	 حــىت	 األســرة،	 نفقــات	 لتغطيــة	
عــىل	تحمــل	ذلــك،	أو	يجربهــا	)كان	يجربهــا(	عــىل	

المشاركة	يف	نفقات	األسرة.

ح	نتائج	المســح	المعروضة	يف	جدول	3-7	 وتوضِّ
وشــكل	7-4	أن	نحــو	11%	مــن	النســاء	الســابق	لهن	
الــزواج	أفــدن	بــأن	أزواجهن	الحالييــن	)األخريين	أو	
الســابقين(	يرفضــون	)كانوا	يرفضــون(	إعطاءهن	
ما	يكفي	من	المال	لتغطية	نفقات	األسرة،	حىت	
إن	كانوا	قادرين	عىل	تحملها،	وأشار	نحو	10%	إىل	
أن	أزواجهــن	يمنعونهــن	)كانــوا	يمنعونهــن(	من	
ة	للدخل	 العمل	أو	المشــاركة	يف	أي	أنشطة	ُمدرِّ
رغًمــا	عنهــن،	وذكــر	7%	أن	أزواجهــن	يجربونهــن	
)كانــوا	يجربونهــن(	عــىل	المشــاركة	يف	نفقــات	
األســرة،	وكشــف	5%	أن	أزواجهن	يأخــذون	)كانوا	
يأخــذون(	أموالهــن	أو	دخلهن	أو	يســحبون	)كانوا	
بطاقــة	 أو	 الشــخصي	 حســابهن	 مــن	 يســحبون(	

االئتمان	الخاصة	بهن	دون	إذنهن.

شكل	7-4:	نسبة	النساء	،	الاليت	يمارس	)كان	يمارس(	أزواجهن	أنواًعا	معينة	
من	سلوكيات	التحكم	المايل،	مصر	2020.

	

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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كانت	ســلوكيات	التحكــم	المايل	المختلفة	اليت	
يمارســها	األزواج	أكــر	شــيوًعا	بيــن	المشــاركات	
اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 يف	
مســح	 يف	 المشــاركات	 بيــن	 عنهــا	 	،2020 لعــام	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
ض	نحــو	19%	من	 االجتماعــي	لعــام	2015،	فقــد	تعرَّ
النســاء	السابق	لهن	الزواج	يف	مسح	العنف	ضد	
المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	لواحــد	عــىل	األقل	
مــن	ســلوكيات	التحكــم	المايل	المذكــورة	أعاله،	
مقارنــة	بنحــو	7%	فقــط	بين	النســاء	الســابق	لهن	
الــزواج	يف	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	

القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

التحكــم	 االختالفــات	يف	ســلوكيات	 ُتظهــر	 لــم	
والمســتوى	 المــرأة	 عمــر	 مــع	 الــزوج	 مــن	 المــايل	
المطلقــات	 أن	 غــري	 محــددة،	 أنماًطــا	 التعليمــي	

مختلــف	 بيــن	 فئتيــن	 أكــر	 كانتــا	 والمنفصــالت	
الفئــات	مــن	النســاء	تعرًضــا	لممارســات	التحكــم	

المايل	عىل	يد	الزوج	السابق.	

هذه	النتائج	هي	بالضبط	نفس	تلك	اليت	كشف	
عنهــا	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	القائم	
عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعام	2015،	فقــد	أفاد	نحو	
نصــف	النســاء	المطلقــات	أو	المنفصــالت	)%49(	
بأن	أزواجهن	السابقين	رفضوا	منحهن	ما	يكفي	
مــن	المــال	لتغطيــة	نفقات	األســرة،	وذكــر	نحو	6	
مــن	كل	10	نســاء	)56%(	تعّرضهــن	لســلوك	واحــد	
عىل	األقل	من	سلوكيات	التحكم	المايل	المشار	
إليهــا،	وبالمقارنــة،	بلغــت	نســب	النســاء	األرامــل	
الــاليئ	تعرضــن	لهــذه	الممارســات	نحــو	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.
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عىل	النقيض	من	الممارسات	التحكمية	من	جانب	
الــزوج،	كانــت	النســاء	يف	المحافظــات	الحضريــة	
التحكــم	 لســلوكيات	 للتعــرض	 احتمــااًل	 أكــر	
المايل	من	األزواج،	من	النساء	يف	الوجه	البحري	
أو	الوجــه	القبــيل	)شــكل	7-6(،	وهــو	ما	يتماشــى	
للعنــف	 االقتصاديــة	 التكلفــة	 مســح	 نتائــج	 مــع	
القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015،	وبالمثل،	
فــإن	النســاء	الاليت	لديهن	الشــعور	بتقديــر	الذات	
أو	ثقــة	بالنفــس	أكــر	تعرًضا	لمختلف	ممارســات	
التحكــم	المــايل	عــىل	يــد	أزواجهــن	مــن	النســاء	
الــاليت	ال	يتمتعــن	بمثــل	هذه	الصفــات.	فقد	أفاد	
نحو	24%	من	النساء	الاليت	لديهن	الشعور	بتقدير	
الــذات	و23%	مــن	النســاء	الــاليت	لديهــن	الشــعور	

بالثقة	بالنفس	بأنهن	تعرضن	لسلوك	واحد	عىل	
األقــل	مــن	الســلوكيات	المشــار	إليهــا	مــن	جانــب	
أزواجهــن،	مقارنــة	بمــا	يقــرب	مــن	18%	بيــن	أولئــك	
أو	 الــذات	 بتقديــر	 الشــعور	 لديهــن	 ليــس	 الــاليئ	
الثقــة	بالنفس.	وقد	يعي	ارتفاع	معدل	التعرض	
لممارســات	التحكم	المايل	من	الزوج	بين	النســاء	
يف	المحافظــات	الحضريــة	وأولئك	الاليئ	لديهن	
الشــعور	بتقديــر	الــذات	أو	الثقة	بالنفــس	أكر	من	
النســاء	األخريــات،	أن	هؤالء	النســاء	أكــر	احتمااًل	
من	النساء	األخريات	رغبًة	يف	العمل	أو	أن	يكون	
احتماليــة	 مــن	 يزيــد	 ممــا	 إيــراد،	 أو	 دخــل	 لديهــن	

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.

	

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
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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.

وعــىل	غــرار	نمط	الســلوكيات	التحكمية	من	جانب	األزواج،	ال	يعكس	جــدول	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.

- تشــر 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 فأكر.

هات	النساء	إزاء	ضرب	الزوجة 7-3	توُجّ
يف	كثــري	مــن	الحــاالت،	النســاء	أنفســهن	ُيدعّمن	
الــيت	 المنصفــة،	 غــري	 االجتماعــي	 النــوع	 معايــري	
تســهم	يف	تعزيــز	المفاهيــم	الجامــدة	بخصــوص	
األدوار	المتعلقــة	بالنــوع	االجتماعــي	يف	األســر	
فكــرُة	 تدعــم	 أّن	 المتوقــع	 فمــن	 والمجتمعــات.	
المرأة	بأن	للرجل	الحق	يف	ممارسة	سلطته	عىل	
المرأة،	وأن	له	الحق	يف	تصحيح	ســلوك	المرأة	أو	
تأديبهــا،	وأنــه	يفوقهــا	اجتماعًيــا	حــدوَث	العنــف	
الزوجــي	ضــد	المــرأة	)منظمــة	الصحــة	العالميــة،	

.)2009

وتـــزداد	صعوبـــة	القضـاء	عـــىل	العنـف	ضـد	المـرأة	
عـــىل	يـــد	الـــزوج	كلمـــا	كان	مباحـًــا	ومقبـــواًل	بـــه	
	Heise	:)مثل	الدراسات	من	عديد	ويشري	مجتمعًيا،
بمــا	 	)2010 	,WHO 	;2002 	,L.	 and	 Garcia-Moreno
فيها	المسح	السكاين	الصحي	لعام	2014	ومسح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعــي	لعــام	2015	إىل	أّن	قبــول	ضــرب	الــزوج	
	واحــًدا	من	أكر	 لزوجتــه	يف	بعــض	الظــروف،	يعُدّ
العوامل	ارتباًطا	بزيادة	حدوث	ظاهرة	العنف	ضد	

الزوجة	عىل	يد	الزوج.

تناول	مســح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	
2020	تقييًمــا	لمدى	قبول	المشــاركة	يف	الدراســة	
لفكــرة	ضرب	الــزوج	لزوجته	يف	بعــض	المواقف،	

وُعرضت	عشرة	مواقف	مختلفة	وُسِئلت	المبحوثة	
عــن	موافقتهــا	عىل	ضرب	الــزوج	لزوجته	يف	كل	
موقف	عىل	حدة،	وُوجهت	األسئلة	عن	المواقف	
التاليــة:	إهمــال	األعمــال	المزنليــة،	إهمــال	رعايــة	
األطفال،	التأخر	يف	إعداد	الطعام،	حرق	الطعام،	
الشك	الدائم	يف	الزوج	وسؤاله	عن	األماكن	اليت	
يذهــب	إليهــا،	رفــض	ممارســة	العالقــة	الحميمــة	
مــع	الــزوج،	المجادلة	مــع	الزوج،	الخــروج	دون	إذن	

الزوج،	الرد	عىل	الزوج	واإلسراف.

النســاء	 مــن	 	%38 نحــو	 أّن	 	5-7 جــدول	 ويوضــح	
يعتقــدن	أن	ضــرب	الزوجــة	له	ما	يــربره	يف	موقف	
إليهــا	 المشــار	 المواقــف	 مــن	 األقــل	 عــىل	 واحــد	
أعاله،	وهذه	النسبة	أعىل	بكثري	من	النسبة	اليت	
أشــار	إليهــا	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	
القائــم	عــىل	النــوع	االجتماعي	لعام	2015	للنســاء	
عــىل	المســتوى	القــويم،	الــيت	كانــت	23%،	وقــد	
الفقــريات	ذوات	اإلعاقــة	 النســاء	 أّن	 يعــي	ذلــك	
أكــر	احتمــااًل	لقبول	وتحمل	العنــف	الزوجي	من	
األخريات،	وربما	يكون	ذلك	بسبب	ارتفاع	معدالت	
اأُلمّيــة	والفقــر	بينهــّن	ُمقارنــًة	بالمعــدالت	عــىل	
الصعيــد	القــويم،	وعــالوة	عــىل	ذلــك،	قــد	تكــون	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	أكــر	خضوًعا	لمعايري	النوع	
االجتماعــي	الجامــدة	يف	ما	يتعلــق	بديناميكيات	

القوى	غري	المتكافئة	لشعورهن	بالضعف.
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حــال	 الزوجــة	 لضــرب	 تقبــاًل	 أكــر	 النســاء	 وتبــدو	
عليــه	 الــرد	 أو	 	)%31( زوجهــا	 إذن	 دون	 خروجهــا	
)27%(،	ويعتقــد	نحــو	19%	مــن	النســاء	أن	الــزوج	لــه	
مــا	يربره	لضرب	زوجتــه	إذا	أهملت	األطفال،	و%15	
يقبلــن	ضرب	الزوجة	إذا	رفضت	ممارســة	العالقة	
األســباب	 هــذه	 	.)7-7 )شــكل	 معــه	 الحميمــة	
الرئيســية	األربعــة	اليت	ذكرتها	النســاء	كمربرات	

لضــرب	الزوجــة	هــي	نفــس	األســباب	الــيت	أدلــت	
بهــا	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	اللــوايت	تــرتاوح	
أعمارهــن	بيــن	15	و49	عاًما	يف	المســح	الســكاين	
تــرتاوح	 اللــوايت	 والنســاء	 	،2014 لعــام	 الصحــي	
التكلفــة	 بيــن	18	و64	عاًمــا	يف	مســح	 أعمارهــن	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	

لعام	2015.

شكل	7-7:	نسبة	النساء	،	الاليت	يوافقن	عىل	ضرب	الزوج	لزوجته	ألسباب	معينة،	مصر	2020.

	

جميــع	 يف	 أعــىل	 الزوجــة	 ضــرب	 قبــول	 وكان	
الحاالت	وجميع	األســباب	بين	النساء	األكرب	عمًرا	
واألرامــل	واألمّيــات	والنســاء	يف	الوجــه	القبــيل	
بتقديــر	 الشــعور	 لديهــن	 ليــس	 الــاليت	 والنســاء	
الــذات	أو	الثقــة	بالنفــس.	فعــىل	ســبيل	المثــال،	

يوضح	شــكل	7-8	وشــكل	7-9	أّن	األمّيات	الاليئ	
يوافقــن	عــىل	أن	ضــرب	الزوجــة	يكــون	ُمــربًرا	يف	
موقــف	واحــد	عــىل	األقــل	مــن	المواقــف	المشــار	
إليهــا	أعــاله،	أكر	من	ضعف	النســبة	بين	النســاء	
الــاليئ	حصلــن	عىل	تعليم	جامعــي	أو	أكر	)%43	
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مقابــل	20%	عــىل	التــوايل(،	ونســبة	قبــول	ضــرب	
النســاء	 بيــن	 األقــل	 عــىل	 واحــد	 لســبب	 الزوجــة	
الــاليت	ليــس	لديهــن	الشــعور	بتقدير	الــذات	أعىل	
بســبع	نقاط	مئوية	من	النســبة	بين	أولئك	الاليئ	
لديهــن	الشــعور	بتقديــر	الــذات	)39%	مقابــل	%32	

عىل	التوايل(.

قبــواًل	 أكــر	 القبــيل	 الوجــه	 النســاء	يف	 وكانــت	
لفكــرة	ضــرب	الزوجــة،	فأكــر	مــن	نصــف	النســاء	

يف	الوجــه	القبــيل	)51%(	يوافقــن	عــىل	أن	الــزوج	

لديه	ما	يربر	ضرب	زوجته	لســبب	واحد	عىل	األقل	

)شــكل	7-10(.	نمــط	االختالفــات	يف	قبــول	ضــرب	

نفــس	 هــو	 الخلفيــة	 الخصائــص	 حســب	 الزوجــة	

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.
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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.

	

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.
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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	 فظــا 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
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11,515,58,09,18,510,99,128,023,711,235,2375ابتدايئ/إعدادي

فــوق	 ثانــوي/	

المتوســط	وأقــل	

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.

هـ- 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	مــا	يتعلــق	ببدايــة	ونــوع	إعاقة	المــرأة،	يتضح	
مــن	جــدول	7-6	أن	النســاء	الــاليئ	بــدأت	إعاقتهن	
عندمــا	بلغــن	مــن	العمر	35	ســنة	فأكر،	والنســاء	
ذوات	اإلعاقة	البصرية،	أكر	احتمااًل	لقبول	ضرب	
الزوجــة	ألســباب	معينــة	من	النســاء	الــاليت	بدأت	
إعاقاتهــن	يف	وقت	مبكر	مــن	حياتهن،	أو	الاليت	
يعانيــن	مــن	أنــواع	أخــرى	مــن	اإلعاقــات،	فكانــت	
نســبة	النســاء	الــاليت	يوافقــن	عىل	ضــرب	الزوجة	

لســبب	واحــد	عــىل	األقــل	نحــو	44%	بيــن	النســاء	
الاليت	حدثت	إعاقاتهن	يف	عمر	35	سنة	أو	أكر،	
مقارنــة	بنســبة	32%	ممــن	ولــدن	بإعاقــة	)شــكل	
7-11(.	وبالمثل،	كانت	نســبة	النساء	ذوات	اإلعاقة	
البصرية	الاليت	يوافقن	عىل	ضرب	الزوجة	لسبب	
واحــد	عىل	األقــل	أعىل	بنحو	ثمــاين	نقاط	مئوية	
مــن	النســبة	المقارنــة	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	

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.
هـ- 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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.
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شكل	7-11:	نسبة	النساء	،	الاليت	يوافقن	عىل	ضرب	الزوج	لزوجته،	لسبب	واحد	عىل	األقل،	
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 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 فأكر.

شكل	7-12:	نسبة	النساء	،	الاليت	يوافقن	عىل	ضرب	الزوج	لزوجته	لسبب	واحد	عىل	األقل،	
تبًعا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020.
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7-4	خوف	المرأة	من	الزوج
	Gautam	 and )مثــل	 الســابقة	 األدبيــات	 أشــارت	

الســكاين	 المســح	 ذلــك	 يف	 بمــا	 	،)2019 	,Jeong

الصحــي	لعــام	2014	إىل	وجــود	عالقــة	قويــة	بيــن	

العنف	الزوجي	وخوف	المرأة	من	زوجها.

جــدول	7-7		وشــكل	7-13	مــدى	خــوف	 	يوّضــح	

النســاء	الســابق	لهن	الزواج	الاليت	أجريت	معهن	
الحايّل/األخــري	 )الــزوج	 أزواجهــن	 مــن	 مقابــالت	
أو	أي	زوج	ســابق(،	وذكــر	نحــو	ثلــث	النســاء	بأنهن	
يشعرن	)كن	يشعرن(	بالخوف	يف	بعض	األحيان	
من	أزواجهن	)32%(	وربعهن	)25%(	يشــعرن	)كن	
يشــعرن(	بالخــوف	معظــم	األوقــات	أو	يف	جميــع	

األوقات.

شكل	7-13:	التوزيع	النسيب	للنساء	،	وفقا	إلدالئهن	بشعورهن	بالخوف	من	أزواجهن،	مصر	2020.

	

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

وكانــت	النســاء	البالغــات	مــن	العمــر	40	عاًمــا	فمــا	
فوق،	والنساء	الاليت	ليس	لديهن	الشعور	بتقدير	
ن	 الذات	أو	الثقة	يف	النفس	أكر	احتمااًل	أن	يعربِّ
عــن	شــعورهن	بالخــوف	مــن	أزواجهــن	الحاليين/
معظــم	 يف	 ســابقين،	 أزواج	 أي	 أو	 األخرييــن،	
األوقات	أو	يف	جميع	األوقات	من	النساء	األصغر	
سًنا	والنساء	الاليئ	لديهن	الشعور	بتقدير	الذات،	
ولكــن	االختالفــات	ليســت	كبرية.	عــىل	النقيض،	
لوحظت	عالقات	قوية	)القيمة	االحتمالية	P	أقل	
مــن	0,001(	بيــن	شــعور	المــرأة	بالخــوف	مــن	زوجهــا	
يف	معظــم	أو	كل	األوقــات	والحالــة	االجتماعية	

والمستوى	التعليمي	ومكان	اإلقامة.

أكــر	 المنفصــالت	 أو	 المطلقــات	 النســاء	 كانــت	
بالخــوف	 يشــعرن	 كــن	 بأنهــن	 إدالًء	 النســاء	
كل	 أو	 معظــم	 يف	 الســابقين	 أزواجهــن	 مــن	
األوقــات،	وكشــف	نحو	نصــف	النســاء	المطلقات	
والمنفصــالت	)49%(	بأنهــن	كن	يشــعرن	بالخوف	
مــن	أزواجهــن	الســابقين	معظــم	أو	كل	األوقات،	
مقارنــة	بنســبة	24%	و22%	بين	النســاء	المزتوجات	

حالًيا	واألرامل	عىل	التوايل	)شكل	14-7(.

وكان	الخــوف	مــن	الزوج	أكر	شــيوًعا	بين	النســاء	
يف	الوجه	القبيل	منه	يف	المحافظات	الحضرية	
أو	يف	الوجــه	البحــري،	فقــد	أعربــت	3	مــن	كل	10	
نســاء	يف	الوجــه	القبــيل	عن	شــعورهن	بالخوف	
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مــن	أزواجهــن	يف	معظــم	أو	كل	األوقــات	)%30(،	
يف	حيــن	كانــت	النســب	المقارنة	بين	النســاء	يف	
نحــو	19	 البحــري	 والوجــه	 الحضريــة	 المحافظــات	

و20%	عىل	التوايل	)شكل	15-7(.

وتعكــس	البيانات	الواردة	يف	جدول	7-7	وشــكل	
7-16	أّن	ارتفــاع	مســتوى	التعليــم	عامل	وقايئ	ضد	
خوف	المرأة	المتكرر	من	زوجها،	فقد	أعربت	النساء	
الحاصــالت	عــىل	تعليــم	جامعــي	فأكــر	عــن	أدىن	
مســتوى	من	الخــوف	من	أزواجهــن	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.

	

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.

	

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.

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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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	بدايــة	ونــوع	إعاقــة	المــرأة	ترتبط	ارتباًطــا	وثيًقا	
بخوف	المرأة	المتكّرر	من	زوجها،	فكانت	النســاء	
الــاليئ	حدثت	إعاقاتهن	بعد	مرحلة	الشــباب	)يف	
اإلعاقــات	 ذوات	 والنســاء	 فأكــر(	 ســنة	 ســن	35	
المتعــددة	أكــر	احتمــااًل	أن	يشــعرن	بالخــوف	من	
النســاء	 مــن	 األوقــات،	 كل	 أو	 معظــم	 أزواجهــن	

مــن	 مبكــر	 وقــت	 يف	 إعاقاتهــن	 حدثــت	 الــاليت	

مــن	 األخــرى	 األنــواع	 ذوات	 والنســاء	 حياتهــن	

اإلعاقات،	ويمكن	أن	يُعزى	ذلك	جزئًيا	إىل	األعمار	

األكرب	لهؤالء	النساء	)كما	هو	مبين	يف	الفصل	

الثالــث(	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
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شكل	7-17:	التوزيع	النسيب	للنساء	،	وفًقا	إلدالئهن	بشعورهن	بالخوف	من	أزواجهن،	
تبًعا	لبداية	حدوث	اإلعاقة،	مصر	2020.

	

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 فأكر.
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شكل	7-18:	التوزيع	النسيب	للنساء	،	وفًقا	إلدالئهن	بشعورهن	بالخوف	من	أزواجهن،	
تبًعا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020.

	

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.
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7-5	اعتمــاد	المــرأة	عــىل	زوجها	يف	تلبية	
االحتياجات	األساسية	للحياة	اليومية

أشــارت	األدبيــات	الســابقة	إىل	عديد	مــن	العوائق	
الــيت	تؤثــر	يف	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	عــىل	وجــه	
التحديــد	لمواجهــة	العنــف	أو	الهــروب	منــه،	ومن	
زيــادة	 المثــال،	 ســبيل	 عــىل	 العوائــق،	 هــذه	 بيــن	
عــىل	 للحصــول	 العنــف	 مرتكــب	 عــىل	 االعتمــاد	
الرعاية،	وعدم	وجود	دعم	اجتماعي	من	القائمين	
عــىل	رعايتهــن،	والعزلة	االجتماعيــة	اليت	يعيش	
فيها	عديد	من	هؤالء	النساء،	وصعوبات	التواصل	
مــع	اآلخريــن	ممــا	يعــوق	اإلبــالغ	عــن	تعرضهــن	
	Lightfoot	 and المثــال،	 ســبيل	 )عــىل	 للعنــف	
	Williams,	 2009;	 Nixon,	 2009;	 INWWD,	 2010;

	.)Inter-American	Development	Bank,	2019

ويركــز	هذا	الجزء	عىل	دراســة	مدى	اعتماد	المرأة	
األنشــطة	 أداء	 يف	 زوجهــا	 عــىل	 اإلعاقــة	 ذات	
عــدم	 أســباب	 التعــرف	إىل	 يجــري	 اليوميــة،	كمــا	
االعتماد	عىل	األزواج،	لفهم	ديناميكية	العالقة	
يمكــن	 الــيت	 وزوجهــا	 اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 بيــن	
بدورها	أن	تؤثر	يف	تعرض	المرأة	للعنف	الزوجي.

وتشــري	النتائــج	يف	جــدول	7-9	إىل	أن	نحــو	%36	
مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	يعتمــدن	)كــن	
يعتمــدن(	عىل	أزواجهن	)الــزوج	الحايّل/األخري	أو	
أي	زوج	ســابق(	يف	تلبيــة	االحتياجات	األساســية	
للحيــاة	اليوميــة،	مثــل	التغذيــة	والشــرب،	وارتــداء	
األدويــة،	واالنتقــال	إىل	 وأخــذ	 المالبــس،	 وخلــع	

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(

)كانــوا	 بيعايــروين	 أهلــه	
3,62,03,84,43,83,43,93,13,8بيعاروىن(

إين	 يشــعرش	 مــا	 علشــان	
21,618,520,122,121,816,520,721,921,0ضعيفة

هــو	)كان(	مريض/معــاق/
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	نفي

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.

- تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منــذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.

ولــم	ُتالحــظ	اختالفــات	كبــرية	يف	اعتمــاد	المــرأة	
األساســية	 االحتياجــات	 تلبيــة	 زوجهــا	يف	 عــىل	
اليوميــة	وبدايــة	حــدوث	إعاقتهــا.	ولكــن	 للحيــاة	
يف	مــا	يتعلــق	بنــوع	اإلعاقة	)شــكل	7-19(،	كانت	
احتمــااًل	 أقــل	 الســمعية	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	
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،	

فــإن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الســمعية	يف	عينــة	

الدراسة	أصغر	سًنا	من	النساء	األخريات	)كما	هو	

مبين	يف	الفصل	الثالث(	ومن	ثّم	أكر	قدرًة	عىل	

االعتمــاد	عــىل	أنفســهن،	عــىل	النقيــض،	كانــت	

النســاء	ذوات	اإلعاقة	الحركية	أكر	اعتماًدا	عىل	

أزواجهن	من	النساء	األخريات	)%38(.
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شكل	7-19:	نسبة	النساء	،	الاليت	يعتمدن	)كن	يعتمدن(	عىل	أزواجهن	يف	تلبية	االحتياجات	األساسية	
للحياة	اليومية،	وفًقا	لنوع	اإلعاقة،	مصر	2020.

	

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل/األخر أو أي زوج سابق.

األعــىل	 النســبة	 الــذي	ذكرتــه	 الرئيــي	 الســبب	
مــن	النســاء	الــاليت	تحدثــن	عــن	عــدم	اعتمادهــن	
عــىل	أزواجهــن	يف	أداء	األنشــطة	اليوميــة	هــو	
"القــدرة	عــىل	خدمــة	أنفســهن"؛	ذكــر	ذلــك	نحــو	
35%،	وكانت	هذه	النســبة	أقل	بكثري	بين	النســاء	
الاليئ	بدأت	إعاقاتهن	يف	العمر	35	ســنة	فأكر،	
و%24	 	%25( المتعــددة	 اإلعاقــات	 ذوات	 والنســاء	
النتيجــة	ُمتوقعــة	بســبب	 التــوايل(،	وهــذه	 عــىل	
كرب	ســن	هؤالء	النســاء	مقارنة	بالنساء	األخريات	
)كمــا	ُأشــري	ســابًقا(	ووجــود	اإلعاقــات	المتعــددة	
مــن	 المســاعدة	 إىل	 بالحاجــة	 يرتبــط	 وكالهمــا	

اآلخرين.

"مــرض	الــزوج	أو	إعاقته	أو	شــيخوخته"	هو	)كان(	
الســبب	الرئيــي	لعــدم	االعتماد	عــىل	الزوج	يف	

النســاء،	 مــن	 	%22 بيــن	 اليوميــة	 األنشــطة	 أداء	
وارتفعت	هذه	النســبة	إىل	26%	بين	النســاء	ذوات	
الــاليت	 النســاء	 بيــن	 و%27	 الســمعية،	 اإلعاقــة	

حدثت	إعاقاتهن	عند	35	سنة	فأكر.

وذكرت	نســب	كبرية	من	النســاء	أســباًبا	قد	تكون	
بالضعــف،	 شــعورهن	 أو	 بإعاقتهــن	 صلــة	 ذات	
فقــد	أفــاد	أكر	من	ُخمس	النســاء	)22%(	بأنهن	ال	
يعتمــدن	)لــم	يكــن	يعتمــدن(	عــىل	أزواجهــن	يف	
اليوميــة	 للحيــاة	 األساســية	 احتياجاتهــن	 تلبيــة	
يشــعرون	 أزواجهــن	 أن	 مــن	 قلقهــن	 بســبب	
يكــّن	 )لــم	 يعتمــدن	 ال	 	%14 وتقريًبــا	 بضعفهــن،	
يعتمــدن(	عــىل	أزواجهــن	ألن	أزواجهــن	أو	أهــل	

أزواجهن	يعايروهن	)كانوا	يعايرونهن(.
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تعرضــت	نســبة	كبــرية	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	
لســلوكيات	 كرامــة،	 برنامــج	 مــن	 المســتفيدات	
تحكمّيــة	وســيطرة	وماليــة	مــن	أزواجهــن.	كمــا	
بشــكل	 بالخــوف	 يشــعرن(	 )كــن	 يشــعرن	 أنهــن	
أو	 الحايّل/األخــري	 )الــزوج	 أزواجهــن	 مــن	 متكــرر	
)كــن	 يعتمــدن	 النســاء	 وبعــض	 ســابق(،	 زوج	 أي	
يعتمــدن(	عــىل	أزواجهــن	يف	تلبيــة	االحتياجــات	

األساسية	للحياة	اليومية.	

وتوافق	نسبة	كبرية	من	النساء	)4	من	كل	10	نساء(	
عــىل	ضــرب	الــزوج	لزوجتــه،	وهــذه	النســبة	أعــىل	

بكثري	من	النســبة	اليت	أشــار	إليها	مسح	التكلفة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعــام	2015	للنســاء	عــىل	المســتوى	القــويم،	وقد	
الفقــريات	ذوات	اإلعاقــة	 النســاء	 أّن	 يعــي	ذلــك	
أكــر	احتمــااًل	لقبول	وتحمل	العنــف	الزوجي	من	
األخريات،	وربما	يكون	ذلك	بسبب	ارتفاع	معدالت	
األميــة	والفقــر	بينهــن،	ُمقارنــًة	بالمعــّدالت	عىل	
الصعيــد	القــويم،	وعــالوة	عــىل	ذلــك،	قــد	تكــون	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	أكــر	خضوًعا	لمعايري	النوع	
االجتماعــي	الجامــدة	يف	ما	يتعلــق	بديناميكيات	
القوى	غري	المتكافئة	نتيجة	شعورهن	بالضعف.
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أهــــــــم	النتائــــــــج

ضن	للعنف	البدين	أو	الجني	عىل	يد	الزوج	 ما	يقرب	من	ثلث	النساء	الاليئ	تعرَّ
ضن	 ضــن	لإصابــة	نتيجــة	هــذا	العنــف،	ونحــو	ثلــي	هؤالء	النســاء	تعرَّ )32%(،	تعرَّ

لإصابات	أكر	من	مرة	)%64(.
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	أهـــم	النتائج:	

ض	نحــو	61%	من	النســاء	)البالغات	من	العمر	 تعــرَّ  ●

18	عاًما	فأكر(	السابق	لهن	الزواج	ذوات	اإلعاقة	
والمستفيدات	من	برنامج	كرامة،	خالل	حياتهن،	
لبعض	أشكال	العنف	عىل	يد	الزوج؛	54%	لعنف	
نفــي،	و43%	لعنــف	بــدين،	و34%	لعنــف	قائــم	

عىل	اإلعاقة،	و20%	لعنف	جني.

14%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	عانيــن	مــن	  ●

األنــواع	األربعــة	مــن	العنف	عىل	يــد	الزوج	خالل	
حياتهن.

تعرض	نحو	36%	من	النســاء	السابق	لهن	الزواج	  ●

للعنــف	عىل	يد	الزوج	مؤخًرا	)خالل	االثي	عشــر	
شــهًرا	الســابقة	عىل	إجراء	المسح(،	تعرض	%30	
لعنــف	نفــي،	و16%	لعنــف	بــدين،	و22%	لعنــف	

قائم	عىل	اإلعاقة،	و9%	لعنف	جني.

ضــن	للعنــف	عــىل	يــد	 غالبيــة	النســاء	الــاليئ	تعرَّ  ●

الــزوج	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	
ضن	لهذا	العنف	أكر	من	مرة. إجراء	المسح،	تعرَّ

مــن	 المــايل	 والتحكــم	 التحكميــة	 الســلوكيات	  ●

جانب	الزوج	وقبول	النســاء	ضرب	الزوجة	وخوف	
النســاء	مــن	أزواجهــن،	تزيد	مــن	احتمالية	تعرض	

النساء	للعنف	عىل	يد	الزوج.

كانــت	أعىل	المعدالت	لجميع	أنواع	العنف	عىل	  ●

يد	الزوج	خالل	حياة	النساء	الزوجية	)بما	يف	ذلك	
العنــف	خــالل	الحمــل(	بين	النســاء	المطلقات	أو	

المنفصالت.	

النســاء	تحــت	عمــر	35	ســنة	أكــر	ُعرضــة	للعنف	  ●

عــىل	يــد	الــزوج	يف	اآلونــة	األخــرية	مــن	النســاء	
األكرب	سًنا.

كان	التعــرض	للعنف	النفي	أو	البدين	عىل	يد	  ●

الزوج	خالل	حياة	المرأة	أكر	شــيوًعا	بين	النســاء	
ذوات	اإلعاقــة	البصريــة،	عنــه	بين	النســاء	الاليئ	

يعانين	من	أنواع	أخرى	من	اإلعاقات.

النساء	الاليت	لديهن	إعاقة	سمعية	أكر	ُعرضة	  ●

للعنــف	الجني	أو	العنــف	القائم	عىل	اإلعاقة،	
وكذلــك	للتعــرض	ألكر	من	نوع	مــن	العنف	يف	
الــاليت	 النســاء	 مــن	 مؤخــًرا	 أو	 مضــى	 وقــت	 أي	
يعانيــن	مــن	أنواع	أخرى	من	اإلعاقات،	كما	كانت	

النساء	الاليت	لديهن	إعاقة	سمعية	أكر	ُعرضة	
للتعرض	للعنف	البدين	مؤخًرا.

ضت	نســبة	كبرية	من	النساء	ذوات	اإلعاقات	 تعرَّ  ●

المتعــددة	والنســاء	الــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقــات	
شــديدة	إىل	عنــف	نفــي	أو	بــدين	أو	جنــي	أو	
عنــف	قائــم	عــىل	اإلعاقــة	مــن	أزواجهــن،	خــالل	

العام	السابق	للمسح.

نحو	31%	من	النساء	ذوات	اإلعاقات	المتعددة	 	o
ضن	للعنف	عىل	يد	الزوج. تعرَّ

إعاقــة	 مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	 النســاء	 نصــف	 	o
النســاء	 وثلــث	 	،)%50( الســمع	 يف	 شــديدة	
الــاليئ	يعانيــن	من	إعاقة	شــديدة	يف	الرعاية	
الشــخصية	)33%(،	ومــا	بيــن	22	إىل	29%	مــن	
إعاقــات	شــديدة	 الــاليئ	يعانيــن	مــن	 النســاء	
ضن	ألي	شكل	من	أشكال	العنف	 أخرى،	تعرَّ

الزوجي.	

نحــو	13%	مــن	النســاء	الاليئ	حملــن	يف	أي	وقت	  ●

ضــن	للعنــف	البــدين	يف	أثنــاء	الحمل	 مضــى	تعرَّ
عــىل	يــد	أزواجهــن،	وحــدث	معظــم	هــذا	العنــف	

أكر	من	مرة.

معــدل	العنــف	البــدين	الذي	يرتكبــه	األزواج	يف	  ●

أثناء	الحمل،	أعىل	بكثري	بين	النساء	دون	عمر	25	
سنة	)21%(	من	النساء	األكرب	سًنا.

ضن	للعنف	 مــا	يقرب	من	ثلث	النســاء	الــاليئ	تعرَّ 	•
ضن	 البدين	أو	الجني	عىل	يد	الزوج	)32%(،	تعرَّ
لإصابــة	نتيجــة	هــذا	العنــف،	ونحو	ثلــي	هؤالء	

ضن	لإصابات	أكر	من	مرة	)%64(. النساء	تعرَّ

عليهــن	 المعتــَدى	 النســاء	 	)%66( ثلثــا	 احتــاج	 	•
والمصابــات	بســبب	أزواجهــن	إىل	خدمــة	طبيــة،	
ونحو	14%	لم	يتلقين	الخدمة	الطبية	رغم	الحاجة	

إليها.

الزوجــي	 العنــف	 ضحايــا	 مــن	 	%13 نحــو	 يعتقــد	 	•
الــاليئ	يعتمدن	)أو	كن	يعتمــدن(	عىل	أزواجهن	
يف	أداء	األنشــطة	اليوميــة،	أن	اعتمادهــّن	عــىل	
لســوء	 تعّرضهــن	 يف	 تأثــري	 لــه	 كان	 أزواجهــن	

المعاملة	منهم.

يعتقــد	نحــو	22%	مــن	ضحايــا	العنــف	الزوجــي	أن	 	•
رت	يف	تعرضهن	للعنف	الزوجي. إعاقتهن	أثَّ
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بصــورة	 شــائعة	 ظاهــرة	 المــزنيل	 العنــف	 ُيعــد	
مروعــة،	إذ	ُينظر	إليه	عىل	أنه	ســلوك	"عادي"	يف	
عديــد	مــن	المجتمعــات،	وأكــدت	دراســات	كثــرية	
أن	العنــف	المــزنيل	هو	الســبب	الرئيي	العتالل	
صحــة	المــرأة،	وأن	لــه	عواقــب	وخيمــة	عىل	صحة	
المــرأة	العقليــة	والبدنيــة،	بمــا	يف	ذلــك	صحتهــا	
اإلنجابيــة	والجنســية،	بــل	وقــد	يزيد	مــن	احتمالية	
إصابــة	النســاء	بفــريوس	نقــص	المناعة	البشــرية،	
كما	أن	األطفال	الذين	يشــهدون	العنف	المزنيل	
ونفســية	 ســلوكية	 لمشــكالت	 ضــون	 يتعرَّ قــد	
ودراسية	)منظمة	الصحة	العالمية،	2010،	منظمة	

الصحة	العالمية،	2016(.

معظــم	حــاالت	العنــف	ضــد	المــرأة	تقــع	عــىل	يــد	
الشــريك	الحميــم	1،	وهــذه	هــي	الحــال	يف	جميــع	
البلدان	بصرف	النظر	عن	االختالفات	االجتماعية	
بينهــم،	 واالقتصاديــة	والدينيــة	والثقافيــة	فيمــا	
ولعــل	أبلــغ	دليــل	عىل	ذلــك	أن	أكر	مــن	38%	من	
حــوادث	قتل	النســاء	عــىل	الصعيــد	العالمي	كان	
نتيجــة	عنــف	الشــريك	الحميــم	)منظمــة	الصحــة	

العالمية،	2016(.

وأظهرت	نتائج	المسح	السكاين	الصحي	لعايم	
2005	و2014	أن	ما	يزيد	عىل	ســبع	من	بين	كل	عشــر	
ضن	للعنف	البــدين	مرة	واحدة	عىل	 نســاء	قد	تعرَّ
منــذ	 الســابق،	 أو	 الحــايّل	 الــزوج	 يــد	 عــىل	 األقــل	
بلوغهن	ســن	الخامســة	عشــرة،	كما	أشــار	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعي	لعام	2015	إىل	أن	نحو	46%	من	النساء	
يف	مصر،		يف	الفئة	العمرية	18-64	سنة	والسابق	
العنــف	 أشــكال	 لبعــض	 ضــن	 تعرَّ الــزواج،	 لهــن	

النفي	أو	البدين	أو	الجني	من	أزواجهن.

	مــن	هــذا	المنطلــق،	اشــتمل	مســح	العنــف	ضــد	
المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020عــىل	سلســلة	مــن	
األســئلة	المتعلقــة	بالعنــف	ضــد	المــرأة	عــىل	يــد	
الزوج،	وُوّجهت	األسئلة	الخاصة	بالعنف	الزوجي	

عن	الزوج	الحايّل	أو	األخري	أو	أي	زوج	سابق،	وكما	
ُأشــري	ســابًقا	)يف	الفصــل	األول(،	تعــاين	النســاء	
ذوات	اإلعاقــة	مــن	نفــس	أشــكال	العنــف	القائــم	
عىل	النوع	االجتماعي	مثل	النساء	غري	المعاقات،	
باإلضافــة	إىل	أشــكال	أخــرى	مــن	العنــف	خاصــة	
ذات	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	 مســح	 ــم	 قيَّ لــذا،	 بهــم،	
اإلعاقــة	لعام	2020	مختلف	أنواع	وأشــكال	العنف	
المتعلقــة	بالعنف	القائم	عــىل	النوع	االجتماعي	
والعنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	الــيت	تتعــرض	لــه	

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	معــدالت	انتشــار	العنــف	النفــي	والبدين	 ُقــدِّ
والجنــي	الــذي	ارتكبــه	الــزوج	الحــايّل	/	األخــري	
أو	أي	زوج	ســابق،	مــن	خــالل	طرح	أســئلة	مباشــرة	
وواضحة	الصياغة	عن	مدى	تعرض	النساء	ألفعال	
إلنتــاج	 التوجيهيــة	 المبــادئ	 حددتهــا	 محــددة،	
إحصاءات	العنف	ضد	المرأة	)األمم	المتحدة،	2014(	
الصحــي	 الســكاين	 المســح	 يف	 والمســتخدمة	
لمصــر	2014	ومســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	

القائم	عىل	النوع	االجتماعي	2015.

الــيت	 المــرأة	 ُســئلت	 البــدين،	 بالعنــف	 يتعلــق	 مــا	
ســبق	لهــا	الــزواج	عمــا	إذا	كان	زوجهــا	الحــايّل	/	
األخــري	أو	أي	زوج	ســابق	قــد	ســبق	لــه	القيــام	بأي	

من	التصرفات	اآلتية:

●  صفعها	أو	قذفها	بما	قد	يؤذيها.

●  دفعها	بشدة	أو	بعنف	أو	شّد	شعرها.

●  لكمها	بقبضة	يده	أو	بأي	شــيء	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. ويف	هذا	المسح	ُيعرَّ
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)2(		دكتور	عبد	الحميد	كابش،	استشاري	الطب	الطبيعي	وإعادة	التأهيل،	خبري	اإلعاقة

●  ركلها	أو	سحبها	أو	ضربها	بقسوة.

●  خنقها	أو	حرقها	عن	قصد.

●  هددها	باســتخدام	ســكين	أو	ســالح	ناري	أو	أي	

سالح	آخر	ضدها،	أو	قام	بذلك	فعلًيا.

أما	العنف	الجنيس	من	الزوج	فكان	تعريفه	من	
خالل	السلوكيات	الثالثة	التالية:

●  اإلجبــار	عــىل	إقامــة	عالقــة	حميمــة	معــه	رغًما	
عنها.

●  إقامــة	عالقــة	حميمة	خوًفا	منه	إذا	رفضت	تلك	
العالقة.

●  اإلجبار	عىل	القيام	بأعمال	جنسية	أخرى	تحّط	
من	شأنها	أو	تهينها.

الــزوج	 يــد	 عــىل	 النفــيس	 العنــف	 وشــمل	
الممارسات	التالية:

●  اإلهانة	أو	جعلها	تشعر	بالسوء.

●  التقليل	من	الشأن	أو	اإلذالل	أمام	اآلخرين.

●  التخويــف	والرتهيب	المتعمد	)عن	طريق	النظر	
أو	الصراخ	أو	تحطيم	األشياء(.	

●  التهديد	بإلحاق	األذى	)بطريقة	مباشــرة	أو	غري	
مباشــرة	عن	طريق	التهديد	بإلحاق	األذى	بأحد	

المقربين	منها(.

القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	 بالعنــف	 يتعّلــق	 مــا	 	يف	
فوفًقــا	لألدبيــات	الســابقة	ورأي	خبــري	اإلعاقــة2		
الــذي	جــرت	االســتعانة	بــه	يف	الدراســة،	ســئلت	
المرأة	اليت	سبق	لها	الزواج	عما	إذا	كان	زوجها	
الحــايّل	/	األخــري	أو	أي	زوج	ســابق	قــد	ســبق	لــه	

القيام	بأي	من	التصرفات	اآلتية:

األدوات	 أو	 األجهــزة	 بتدمــري	 هــدد	 أو	 دمــر	   ●

المساعدة	لها.

●  عرضهــا	لإهانــة	أو	التقليــل	من	شــأنها	بســبب	

إعاقتها.

●  تحكــم	يف	األجهــزة	/	األدوات	المســاعدة	لهــا	
رغًما	عنها.

يعطهــا	 لــم	 المثــال	 ســبيل	 عــىل	 تجاهلهــا،	   ●

االهتمام	الكايف،	وتجاهل	تلبية	احتياجاتها.

●  منعهــا	مــن	الطعــام	أو	األدويــة	أو	األجهــزة	/	

األدوات	المساعدة.

●  عرضهــا	لتميــز	ســلي	أو	تميــز	يف	المعاملــة	

بينها	وبين	أفراد	األسرة	اآلخرين.

إىل	 احتاجــت	 عندمــا	 يســاعدها	 أن	 رفــض	   ●

المساعدة.

●  منعها	من	أداء	األنشطة	اليومية	داخل	المزنل	

أو	خارجه.

●  فتش	يف	هاتفها.

●  منعها	من	رؤية	الناس	أو	االتصال	بهم.

●  حبســها	أو	منعهــا	مــن	الخــروج	مــن	مزنلهــا	أو	

غرفتها.

ــن	المســح	أيًضــا	جمــع	معلومــات	عــن	 	كمــا	تضمَّ
توقيــت	حــدوث	العنــف	وتواتــره،	للمســاعدة	عــىل	
التعرف	إىل	مدى	انتشــار	مختلف	أشــكال	العنف	
خالل	االثي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	المقابلة	
وطوال	حياة	الســيدة.	ُيعد	التعرض	للعنف	خالل	
االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجراء	المســح	
مؤشــًرا	للوضع	الحايّل	مما	يســاعد	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	االثي	 تعرَّ
عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	إجراء	المســح	لحاالت	
مــن	العنف	النفي	والبــدين	والجني	والعنف	
القائــم	عىل	اإلعاقــة	يف	عالقتهن	مع	أزواجهن.	
إجمــااًل	تعــّرض	نحو	61%	من	النســاء	الســابق	لهن	
الــزواج	)البالغــات	مــن	العمــر	18	عاًمــا	فأكر(	ذوات	
كرامــة،	 برنامــج	 مــن	 المســتفيدات	 مــن	 اإلعاقــة	
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لواقعة	واحدة	عىل	األقل	من	العنف	النفي	أو	
البدين	أو	الجني	أو	القائم	عىل	اإلعاقة	عىل	يد	
الــزوج	الحــايّل	أو	األخــري،	أو	أي	زوج	ســابق	يف	أي	
وقــت	مــن	حياتهن،	وأفــاد	نحو	36%	بأنهــن	عانين	
من	عنف	من	هذا	القبيل	خالل	االثي	عشر	شهًرا	

السابقة	عىل	إجراء	المسح.

يف	مــا	يتعلــق	بتجربــة	النســاء	مــع	العنــف	القائــم	
عىل	النــوع	االجتماعي	)العنف	النفي	والبدين	
والجني(	من	أزواجهن،	أفاد	نحو	60%	من	النساء	
ضن	للعنف	البدين	 الســابق	لهن	الزواج	أنهن	تعرَّ
أو	النفــي	أو	الجنــي	عــىل	يد	الــزوج	الحايّل	أو	
األخري	أو	أي	زوج	سابق	يف	أي	وقت	من	حياتهن،	
وأفــاد	الُثلــث	)33	%(	بأنهــن	عانين	من	هذا	العنف	
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
النســب	 أعــىل	بكثــري	مــن	 النســب	 المســح.	هــذه	
اليت	عكسها	مسح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	
القائــم	عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	عــىل	
المستوى	القويم	للنساء	الاليئ	ترتاوح	أعمارهن	
بيــن	18	و64	عاًمــا،	إذ	كانــت	األرقــام	المناظرة	نحو	
46%	و24%		عــىل	التــوايل.	واالختالفــات	الكبــرية	
يف	انتشــار	العنــف	القائم	عىل	النــوع	االجتماعي	
نة	مســح	التكلفة	االقتصادية	 بين	النســاء	يف	عيِّ
للعنــف	القائــم	عىل	النوع	االجتماعــي	لعام	2015،	
نــة	مســح	العنــف	ضد	المــرأة	ذات	 والنســاء	يف	عيِّ
باختــالف	 2020،	ال	يمكــن	تربيرهــا	 لعــام	 اإلعاقــة	
المدى	العمري	للنساء	المشاِركات	يف	المسحين،	
أو	بالســؤال	المتعلــق	بالزوج	الــذي	ارتكب	العنف،	
فعــىل	النحــو	المشــار	إليــه	يف	الفصــل	الســابع،	
األســئلة	المتعلقــة	بالعنــف	الزوجــي	ضد	النســاء	
الــاليئ	تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	18	و64	عاًمــا	الــيت	
للعنــف	 االقتصاديــة	 التكلفــة	 مســح	 تناولهــا	
القائــم	عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	كانــت	
خاصة	بالزوج	الحايّل	بالنســبة	للنساء	المزتوجات	

	/ المطلقــات	 للنســاء	 بالنســبة	 زوج	 وآخــر	 حالًيــا،	
المنفصــالت	واألرامــل،	أما	يف	مســح	العنف	ضد	
هــت	مثــل	 المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	فقــد	ُوجِّ
هذه	األســئلة	إىل	النساء	الاليئ	يبلغن	من	العمر	
18	عاًمــا	فأكــر،	بخصوص	الزوج	الحــايّل	أو	األخري	
أو	أي	زوج	ســابق.	ومــع	ذلــك	فــإن	نســبة	النســاء	
الذيــن	شــملتهم	دراســة	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	
ال	 ســنة،	 	64 أعمارهــن	 تجــاوزت	 الــاليئ	 اإلعاقــة	
نة،	والغالبية	العظمى	من	 تمثل	إال	1,5%	من	العيِّ
النساء	السابق	لهن	الزواج	الاليئ	شملهن	مسح	
العنــف	ضــد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعــام	2020	تزوجن	
مرة	واحدة	)93%(.	وعالوة	عىل	ذلك،	يشري	جدول	
2	يف	ملحق	2	إىل	أن	أغلبية	أنواع	العنف	الزوجي	
بالنســبة	 الحــايّل	 الــزوج	 ارتكبهــا	 قــد	 المختلفــة	
بالنســبة	 زوج	 آخــر	 أو	 حالًيــا	 المزتوجــات	 للنســاء	
للنساء	المطلقات	/	المنفصالت	واألرامل،	لذلك،	
يمكن	استنتاج	أن	النساء	الفقريات	ذوات	اإلعاقة	
أكــر	ُعرضة	من	غريهــن	للعنف	القائم	عىل	النوع	

االجتماعي.

الزوجــي	 العنــف	 أنــواع	 أكــر	 النفــي	 والعنــف	
شــيوًعا،	فقد	تعرض	نحو	54%	من	النســاء	السابق	
لهــن	الــزواج	لشــكل	من	أشــكال	العنف	النفي	
نحــو	 ض	 وتعــرَّ حياتهــن،	 خــالل	 الــزوج	 يــد	 عــىل	
30%	لهــذا	العنــف	مؤخــًرا.	وتتوافــق	هــذه	النتائــج	
مــع	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	
عــىل	النــوع	االجتماعي	لعــام	2015،	ولكن	بنســبة	
أعــىل	بكثــري.	فكانــت	نســبة	النســاء	المشــاِركات	
يف	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	
عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	الــاليت	أفــدن	
يف	 الــزوج	 يــد	 عــىل	 نفــي	 لعنــف	 بتعّرضهــن	
فــرتة	مــا	من	حياتهن	نحو	43%،	وكانت	نســبة	من	
ضــن	لهــذا	العنــف	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	 تعرَّ

السابقة	عىل	إجراء	المسح	نحو	%22.
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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	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	
إجراء	المسح

عىل	األقل	كثرًياقلياًلمرة	
مرة	واحدة	

عنف	نفيس	

29,5ل.حل.حل.ح54,4أي	عنف	نفي

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	جني

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

اإلجبــار	عــىل	القيــام	بأعمــال	جنســية	أخــرى	تحــط	مــن	
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
تدمــري	أو	التهديــد	بتدمري	األجهزة	أو	األدوات	المســاعدة	

الخاصة	بها	
2,50,30,30,71,3
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17,41,03,27,211,4تعريضها	لإهانة	أو	التقليل	من	شأنها	بسبب	إعاقتها

التحكم	يف	األجهزة	/	األدوات	المســاعدة	الخاصة	بها	
1,40,00,30,40,6ضد	إرادتها

تجاهلهــا،	عــىل	ســبيل	المثــال	عــدم	إعطائهــا	االهتمام	
13,10,32,45,17,7الكايف،	وتجاهل	تلبية	احتياجاتها

منعهــا	مــن	الطعــام	أو	األدويــة	أو	األجهــزة	/	األدوات	
3,30,20,41,11,7المساعدة

تعريضها	للتميز	الســلي	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

أو	 المــزنل	 داخــل	 اليوميــة	 األنشــطة	 أداء	 مــن	 منعهــا	
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	والجني

10,9ل.حل.حل.ح26,8العنف	البدين	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة

6,8ل.حل.حل.ح16,0العنف	الجني	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة

5,2ل.حل.حل.ح16,3العنف	البدين	والجني	والنفي

العنف	البدين	والجني	والنفي	والعنف	القائم	عىل	
4,7ل.حل.حل.ح14,2اإلعاقة

أو	 الجنــي	 أو	 البــدين	 العنــف	 أي	شــكل	مــن	أشــكال	
33,0ل.حل.حل.ح59,9النفي

أو	 الجنــي	 أو	 البــدين	 العنــف	 أي	شــكل	مــن	أشــكال	
36,4ل.حل.حل.ح61,2النفي	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 فأكر.
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كمــا	يتضــح	مــن	البيانــات	الــواردة	يف	جــدول	1-8	
وشكل	8-1	أ،	يتمّثل	أكر	أشكال	العنف	النفي	
الــزوج	شــيوًعا	يف	إهانتهــا	 يــد	 ضــد	المــرأة	عــىل	
ذكــر	 إذ	 نفســها،	 تجــاه	 بالســوء	 تشــعر	 وجعلهــا	
أكــر	مــن	نصــف	النســاء	)51%(	أن	الــزوج	الحايّل	أو	
األخــري	أو	أي	زوج	ســابق	قــد	أهانهــا	أو	أشــعرها	
بالســوء	تجــاه	نفســها،	وذكــرت	نســبة	كبــرية	من	
النساء	أن	أزواجهن	حّطوا	من	شأنهن	أو	أذّلوهن	
أمــام	اآلخريــن	)36%(،	كمــا	تعــّرض	29%	للتخويف	
أزواجهــن	 أن	 	%13 وأفــاد	 المتعمــد،	 الرتهيــب	 أو	
بــأي	 أو	 بهــّن	 األذى	 بإلحــاق	 كالمًيــا	 	 هّددوهــنَّ
مثــل	 تماًمــا	 النمــط	 هــذا	 منهــن،	 قريــب	 شــخص	
األنمــاط	الــيت	انعكســت	يف	المســح	الســكاين	
الصحــي	لعــام	2014	ومســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عىل	النوع	االجتماعــي	لعام	2015.	
م	جــدول	3	يف	ملحــق	2	مقارنــة	بيــن	انتشــار	 يقــدِّ
الــزوج	 يــد	 العنــف	عــىل	 أنــواع	وأشــكال	 مختلــف	
المشــار	إليهــا	يف	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	
اإلعاقــة	لعــام	2020	ومســح	التكلفــة	االقتصاديــة	

للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

ض	نحو	43%	من	النســاء	لالعتداء	البدين	من	 تعرَّ
ضن	لهذا	 أزواجهــن	خــالل	حياتهن،	ونحو	16%	تعرَّ
العنــف	خــالل	العام	الســابق	عــىل	إجراء	المســح.	
التكلفــة	 مســح	 يف	 المقارنــة	 النســب	 كانــت	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعام	2015	نحو	32%	و12%	عىل	التوايل.	وكان	أكر	
أشــكال	العنف	البدين	شــيوًعا	عىل	يد	الزوج	ضد	
زوجتــه	هــو	صفعهــا	أو	قذفهــا	بأي	شــيء	)%38(	
ودفعهــا	بشــدة	أو	بعنــف	أو	شــّد	شــعرها	)%29(،	
المــربح3.	 البــدين	 للعنــف	 النســاء	 ضــت	 تعرَّ كمــا	
ضن	 فربــع	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	)25%(	تعرَّ
يــؤذي،	 قــد	 بمــا	 القــذف	 أو	 اليــد	 بقبضــة	 كــم	 للَّ
ضــن	للــركل	أو	الســحب	أو	الضــرب	 ونحــو	18%	تعرَّ
بقســوة.	وتعــرض	نحــو	5%	للخنــق	أو	الحــرق	عــن	
قصــد	)مقارنة	بنحو	1%	بين	المبحوثات	يف	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
أزواجهــن	 أن	 	%4 وأفــاد	 	)2015 لعــام	 االجتماعــي	
هّددوهن	أو	اســتخدموا	بالفعل	سكيًنا	أو	سالًحا	
نارًيا	أو	أي	ســالح	آخر	ضدهن	)شــكل	8-1	ب(.	وقد	
ظهر	نفس	النمط	يف	المسح	السكاين	الصحي	
لعــام	2014	وكذلــك	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	

للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

ف	اللكم	بقبضة	 ف	الصفع	والدفع	بشدة	بالعنف	المتوسط،	ويصنَّ ف	حدة	واقعة	العنف	البدين	تبًعا	لإصابات	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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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.

	

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.
	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.
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ضــت	نســبة	كبــرية	مــن	المبحوثات	يف	مســح	 تعرَّ
العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	2020	لعنــف	قائم	
عىل	اإلعاقة	خالل	حياتهن،	أو	خالل	االثي	عشر	
شهًرا	السابقة	عىل	المسح.	أفاد	34	%من	النساء	
الســابق	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	عشــر	شهًرا	السابقة	للمسح(،	
وهو	ما	يمثل	حواىل	65	%	من	العنف	القائم	عىل	

اإلعاقــة	الــذي	تعرضت	له	النســاء	خالل	حياتهن،	
كان	أكــر	أشــكال	العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	
الذي	كشــفت	عنه	النســاء	ذوات	اإلعاقة:	)شكل	
8-1ج(	تعّرضهــن	لإهانــة	أو	التقليــل	من	شــأنهن	
تجاهــل	 أو	 وتجاهلهــن	 	،)%17( إعاقتهــن	 بســبب	
احتياجاتهــن	)13%(،	ورفــض	مســاعدتهن	عندمــا	
احتجــن	إىل	المســاعدة	)13%(،	وتعّرضهن	للتميز	
وبيــن	 بينهــن	 المعاملــة	 يف	 التميــز	 أو	 الســلي	

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.
	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.



الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 186

العنف عىل يد الزوج

كان	العنــف	الجنــي	الــذي	يرتكبــه	الــزوج	أقــل	
والعنــف	 والبــدين	 النفــي	 العنــف	 مــن	 شــيوًعا	
ضــن	 القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	فُخمــس	النســاء	تعرَّ
ألي	واقعــة	عنــف	جني	عىل	يــد	الزوج	يف	فرتة	
ما	من	حياتهن	)20%(،	وأقل	قلياًل	من	نصف	وقائع	
هذا	العنف	)9%(	حدثت	خالل	االثي	عشــر	شــهًرا	
الســابقة	عــىل	إجــراء	المســح،	وُأجرب	نحــو	14%	من	
النســاء	عىل	إقامة	عالقة	حميمة	مع	الزوج	رغًما	

عنهــن،	وأفاد	15%	بأنهن	أقمن	عالقة	حميمة	مع	
الــزوج	خوًفــا	مــن	غضبــه	يف	حالــة	الرفــض،	وذكر	
ُأجــربن	 أنهــن	 	)%4 )نحــو	 النســاء	 مــن	 قليــل	 عــدٌد	
عىل	القيام	بأعمال	جنســية	تحط	من	شــأنهن	أو	
ُتهينهــن	)شــكل	8-1د(،	وهو	نفــس	النمط	تقريًبا	
الذي	كشف	عنه	المسح	السكاين	الصحي	لعام	
2014	ومســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.
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والنفــي	 البــدين	 العنــف	 ممارســات	 وتشــري	
الــيت	 اإلعاقــة	 عــىل	 القائــم	 والعنــف	 والجنــي	
يمارســها	األزواج،	إىل	نمــط	يّتســم	باالســتمرارية	
فكانــت	 الــزوج،	 يــد	 عــىل	 العنــف	 ممارســة	 يف	
ضــن	 الغالبيــة	العظمــى	مــن	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
للعنــف	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	
	6( مــرات	عديــدة	 لــه	 ضــن	 تعرَّ قــد	 المســح،	 إجــراء	
مرات	أو	أكر(،	فعىل	ســبيل	المثال،	ذكر	نحو	%15	
ضــن	لإهانــة	أو	إشــعارهن	 مــن	النســاء	أنهــن	تعرَّ
خــالل	 أكــر	 أو	 مــرات	 	6 أنفســهن	 تجــاه	 بالســوء	
ضــن	لهــذه	الواقعة	من	 العــام	الماضــي،	و10%	تعرَّ
ض	1%	فقط	من	النساء	لهذه	 2-5	مرات،	بينما	تعرَّ
الواقعــة	مــرة	واحــدة	يف	نفــس	الفــرتة،	وبالمثــل،	
ضوهن	لإهانة	 أفاد	7%	من	النساء	أن	أزواجهن	عرَّ
العــام	 خــالل	 مــرات(	 	+6( مــرات	 عــّدة	 التحقــري	 أو	
ضــن	لهــذا	الفعــل	مــرات	قليلة	 الماضــي	و3%	تعرَّ
ضــن	لهــذا	الفعــل	مرة	 )2-5	مــرات(،	و1%	فقــط	تعرَّ
ضت	المشــاِركات	 واحــدة	خــالل	نفس	الفــرتة.	تعرَّ
يف	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	
2020	لإيــذاء	المتكــرر	مؤخــًرا	مــن	أزواجهــن	أكــر	
من	المشــاركات	يف	مســح	التكلفــة	االقتصادية	
للعنــف	القائــم	عىل	النوع	االجتماعــي	لعام	2015.	
الفقــريات	 النســاء	 أن	 إىل	 النتيجــة	 هــذه	 تشــري	
ضــن	للعنــف	الزوجــي	أكــر	 ذوات	اإلعاقــة	ال	يتعرَّ
ضــن	أيًضا	 مــن	النســاء	األخريــات	فحســب،	بل	يتعرَّ

إلساءات	متكررة.

ــح	البيانــات	الــواردة	يف	جــدول	8-1	وشــكل	 توضِّ
8-2	أن	النســاء	يعانين	أحياًنا	من	أكر	من	نوع	من	
أنــواع	العنــف	الُمقــرتف	من	أزواجهــن.	فذكر	أكر	
ضــن	لعنف	بدين	 مــن	ربــع	النســاء	)27%(	أنهن	تعرَّ
خــالل	 أزواجهــن	 مــن	 بإعاقتهــن	 مرتبــط	 وعنــف	
ضن	لهذين	النوعين	من	العنف	 حياتهن،	و11%	تعرَّ
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
المسح.	وأفاد	ما	يقرب	من	17%	بتعّرضهن	للعنف	
	%16 ض	 وتعــرَّ أزواجهــن،	 مــن	 والجنــي	 البــدين	
لجميــع	األنــواع	الثالثة	من	العنف	)العنف	البدين	
األنــواع	 انتشــار	 وكان	 والجنــي(.	 والنفــي	
المتعددة	من	العنف	البدين	والنفي	والجني	
الذي	يرتكبه	الزوج	أعىل	بين	النســاء	المشــاركات	
يف	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	
مســح	 يف	 المشــاركات	 بالنســاء	 مقارنــة	 	،2020
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعــي	لعــام	2015	)كما	هــو	مبّين	يف	جدول	
3	يف	ملحــق	2(.	نحــو	14%	مــن	النســاء	كن	ضحايا	
ألنــواع	العنــف	األربعة	)العنــف	النفي	والبدين	
والجنــي	والعنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة(	خــالل	
حياتهــن.	وأفــاد	نحــو	5%	مــن	النســاء	بتعرضهــن	
	يمكــن	االســتنتاج	 لهــذا	العنــف	مؤخــًرا،	ومــن	ثــمَّ
أن	النســاء	الفقــريات	ذوات	اإلعاقــة	أكــر	ُعرضــة	
العنــف	 مــن	 وأنــواع	متعــددة	 ألشــكال	مختلفــة	

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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

8-2	أنماط	تعّرض	المرأة	للعنف	الزوجي

يتنــاول	هــذا	القســم	دراســة	العالقــة	بيــن	تعّرض	
الزوجــي	 العنــف	 ألنــواع	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	
ومؤشــرات	 الخلفيــة،	 وخصائصهــن	 المختلفــة	
تمكينهــن،	وخصائــص	إعاقتهــن	واالعتماد	عىل	
الــزوج	يف	تلبيــة	االحتياجــات	األساســية	للحيــاة	

اليومية.

8-2-1	العنف	الزوجي	تبًعا	للخصائص
										الخلفية	للنساء

يســتعرض	جــدول	8-2	وشــكل	8-3	االختالفــات	
الــاليئ	 الــزواج	 لهــن	 الســابق	 النســاء	 ِنســب	 يف	
عانيــن	مــن	أنــواع	مختلفــة	مــن	العنــف	الزوجــي،	
يف	أي	فــرتة	مــن	حياتهن،	وخــالل	اآلونة	األخرية	

)خالل	العام	الســابق	للمســح(	عىل	التوايل،	تبًعا	
لبعض	الخصائص	الخلفية.

ضن	 ُيوضح	جدول	8-2	أن	نسب	النساء	الاليئ	تعرَّ
يف	أي	وقــت	مــن	حياتهــن	ألشــكال	مختلفة	من	
العنــف	الــيت	ارتكبهــا	الــزوج	الحــايّل	/	األخــري	أو	
أي	زوج	ســابق،	ال	تختلف	بشــكل	مّتســق	مع	عمر	

المرأة.

ضت	النســاء	المطلقــات	أو	المنفصالت	خالل	 تعرَّ
حياتهــن	الزوجيــة	ألعــىل	معــدالت	جميــع	أنــواع	
العنــف	الزوجي،	وهو	ما	يّتســق	مع	نتائج	المســح	
الســكاين	الصحــي	لعــام	2014،	ومســح	التكلفــة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
النســاء	 مــن	 	%84 نحــو	 ذكــر	 فقــد	 	.2015 لعــام	
ضن	لفعل	 المطلقات	/	المنفصالت	أنهن	قد	تعرَّ
واحــد	عــىل	األقــل	مــن	أفعــال	العنــف	النفي	أو	
البدين	أو	الجني	أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة	
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	%60 بنســبة	 مقارنــة	 الســابقين،	 أزواجهــن	 مــن	
مــن	النســاء	المزتوجــات	حالًيــا	و53%	مــن	األرامــل	
ضــن	يف	أي	وقــت	مضــى	 )شــكل	8-3(،	72%	تعرَّ
لنــوع	واحــد	عــىل	األقــل	مــن	أنــواع	العنــف	القائــم	
البــدين،	 للعنــف	 	%70 وتعــرض	 اإلعاقــة،	 عــىل	
ضــن	لألنــواع	األربعــة	مــن	العنــف	 ونحــو	38%	تعرَّ
البــدين	والنفي	والجني	والعنف	القائم	عىل	
اإلعاقة،	مقابل	13%	بين	النســاء	المزتوجات	حالًيا	

و11%	بين	األرامل.

ربما	ُتعزى	المستويات	المرتفعة	للتعّرض	للعنف	
الزوجــي،	وكذلــك	الســلوكيات	التحكميــة	)كمــا	
هــو	موضح	يف	جــدول	7-1	يف	الفصل	الســابع(،	
والتحّكمــات	الماليــة	الــيت	يمارســها	الــزوج	)كما	
هــو	موضح	يف	جدول7-3	يف	الفصل	الســابع(،	
والخــوف	المتكــرر	من	الزوج	)كما	هو	موضح	يف	

ضت	له	 جدول7-7	يف	الفصل	الســابع(	الذي	تعرَّ
النســاء	المطلقــات	أو	المنفصــالت	إىل	أن	هــؤالء	
النساء	أكر	استعداًدا	لإفصاح	عن	تجربتهن	مع	
أزواجهــن	الســابقين،	نظًرا	إىل	إنهــاء	زواجهن،	أو	
انتهاء	زواجهن	بســبب	عنف	أزواجهن	السابقين،	
أو	لــكال	الســببين.	فقــد	أشــار	مســح	العنــف	ضــد	
المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020	إىل	أن	العنف	الذي	
لطــالق	 الرئيســية	 األســباب	 أحــد	 الــزوج	 يرتكبــه	
/	انفصــال	المــرأة،	إذ	ذكــر	ذلــك	نحــو	ثلــث	النســاء	
المطلقــات	/	المنفصالت	)البيانات	غري	معروضة	
لت	 ســجَّ ذلــك،	 مــن	 النقيــض	 عــىل	 جــدول(،	 يف	
النســاء	المرتمــالت	أدىن	معــدل	للعنــف	الزوجــي	
والمزتوجــات	 والمنفصــالت	 بالمطلقــات	 مقارنــة	
حالًيــا،	ويمكن	تفســري	ذلك	بأن	األرامــل	ربما	يكّن	
أقــل	إفصاًحــا	عــن	تعّرضهــن	للعنــف	الزوجــي	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

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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كانــت	النســاء	المقيمــات	يف	الوجــه	البحري	أقل	

الزوجــي	 العنــف	 مــن	 المختلفــة	 لألنــواع	 تعرًضــا	

خــالل	حياتهن،	مقارنة	بالنســاء	يف	المحافظات	

ظهــر	 حيــن	 يف	 القبــيل،	 الوجــه	 أو	 الحضريــة	

العكس	من	ذلك	يف	مسح	التكلفة	االقتصادية	

للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.

النســاء	الــاليت	يســتطعن	القــراءة	والكتابة	فقط	
كّن	أكر	ُعرضة	عموًما	ألنواع	مختلفة	من	العنف	
الــذي	يرتكبــه	أزواجهــن،	ولكــن	لــم	يظهــر	نمــط	
منتظم	بين	النساء	يف	فئات	المستويات	التعليمية	
األخرى،	ويّتســق	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

جنيبديننفي
قائم	
عىل	

اإلعاقة

بدين	أو	
جني

بدين	
أو	قائم	

عىل	
اإلعاقة

جني	
أو	قائم	

عىل	
اإلعاقة

بدين	
وجني	
ونفي	
وقائم	
عىل	

اإلعاقة

بدين	أو	
جني	

أو	
نفي	
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
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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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ُارتكــب	 الــذي	 الزوجــي	 العنــف	 أنمــاط	 وتختلــف	
والحالــة	 المــرأة	 لعمــر	 تبًعــا	 األخــرية	 اآلونــة	 يف	
أنمــاط	 عــن	 التعليمــي،	 والمســتوى	 االجتماعيــة	
العنــف	الزوجــي	خــالل	حيــاة	المرأة،	فكمــا	يتضح	
مــن	جدول	8-3	ُيعترب	الشــباب	عامــل	خطر	يف	ما	
يتعلــق	بالتعــرض	للعنــف	الزوجــي،	إذ	إن	النســاء	
	األكر	ُعرضــة	لإيذاء	من	 دون	ســن	35	ســنة	كنَّ
الــزوج،	خــالل	العــام	الماضــي	ومن	ثــّم	فهن	أكر	
ُعرضــة	للمعانــاة	مــن	آثــار	العنــف	عــىل	اإلنجــاب	
هــذا	 يعكــس	 وقــد	 والرفــاه.	 اإلنجابيــة	 والصحــة	
النمــط	جزئًيــا	أن	الرجــال	األصغر	ســًنا	يميلون	إىل	
الرجــال	األكــرب	ســًنا،	 مــن	 أكــر	عنًفــا	 أن	يكونــوا	
مــن	 يبــدأ	مبكــًرا	يف	عديــد	 الزوجــي	 العنــف	 وأن	
أّن	 أيًضــا	 النتيجــة	 العالقــات.	وقــد	تعكــس	هــذه	
النســاء	األصغر	ســًنا	أكر	اســتعداًدا	للكشف	عن	
للمــرأة،	 القــويم	 )المجلــس	 للعنــف	 تعّرضهــن	
العامــة	واإلحصــاء،	 للتعبئــة	 المركــزي	 والجهــاز	
2016(	عــىل	النقيــض،	كانــت	النســاء	الــاليئ	يبلغن	
مــن	العمــر	55	عاًمــا	أو	أكــر،	أقــل	ُعرضــة	للعنــف	
الزوجــي	يف	اآلونــة	األخــرية،	وقــد	أظهــرت	نتائــج	
مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عىل	

النوع	االجتماعي	لعام	2015	نفس	النمط.

عــىل	عكــس	العنــف	الزوجــي	خــالل	حيــاة	المرأة،	
ُعرضــة	 أكــر	 حالًيــا	 المزتوجــات	 النســاء	 كانــت	
للتعــرض	مؤخــًرا	ألي	نوع	مــن	العنف	الزوجي	من	

النساء	المطلقات	/	المنفصالت	أو	األرامل،	فعىل	
ســبيل	المثــال،	يف	حيــن	أن	نحــو	4	مــن	كل	10	مــن	
ضــن	لحادثــة	 النســاء	المزتوجــات	حالًيــا	)39%(	تعرَّ
واحــدة	عىل	األقل	من	العنــف	البدين	أو	النفي	
أو	الجنــي	أو	العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	مــن	
ض	 أزواجهــن،	خــالل	العــام	الســابق	للمســح،	تعــرَّ
ُخمــس	النســاء	المطلقــات	أو	المنفصــالت	ونحــو	
5%	مــن	األرامــل	لهــذا	العنف	)شــكل	8-4(،	وهذه	
النتيجــة	متوقعــة،	وتتماشــى	مــع	نتائــج	المســح	
التكلفــة	 ومســح	 	2014 لعــام	 الصحــي	 الســكاين	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعام	2015،	إذ	إن	زواج	عديد	من	النساء	المطلقات/
المنفصــالت	أو	األرامــل	قــد	انتهــى	عــىل	األرجــح	
ضن	 	لم	يتعرَّ قبل	العام	الســابق	للمســح،	فمن	ثــمَّ

للعنف	مؤخًرا	عىل	يد	أزواجهن	السابقين.

عىل	غرار	النمط	الذي	كشف	عنه	مسح	التكلفة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
عــىل	 حصلــن	 الــاليئ	 النســاء	 كانــت	 	،2015 لعــام	
تعليــم	أقــل	مــن	الجامعــي،	أكــر	ُعرضــة	للعنــف	
الزوجــي	يف	اآلونــة	األخــرية	من	النســاء	اأُلمّيات،	
وأولئــك	القــادرات	عــىل	القــراءة	والكتابــة	)لكــن	
دون	الحصول	عىل	الشــهادة	االبتدائية(	والنساء	
الحاصــالت	عــىل	شــهادة	جامعيــة	أو	تعليــم	أكر	

تقدًما.
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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.

	

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

جنيبديننفي
	قائم	
عىل	

اإلعاقة

بدين	أو	
جني

عنف	
بدين	

وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

عنف	
جني	
وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

عنف	
بدين	

وجني	
ونفي	
وقائم	
عىل	

اإلعاقة

أي	شكل	
من	أشكال	

العنف	
البدين	أو	

الجني	أو	
النفي	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
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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
لعــام	2020	الواردة	يف	جــدول	8-4	مع	النتائج	اليت	
لعــام	 الصحــي	 الســكاين	 المســح	 إليهــا	 ــل	 توصَّ
2014،	وكذلــك	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنف	
القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015	ودراسات	
أخــرى	)مثل	منظمة	الصحــة	العالمية،	2005	و2010،	
	)2010 للمــرأة،	 اإلنمــايئ	 المتحــدة	 األمــم	 صنــدوق	
مــن	ناحية	االرتباط	الواضح	بين	عدد	الســلوكيات	
التحكميــة	والتحكمات	الماليــة	من	الزوج	وقبول	
المرأة	بضرب	الزوج	لزوجته	وتعرض	المرأة	للعنف	

الزوجي.

الســلوكيات	 زادت	 كلمــا	 أنــه	 	4-8 جــدول	 ُيوضــح	
التحكميــة	أو	الماليــة	مــن	الــزوج،	زادت	احتماليــة	
تعــّرض	الزوجــات	ألنــواع	مختلفــة	ومتعــددة	مــن	
كان	 المثــال،	 ســبيل	 فعــىل	 الزوجــي،	 العنــف	
احتمــال	التعــّرض	ألي	شــكل	من	أشــكال	العنف	
النفــي	أو	البــدين	أو	الجنــي	أو	العنــف	القائــم	
عىل	اإلعاقة	بين	النســاء	الاليئ	ذكرن	ثالثة	عىل	
األقل	من	مظاهر	الســلوكيات	التحكمية	عىل	يد	

أزواجهــن	)قائمة	هذه	الســلوكيات	موضحة	يف	
جــدول	7-1(	95%	مقارنــة	بنحــو	43%	بيــن	النســاء	
الــاليئ	ذكــرن	عدم	ممارســة	أزواجهن	أي	ســلوك	
من	الســلوكيات	التحكمية.	جميع	النســاء	الاليئ	
التحكــم	 ســلوكيات	 مــن	 مظاهــر	 	4 أو	 	3 ذكــرن	
المايل	عىل	يد	أزواجهن	)قائمة	هذه	السلوكيات	
ضن	ألي	شــكل	 موضحــة	يف	جــدول7-3(	قد	تعرَّ
مــن	أشــكال	األنــواع	األربعة	مــن	العنــف	الزوجي	
ضــن	لألنــواع	األربعة	من	 ونحــو	الثلثيــن	)65%(	تعرَّ

العنف.

وبالمثــل،	فــإن	قبــول	المــرأة	بضــرب	الــزوج	لزوجته	
يــؤدي	إىل	زيــادة	العنــف	الزوجــي	ضدهــا،	فعــىل	
ســبيل	المثــال،	يرتفــع	معــدل	التعــّرض	ألي	نــوع	
مــن	العنــف	الزوجــي	)العنــف	النفــي	أو	البــدين	
أو	الجنــي	أو	العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة(	بيــن	
النســاء	الــاليئ	يوافقن	عــىل	ضرب	الــزوج	لزوجته	
16	نقطــة	 بنحــو	 يرتفــع	 إذ	 أســباب	فأكــر،	 لثالثــة	
مئويــة	عــن	المعدل	بين	النســاء	الاليئ	ال	يوافقن	
عــىل	ضــرب	الــزوج	لزوجته	ألي	ســبب	)71%	مقابل	
التعــرض	 معــدل	 وكذلــك	 التــوايل(.	 عــىل	 	%55
والنفــي	 البــدين	 العنــف	 مــن	 األربعــة	 لألنــواع	
بيــن	 اإلعاقــة	 عــىل	 القائــم	 والعنــف	 والجنــي	
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النســاء	الــاليئ	يعتقــدن	أن	ضــرب	الــزوج	لزوجتــه	
لــه	مــا	يــربره	لثالثة	أســباب	فأكر،	يرتفع	بنســبة	5	
نقــاط	مئويــة	عــن	المعــدل	بيــن	النســاء	الــاليئ	ال	
يوافقن	عىل	ضرب	الزوج	لزوجته	ألي	ســبب	)%17	

مقابل	12%	عىل	التوايل(.	

وال	توجــد	اختالفــات	ملحوظة	يف	انتشــار	األنواع	
المختلفــة	مــن	العنــف	الزوجــي	بيــن	تربيــر	المــرأة	
ضــرب	الــزوج	لزوجتــه	لســبب	واحــد	أو	أكــر	)1-2	أو	
3	فأكــر(،	وعــىل	ذلــك	تشــري	هذه	النتيجــة	إىل	أن	
قبــول	ضــرب	الــزوج	لزوجتــه	بيــن	المشــاركات	يف	
مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقة	لعــام	2020	
هــو	عــىل	األرجــح	عامــل	خطــر	مهــم	يف	تعــّرض	
النســاء	للعنــف	الزوجــي،	بغــّض	النظــر	عــن	عــدد	

األسباب	اليت	تربر	هذه	الممارسة.

الصحــي	 الســكاين	 المســح	 نتائــج	 مــع	 وتماشــًيا	
لعــام	2014،	فــإن	خــوف	النســاء	مــن	أزواجهــن	يزيد	
من	احتمالية	تعّرضهن	ألنواع	مختلفة	ومتعددة	
مــن	العنــف	من	الــزوج،	فقــد	لوحظ	وجــود	عالقة	
قويــة	يف	جــدول	8-4	بيــن	العنــف	الزوجــي	وبــوح	
المــرأة	بخوفهــا	مــن	الــزوج.	فعــىل	ســبيل	المثال،	
أي	 يف	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 النســاء	 نســبة	 بلغــت	
وقــت	مضــى	لفعــل	واحد	عــىل	األقل	مــن	العنف	
النفــي	أو	البــدين	أو	الجنــي	أو	العنــف	القائــم	
عــىل	اإلعاقــة	نحو	36%	بين	النســاء	الاليئ	ذكرن	
أنهــّن	لــم	يخشــين	أزواجهــن	أبــًدا،	مقارنــة	بنســبة	
ضن	لهذا	العنف	وكن	 70%	بين	النساء	الاليئ	تعرَّ
خائفــات	يف	بعــض	األحيــان،	و93%	مــن	النســاء	
معظــم	 أزواجهــن	 مــن	 خوفهــن	 ذكــرن	 الــاليئ	

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.
	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق
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عــىل	الرغــم	مــن	أن	تمكيــن	المــرأة	غالًبا	مــا	يكون	
عامــاًل	وقائًيــا	ضــد	تعّرضهــا	للعنــف	الزوجي	كما	
هــو	ُموضــح،	عــىل	ســبيل	المثــال،	يف	المؤشــرات	
إىل	 تميــل	 الــيت	 األزواج	 بســلوكيات	 المتعلقــة	
الســيطرة	والتحكــم	المايل،	وقبول	المــرأة	فكرة	
ضــرب	الــزوج	لزوجتــه،	وخــوف	المــرأة	مــن	زوجها،	
ال	 	4-8 جــدول	 يف	 الــواردة	 المســح	 نتائــج	 فــإن	

تعكــس	ذلــك	بالنســبة	للمؤشــرات	الــيت	تقيــس	

فكانــت	 بنفســها.	 وثقتهــا	 لذاتهــا	 المــرأة	 تقديــر	

بتقديــر	 الشــعور	 لديهــن	 الــاليئ	 النســاء	 نســب	

الــذات	أو	الثقــة	بالنفــس	أكــر	ُعرضة	بشــكل	عام	

للتعــّرض	للعنف	الزوجي	خــالل	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

جنيبديننفي
	قائم	
عىل	

اإلعاقة

بدين	
و

جني

عنف	
بدين	

وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

عنف	
جني	
وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

	بدين	
وجني	
ونفي	
وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

أي	نوع	
من	العنف	
البدين	أو	

الجني	أو	
النفي	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	 يعــرض	جــدول	8-5	نســب	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
ألنــواع	مختلفــة	ومتعــددة	مــن	العنف	مــن	الزوج	
الحــايّل	/	األخــري	أو	أي	زوج	ســابق	خــالل	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	
المــرأة	 حيــاة	 خــالل	 والنفــي	 البــدين	 الزوجــي	
إعاقتهــن	 بــدأت	 الــاليئ	 النســاء	 بيــن	 أعــىل	 كان	

عنــد	بلوغهــن	35	عاًمــا	أو	أكر	عن	النســاء	الاليئ	
بــدأت	إعاقتهــن	يف	وقــت	مبكــر	مــن	حياتهــن	أو	
منــذ	الميــالد،	وهــذا	يعكــس	التعــرض	الرتاكمــي	
للعنــف	الزوجــي	الــذي	عانــت	منــه	هؤالء	النســاء،	
إذ	إنــه	يرتكــز	يف	أعمــار	أكرب	من	النســاء	األخريات	
نــة	الدراســة	)كما	هو	موضــح	يف	الفصل	 يف	عيِّ
الثالــث(،	فنحــو	6	مــن	كل	10	مــن	النســاء	الــاليئ	
ضن	 بــدأت	إعاقتهــن	عنــد	35	عاًمــا	أو	أكــر	قــد	تعرَّ
ألي	شــكل	مــن	أشــكال	العنــف	النفــي	)%58(،	
ضــن	 تعرَّ 	)%46( النســاء	 مــن	 	10 كل	 مــن	 	5 ونحــو	
للعنف	البدين،	ولكن	كانت	النساء	ذوات	اإلعاقة	
منــذ	الميــالد	أكــر	ُعرضة	من	النســاء	الاليئ	بدأت	
إعاقتهــّن	يف	وقــت	الحــق	مــن	حياتهــّن	للعنــف	
الجنــي	مــن	أزواجهــن	خــالل	حياتهــن	الزوجية،	



199الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج

العنف عىل يد الزوج

النســاء	ذوات	اإلعاقــة	 أفــاد	نحــو	23%	مــن	 فقــد	
ضــن	ألي	فعل	من	أفعال	 منــذ	الميــالد	بأنهن	تعرَّ
تزيــد	 نســبة	 وهــى	 الــزوج،	 مــن	 الجنــي	 العنــف	
بمقــدار	5	نقاط	مئوية	عىل	النســبة	اليت	ذكرتها	
النســاء	الــاليئ	بــدأت	إعاقتهــن	عند	عمر	35	ســنة	

فأكر.

النســاء	ذوات	اإلعاقــة	 وربمــا	يرجــع	ذلــك	إىل	أن	
منــذ	الميــالد	هــن	يف	ســن	أصغــر	مــن	غريهن	من	
	فإنهــن	أكر	 النســاء	يف	عينــة	الدراســة،	ومــن	ثــمَّ
جرأة	عىل	البوح	بتعرضهن	للعنف	الجني،	يف	
حين	أن	النســاء	األكرب	ســًنا	يخجلــن	من	اإلفصاح	

عن	تعرضهن	لذلك.

و	كان	احتمــال	التعــرض	ألنــواع	مختلفــة	وألكــر	
مــن	نــوع	مــن	العنــف	الزوجــي	يف	اآلونــة	األخرية	
األعــىل	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	منــذ	الميــالد	
ض	أكر	 )شكل	8-6	ب(،	فعىل	سبيل	المثال،	تعرَّ
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	منــذ	الميــالد	 مــن	ُخمــس	
)43%(	خــالل	العــام	الســابق	عــىل	إجــراء	المســح	
العنــف	 أفعــال	 مــن	 األقــل	 عــىل	 واحــد	 لفعــل	
النفــي	أو	البــدين	أو	الجنــي	أو	العنــف	القائــم	

عىل	اإلعاقة	من	أزواجهن.	

الــاليئ	 النســاء	 بيــن	 وتراوحــت	األرقــام	المقارنــة	
حدثت	إعاقتهن	يف	مراحل	مختلفة	من	حياتهن	
للعنــف	 التعــّرض	 معــدل	 وارتفــاع	 	%38-34 بيــن	
الزوجــي	مؤخــًرا	بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	منــذ	
الميــالد	أمر	متوقع،	ويتماشــى	مــع	ارتفاع	مخاطر	
األصغــر	 النســاء	 بيــن	 الزوجــي	 العنــف	 التعــرض	
ســًنا	يف	اآلونــة	األخرية	)الــذي	أوضحته	البيانات	
المعروضة	جدول	8-3(	نظًرا	إىل	أن	النساء	ذوات	
اإلعاقــة	منــذ	الميــالد،	يرتكــزن	يف	أعمــار	أصغــر	
من	النســاء	األخريات	يف	عينة	الدراســة	)كما	هو	

ُموضح	يف	الفصل	الثالث(.

أدلــت	 النســاء،	 لــدى	 اإلعاقــة	 نــوع	 إىل	 بالنظــر	
النســاء	ذوات	اإلعاقة	البصرية	عن	أعىل	معدالت	
التعــّرض	للعنف	النفي	والبدين	خالل	حياتهن	
مــن	أزواجهــن	)شــكل	8-7أ(.	فنحــو	6	مــن	كل	10	

مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	ذوات	اإلعاقــة	
ضــن	ألي	فعــل	مــن	أفعــال	العنــف	 البصريــة	تعرَّ
ضن	يف	أي	وقت	 النفي	)58%(،	و46%	تقريًبا	تعرَّ
مضــى	لفعل	واحد	عىل	األقــل	من	أفعال	العنف	
البــدين،	كمــا	أن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	
أكــر	احتمااًل	للتعّرض	يف	اآلونة	األخرية	للعنف	
النفــي	مــن	أزواجهــن،	إذ	بلغــت	نســبتهن	نحــو	
جــدول	5-8	 )شــكل	8-7ب(،	ولكــن،	ُيظهــر	 	%32
ذوات	 النســاء	 أن	 8-7ب	 وشــكل	 8-7أ	 وشــكل	
اإلعاقــة	الســمعية	األكــر	تعرًضــا	خــالل	أي	فرتة	
مــن	حياتهن	الزوجية	ويف	اآلونة	األخرية	للعنف	
الجنــي	أو	العنــف	القائم	عىل	اإلعاقة	أو	ألنواع	
مجتمعــة	مــن	العنــف	عــىل	يــد	أزواجهــن،	وكان	
التعــرض	مؤخــًرا	لممارســات	العنــف	البــدين	أكــر	
انتشاًرا	أيًضا	بين	النساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية.	

ضــت	نســب	كبرية	من	النســاء	الــاليئ	حدثت	 وتعرَّ
فأكــر(	 عاًمــا	 	35( كبــرية	 أعمــار	 يف	 إعاقاتهــن	
اآلونــة	 يف	 المتعــددة	 اإلعاقــات	 ذوات	 والنســاء	
األخــرية	ألحداث	عنــف	ارتكبها	أزواجهن	)شــكل	
ض	نحو	34%	من	 8-6ب	وشــكل	8-7ب(،	فقد	تعــرَّ
النســاء	الــاليئ	حدثــت	إعاقاتهــن	يف	أعمار	كبرية	
)35	عاًما	فأكر(،	و31%	من	النساء	ذوات	اإلعاقات	
المتعددة	ألي	شــكل	من	أشكال	العنف	الزوجي	
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
ض	مــا	يقــرب	مــن	21%	و22%	عــىل	 المســح،	وتعــرَّ
التوايل	لفعل	واحد	عىل	األقل	من	أفعال	العنف	
القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	وتعّرض	أكــر	من	1	من	كل	
10	من	النساء	من	كل	مجموعة	من	هؤالء	النساء	
لوقائــع	مــن	العنف	البدين	يف	اآلونــة	األخرية،	ما	
يعكس	قســوة	بعــض	األزواج	يف	ارتكاب	العنف	
)كمــا	 العمــر	 يف	 الكبــريات	 النســاء	 هــؤالء	 ضــد	
اتضــح	ســالًفا	أّن	النســاء	الــاليت	حدثــت	إعاقتهــن	
عند	العمر	35	سنة	فأكر	والنساء	ذوات	اإلعاقات	
المتعددة	أكرب	سًنا	من	النساء	األخريات	يف	عينة	
الدراســة(	والــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقــات	متعــددة	

مرتبطة	غالًبا	باعتالل	الصحة.
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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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

- تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منــذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.
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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.

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المرأة ولدت بإعاقة، و"منــذ الطفولة" تعين أن اإلعاقة بدأت يف أي وقت بعد 
الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.
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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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.



الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج 204

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	االثي	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	االثي	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	االثي	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	االثي	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	االثي	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	االثي	عشر	شهًرا	
السابقة	عىل	إجراء	

المسح	
16,512,013,67,79,816,012,28,210,9
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عنف	جنيس	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة

17,517,617,214,615,221,115,919,016,0يف	أي	وقت	مضى

يف	االثي	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	االثي	عشر	شهًرا	
السابقة	عىل	إجراء	

المسح	
8,55,06,52,54,19,74,44,84,7

أي	شكل	من	أشكال	العنف	البدين	أو	جني	أو	النفي	أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة

60,658,758,163,860,456,164,461,261,2يف	أي	وقت	مضى

يف	االثي	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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.

العنف الزوجي تبًعا لشدة اإلعاقة:

يعــرض	جــدول	8-6	مــدى	تعــّرض	النســاء	الــاليت	
لديهــن	درجــات	متفاوتــة	مــن	الصعوبــة	ألحــداث	
	 تتغــريَّ قــد	 الــيت	حدثــت	مؤخــًرا،	 الزوجــي	 العنــف	
شــدة	الصعوبــة	بمــرور	الوقت،	عىل	ســبيل	المثال	
أو	 متوســطة،	 إعاقــة	 إىل	 معتدلــة	 صعوبــة	 مــن	
مــن	إعاقــة	متوســطة	إىل	إعاقــة	شــديدة،	لذلــك	
ــز	التحليــل	عىل	تعــّرض	المرأة	للعنــف	الزوجي	 ركَّ
خالل	العام	الســابق	عىل	إجراء	المســح،	من	أجل	
التعــرف	إىل	مــدى	شــدة	اإلعاقــة	لدى	المــرأة	عند	
تعّرضهــا	للعنــف،	وهــذا	يســاعد	بــدوره	عىل	فهم	
العالقــة	بشــكل	تقريــي	بيــن	شــدة	اإلعاقــة	لدى	

المرأة	وتعّرضها	للعنف.

ضــت	نســب	 وكمــا	ُيالحــظ	مــن	ذات	الجــدول،	تعرَّ
كبرية	من	النساء	ذوات	اإلعاقات	الشديدة	للعنف	
الزوجــي	خــالل	العام	الســابق	عىل	إجراء	المســح،	
ممــا	يعكس	مرة	أخرى	قســوة	بعــض	األزواج	يف	
ارتــكاب	العنــف	ضــد	هــؤالء	النســاء	الضعيفــات،	
وكان	التعــّرض	ألي	شــكل	مــن	أشــكال	العنــف	
البــدين	أو	الجنــي	أو	النفــي	أو	العنــف	القائــم	
ذوات	 النســاء	 بيــن	 شــيوًعا	 أكــر	 اإلعاقــة	 عــىل	
ذوات	 والنســاء	 الشــديدة	 الســمعية	 اإلعاقــة	
و%46	 	%50( التواصــل	 يف	 المتوســطة	 اإلعاقــة	
ض	مؤخــًرا	ثلــث	النســاء	 عــىل	التــوايل(،	وقــد	تعــرَّ
بالنفــس	 االعتنــاء	 يف	 الشــديدة	 اإلعاقــة	 ذوات	
ض	مــا	بيــن	22	إىل	29%	مــن	النســاء	 )33%(،	وتعــرَّ
ذوات	اإلعاقات	الشــديدة	يف	الرؤية،	أو	الميش	أو	
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صعــود	الســاللم،	أو	يف	اســتخدام	اليــد	واألصابع	
اللتقاط	األشــياء	ألي	شــكل	من	أشــكال	العنف	

الزوجي.	

وقــد	عــاىن	مــا	يقــرب	مــن	26%	مــن	النســاء	ذوات	
اإلعاقــة	الســمعية	الشــديدة	مــن	العنــف	البــدين،	
و%15	 اإلعاقــة،	 عــىل	 القائــم	 العنــف	 مــن	 و%24	
لــكال	النوعيــن	مــن	العنــف	عــىل	أيــدي	أزواجهــن،	
ض	نحــو	ربع	النســاء	ذوات	اإلعاقة	الشــديدة	 وتعــرَّ

الخمــس	 ونحــو	 	،)%24( بالنفــس	 االعتنــاء	 يف	
مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الشــديدة	يف	التنقــل	
ذوات	 والنســاء	 الســاللم(	 صعــود	 أو	 )المــيش	
اإلعاقــة	الشــديدة	يف	اســتخدام	األطــراف	العليا	
للعنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	وتعــّرض	نحــو	%13	
مــن	النســاء	الــاليت	يعانين	من	إعاقة	شــديدة	يف	
الرؤيــة	و11%	مــن	الــاليت	يعانين	من	إعاقة	شــديدة	
البــدين	 للعنــف	 العليــا	 أطرافهــن	 اســتخدام	 يف	

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

جنيبديننفي
	قائم	
عىل	

اإلعاقة

بدين	
و

جني

عنف	
بدين	

وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

عنف	
جني	
وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

	بدين	
وجني	
ونفي	
وعنف	
قائم	
عىل	

اإلعاقة

أي	نوع	
من	العنف	
البدين	أو	

الجني	أو	
النفي	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
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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

يعتمــدن	 بأنهــن	 أفــدن	 الــاليت	 النســاء	 ُســئلت	
)كــن	يعتمــدن(	عــىل	الــزوج	الحــايّل	)األخــري	أو	أي	
األساســية	 االحتياجــات	 أداء	 يف	 ســابق(	 زوج	
للحيــاة	اليوميــة	)مثــل	الطعــام	والشــرب،	وارتــداء	
المالبــس	أو	خلــع	المالبس،	واالنتقــال	من	مكان	
ضن	للعنــف	الزوجي	 إىل	آخــر	داخــل	المــزنل(	وتعرَّ
يف	أي	وقــت	مــن	حياتهــن،	عمــا	إذا	كــّن	يعتقــدن	

لــه	تأثــري	يف	 أن	اعتمادهــن	عــىل	أزواجهــن	كان	
تعّرضهن	لسوء	المعاملة4		من	أزواجهن،	وُسئلت	
النســاء	الــاليئ	أجبــن	الســؤال	بمــا	يفيــد	ذلــك	عن	

سبب	هذا	االعتقاد.

	%13 نحــو	 يعتقــد	 	،8-8 شــكل	 مــن	 يتضــح	 كمــا	
يعتمــدن(	 )كــن	 يعتمــدن	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	
أّن	 اليوميــة	 األنشــطة	 أداء	 يف	 أزواجهــن	 عــىل	
اعتمادهــن	عــىل	أزواجهــن	قــد	أثــر	يف	تعّرضهــن	
لســوء	المعاملة،	ونســبة	35%	ال	يعرفن،	و52%	ال	

يعتقدن	ذلك.

)4(				ال	ُيستخدم	مصطلح	"العنف"	عند	توجيه	األسئلة	المتعلقة	به،	بسبب	اختالف	رؤية	األشخاص	بخصوص	تعريفه.



209الفصل الثامن: العنف عىل يد الزوج

العنف عىل يد الزوج

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.

	

ملحوظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

الــيت	 شــكل	9-8	 الــواردة	يف	 تعكــس	األســباب	
ذكرهــا	عــدد	قليــل	مــن	النســاء	الــاليئ	يعتقــدن	
ــر	يف	تعرضهــن	 أن	اعتمادهــن	عــىل	أزواجهــن	أثَّ
لســوء	المعاملــة،	التحديــات	الــيت	تواجههــا	تلــك	
النســاء	لمواجهة	العنف	الزوجي	أو	الهروب	منه،	
فعىل	سبيل	المثال،	ذكر	8	من	كل	10	من	النساء	

أنــي	ضعيفــة	 أن	"االعتمــاد	عليــه	جعلــه	يشــعر	
إيــذايئ	بســهولة"،	كمــا	ذكــر	أكــر	مــن	 ويمكــن	
النصــف	)53%(	أن	"االعتمــاد	عليــه	جعلــه	يشــعر	
أنــي	بحاجــة	إليــه	وال	يمكنــي	االســتغناء	عنه"،	
وأفــاد	نحــو	44%	أن	"االعتمــاد	عليــه	جعلــه	يشــعر	

بأني	ال	يمكني	أن	أرد	اإلساءة".
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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

	

ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

1ذكر بعض النساء أكر من سبب.

تتســق	البيانات	الواردة	يف	جدول	8-7	مع	النتائج	
الــيت	أظهرهــا	شــكل	8-9،	وقــد	تؤكــد	أن	األزواج	
الذين	يســاعدون	زوجاتهم	ذوات	اإلعاقة	يف	أداء	
زوجاتهــم	 تجــاه	 عنًفــا	 أقــل	 اليوميــة	 أنشــطتهن	
مــوا	هــذه	المســاعدة،	 مــن	األزواج	الذيــن	لــم	يقدِّ
التعــّرض	 معــدالت	 أّن	 	7-8 جــدول	 مــن	 فيتضــح	
لألنواع	المختلفة	من	العنف	الزوجي	خالل	حياة	
المرأة	أو	يف	اآلونة	األخرية	كان	أقل	بين	النســاء	

الــاليئ	أفــدن	بأنهــن	يعتمــدن	)أو	كــن	يعتمــدن(	
ســابق(	 زوج	 أي	 أو	 )األخــري	 الحــايّل	 الــزوج	 عــىل	
يف	أداء	االحتياجــات	األساســية	للحيــاة	اليوميــة،	
مقارنــة	بالنســاء	الــاليئ	أفــدن	بعــدم	اعتمادهــن	
عىل	أزواجهن،	ومع	ذلك،	فهذا	ال	ينفي	أّن	بعض	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة،	حــىت	إّن	كانــت	نســبتهن	
أو	 الزوجــي	 العنــف	 إنهــاء	 يســتطعن	 ضئيلــة،	ال	

الهروب	منه	بسبب	اعتمادهن	عىل	أزواجهن.
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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	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	بدين

40,445,043,3يف	أي	وقت	مضى

13,416,915,6يف	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	جنيس

17,421,720,1يف	أي	وقت	مضى

9,38,78,9يف	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	قائم	عىل	اإلعاقة

28,136,633,5يف	أي	وقت	مضى

18,223,621,6يف	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	بدين	وجنيس

14,119,017,2يف	أي	وقت	مضى

5,65,65,6يف	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	بدين	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة

22,129,626,8يف	أي	وقت	مضى

8,612,310,9يف	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	

عنف	جنيس	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة

13,117,716,0يف	أي	وقت	مضى

6,96,76,8يف	االثي	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	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	
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أي	شكل	من	أشكال	العنف	البدين	أو	جني	أو	النفي	أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة

62,961,2أي58,4يف	أي	وقت	مضى

34,537,536,4يف	االثي	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	 ُســئلت	النساء	السابق	لهن	الزواج	الاليئ	تعرَّ
لفعــل	واحــد	عــىل	األقــل	مــن	العنــف	النفي	أو	
البــدين	أو	الجنــي	أو	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	اليت	
ارتكبهــا	أزواجهــن	)الــزوج	الحــايّل	/	األخــري	أو	أي	
زوج	ســابق(	خــالل	حياتهــن،	عّما	إذا	كــّن	يعتقدن	
رت	يف	تعرضهن	لهذا	الفعل	)هذه	 أن	إعاقتهن	أثَّ
األفعال(	من	العنف،	وُسئلت	النساء	الاليئ	أجبن	

أنهّن	يعتقدن	ذلك	عن	أسباب	هذا	االعتقاد.

كمــا	ُيالحــظ	من	جــدول	8-8،	غالبية	المشــاركات	
لهــا	 إعاقتهــن	كان	 أن	 يعتقــدن	 الدراســة	ال	 يف	
الــيت	 العنــف	 لســلوكيات	 تعرّضهــن	 يف	 تأثــري	
يمارســها	أزواجهن	ضدهن،	ومع	ذلك،	فإن	نســبة	
ذوات	 النســاء	 خاصــة	 ذلــك،	 تعتقــد	 ملحوظــة	
اإلعاقــة	منــذ	الميــالد	أو	الطفولــة	والنســاء	ذوات	
اإلعاقــة	الســمعية،	فيعتقــد	نحو	22%	مــن	ضحايا	

ــرت	يف	تعّرضهن	 العنــف	الزوجــي	أن	إعاقتهــن	أثَّ
النســاء	 مــن	 	10 كل	 مــن	 	3 ونحــو	 العنــف،	 لهــذا	
كانــت	إعاقتهــن	منــذ	الميــالد	أو	الطفولــة	)%26،	
و28%	عــىل	التــوايل(	وربــع	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	

السمعية	)25%(	يعتقدن	ذلك.

كمثل	األســباب	اليت	ذكرتها	النساء	العتقادهّن	
ر	يف	تعّرضهن	 بــأن	االعتمــاد	عىل	أزواجهن	قــد	أثَّ
للعنــف،	فــإّن	غالبيــة	النســاء	الــاليئ	يعتقــدن	أن	
الزوجــي،	 للعنــف	 تعّرضهــن	 ــرت	يف	 أثَّ إعاقتهــن	
يعتقــدن	أيًضــا	أن	تلــك	اإلعاقــة	جعلــت	أزواجهــن	
يشــعرون	بضعفهــّن،	وبأنــه	يمكــن	إيقــاع	اإليــذاء	
نحــو	 ويعتقــد	 	،)%81 ذلــك	 )ذكــر	 بســهولة	 بهــّن	
أزواجهــن	 إعاقتهــن	جعلــت	 أن	 النســاء	 مــن	 	%56
يشــعرون	بعــدم	قدرتهن	عــىل	رد	اإلســاءة،	ونحو	
أزواجهــن	 جعلــت	 إعاقتهــن	 أن	 يعتقــدن	 	%55
يشــعرون	بأنهــّن	ضعيفــات	وال	يمكنهــّن	الدفــاع	
عــن	أنفســهن،	وهــذا	النمــط	واضــح	بغــّض	النظر	

عن	بداية	حدوث	أو	نوع	إعاقة	المرأة.
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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

عــدد	النســاء	الســابق	لهن	
ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 الــزواج	
وقــت	مضــى	ألي	 أي	 يف	
شكل	من	أشــكال	العنف	
أو	 البــدين	 أو	 النفــي	
عــىل	 القائــم	 أو	 الجنــي	

اإلعاقة	من	أزواجهن

2912704229541122133580901925

أسباب1	اعتقاد	النساء	أن	إعاقتهن	كان	لها	تأثري	يف	تعرضهن	للعنف	من	الزوج

يشــعر	 جعلتــه	 اإلعاقــة	
ويمكــن	 ضعيفــة	 بأنــي	

إيذايئ	بسهولة
83,180,382,880,783,0)84,8(79,2*81,3

يشــعر	 جعلتــه	 اإلعاقــة	
أرد	 أّن	 أســتطيع	 ال	 بأنــي	

اإلساءة
66,261,850,550,951,1)75,8(57,7*55,5

يشــعر	 جعلتــه	 اإلعاقــة	
وال	 إليــه	 بحاجــة	 أنــي	

يمكني	االستغناء	عنه
58,442,147,539,243,4)42,4(50,0*45,2

أشــعر	 جعلتــي	 اإلعاقــة	
أســتطيع	 وال	 بالضعــف	

الدفاع	عن	نفي
62,353,959,648,050,2)72,7(56,2*54,5

اإلعاقة	جعلتي	ال	
أستطيع	الهروب	أو	

االبتعاد	عن	هذا	االيذاء
26,014,518,219,319,1)9,1(22,3*19,4

اإلعاقة	جعلتي	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

الــاليئ	 النســاء	 عــدد	
إعاقتهــن	 أن	 يعتقــدن	
تعرضهــن	 يف	 ــرت	 أثَّ

للعنف	الزوجي

7776991712353313020418

مالحظة: يشر الزوج إىل الزوج الحايّل أو األخر أو أي زوج سابق.

- تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت بعد 
الميــالد حــىت بلــوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" تعــين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المــرأة تبلغ من العمر 34-19 

سنة، و"يف األعمار الكبرة" تعين أن اإلعاقة حدثت عندما كانت المرأة تبلغ من العمر 35 عاًما فأكر.

- تشــر عالمــة النجمــة )*( إىل أن النســبة تســتند إىل أقــل مــن 25 حالــة ومــن ثــّم لــم يجر إظهارها، وتســتند النســب 
الموجودة بين قوسين إىل 25-49 حالة.

1 ذكر بعض النساء أكر من سبب.

8-4	شدة	العنف	الزوجي

إن	دراســة	شــّدة	العنــف	ضــد	المــرأة	بشــكل	عــام،	
والمــرأة	ذات	اإلعاقة	بشــكل	خاص،	أمٌر	أساســٌي،	
إذ	يساعد	ذلك	عىل	تصميم	برامج	وقائية	ويكون	
بمثابــة	مدخــالت	يف	برامــج	التدريــب	للمنظمــات	
الــيت	تســعى	إىل	توفــري	االســتجابات	والتدخــالت	

المناسبة	)األمم	المتحدة،	2014(.

فمــن	األهميــة	بمكان	معرفــة	اإلصابــات	الناتجة	
عــن	أفعــال	عنــف	معينة،	بمــا	يف	ذلك	أيًضــا	تواتر	
حدوثها	وما	يقابلها	من	حاجة	إىل	العالج	الطي	
أو	اإلقامة	يف	مستشفى	لتلقي	الرعاية	الطبية،	
ومــن	المهــم	أيًضــا	تحديــد	العنف	الــذي	حدث	يف	
مراحــل	معينــة	مــن	الحيــاة،	كالذي	وقــع	يف	أثناء	
فــرتة	الحمــل،	وباإلضافــة	إىل	ذلك،	يعتــرب	الضرب	
بقبضــة	اليــد	أو	بــيشء،	أو	الــركل،	أو	الســحب،	أو	
المتعمــد،	 الحــرق	 أو	 الخنــق،	 أو	 بقســوة،	 الضــرب	
أو	 مســدس	 أو	 ســكين	 اســتخدام	 أو	 والتهديــد	
ســالح	آخــر،	مــن	أفعــال	العنــف	البــدين	الشــديدة	
بغــّض	النظــر	عــن	العواقــب	المرتتبــة	عــىل	ذلــك،	
إذ	إنهــا	تمّثــل	مخاطــر	عاليــة	مرتبطــة	باإلصابــات	
والعواقــب	عــىل	الصحــة	العقلية	)نفــس	المرجع	
الســابق(.	وقــد	عرفنــا	يف	القســم	األول	مــن	هــذا	
الفصــل	مــدى	انتشــار	وتواتر	حدوث	هــذه	األفعال	

بين	المشاِركات	يف	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	
اإلعاقــة	لعــام	2020	مــن	بيــن	األشــكال	المختلفــة	
للعنــف	الزوجــي،	ومــن	ثــّم	يرّكز	هذا	القســم	عىل	
تعــّرض	المــرأة	للعنــف	البــدين	عــىل	يد	الــزوج	يف	
أثنــاء	فــرتة	الحمــل	واإلصابات	الناتجــة	عن	العنف	

الزوجي.

8-4-1	التعّرض	للعنف	البدين	عىل	
											يد	الزوج	يف	أثناء	فرتة	الحمل

ُيشــّكل	العنف	يف	أثناء	فرتة	الحمل	مؤشــًرا	عىل	
شــدة	العنــف،	ألنه	يشــري	إىل	عــدم	اكــرتاث	قاٍس،	
ليــس	فقــط	بالمــرأة	بــل	أيًضــا	بطفلهــا	الــذي	لــم	
ــح	جــدول	 ُيولــد	بعــد	)ألمــم	المتحــدة،	2014(.	يوضِّ
8-9	انتشــار	العنــف	البــدين	ضد	المــرأة	خالل	فرتة	
الحمــل	مــن	أزواجهــن	والتباينــات	يف	هــذا	العنف	
وبدايــة	 الديموجرافيــة،	 الخصائــص	 لبعــض	 تبًعــا	

حدوث	ونوع	إعاقة	المرأة.

ضت	 	وعــىل	النحــو	المشــار	إليــه	يف	الجــدول،	تعرَّ
أّن	 ســبق	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	 ملحوظــة	 نســبة	
حملــن	للعنــف	البدين	عىل	يــد	أزواجهن	يف	أثناء	
ضن	لهذا	 فــرتة	الحمــل،	ويف	معظم	األحيــان	تعرَّ
ض	نحو	13%	من	النساء	 العنف	أكر	من	مرة،	فتعرَّ
الاليئ	حملن	يف	أي	وقت	مضى	لعنف	بدين	يف	
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أثناء	حملهن	عىل	يد	أزواجهن،	وأكر	من	60%	من	
ضن	لهــذا	العنف	أكر	من	مرة	 هــؤالء	النســاء	تعرَّ

	.)%8(

وكان	معــدل	العنــف	البــدين	الُمقرتف	مــن	الزوج	
ضد	المرأة	الحامل	أعىل	بشــكل	كبري	بين	النســاء	
دون	ســن	25	ســنة	)21%(	منــه	بيــن	النســاء	األكــرب	
الــيت	 النتائــج	 مــع	 النتيجــة	 هــذه	 وتتفــق	 ســًنا،	
أظهرها	المســح	السكاين	الصحي	يف	عام	2014،	
وتتماشــى	مع	المعدل	المرتفع	لتعرض	الشــابات	
للعنــف	الزوجــي	يف	اآلونــة	األخــرية،	ممــا	يؤكــد	
مرة	أخرى	أن	الشباب	عامل	خطر	للتعّرض	للعنف	

الزوجي.	

الحمــل	 أثنــاء	 البــدين	يف	 العنــف	 	وكان	معــدل	
أو	 المطلقــات	 بيــن	 األعــىل	 حدوثــه	 وتواتــر	
المنفصــالت،	وتتوافــق	هــذه	النتيجــة	مــع	النتائج	
الســابقة	المتعلقــة	بتعــّرض	النســاء	المطلقات	/	
المنفصالت	ألنواع	مختلفة	ومتعددة	من	العنف،	
والســلوكيات	التحكميــة	والماليــة	مــن	أزواجهــن	

السابقين	وكذلك	الخوف	المتكرر	منهم،	وتؤكد	
هــذه	النتيجــة	جنًبا	إىل	جنب	مع	النتائج	الســابقة	
أكــر	 المنفصــالت	 أو	 المطلقــات	 أن	 أخــرى	 مــرة	
اســتعداًدا	لإفصــاح	عــن	تجربتهــن	مــع	أزواجهن	
انتهــاء	 أو	 زواجهــن،	 إنهــاء	 إىل	 نظــًرا	 الســابقين	
زواجهن	بسبب	عنف	أزواجهن	السابقين،	أو	لكال	

السببين.	

وعىل	النحو	المبين	يف	جدول	8-9	وشــكل	10-8،	
كانــت	نســبة	النســاء	المطلقــات	أو	المنفصــالت	
الــاليئ	أفصحــن	عــن	تعرضهــن	لعنــف	بــدين	يف	
أثنــاء	الحمــل	عــىل	يــد	أزواجهــن	الســابقين	أكــر	
مــن	3	أضعــاف	النســبة	بيــن	النســاء	المزتوجــات	
حالًيــا،	ونحو	6	أضعاف	النســبة	بين	األرامل	)%35	
و11%	و6%	عــىل	التــوايل(،	ونحــو	28%	مــن	النســاء	
ضن	للعنف	البدين	 المطلقات	أو	المنفصالت	تعرَّ
يف	أثناء	الحمل	من	أزواجهن	الســابقين	أكر	من	
ضــن	لهــذا	 مــرة،	مقارنــة	مــع	مــا	يقــرب	مــن	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.
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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
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ملحوظة: - يشر الزوج إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

- تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منــذ الطفولة" تعــين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.

كان	التعــّرض	للعنــف	البــدين	عــىل	يــد	الــزوج	يف	
أثنــاء	الحمــل	أعىل	وأكــر	تواتًرا	بين	النســاء	ذوات	
اإلعاقــة	 ذوات	 والنســاء	 الميــالد،	 منــذ	 اإلعاقــة	
إعاقتهــن	 حدثــت	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	 الســمعية	
يف	وقــت	الحــق	يف	حياتهــن،	أو	النســاء	الــاليت	
يعانيــن	مــن	أنــواع	أخــرى	مــن	اإلعاقــات.	األعمــار	
األصغــر	لهاتيــن	الفئتيــن	مــن	النســاء	)كمــا	هــو	
مبيــن	يف	الفصــل	الثالــث(	مقارنــة	بغريهــن	مــن	
أن	 يمكــن	 الدراســة	 نــة	 عيِّ يف	 األخريــات	 النســاء	
ــر	جزئًيــا	تعّرضهن	يف	اآلونــة	األخرية	)خالل	 تفسِّ
العام	الســابق	عىل	إجراء	المسح(	للعنف	عىل	يد	
الــزوج،	والتعــرض	للعنف	البــدين	يف	أثناء	الحمل	
بدرجــة	أكــرب	من	النســاء	الــاليئ	حدثــت	إعاقاتهن	
يف	أثنــاء	حياتهن،	والنســاء	ذوات	األنواع	األخرى	

من	اإلعاقات.

8-4-2	اإلصابات	الناجمة	عن	
											العنف	الزوجي

ضن	يف	أي	وقت	مضى	 ُســئلت	النساء	الاليئ	تعرَّ
لعنــف	بدين	أو	جنــي	من	الزوج	الحايّل	/	األخري	
إصابــات	 ألي	 تعّرضهــن	 عــن	 ســابق	 زوج	 أي	 أو	

نتيجــة	لهــذا	العنــف،	كمــا	ُســئلت	النســاء	الــاليئ	
ضــن	لإصابــات	عــن	مــدى	تواتــر	حــدوث	ونــوع	 تعرَّ
هــذه	اإلصابــات،	ومــا	إذا	كانت	اإلصابــة	قد	حدثت	
خالل	فرتة	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	
المســح	أو	قبــل	تلــك	الفــرتة،	كمــا	ُســئلت	النســاء	
ضــن	إلصابــات	عمــا	إذا	كّن	 فــات	الــاليئ	تعرَّ المعنَّ
بحاجة	إىل	تلقي	رعاية	طبية	وهل	حصلن	عليها،	
ولــم	 رعايــة	طبيــة	 وإذا	كانــت	هنــاك	حاجــة	إىل	
يحصلــن	عليهــا،	فمــا	أســباب	ذلــك،	وأخرًيا،	ُســئلت	
ضــن	إلصابــات	نتيجــة	العنــف	 النســاء	الــاليت	تعرَّ
الزوجــي	وكــّن	بحاجــة	إىل	خدمــة	طبيــة	عمــا	إذا	
لهــذه	اإلصابــات	 تعّرضهــن	 عــن	 أبلغــن	 قــد	 كــّن	
بغــّض	النظــر	عمــا	إذا	كــّن	قــد	حصلــن	عــىل	رعاية	

طبية	أم	ال.

الــاليئ	 جــدول	8-10	أن	نحــو	ثلــث	النســاء	 يوضــح	
ضــن	للعنــف	البدين	أو	الجنــي	من	الزوج	قد	 تعرَّ
ُأصبــن	)32%(	نتيجــة	لهــذا	العنــف5	.	ونحــو	ثلــي	
ضــن	لإصابــات	أكــر	مــن	مــرة	 هــؤالء	النســاء	تعرَّ
المتعــددة	 النســاء	ذات	اإلعاقــات	 )64%(،	وكانــت	
الشــباب	 منــذ	 إعاقتهــن	 حدثــت	 الــاليئ	 والنســاء	
)يف	الفئــة	العمريــة	19-34(	أكر	ُعرضة	لإصابات	
أزواجهــن	)ذكرهــا	44%	و%41	 عــن	عنــف	 الناتجــة	

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	النفي	والبدين	والجني	عىل	يد	الزوج.	
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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.

-  تشــر عبــارة "منــذ الميــالد" إىل أن المــرأة ولــدت بإعاقــة، و"منذ الطفولــة" تعين أن اإلعاقة بــدأت يف أي وقت 
بعد الميالد حىت بلوغ العمر 18 ســنة، و"منذ الشــباب" 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 فأكر.

-األرقام الواردة بين قوسين مبنية عىل 25- 49 حالة.
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ويف	ما	يتعلق	بنوع	اإلصابات	اليت	حدثت،	ُيوضح	
شكل	8-11	أّن	حدوث	خدوش	أو	كشط	أو	كدمات	
كان	األكــر	شــيوًعا،	فقــد	ُذكــرت	هــذه	اإلصابــات	
التعــرض	 لهــن	 ســبق	 ممــن	 	10 كل	 مــن	 	7 مــن	
إلصابــات	عــىل	يــد	أزواجهــن،	ونحــو	4	مــن	كل	10	
ضن	لهذه	اإلصابات	خالل	االثي	 من	النســاء	تعرَّ
عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	إجــراء	المســح،	ولكن،	
ضــت	نســبة	كبــرية	مــن	النســاء	إلصابــات	أكر	 تعرَّ
حدة/خطورة	خالل	فرتة	حياتهن	الزوجية،	فعىل	

ض	نحو	24%	من	النساء	الاليت	 ســبيل	المثال،	تعرَّ

ســبقت	إصابتهّن	لشــروخ	أو	كســور	يف	العظام،	

ض	نحــو	7%	لهــذه	اإلصابــات	خــالل	االثــي	 وتعــرَّ

ض	 عشــر	شهًرا	الســابقة	عىل	إجراء	المسح،	وتعرَّ

نحــو	ُخمــس	الضحايــا	الــاليت	حدثت	لهــن	إصابات	

يف	أي	فــرتة	مــن	حياتهــن	نتيجــة	عنــف	أزواجهن	

ضــت	نســبة	مماثلــة	لزنيــف	حاد،	 لإجهــاض،	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.

ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.
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ح	شــكل	8-12	أن	الثلثين	)66%(	من	482	حالة	 ُيوضِّ
إصابــة	مــن	النســاء	كــّن	بحاجة	إىل	خدمــة	طبية،	
52%	مــن	الضحايــا	كــّن	بحاجــة	إىل	خدمــة	طبيــة	
وحصلن	عليها،	ونحو	14%	لم	يتلقين	خدمة	طبية	

عىل	الرغم	من	أنهّن	كّن	يف	حاجة	إليها.

يشــري	شــكل	8-13	إىل	أّن	األســباب	المالية	كانت	
العائــق	أمــام	4	مــن	كل	10مــن	النســاء	المصابــات	
رفــض	 وكان	 الالزمــة،	 الطبيــة	 الخدمــة	 لتلقــي	

األزواج	حصول	زوجاتهم	المعّنفات	عىل	الخدمة	
عــام	 بشــكل	 الخــروج	 أو	 	)%36( الالزمــة	 الطبيــة	
)15%(	يشــّكل	تحّدًيا	كبرًيا.	وتعكس	هذه	النتيجة	
قســوة	هــؤالء	األزواج،	ليــس	فقــط	يف	ممارســة	
أيًضــا	يف	 ولكــن	 زوجاتهــم	 الُمــربح	ضــد	 العنــف	
الالزمــة،	 الطبيــة	 الرعايــة	 تلقــي	 مــن	 حرمانهــن	
وكان	عــدم	القــدرة	عــىل	الخــروج	بســبب	اإلعاقــة	
ســبًبا	يف	عــدم	الحصــول	عــىل	الخدمــة	الطبيــة	

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.

	

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.

ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
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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.

	

1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.
2 بعض النساء ذكرن أكر من سبب.

ملحوظة:  الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.

ويف	ما	يتعلق	باستجابة	النساء	المصابات	الاليئ	
كــن	يحتجــن	إىل	الرعايــة	الطبيــة،	ُيوضــح	شــكل	
8-14	أّن	أسرة	الضحية	كانت	هي	السبيل	الرئيي	
الــذي	لجــأت	إليــه،	إذ	ذكــر	نحــو	6	مــن	كل	10	مــن	
النســاء	)57%(	أنهّن	أبلغن	أســرهن	عن	إصابتهن،	
وتتوافق	هذه	النتيجة	مع	نتائج	المسح	السكاين	
الصحي	لعايم	2005	و2014	وكذلك	مسح	التكلفة	
االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	
لعــام	2015،	باإلضافــة	إىل	األبحــاث	يف	عديــد	مــن	
ومــع	 	،)2000 	,e.g.	 Rose	 and	 Campbell( الــدول	
ذلــك،	فــإن	األرقــام	غــري	قابلــة	للمقارنة	مع	مســح	
التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
أن	 إىل	 ذلــك	 يف	 الســبب	 ويرجــع	 االجتماعــي،	

كانــت	 المســح	 هــذا	 يف	 ُطرحــت	 الــيت	 األســئلة	
ضن	خالل	حياتهن	ألي	شكل	 للنســاء	الاليت	تعرَّ
من	أشكال	العنف	النفي	أو	البدين	أو	الجني	
مــن	أزواجهــن	بصــرف	النظــر	عــن	عواقبــه	)حدوث	

إصابات	من	عدمه(.	

نحــو	ثلــث	النســاء	المصابــات	الــاليت	كــن	يحتجــن	
الخدمــة	 أبلغــن	مقــدم	 رعايــة	طبيــة	)%33(	 إىل	
وهــذا	 الشــرطة،	 أبلغــن	 فقــط	 و%6	 الصحيــة،	
ضهّن	لعنف	من	 يعكس	ســلبية	النساء	تجاه	تعرَّ
أزواجهــن	حــىت	عنــد	معاناتهــّن	مــن	عنــف	ُمــربح،	
ممــا	يزيــد	بــدوره	غالًبا	مــن	احتمال	تعّرض	النســاء	

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.

	

ملحوظة: - الزوج يشر إىل الزوج الحايّل / األخر أو أي زوج سابق.
1 أي شكل من أشكال العنف البدين أو الجنيس.

2 بعض النساء أبلغن أكر من شخص.

8-5	الخالصة
الــزواج	 لهــن	 الســابق	 النســاء	 غالبيــة	 ضــت	 تعرَّ
)البالغات	من	العمر	18	عاًما	فأكر(	ذوات	اإلعاقة،	
برنامــج	كرامــة،	يف	أي	وقــت	 مــن	 المســتفيدات	
العنــف	 مــن	 األقــل	 عــىل	 واحــدة	 لفعــل	 مضــى	
البــدين	أو	الجنــي	أو	القائــم	عــىل	 النفــي	أو	
ضــت	 أزواجهــن،	وقــد	تعرَّ يرتكبــه	 الــذي	 اإلعاقــة	
اآلونــة	 يف	 العنــف	 لهــذا	 منهــن	 كبــرية	 نســبة	
األخرية	)خالل	االثي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	
إجــراء	المســح(،	وتعكس	أفعــال	العنف	النفي	
والبــدين	والجني	والعنف	القائــم	عىل	اإلعاقة	
اليت	يرتكبها	الزوج	نمًطا	من	اإلساءة	المستمرة،	
ضن	لسلوكيات	تتسم	 فغالبية	النســاء	الاليئ	تعرَّ
ضن	لهذه	الســلوكيات	 بالعنــف	من	أزواجهن	تعرَّ

عــدة	مــرات	)6	مــرات	أو	أكــر(،	خــالل	االثــي	عشــر	
شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح،	وتعاين	المرأة	
يف	بعــض	األحيــان	مــن	أكــر	مــن	نــوع	واحــد	مــن	
النســاء	 بعــض	 ض	 تعــرَّ كذلــك	 الزوجــي،	 العنــف	
ضت	 لعنف	زوجي	ُمربح،	فعىل	سبيل	المثال،	تعرَّ
نســب	ملحوظــة	للعنــف	البــدين	يف	أثنــاء	الحمل	

ووقعت	إصابات	احتاجت	إىل	رعاية	طبية.

ضــت	نســبة	كبرية	من	النســاء	ذوات	اإلعاقات	 تعرَّ
الشــديدة	 اإلعاقــات	 ذوات	 والنســاء	 المتعــددة	
مؤخــًرا	ألحــداث	عنــف	ارتكبهــا	أزواجهــن.	وهــذا	
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	
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التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	عــىل	النــوع	
االجتماعــي	لعام	2015،	أن	النســاء	الفقريات	ذوات	
اإلعاقــة	أكــر	ُعرضــة	ألشــكال	مختلفــة	وأنــواع	
مــن	 تواتــًرا	 الزوجــي	وأكــر	 العنــف	 مــن	 متعــددة	

النساء	بوجه	عام	عىل	المستوى	القويم.

بالتعــرض	 يتعلــق	 مــا	 يف	 خطــر	 عامــل	 الشــباب	
	35 ســن	 دون	 النســاء	 إن	 إذ	 الزوجــي،	 للعنــف	
ســنة	كــّن	األكــر	ُعرضة	لإيــذاء	من	الــزوج	خالل	
ُعرضــة	 أكــر	 فهــّن	 	 ثــمَّ ومــن	 الماضــي،	 العــام	
للمعانــاة	مــن	آثــار	العنف	عــىل	اإلنجــاب	والصحة	
اإلنجابيــة	والرفــاه،	وقد	يعكس	هــذا	النمط	جزئًيا	

أن	الرجــال	األصغــر	ســًنا	يميلــون	إىل	أن	يكونــوا	

أكــر	عنًفــا	مــن	الرجــال	األكــرب	ســًنا،	وأن	العنــف	

الزوجــي	يبدأ	مبكــًرا	يف	عديد	مــن	العالقات،	وقد	

ُتظهــر	هذه	النتيجة	أيًضا	أّن	النســاء	األصغر	ســًنا	

أكــر	اســتعداًدا	للكشــف	عــن	تعّرضهــن	للعنــف	

المركــزي	 والجهــاز	 للمــرأة،	 القــويم	 )المجلــس	

للتعبئة	العامة	واإلحصاء،	2016(.

السلوكيات	التحكمية	والمالية	من	الزوج،	وقبول	

المــرأة	ضــرب	الزوجــة،	وخــوف	المــرأة	مــن	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	وقت	مــن	حياتهن	منذ	 أكــر	مــن	ُخمــس	النســاء	)22-23%(	الــاليئ	تعرَّ
كان	عمرهــن	15	ســنة	للعنــف	النفــي	أو	البــدين	أو	العنــف	القائم	عــىل	اإلعاقة	
يعتمــدن	)كــن	يعتمــدن(	عــىل	الجــاين	يف	تلبيــة	االحتياجــات	األساســية	للحيــاة	
اليوميــة،	ويعتقــد	نحو	خمي	هؤالء	النســاء	أن	اعتمادهــّن	عىل	مرتكب	العنف	

ضهن	للعنف. كان	له	تأثري	يف	تعرُّ





227الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

	أهـــم	النتائج:	

ض	نحــو	48%	مــن	المشــاِركات	يف	الدراســة	 تعــرَّ  ●

أو	 النفــي	 العنــف	 أشــكال	 مــن	 شــكل	 ألي	
البــدين	أو	العنــف	القائم	عىل	اإلعاقــة	أو	العنف	
الجني	من	أفراد	العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة	
المحيطة	)غري	الزوج(	منذ	سن	الخامسة	عشرة.

ض	نحو	35%	من	النساء	يف	أي	وقت	مضى	 تعرَّ  ●

عــىل	 القائــم	 للعنــف	 و%28	 النفــي،	 للعنــف	
اإلعاقة،	و25%	للعنف	البدين.

ض	نحــو	10%	مــن	النســاء	يف	أي	وقــت	مضى	 تعــرَّ  ●

مــن	 الجنــي	 العنــف	 ألي	شــكل	مــن	أشــكال	
أفــراد	العائلــة	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة،	
ضن	للتحرش	الجني،	 ونحو	8%	من	النســاء	تعرَّ
ضن	لالغتصاب. و3%	لهتك	عرض،	و15	حالة	تعرَّ

ض	نحــو	7%	مــن	النســاء	يف	أي	وقــت	مضى	 تعــرَّ  ●

ألنواع	العنف	األربعة.
خالل	العام	السابق	للمسح:	  ●

العنــف		� مــن	 األقــل	 عــىل	 واحــد	 فعــل	 وقــع	
عــىل	 القائــم	 العنــف	 أو	 البــدين	 أو	 النفــي	
اإلعاقــة	أو	العنــف	الجنــي	لـــنحو	25%	مــن	

النساء.
ض	أكــر	بقليل	من	2%	)2,4%(	من	النســاء		� تعــرَّ

النفــي	 )العنــف	 األربعــة	 العنــف	 ألنــواع	
اإلعاقــة	 عــىل	 القائــم	 والعنــف	 والبــدين	

والعنف	الجني(.
ضــن	لفعــل	واحد	عىل		� مــا	يقــرب	مــن	24%	تعرَّ

أو	 البــدين	 أو	 النفــي	 العنــف	 مــن	 األقــل	
العنف	القائم	عىل	اإلعاقة.

ضــن	ألي	شــكل	مــن	أشــكال	العنــف		� 4%	تعرَّ
الجني.

أو	 البــدين	 أو	 النفــي	 العنــف	 معظــم	 ُارتكــب	  ●

العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	مــن	أفــراد	العائلــة،	
خاصة	األب،	يف	حين	أن	معظم	العنف	الجني	
ض	 ُارتكب	من	أفراد	خارج	العائلة،	ومع	ذلك،	تعرَّ
لهــذا	 الجنــي	 العنــف	 ضحايــا	 النســاء	 بعــض	

العنف	من	"محارم".
أفادت	امرأة	أن	والدها	اغتصبها.	�
ُاغتصبت	امرأتان	من	إخوانهن.	�

كان	األب	مرتكــب	هتــك	عــرض	نحــو	2%	مــن		�
النســاء،	وكان	اإلخــوة	الجنــاة	لنحو	1%،	وكان	
زوج	األم	مرتكــب	هتــك	عــرض	نحــو	2%	مــن	

النساء.
ضــت	أعــىل	نســبة	من	النســاء	ضحايــا	العنف	 تعرَّ  ●

الجنــي	)التحــرش	الجني	أو	هتــك	العرض	أو	
االغتصــاب(	ألول	واقعــة	مــن	هذا	العنــف	عندما	

كان	عمرهن	يرتاوح	بين	15	و17	سنة.
النســاء	ضحايا	العنف	الجني	غالًبا	ال	يكشفن	  ●

ضهــن	لهــذا	العنــف،	أو	ُيبّلغــن	 ألي	شــخص	تعرُّ
أسرهن	فقط.

ضــت	النســاء	الــاليئ	لديهــن	إعاقــة	ســمعية	 تعرَّ  ●

المختلفــة	 العنــف	 أنــواع	 مــن	 أعــىل	 لمعــدالت	
والمتعــددة	مــن	أفــراد	يف	المحيــط	القريــب	غــري	
الــزوج،	إمــا	خــالل	حياتهــن	منــذ	بلوغهن	ســن	15	
ســنة	وإما	مؤخًرا،	مقارنة	بالنســاء	الاليئ	لديهن	

أنواع	أخرى	من	اإلعاقات.
نسب	كبرية	من	النساء	ذوات	اإلعاقات	المتعددة	  ●

)24%(	والنســاء	الاليئ	يعانين	من	إعاقات	شديدة	
إعاقــة	 مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	 النســاء	 مــن	 	%35(
شــديدة	يف	الســمع،	و3	مــن	كل	10	مــن	النســاء	
الــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقــة	شــديدة	يف	التواصــل	
مــع	اآلخريــن،	ونحــو	الُخمــس	أو	أكر	من	النســاء	
رعايــة	 إعاقــات	شــديدة	يف	 مــن	 يعانيــن	 الــاليئ	
ضــن	مؤخــًرا	للعنــف	النفــي	أو	 أنفســهن(،	تعرَّ
البــدين	أو	العنــف	القائم	عىل	اإلعاقــة	أو	العنف	
القريــب،	 فــرد	يف	محيطهــن	 أي	 مــن	 الجنــي	

باستثناء	األزواج.	
ضن	 أكر	من	ُخمس	النساء	)22-23%(	الاليئ	تعرَّ  ●

يف	أي	وقــت	مــن	حياتهــن	منــذ	كان	عمرهــن	15	
ســنة	للعنف	النفي	أو	البدين	أو	العنف	القائم	
عــىل	 يعتمــدن(	 )كــن	 يعتمــدن	 اإلعاقــة	 عــىل	
الجــاين	يف	تلبية	االحتياجات	األساســية	للحياة	
اليوميــة،	ويعتقد	نحو	خمي	هؤالء	النســاء	أن	
اعتمادهــّن	عىل	مرتكب	العنف	كان	له	تأثري	يف	

ضهن	للعنف. تعرُّ
ضن	للتحرش	 أفاد	نحو	2%	من	النســاء	الاليئ	تعرَّ  ●

الجني	ونسبة	مماثلة	من	ضحايا	هتك	العرض	
باعتمادهــّن	 المغتصبــات	 النســاء	 مــن	 وحالتــان	

عىل	الجاين	يف	أداء	أنشطتهن	اليومية.
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اإلعاقــة	 ذات	 المــرأة	 العنــف	ضــد	 ــن	مســح	 تضمَّ
ض	النســاء	 لعــام	2020	معلومات	تفصيلية	عن	تعرُّ

والفتيات	للعنف	النفي	

والبــدين	والعنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	والعنــف	
الجني	منذ	بلوغهن	سن	15	سنة	1		من	أشخاص	
يف	محيطهــّن	القريــب	)ذكــور	أو	إنــاث(	بخــالف	
أفــراد	 األشــخاص	 هــؤالء	 ويشــمل	 أزواجهــن،	
العائلــة	واألشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة	)مثــل	
صديــق/	أحــد	المعــارف،	جار،	مدرس،	شــخص	يف	
شــخص	 صحيــة،	 خدمــة	 م	 ُمقــدِّ العمــل،	 مــكان	
هــت	األســئلة	يف	هذا	الصــدد	لجميع	 غريــب(	وُوجِّ

النساء	بصرف	النظر	عن	حالتهن	االجتماعية.

المتعلقــة	 المســح	 نتائــج	 الفصــل	 هــذا	 ويتنــاول	
ض	المرأة	للعنــف	النفي	والبدين	والعنف	 بتعــرُّ
ض	المرأة	 القائم	عىل	اإلعاقة	أواًل،	مع	دراسة	تعرُّ
لمختلف	أشــكال	العنف	الجنــي،	ويتضمن	هذا	
الفصــل	كذلــك	االختالفــات	يف	معــدالت	العنف	
وخصائــص	 للنســاء	 الخلفيــة	 للخصائــص	 تبًعــا	
ض	المــرأة	لمختلف	 إعاقتهــن،	وأخــرًيا،	يــدرس	تعرُّ
أنــواع	العنــف	ومــدى	اعتمادهــا	عــىل	الجــاين	يف	

تلبية	االحتياجات	األساسية	للحياة	اليومية.

9-1	العنف	النفيس	والبدين	والعنف
						القائم	عىل	اإلعاقة	

يقّدم	هذا	القسم	تقديرات	النتشار	العنف	النفي	
والبدين	والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة،	كما	يتضّمن	
ف	إىل	مرتكي	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

ضهــن	منــذ	بلوغهــن	ســن	 ُســئلت	النســاء	عــن	تعُرّ
الخامســة	عشــرة	مــن	أي	شــخص	آخــر	غــري	الــزوج،	
مرتبطــة	 أو	 بدنيــة	 أو	 نفســية	 مؤذيــة	 ألعمــال	
فعــل	 كل	 بخصــوص	 الســؤال	 ُطــرح	 بإعاقتهــّن،	
ضــن	لــه	)كمــا	يف	حالة	العنــف	الزوجي(،	عما	 تعرَّ
ضــن	لهــذا	الفعــل	خــالل	االثــي	 إذا	كــّن	قــد	تعرَّ

عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح.

ض	نحو	 ح	جــدول	9-1	وشــكل	9-1،	تعَرّ وكمــا	يوضِّ
46%	من	المشاركات	يف	مسح	العنف	ضد	المرأة	
ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020	ألي	شــكل	مــن	أشــكال	
العنــف	النفــي	أو	البدين	أو	العنــف	القائم	عىل	
أفــراد	 يــد	 عــىل	 ســنة،	 	15 بلوغهــن	 منــذ	 اإلعاقــة	
ض	 العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة	المحيطة،	وتعرَّ
24%	مــن	النســاء	لواقعــة	واحــدة	عــىل	األقــل	مــن	
هــذا	العنــف	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	
ض	ما	يقرب	مــن	4	من	كل	 عــىل	مقابلتهــن،	وتعــرَّ
10مــن	النســاء	)39%(	يف	أي	وقــت	مضــى	للعنــف	
البــدين	أو	العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	وحدثــت	
واقعــة	واحــدة	عــىل	األقــل	مؤخــًرا	)خــالل	االثي	
عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح(	لنحو	%19	
ض	نحو	13%	من	النســاء	يف	أي	 من	النســاء،	وتعرَّ
وقت	لألنواع	الثالثة	من	العنف	النفي	والبدين	

والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة.

)1(					سأل	مسح	التكلفة	لعام	2015	عن	تجربة	المرأة	مع	العنف	البدين	والجني	منذ	عمر	18سنة،	لذلك،	فإن	أرقام	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	
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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.

	

مثــل	العنــف	الزوجــي،	كان	العنــف	النفي	أكر	
شــيوًعا	مقارنــًة	بالعنــف	البــدين	والعنــف	القائــم	
النســاء	 مــن	 	%35 نحــو	 ذكــر	 إذ	 اإلعاقــة،	 عــىل	
منــذ	 النفــي	 العنــف	 أشــكال	 ضهــن	ألحــد	 تعرُّ
ض	نحو	18%	لهــذا	العنف	 بلوغهــن	15	ســنة،	وتعــرَّ
النفــي	شــكل	 العنــف	 يّتخــذ	 مــا	 غالًبــا	 مؤخــًرا،	
إهانة	الجاين	للمرأة	أو	جعلها	تشعر	بالسوء	تجاه	
ضن	 نفســها.	ذكــر	نحو	31%	من	النســاء	أنهــّن	تعرَّ

لهــذا	الشــكل	مــن	العنــف	خــالل	حياتهــن،	ونحــو	
ضن	له	خالل	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	 15%	تعرَّ
عىل	إجراء	المسح،	ما	يقرب	من	ربع	النساء	)%24(	
ضــن	للتقليــل	مــن	شــأنهّن	أو	إذاللهــّن	أمــام	 تعرَّ
اآلخريــن	مــن	أي	شــخص	يف	محيطهــّن	القريــب	
بخــالف	أزواجهــن	)أفــراد	العائلة	أو	أشــخاص	يف	
ضن	للتخويف	أو	 البيئــة	المحيطة(	ونحــو	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.

	

ض	المرأة	للعنف	القائــم	عىل	اإلعاقة	 ويــأيت	تعــرُّ
ض	نحــو	3	مــن	كل	10	 يف	المرتبــة	الثانيــة،	إذ	تعــرَّ
من	النســاء	)28%(	ألي	شــكل	من	أشــكال	العنف	
ض	16%	لهــذا	العنــف	 القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	وتعــرَّ
خالل	العام	الســابق	عىل	إجراء	المســح.	"تعريض	
بســبب	 شــأنها	 مــن	 التقليــل	 أو	 لإهانــة	 المــرأة	
إعاقتها"	أكر	أشكال	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة	

ض	لــه	النســاء	أو	الفتيــات	شــيوًعا	إمــا	 الــذي	تتعــرَّ

خــالل	حياتهــن	منذ	بلوغهن	15	ســنة	وإمــا	مؤخًرا	

)شــكل	9-3(،	فقــد	كشــف	نحــو	ُخمــس	النســاء	

ضهــن	لهــذا	الشــكل	مــن	العنــف،	 )19%(	عــن	تعرُّ

وحــدث	هذا	الفعل	مؤخًرا	ألكر	من	نصف	هؤالء	

النساء	)%11(.
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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	النســاء	)25%(	أنهّن	تعرَّ
مضى	من	حياتهن	منذ	بلوغهن	15	ســنة،	لواقعة	
ض	 واحــدة	عــىل	األقــل	مــن	العنــف	البــدين،	وتعرَّ
نحو	7%	لهذا	النوع	من	العنف	خالل	االثي	عشــر	

شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح	)شكل	4-9(.	

وعــىل	غرار	العنــف	الزوجي	والنمط	الذي	كشــف	
عنــه	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	للعنــف	القائــم	
النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015،	كانــت	أكــر	 عــىل	

أشــكال	العنف	البدين	اليت	ذكرتها	المشــاِركات	

يف	الدراســة	هــي	الصفــع	أو	الــريم	بمــا	قد	يؤذي	

)20%(	والدفع	بشــدة	أو	بعنف	أو	شــّد	الشعر	)%15(،	

ضت	النساء	لبعض	مظاهر	العنف	الحاد،	 كما	تعرَّ

ضن	للكم	 إذ	أفــاد	نحــو	13%	مــن	النســاء	أنهــّن	تعرَّ

بقبضــة	اليــد	أو	بــأي	شــيء	آخــر	يمكــن	أن	يــؤذي،	

الضــرب	 أو	 الســحب	 أو	 للــركل	 	%9 نحــو	 ض	 وتعــرَّ

بقسوة.
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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.

	



233الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

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	االثي	عشر	شهًرا	
السابقة	عىل	المسح	

عنف	نفيس	

35,417,7أي	شكل	من	أشكال	العنف	النفي

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	لإهانة	أو	التقليل	من	شأنها	بسبب	إعاقتها

1,10,8التحكم	يف	األجهزة	/	األدوات	المساعدة	الخاصة	بها	ضد	إرادتها

تجاهلهــا،	عــىل	ســبيل	المثال	عدم	إعطائهــا	االهتمام	الــكايف،	وتجاهل	تلبية	
احتياجاتها

5,23,6

1,40,9منعها	من	الطعام	أو	األدوية	أو	األجهزة	/	األدوات	المساعدة

تعريضهــا	للتميــز	الســلي	أو	التميــز	يف	المعاملــة	بينهــا	وبيــن	أفــراد	األســرة	
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	نفي	وعنف	بدين	وعنف	قائم	عىل	اإلعاقة

38,618,6عنف	بدين	أو	عنف	قائم	عىل	اإلعاقة	

أي	شــكل	مــن	أشــكال	العنف	النفــي	أو	العنف	البــدين	أو	العنف	القائم	عىل	
اإلعاقة

45,623,7

5616إجمايل	عدد	النساء	

9-1-2	مرتكبو	العنف	النفيس	والبدين
										والعنف	القائم	عىل	اإلعاقة	

مــن	 المــرأة	 لهــا	 ض	 تتعــرَّ الــيت	 المخاطــر	 لفهــم	
العنف	ومدى	تأثرها	به،	ال	بّد	من	التحديد	الدقيق	
لمرتكــب	العنــف	ومــا	إذا	كانــت	لــه	صلــة	قرابــة	أو	
ومــن	 	،)2014 المتحــدة،	 )األمــم	 بالضحيــة	 معرفــة	
هــذا	المنظور،	جمع	مســح	العنف	ضد	المرأة	ذات	
اإلعاقة	لعام	2020	معلومات	عن	مرتكي	مختلف	

أنواع	العنف	ضد	المرأة.

ضهن	ألي	 وُطلــب	مــن	النســاء	الــاليئ	أفــدن	بتعرُّ
واقعــة	عنــف	مــن	أفــراد	العائلــة	أو	أشــخاص	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
مرتكبــو	العنف	النفــي	والبدين	والعنف	القائم	
ضــت	له	المرأة،	وال	ســّيما	 عــىل	اإلعاقــة	الذي	تعرَّ
العنف	البدين،	وغالًبا	ما	ُأشري	إىل	األب	كمرتكب	
لهــذه	األنــواع	مــن	العنــف،	إما	خــالل	حيــاة	المرأة	
منذ	بلوغها	15	سنة	وإما	خالل	االثي	عشر	شهًرا	
السابقة	عىل	إجراء	المسح،	فعىل	سبيل	المثال،	
ضن	لإيذاء	 ذكر	نحو	43%	من	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
البــدين	يف	أي	وقــت	مــن	حياتهــن	منــذ	بلوغهــن	
العنــف،	 أن	والدهــّن	كان	مرتكــب	هــذا	 15	ســنة،	
كمــا	ارتكــب	األب	أيًضــا	واقعة	عنف	بــدين	واحدة	

عــىل	األقــل	لنحــو	4	مــن	كل	10	من	النســاء	الاليت	
ضن	لهذا	العنف	)38%(،	يف	اآلونة	األخرية.	 تعرَّ

اإلخــوة	الذكــور	ثــاين	أكــر	مرتكي	العنــف،	فقد	
الــيت	 البــدين	 العنــف	 حــوادث	 مرتكــي	 كانــوا	
حدثت	مؤخًرا	لنحو	4	من	كل	10	من	النساء	الاليت	
ضــن	للعنــف	البــدين	)41%(،	ولثالثــة	من	كل	10	 تعَرّ
مــن	النســاء	ضحايــا	العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	
عــىل	 واحــدة	 واقعــة	 األم	 ارتكبــت	 وقــد	 	،)%30(
األقــل	مــن	العنــف	البــدين	لنحــو	21%	مــن	النســاء	
فــات،	إمــا	خــالل	حياتهــن	منــذ	بلوغهــن	15	 الُمعنَّ
ســنة	وإما	من	خالل	االثي	عشــر	شــهًرا	السابقة،	
فات	إىل	 وأشــارت	نســبة	كبــرية	مــن	النســاء	الُمعنَّ
أن	أمهاتهــن	ارتكبــن	العنــف	النفــي	والعنــف	
ضــت	أيًضــا	نســبة	 القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	كمــا	تعرَّ
مــن	النســاء	لعنــف	نفــي	أو	بــدين	أو	عنــف	قائم	
عــىل	اإلعاقــة	مــن	قريبــات	أخريــات	)مثــل	الجدات،	

العمات/الخاالت،	بنات	العمومة(.

ضت	نســبة	كبرية	من	 ومــن	غري	أفــراد	العائلة،	تعرَّ
النســاء	لعنــف	نفي	أو	بــدين	أو	عنف	قائم	عىل	
اإلعاقة	من	غرباء	يف	البيئة	المحيطة	بهن،	ومن	
المحتمــل	أن	يكون	الغرباء	مــن	الذكور	أكر	عنًفا	
من	اإلناث	الغريبات،	فعىل	سبيل	المثال،	24%	من	
ضن	خالل	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	 النساء	تعرَّ
العنــف	 أشــكال	 مــن	 شــكل	 ألي	 المســح	 عــىل	
القائــم	عــىل	اإلعاقة	مــن	رجل	غريــب،	مقابل	نحو	

ضن	لهذا	العنف	من	امرأة	غريبة. 16%	تعرَّ
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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	النفي

أي	شكل	من	أشكال	
العنف	البدين

أي	شكل	من	أشكال	
العنف	القائم	عىل	اإلعاقة

منذ	
بلوغهن	
15	سنة	

يف	االثي	
عشر	شهًرا	

السابقة	عىل	
إجراء	المسح	

منذ	
بلوغهن	
سن	15	
سنة	

يف	االثي	
عشر	شهًرا	

السابقة	عىل	
إجراء	المسح	

منذ	
بلوغهن	
15	سنة	

يف	االثي	
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

ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 النســاء	 عــدد	
أو	 العائلــة	 أفــراد	 مــن	 للعنــف	

أشخاص	يف	البيئة	المحيطة
198799414103991571909

ضن للعنف من أكر 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	النفي	أو	البدين	 ح	شــكل	9-5	أّن	نحو	12%	من	النســاء	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،	 	قد	تعَرّ البيئة	المحيطة	منذ	بلوغهن	15	سنة،	حسب	ما	إذا	كنَّ

مصر	2020.

	

1 عنف نفيس أو بدين أو عنف قائم عىل اإلعاقة.
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الزوجــي،	 العنــف	 عــن	 الناجمــة	 ومثــل	اإلصابــات	
يشــري	شــكل	9-6	إىل	أن	الخــدوش	أو	الكشــط	أو	
الكدمــات،	والَقْطــع	أو	الثقــب	أو	العض	كان	أكر	
اإلصابات	اليت	ذكرتها	النساء	الاليت	حدثت	لهن	
إصابات،	فقد	أشــار	ثلثا	النســاء	الاليت	حدثت	لهن	
إصابات	)66%(	إىل	إصابتهن	بخدوش	أو	كشط	أو	
كدمــات،	كمــا	ذكــر	نحــو	6	من	كل	10	مــن	الضحايا	
ض	نحو	 )59%(	حــدوث	قطــع	أو	ثقب	أو	عض،	وتعرَّ
3	مــن	كل	10	نســاء	لهــذه	اإلصابــات	مؤخــًرا	)يف	
االثي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	إجراء	المسح(،	

وقــد	تعّرضــت	نســب	كبــرية	مــن	النســاء	إلصابــات	
أكــر	حــدًة	خــالل	حياتهــن	منــذ	بلوغهن	15	ســنة،	
ض	نحو	26%	من	ضحايا	 فعىل	ســبيل	المثال،	تعــرَّ
اإلصابــات	لشــروخ	أو	كســور	يف	العظــام	خــالل	
ض	10%	لهذه	 حياتهن	منذ	بلوغهن	15	ســنة،	وتعرَّ
اإلصابات	خالل	االثي	عشــر	شهًرا	السابقة	عىل	
ض	نحو	ُخمس	النساء	الاليت	 إجراء	المســح،	وتعرَّ
حدثت	لهن	إصابات	لزنيف	حاد،	و15%(	لإجهاض،	
طفــل	 لــوالدة	 ضــن	 تعرَّ 	)%15( مماثلــة	 ونســبة	

. 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

مختلــف	 انتشــار	 مــدى	 القســم	 هــذا	 يســتعرض	
لــه	 ضــت	 تعرَّ الــيت	 الجنــي	 العنــف	 أشــكال	
النســاء	منذ	ســن	الخامسة	عشرة	ومؤخًرا	عىل	يد	
أفــراد	العائلــة	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة،	
ومرتكــي	كل	شــكل	مــن	أشــكال	هــذا	العنــف،	
ضت	 كما	يتناول	أيًضا	عمر	المرأة	عند	أول	مرة	تعرَّ
آليــات	 يســتعرض	 ثــم	 الجنــي،	 للعنــف	 فيهــا	
التكّيــف	مع	العنف	الجني	واالســتجابة	له	من	

المرأة	والمجتمع	المحيط.	

9-2-1	انتشار	العنف	الجنيس

ض	نحو	8%	من	 كمــا	ُيالحــظ	من	جــدول	9-3،	تعــرَّ
النســاء	للتحــرش	الجنــي	)عــىل	ســبيل	المثــال،	
إيحــاءات	 المــرأة،	 إرادة	 عــرض	صــور	جنســية	ضــد	
جنســية	غري	مرغوب	فيها،	إرســال	رســائل	جنسية	
االجتماعــي،	 التواصــل	 وســائل	 عــرب	 شــخصية	
منــذ	 جنــي(	 محتــوى	 ذات	 هاتفيــة	 مكالمــات	
بلوغهــن	15	ســنة	مــن	أفــراد	عائلتهن	أو	أشــخاص	
ض	 يف	البيئــة	المحيطة	بهّن	خــالف	الزوج،	وتعرَّ
العــام	 خــالل	 الجنــي	 التحــرش	 لهــذا	 	%4 نحــو	

الماضي.

ض	مــا	يقرب	مــن	3%	من	النســاء	يف	أي	 وقــد	تعــرَّ
وقت	مضى	إىل	فعل	واحد	عىل	األقل	من	أفعال	
هتــك	العــرض،	أي	إّن	الجــاين	حــاول	إجبــار	المــرأة	
عــىل	ممارســة	الجنــس	معــه	أو	لمســها	جنســًيا،	
ضن	لهذا	الشكل	من	أشكال	العنف	 ونحو	1%	تعرَّ
عشــرة	 خمــس	 ضــت	 وتعرَّ األخــرية،	 اآلونــة	 يف	
امــرأة	لالغتصــاب	يف	أي	وقــت	مضــي،	وُاغتصبت	
6	حــاالت	منهــن	خــالل	فــرتة	االثــي	عشــر	شــهًرا	
ض	 تعــرُّ تحليــل	 ويعتمــد	 لمقابلتهــن،	 الســابقة	
النســاء	لالغتصاب	عىل	األرقــام	المطلقة	وليس	
إحصائًيــا	 يمكــن	 ال	 ألنــه	 المئويــة،	 النســب	 عــىل	
الحصــول	عــىل	تقديرات	موثــوق	بها	اســتناًدا	إىل	
هذه	األرقام	الصغرية،	إال	أنه	من	األهمية	بمكان	
ض	المــرأة	ذات	اإلعاقة	 تســليط	الضــوء	عــىل	تعــرُّ

لالغتصاب.

ض	ما	يقــرب	من	10%	من	النســاء	 بشــكل	عــام،	تعــرَّ
ألي	شكل	من	أشكال	العنف	الجني	)التحرش	
الجنــي	أو	هتــك	العــرض	أو	االغتصــاب(	ارتكبــه	
أفــراد	عائلتهــن	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطة	
غــري	الــزوج	خــالل	حياتهــن	منــذ	بلوغهن	15	ســنة،	
مؤخــًرا	 األقــل	 عــىل	 واحــدة	 واقعــة	 حــدوث	 مــع	

لـنسبة	4%	من	النساء.
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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	االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	منذ	بلوغهن	15	سنة	أشكال	العنف	الجني
إجراء	المسح	

7,83,5التحرش	الجني1	

3,10,8هتك	العرض2

6	حاالت15	حالةاالغتصاب3

9,54,0أي	شكل	من	أشكال	العنف	الجني

5616إجمايل	عدد	النساء	

1ايشــمل عــىل ســبيل المثــال، عــرض صــور جنســية ضــد إرادة المــرأة، إيحاءات جنســية غــر مرغوب فيها، إرســال 
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

عــىل	عكــس	العنــف	النفــي	والبــدين	والعنــف	
القائــم	عــىل	اإلعاقــة،	فــإّن	العنــف	الجنــي	ضــد	
المــرأة	اقرتفــه	يف	الغالــب	أفــراد	مــن	خــارج	إطــار	
هــو	 غريــب	 فــكان	شــخص	 	)4-9 )جــدول	 العائلــة	
مرتكــب	الغالبيــة	العظمــى	من	حــوادث	التحرش	
ضــت	لها	النســاء	 الجنــي	واالغتصــاب	الــيت	تعرَّ
منــذ	بلوغهن	الخامســة	عشــرة،	إذ	كان	الشــخص	
الغريــب	هــو	مرتكــب	حــوادث	التحــرش	الجنــي	
لنحــو	91%	مــن	النســاء	واغتصــاب	8	نســاء،	وأفــاد	
ضــن	يف	أي	 نحــو	ثالثــة	أربــاع	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
وقــت	مضــى	لهتك	العــرض	)73%(	بــأّن	صديًقا	أو	

أحــد	المعــارف	كان	الجــاين	لواقعــة	واحــدة	عــىل	
ضن	لهــا،	وذكر	نحو	ُخمس	 األقــل	مــن	الاليت	تعرَّ
النساء	)19%(	أنه	خطيبهن	و9%	ذكرن	شخًصا	يف	
مــكان	العمــل،	لكــن	مــن	المذهــل	والمثــري	للقلق	
أن	ُيفصــح	بعــض	النســاء	ضحايــا	العنف	الجني	
ضهن	لهذا	العنف	من	"المحارم"،	أي	من	 عــن	تعرُّ
أشــخاص	ال	يجــوز	لهــم	الــزواج	بهّن،	فكمــا	يتبّين	
من	البيانات	الواردة	يف	جدول	9-4،	ُاغتصبت	امرأة	
مــن	والدهــا،	وُاغتصبــت	امرأتــان	مــن	أشــقائهما،	
وكان	األب	مرتكــب	هتــك	عــرض	يف	نحــو	2%	مــن	
األم	 زوج	 وكان	 	،%1 نحــو	 يف	 واإلخــوة	 النســاء	

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	الجني1مرتكب	العنف	الجني

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

ضــن	لعنــف	جنــي	مــن	أفــراد	 عــدد	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
43617615العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة	المحيطة

ملحوظة: مجموع النسب يتجاوز 100.0% والعدد اإلجمايل للنساء المغَتصبات يتجاوز 15 حالة، ألن بعض النساء 
ذكرن أكر من جاٍن.

1ايشــمل عــىل ســبيل المثــال، عــرض صــور جنســية ضــد إرادة المــرأة، إيحاءات جنســية غــر مرغوب فيها، إرســال 
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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ضها	ألول 9-2-3	عمر	المرأة	عند	تعرُّ
												واقعة	عنف	جنيس

الشــابات	أكر	عرضة	للعنف	الجني	من	النســاء	
األكــرب	عمــًرا،	فكمــا	يتضح	مــن	جــدول	9-5،	أعىل	
ضــن	لعنف	جني	 نســبة	مــن	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
ضن	ألول	مرة	 ارتكبــه	أفراد	غري	أزواجهن،	قــد	تعرَّ
لهــذا	العنــف	عندمــا	كانــت	أعمارهــن	تــرتاوح	بيــن	
15	و17	عاًمــا،	إذ	أدىل	أكــر	قليــاًل	مــن	ربــع	النســاء	
ضــن	للتحــرش	الجنــي	)26%(،	ونحــو	 الــاليئ	تعرَّ

ضن	لهتك	 4	مــن	كل	10من	النســاء	من	الــاليت	تعَرّ
العرض	)38%(	و6	حاالت	من	النســاء	الُمغتَصبات	
ض	لمثــل	هــذه	الحــوادث	وقــع	عندمــا	 أن	أول	تعــرُّ
كانــت	أعمارهــن	بيــن	15-17	ســنة.	وكان	التعــرض	
يف	 الجنــي	 االعتــداء	 مــن	 مختلفــة	 ألشــكال	
األعمــار	األكــرب	أقل	بكثري،	ونحــو	14%	من	كل	من	
ضحايا	التحرش	الجني	وهتك	العرض	وحالتين	
أعمارهــّن	 يتذّكــرن	 لــم	 الُمغتَصبــات	 النســاء	 مــن	

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	الجنيعمر	المرأة	عند	أول	واقعة	للعنف	الجني	

االغتصاب3هتك	العرض2التحرش	الجني1

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

ضــن	لعنف	جنيس	من	 عدد	النســاء	الاليئ	تعرَّ
43617615أفراد	العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة	المحيطة

1ايشــمل عــىل ســبيل المثــال، عــرض صــور جنســية ضــد إرادة المــرأة، إيحاءات جنســية غــر مرغوب فيها، إرســال 
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

الــاليئ	 النســاء	 معظــم	 أن	 	6-9 جــدول	 ــح	 يوضِّ
لــم	يفعلــن	شــيًئا	 ضــن	للعنــف	الجنــي	إمــا	 تعرَّ
حيــال	األمــر	وإما	أبلغــن	عائالتهّن	فقــط.	ويمكن	
أّن	ُيعــَزى	هذا	إىل	عديد	من	العوامل	مثل	الخزي/
العــار،	الخــوف	مــن	العواقــب	)عىل	ســبيل	المثال،	
الخــوف	من	عدم	التصديــق،	والخوف	من	رد	فعل	
اآلخريــن	تجــاه	الضحية	ومعاملتهــا،	والخوف	من	
انتقــام	الجــاين	والخــوف	مــن	تكويــن	رأى	خاطئ	
ونقــص	 للضحيــة(،	 األخالقيــة	 الســلوكيات	 عــن	
ض	 تتعــرَّ الــيت	 المــرأة	 حقــوق	 عــن	 المعلومــات	
للعنف	والخدمات	المتاحة	اليت	يمكن	أن	تحصل	
عليهــا،	وغالًبــا	هذه	العوامل	كثــرًيا	ما	تكون	أكر	

تفاقًما	بالنسبة	للنساء	ذوات	اإلعاقة.

ضن	للتحرش	 أكر	من	ُخمي	النســاء	الاليئ	تعرَّ
الجنــي	)نحــو	44%(	ونحــو	6	مــن	كل	10	ضحايــا	
هتك	العرض	)58%(،	و8	حاالت	من	خمس	عشــرة	
ضهن	لهذه	 امــرأة	ُمغَتصبــة	لم	يكشــفن	عــن	تعرُّ
األفعال	ألي	شخص،	وأخرب	ما	يقرب	من	42%	من	
ضن	للتحــرش	الجني،	و%36	 النســاء	الاليت	تعرَّ
ضن	لهتك	العرض،	و6	نســاء	مغَتصبات	 ممــن	تعرَّ

ضن	لها.	 عائالتهن	عن	حوادث	العنف	اليت	تعرَّ

إن	ردة	فعــل	المحيــط	االجتماعي	للنســاء	ضحايا	
العنــف	الجنــي	كاألهــل	واألقــارب	واألصدقــاء	
والمعــارف	والجــريان	مهمــة	جــًدا	ولهــا	تأثــري	يف	
مــدى	إمكانيــة	تجــاوب	الضحايــا	مــع	واقــع	الحدث	
وتقّبلــه	ومعالجتــه	والتكّيــف	معــه،	وتشــري	نتائج	
أّن	 إىل	 	9-6 جــدول	 يســتعرضها	 الــيت	 الدراســة	
ضــن	للتحرش	الجني	 غالبية	النســاء	الاليئ	تعرَّ
وضحايــا	هتــك	العــرض	الــاليت	أخــرَبن	أســرهّن	أو	

األفعــال	 لهــذه	 ضهــن	 تعرُّ عــن	 آخريــن	 اشــخاًصا	
تلّقين	مســاندة	مــن	هؤالء	األشــخاص،	فقد	ذكر	
ضن	 ذلك	نحو	ثالثة	أرباع	)74%(	النساء	الاليئ	تعرَّ
للتحــرش	الجني	و6	مــن	كل	10	من	ضحايا	هتك	
العرض	)59%(	من	الاليت	أخرَبن	أســرهن	أو	آخرين	
ذكــرت	 ولكــن	 األفعــال،	 لهــذه	 ضهــن	 تعرُّ عــن	
الُمغَتصبــات	 الســبع	 النســاء	 مــن	 فقــط	 حالتــان	
الــاليئ	أخرَبن	عن	حوادث	اغتصابهن	أنهّن	تلقين	
دعًما	من	األشخاص	الذين	أبلغوهم	بذلك،	عالوة	
عــىل	ذلــك،	بعض	النســاء	ُألِقي	اللــوم	عليهن	من	
ضهــن	 األشــخاص	الذيــن	أفصحــن	لهــم	عــن	تعرُّ
لالعتــداء	الجنــي	أو	ُطلــب	منهــن	عــدم	البــوح	
بذلك	ألي	شــخص،	فنحو	2	من	كل	10	من	النســاء	
ضــن	لهتك	العرض	وأبلغن	أســرهن	أو	 الــاليت	تعرَّ
أشــخاًصا	آخريــن	إمــا	ُألِقــي	اللــوم	عليهــن	)19%(	أو	
ُطلــب	منهن	عدم	إخبار	أي	شــخص	)17%(،	وُألِقي	
اللوم	عىل	حالتين	من	النساء	الُمغتَصبات	بسبب	
ضهــن	لالغتصاب،	وُطلب	مــن	إحدى	الحاالت	 تعرُّ
أال	تخرب	أحًدا،	وهذا	االفتقار	إىل	التعاطف	وإلقاء	
اللــوم	عــىل	الضحية	مــن	اآلخرين	ُيكــّرس	لتحّمل	
المــرأة	العنــف	الجنــي	وإحجامهــا	عــن	اإلبــالغ	

	يصبح	منع	وقوعه	أمًرا	صعًبا. عنه،	ومن	ثمَّ

إن	التدخالت	اليت	تدعم	ضحايا	االعتداء	الجني	
القبــض	 احتمــال	 زيــادة	 إىل	 الراميــة	 والتدابــري	
عــىل	الجنــاة	ومعاقبتهــم	أمــر	حتمــي	لمناهضــة	
العنف	الجني،	إال	إّن	نحو	5%	فقط	من	النســاء	
ضن	لهتك	عرض	وحالتين	من	النســاء	 الــاليت	تعَرّ
الُمغتصبــات	أبلغن	الشــرطة،	وعــىل	الرغم	من	أن	
مقديم	الخدمة	الصحية	لهم	دور	كبري	يف	دعم	
ضحايا	االعتداء	الجني	-طبًيا	ونفسًيا	ويف	جمع	
القضائيــة،	 المالحقــات	 عــىل	 للمســاعدة	 األدلــة	
فــإن	حالتيــن	فقــط	مــن	النســاء	الُمغَتصبــات	و%4	
مــن	ضحايــا	هتــك	العــرض	أخــربن	مقــدم	الخدمــة	

ضهن	لهذه	األفعال. الصحية	عن	تعرُّ
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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	جني1

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

أفــراد	 ضــن	لعنــف	جنــي	مــن	 الــاليئ	تعرَّ النســاء	 عــدد	
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

أفــراد	 ضــن	لعنــف	جنــي	مــن	 الــاليئ	تعرَّ النســاء	 عــدد	
العائلة	أو	أشــخاص	يف	البيئة	المحيطة	وأبلغن	شــخًصا	

ما	بذلك
243757

إبالغ	الشرطة

نســبة	النســاء	الــاليت	أبلغن	الشــرطة	عن	آخــر	واقعة	من	
ضن	له حالتان4,5-العنف	الجني	اليت	تعرَّ

إبالغ	مقدم	الخدمة	الصحية	)طبيب	أو	ممرضة(	

نســبة	النســاء	الــاليت	أبلغــن	مقــدم	الخدمــة	الصحية	عن	
ضهن	للعنف	الجني	 حالتان4,0-تعرُّ

ضــن	لعنــف	جنــيس	مــن	أفــراد	 عــدد	النســاء	الــاليئ	تعَرّ
117615-العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة	المحيطة

-	لم	يطرح	السؤاالن	المتعلقان	بإبالغ	الشرطة	ومقدم	الخدمة	الصحية	عن	التحرش	الجني.
-	1يشــمل	عــىل	ســبيل	المثــال،	عــرض	صــور	جنســية	ضــد	إرادة	المــرأة،	إيحــاءات	جنســية	غري	مرغــوب	فيها،	
إرسال	رسائل	جنسية	شخصية	عرب	وسائل	التواصل	االجتماعي،	مكالمات	هاتفية	ذات	محتوى	جني.

-	.	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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ض	النساء	للعنف	من	أفراد 9-3	تعرُّ
								العائلة	أو	أشخاص	يف	البيئة

							المحيطة	تبًعا	لخصائصهن	الخلفية	

المــرأة	 ض	 تعــرُّ انتشــار	 مــدى	 جــدول	7-9	 يعــرض	
ألنــواع	مختلفــة	مــن	العنــف	مــن	أفــراد	العائلــة	أو	
أشخاص	يف	البيئة	المحيطة	منذ	بلوغهن	15	سنة	
فصاعًدا،	وخالل	االثي	عشــر	شهًرا	السابقة	عىل	

إجراء	المسح،	تبًعا	لبعض	الخصائص	الخلفية.	

وكما	تشــري	بيانات	ذات	الجدول،	فإن	نحو	48%	من	
ضــن	لفعــل	واحــد	عــىل	األقــل	من	 النســاء	قــد	تعرَّ
العنــف	النفــي	أو	البــدين	أو	العنــف	القائــم	عىل	
اإلعاقــة	أو	العنــف	الجنــي	منذ	بلوغهــن	15	عاًما	
عــىل	أيــدي	أفــراد	يف	محيطهــن	القريــب،	بخالف	
األزواج،	وقــد	حــدث	فعل	واحد	عىل	األقل	من	هذا	
ض	نحو	 العنف	مؤخًرا	لـنحو	25%	من	النساء،	وتعرَّ
7%	مــن	النســاء	يف	أي	وقــت	مضــى	إىل	األنــواع	
ضن	 األربعــة	مــن	العنف،	وأكــر	مــن	2%	)2,4%(	تعرَّ
لكل	هذه	األنواع	من	العنف	خالل	العام	الماضي.

ض	 تعــرُّ احتمــال	 أّن	 أيًضــا	 	7-9 جــدول	 ويوّضــح	
النســاء	الاليت	تقّل	أعمارهن	عن	30	ســنة	للعنف	

يف	 أشــخاص	 أو	 عائلتهــن	 أفــراد	 يمارســه	 الــذي	
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	 األقــل	احتمااًل	للتعــرُّ
ســبيل	المثال،	يف	حين	أن	ما	بين	34%	و38%	من	
ضن	ألي	شــكل	من	 النســاء	دون	ســن	30	عاًما	تعرَّ
أشكال	العنف	النفي	أو	البدين	أو	العنف	القائم	
عــىل	اإلعاقــة	أو	العنف	الجنــي	يف	محيطهن	
القريــب،	بخالف	الزوج،	خالل	العام	الماضي،	فإن	
ما	يقرب	من	10%	من	النســاء	الاليئ	تبلغ	أعمارهن	
ضــن	لهــذا	العنــف	خالل	نفس	 60	عاًمــا	فأكــر	تعرَّ
الفرتة	)شكل	9-7(،	وتتوافق	هذه	النتيجة	مع	تلك	
ل	 قــة	بالعنف	الزوجــي	والنتيجة	اليت	توصَّ المتعلِّ
إليهــا	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	القائم	
ض	 عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015،	بشــأن	تعرُّ
النســاء	للعنــف	البــدين	أو	الجنــي	الــذي	يرتكبه	
أفــراد	غري	األزواج،	وقد	ُيشــري	ذلــك	إىل	أن	األجيال	
الجنــاة	 أيــدي	 للعنــف	عــىل	 ُعرضــة	 أكــر	 الشــابة	
المختلفيــن	مــن	األجيــال	األكــرب	ســًنا	باإلضافــة	
إىل	ذلــك/	أو	أن	األجيــال	الشــابة	أكــر	اســتعداًدا	

ضهن	للعنف. لإفصاح	عن	تعرُّ



245الفصل التاسع: 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	9-7:	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	محيطهــّن	القريــب	باســتثناء	األزواج،	أعــىل	
بيــن	الــاليئ	لــم	يســبق	لهــن	الــزواج	والمطلقات/
المنفصــالت	عنه	بين	المزتوجــات	حالًيا	واألرامل،	
ًضا	 ولكــن	عىل	الجانب	األخر	أظهرت	األرامل	تعرُّ

للعنف	أقل

للحالــة	 األخــرى	 الفئــات	 يف	 النســاء	 مــن	
الــاليت	 االجتماعيــة،	فقــد	كانــت	نســبة	األرامــل	
ضهن	لفعل	واحــد	عىل	األقل	من	 أبلغــن	عــن	تعرُّ
أفعال	العنف	النفي	أو	البدين	أو	العنف	القائم	
عــىل	اإلعاقــة	أو	العنــف	الجنــي	خــالل	االثــي	
عشــر	شــهًرا	الماضيــة،	أقل	بنحــو	24	نقطة	مئوية	
مــن	النســبة	بيــن	النســاء	الــاليت	لــم	يســبق	لهــن	
الــزواج،	وأقــل	بنحــو	16	نقطــة	مئويــة	مــن	النســبة	
بيــن	المطلقــات	أو	المنفصــالت	)10%	مقابــل	%34	
عــىل	 النمــط	 هــذا	 وُيعــَزى	 التــوايل(،	 عــىل	 و%26	
األرجح	إىل	الرتكيب	العمري	للنساء	يف	مختلف	

نة	الدراسة،	فكما	 فئات	الحالة	االجتماعية	يف	عيِّ
ترتكــز	 	،2 ملحــق	 يف	 	5 جــدول	 يف	 ــح	 موضَّ هــو	
النساء	الاليئ	لم	يسبق	لهن	الزواج	والمطلقات/
المنفصالت	يف	أعمار	أصغر	من	النساء	األخريات	
ضهن	 نة	المســح،	وهو	ما	يرتبط	بزيادة	تعرُّ يف	عيِّ
للعنف	المرَتَكب	من	أفراد	يف	محيطهّن	القريب	
بخــالف	الــزوج،	مقارنًة	بالنســاء	المزتّوجــات	حالًيا	
واألرامــل،	يف	حيــن	أن	العكــس	صحيح	بالنســبة	

لألرامل.

وبالنظــر	إىل	االختالفــات	وفًقــا	لمــكان	اإلقامــة،	
العنــف	 أشــكال	 مــن	 شــكل	 ألي	 ض	 التعــرُّ كان	
النفــي	أو	البــدين	أو	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	أكــر	
شــيوًعا	بيــن	النســاء	يف	الوجــه	القبــيل	منــه	يف	
المحافظــات	الحضريــة	أو	الوجــه	البحــري،	ولكــن	
ض	للعنــف	 يختلــف	الوضــع	يف	مــا	يتعلــق	بالتعــرُّ
المحافظــات	 يف	 النســاء	 كشــفت	 إذ	 الجنــي،	
يف	 النســاء	 مــن	 أعــىل	 معــدل	 عــن	 الحضريــة	
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المنطقتيــن	األخرييــن	)شــكل	9-8	وشــكل	9-9(،	
ويمكــن	أن	تعكــس	النســب	المنخفضــة	للنســاء	
ضهــن	للعنــف	الجني	 الــاليئ	أفصحــن	عــن	تعرُّ
الوضــع	 القبــيل	 والوجــه	 البحــري	 الوجــه	 يف	
بســبب	 أيًضــا	 ذلــك	 يكــون	 أن	 ويمكــن	 الفعــيل،	
محدوديــة	حركــة	النســاء	)إذ	إن	معظــم	العنــف	

الجنــي	ُيرتكــب	مــن	أفراد	مــن	خــارج	العائلة،	أي	

عــىل	األرجــح	خــارج	مــزنل	المــرأة(	باإلضافة	إىل/	

ضهــن	 أو	شــعورهن	بالحــرج	أن	ُيفَصحــن	عــن	تعرُّ

لمثــل	هــذا	العنف	يف	هاتيــن	المنطقتيــن	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.
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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.

	

عــىل	غــري	المتوقــع،	كانــت	النســاء	اأُلمّيــات	أقــل	
احتمــااًل	بكثــري	من	النســاء	يف	الفئــات	التعليمية	
مــن	 شــكل	 ألي	 ضهــن	 بتعرُّ ُيدليــن	 أن	 األخــرى	
أشــكال	العنــف	عىل	يد	أفراد	العائلة	أو	أشــخاص	
يف	البيئة	المحيطة،	بينما	كان	العكس	صحيًحا	
يف	معظم	الحاالت	بالنســبة	للنســاء	المتعلمات	
تعليًمــا	عالًيــا،	فعــىل	ســبيل	المثــال،	كانت	نســبة	
ضن	يف	أي	وقت	مضى	لفعل	 النســاء	الاليئ	تعَرّ
واحــد	عــىل	األقــل	من	العنــف	النفــي	أو	البدين	
أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة	أو	العنف	الجني	
النســاء	 بيــن	 مئويــة	 نقطــة	 	13 بنســبة	 أعــىل	
الحاصــالت	عــىل	تعليــم	جامعــي	عــىل	األقل	من	
التــوايل(.	وقــد	 اأُلمّيــات	)56%	مقابــل	43%	عــىل	
ُلوحــظ	نفس	االختالف	بين	الفئتين	التعليميتين	
ضهــن	لهــذا	العنــف	خــالل	االثــي	عشــر	 يف	تعرُّ
	%21 المســح	)34%	مقابــل	 عــىل	 الســابقة	 شــهًرا	
عــىل	التــوايل(.	وكانــت	نســبة	النســاء	الحاصــالت	
ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 فأكــر	 جامعيــة	 شــهادة	 عــىل	
ألنواع	العنف	األربعة	)النفي	والبدين	والعنف	

القائــم	عــىل	اإلعاقة	والعنف	الجنــي(	أكر	من	
أربعة	أضعاف	النســبة	بين	اأُلمّيات،	وعالوة	عىل	
ذلــك،	كانت	النســاء	المتعّلمات	تعليًمــا	عالًيا	أكر	
النساء	يف	عّينة	الدراسة	تعرًضا	للعنف	الجني	
الذي	يرتكبه	أفراد	غري	الزوج،	سواء	خالل	حياتهن	
منذ	بلوغهن	15	سنة	أو	مؤخًرا،	فقد	أفاد	أكر	من	
ُخمــس	النســاء	الحاصــالت	عىل	شــهادة	جامعية	
ضــن	للعنــف	الجنــي	عىل	يد	 أو	أكــر	بأنهــّن	تعرَّ
أفــراد	العائلــة	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة	
لهــذا	 ضــن	 تعرَّ بأنهــن	 النســاء	 ُعشــر	 وأفــاد	 	)%21(
العنــف	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	
إجــراء	المســح	)10%(،	ولكــن	يجــب	أن	ُيؤخــذ	بعيــن	
االعتبــار	أن	بعــض	النســاء	قــد	يكــّن	أكــر	تحفًظــا	
ضهــن	للعنف	 مــن	غريهــن	يف	اإلفصــاح	عــن	تعرُّ
قت	خالل	المقابلة	جميع	االعتبارات	 حــىت	إذا	ُطبِّ
األخالقية	والمتعلقة	بالســالمة	)الموضحة	يف	
الفصل	الثاين(،	وهذا	يعي	أن	بعض	النساء	ربما	

ضهن	للعنف. لم	ُيفِصحن	عن	تعُرّ
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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	النفي	أو	
البدين	أو	العنف	

القائم	عىل	اإلعاقة

أي	شكل	من	
أشكال	العنف	

الجني

عنف	نفي	أو	عنف	
بدين	أو	عنف	قائم	

عىل	اإلعاقة	أو	عنف	
جني

عنف	نفي	وعنف	
بدين	وعنف	قائم	

عىل	اإلعاقة	وعنف	
جني

عدد	
النساء

	

منذ	
بلوغهن	
15	سنة	

يف	
االثي	
عشر	
شهًرا	

السابقة	
عىل	

المسح

منذ	
بلوغهن	
15	سنة

يف	
االثي	
عشر	
شهًرا	

السابقة	
عىل	

المسح

منذ	
بلوغهن	
15	سنة

يف	
االثي	
عشر	
شهًرا	

السابقة	
عىل	

المسح

منذ	
بلوغهن	
15	سنة

يف	
االثي	
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



249الفصل التاسع: العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

العنف عىل يد أفراد العائلة أو أشخاص يف البيئة المحيطة

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. 

أفــراد	 يرتكبــه	 الــذي	 للعنــف	 النســاء	 ض	 تعــرُّ 	4-9
تبًعــا	 المحيطــة	 البيئــة	 أشــخاص	يف	 أو	 العائلــة	

لخصائص	إعاقة	المرأة

يشري	شكل	9-10	وشكل9-11	إىل	أن	النساء	الاليئ	
حدثــت	إعاقاتهــن	منــذ	الطفولــة	كن	أكــر	ُعرضة	
مــن	 الُمقــرَتف	 للعنــف	 النســاء	 مــن	 غريهــن	 مــن	
أي	فــرد	يف	محيطهــن	القريــب	باســتثناء	الــزوج،	

وكان	العكــس	صحيًحــا	بالنســبة	للنســاء	الــاليئ	
بــدأت	إعاقتهــن	بعد	مرحلة	الشــباب	)يف	ســن	35	
فأكــر(،	وذلــك	عــىل	األرجــح	بســبب	ترّكــز	هــؤالء	
النساء	يف	األعمار	األكرب	سًنا	)كما	هو	مبين	يف	
الفصــل	الثالــث(	الــيت	ترتبــط	بانخفــاض	مســتوى	
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.

	

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 فأكر.
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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 ســنة، و"منذ الشــباب" تعين أن اإلعاقة بدأت عندما كانت المرأة تبلغ من 
العمــر 19-34 ســنة، و"يف األعمــار الكبــرة" تعين أن اإلعاقــة حدثت عندما كانت المرأة تبلــغ من العمر 35 عاًما 

فأكر.

ضت	النساء	ذوات	اإلعاقة	السمعية	لمعدالت	 تعرَّ
أعــىل	مــن	مختلــف	أنــواع	العنــف	وتعّددها	ســواء	
خــالل	حياتهــن	أو	مؤخــًرا	مقارنــة	بالنســاء	ذوات	
	،)13-9 وشــكل	 	12-9 )شــكل	 األخــرى	 اإلعاقــات	

ويمكن	تفسري	ذلك	جزئًيا	بصغر	عمر	النساء	ذوات	
اإلعاقــة	الســمعية	)كمــا	هو	ُموضــح	يف	الفصل	
ض	 الثالــث(،	الــذي	يرتبــط	بارتفــاع	معــّدالت	التعــرُّ

العنف،	مقارنة	بغريهن	من	النساء.
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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.
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ــح	يف	شــكل	9-11	وشــكل	13-9،	 كمــا	هــو	ُموضَّ
نسبة	كبرية	من	النساء	الاليئ	بدأت	إعاقتهن	منذ	
بلوغهّن	35	سنة	أو	أكر	والنساء	ذوات	اإلعاقات	
ضــن	مؤخًرا	لحــوادث	عنف	ارتكبها	 المتعــددة	تعرَّ
أفــراد	غــري	أزواجهــن،	فنحو	14%	من	النســاء	الاليئ	
حدثــت	إعاقاتهــّن	يف	ســّن	35	أو	أكــر	و24%	مــن	
ضن	لفعل	 النســاء	ذوات	اإلعاقــات	المتعــّددة	تعرَّ
واحــد	عــىل	األقــل	مــن	أفعــال	العنــف	النفي	أو	
البدين	أو	الجني	أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة	
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
قة	 المسح،	هذه	النتيجة	مشابهة	للنتيجة	المتعلِّ
ض	للعنــف	الزوجــي،	وهــذا	يعي	أن	نســبة	 بالتعــرُّ
كبــرية	من	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	المتقّدمات	يف	
ضــن	 تعرَّ قــد	 المتعــددة	 اإلعاقــات	 وذوات	 العمــر	

مؤخًرا	لعنف	من	أزواجهن	وأفراد	آخرين.

النســاء	 نســب	 يف	 التفــاوت	 	8-9 جــدول	 ــح	 يوضِّ
للمســح	 الســابق	 العــام	 خــالل	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	
ألنواع	مختلفة	ومتعّددة	من	العنف	الذي	ارتكبه	
أفــراد	العائلــة	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة	
ح	الجــدول	نمًطا	 تبًعــا	لشــدة	إعاقــة	المــرأة،	ويوضِّ
نســب	 ضــت	 تعرَّ فقــد	 الزوجــي،	 للعنــف	 مماثــاًل	
كبــرية	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	الشــديدة	يف	
اآلونــة	األخــرية	لحــوادث	عنــف	ارتكبها	أفــراد	غري	
أزواجهــّن،	ممــا	يعكــس	مــرة	أخــرى	القســوة	يف	

ارتكاب	عنف	ضد	هؤالء	النساء	الضعيفات.

النســاء	الاليئ	يعانين	من	إعاقة	ســمعية	شــديدة	
أو	إعاقة	متوســطة	يف	التواصل	مع	اآلخرين	هّن	
ًضــا	مؤخــًرا	ألنــواع	مختلفــة	ومتعــددة	 األكــر	تعرُّ
من	العنف	الُمقرَتف	من	أفراد	العائلة	أو	أشخاص	
يف	البيئة	المحيطة،	فقد	واجه	35%	من	النســاء	
الــاليت	يعانيــن	مــن	إعاقة	ســمعية	شــديدة	و%36	
يف	 المتوســطة	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	
التواصــل	مع	اآلخريــن	فعاًل	واحًدا	عىل	األقل	من	
أفعــال	العنــف	النفــي	أو	البــدين	أو	الجنــي	أو	
العنــف	القائم	عــىل	اإلعاقة	خالل	العام	الســابق	
عــىل	إجراء	المســح.	وكانت	األرقــام	المقارنة	بين	
النســاء	الــاليئ	ال	يعانيــن	مــن	قيــود	وظيفيــة	)ال	
توجــد	لديهــّن	صعوبــة(	يف	الســمع	أو	التواصــل	
مــع	اآلخريــن	25	و24%	عىل	التوايل.	وعانت	نســبة	
كبــرية	مــن	النســاء	الــاليت	لديهــن	أنــواع	مختلفة	
مــن	اإلعاقــات	الشــديدة	مــن	حوادث	عنــف	وقعت	
غــري	 القريــب	 محيطهــّن	 يف	 أفــراد	 مــن	 مؤخــًرا	
مــن	 	10 كل	 مــن	 	3 نحــو	 ض	 تعــرَّ فقــد	 أزواجهــن،	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	الشــديدة	يف	التواصــل	مع	
اآلخريــن	وُخمــس	أو	أكر	بقليل	من	النســاء	ذوات	
اإلعاقة	الشديدة	يف	الرؤية	أو	الميش	أو	التسلق،	
أو	اســتخدام	اليديــن	واألصابــع	اللتقــاط	األشــياء	
أو	بالعنايــة	الشــخصية،	للعنــف	عــىل	أيــدي	أفــراد	
عائلتهــن	أو	أشــخاص	يف	البيئــة	المحيطــة	بهــّن	

خالل	العام	السابق	عىل	إجراء	المسح.
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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

أي	شكل	من	
أشكال	العنف	

النفي	أو	البدين	
أو	العنف	القائم	

عىل	اإلعاقة

أي	شكل	من	
أشكال	العنف	

الجني

عنف	نفي	أو	
عنف	بدين	أو	

عنف	قائم	عىل	
اإلعاقة	أو	عنف	

جني

عنف	نفي	
وعنف	بدين	

وعنف	قائم	عىل	
اإلعاقة	وعنف	

جني

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	 بالنســبة	لكل	نوع	من	أنواع	العنف	الذي	تعرَّ
أفــراد	غــري	زوجهــا	منــذ	ســن	 يــد	 المــرأة	عــىل	 لــه	
عــن	 فــة	 الُمعنَّ المــرأة	 ُســئلت	 عشــرة،	 الخامســة	
تلبيــة	 العنــف	يف	 هــذا	 عــىل	مرتكــب	 اعتمادهــا	
)مثــل	 اليوميــة	 للحيــاة	 األساســية	 احتياجاتهــا	
واســتخدام	 األدويــة،	 وتنــاول	 والشــرب،	 التغذيــة	
المــزنل(،	 خــارج	 واالنتقــال	 المســاعدة،	 األجهــزة	
وُسئلت	المرأة	اليت	أجابت	باعتمادها	عىل	الجاين	
عما	إذا	كانت	تعتقد	أن	هذا	االعتماد	كان	له	تأثري	

ضها	لإيذاء	. يف	تعُرّ

ح	جدول	9-9	أن	أكر	من	ُخمس	النســاء	)22- يوضِّ
ضــن	للعنــف	يف	أي	وقت	مضى	 23%(	الــاليئ	تعرَّ

لعنــف	نفي	أو	بدين	أو	عنف	قائم	عىل	اإلعاقة	
يعتمــدن	)كــن	يعتمدن(	عىل	مرتكــب	العنف	يف	
اليوميــة،	 للحيــاة	 األساســية	 احتياجاتهــّن	 تلبيــة	
ضن	للتحرش	 وأفاد	نحو	2%	من	النساء	الاليئ	تعرَّ
الجني	ونســبة	مماثلة	من	ضحايا	هتك	العرض	
باعتمادهــن	 الُمغَتصبــات	 النســاء	 مــن	 وحالتيــن	
أعــداد	 تكــون	 أن	 المتوقــع	 ومــن	 الجــاين.	 عــىل	
ضن	لالعتــداء	الجني	الاليت	 النســاء	الــاليت	تعرَّ
أفدن	باعتمادهن	عىل	الجاين	يف	أداء	األنشــطة	
الجنــي	 العنــف	 معظــم	 ألن	 قليلــة،	 اليوميــة	
ارتكبــه	أشــخاص	مــن	غري	أفــراد	العائلــة	)كما	هو	
مــن	 ليســوا	 أي	ممــن	 	،)4-9 الجــدول	 ُموضــح	يف	
مــن	 العظمــى	 الغالبيــة	 رعايــة	 عــىل	 القائميــن	
أداء	 المســاعدة	يف	 الــاليئ	يحتجــن	إىل	 النســاء	
األنشــطة	اليوميــة	)كمــا	هو	ُموضــح	يف	الفصل	
الخامــس(.	ولــن	يقــدم	مزيد	من	التحليــل	تقديرات	
موثوقــة،	اســتناًدا	إىل	هذه	األرقــام	القليلة،	لكن	
تبعــث	عــىل	 القليلــة	 أن	هــذه	األرقــام	 نظــًرا	إىل	

)2(					ال	ُيستخدم	مصطلح	"العنف"	عند	توجيه	األسئلة	المتعلقة	به	بسبب	اختالف	رؤية	األشخاص	المختلفة	بخصوص	تعريف	العنف.	
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القلــق،	فقــد	ُألِقــي	الضــوء	يف	جــدول	9-9	عــىل	
ضــن	لالعتــداء	الجني	 أعــداد	النســاء	الــاليت	تعرَّ
ويعتمــدن	)كــن	يعتمــدن(	عىل	الجــاين	ويعتقدن	
ضهــن	 أّن	اعتمادهــن	عليــه	كان	لــه	تأثــري	يف	تعُرّ
لهــذا	العنــف.	كما	ُيالحظ	من	الجــدول،	5	حاالت	
للتحــرش	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 الســبع	 النســاء	 مــن	
الجنــي	ويعتمــدن	)كــن	يعتمــدن(	عــىل	الجاين	
يف	أداء	األنشطة	اليومية	يعتقدن	أّن	اعتمادهن	
ضهــن	لهذا	العنــف،	وُأفِصَح	 عليــه	قــد	أثــر	يف	تعُرّ
ضن	لهتك	 عــن	نفــس	اليشء	من		ثالث	نســاء	تعرَّ
ضــت	لالغتصــاب	مــن	الــاليت	 عرضهــن	وامــرأة	تعرَّ

يعتمدن	)كن	يعتمدن(	عىل	الجاين.

الــاليئ	 النســاء	 مــن	 كبــرية	 نســبة	 ذكــرت	 وقــد	
ضــن	لعنــف	نفي	أو	بدين	أو	عنف	قائم	عىل	 تعرَّ
اإلعاقة	من	شخص	آخر	غري	الزوج	ويعتمدن	)كن	
ر	 يعتمدن(	عىل	الجناة،	أن	اعتمادهن	عليهم	قد	أثَّ
ضهــن	لإيذاء	منهم،	فنحو	الُخمَســين	أو	 يف	تعرُّ

أكر	بقليل	يعتقدن	ذلك.

الــيت	 األســباب	 تعكــس	 الزوجــي،	 العنــف	 مثــل	
ضن	للعنــف	النفي	 ذكرتهــا	النســاء	الــاليت	تعَرّ
أو	البــدين	أو	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	ويعتقــدن	أن	
ضهن	 اعتمادهــن	عــىل	الجاين	كان	له	أثر	يف	تعرُّ
لإيذاء،	التحديات	اليت	تواجهها	تلك	النســاء	يف	
مواجهــة	العنــف	أو	الهــروب	منــه،	فعــىل	ســبيل	
المثال،	ذكر	7	من	كل	10	من	النســاء	أّن	"االعتماد	
عــىل	الجــاين	جعله	يشــعر	أنهــا	ضعيفــة	ويمكن	
أن	يؤذيها		بســهولة"،	وذكر	نحو	59%	من	النســاء	
ضن	للعنف	القائم	عىل	اإلعاقة،	و%58	 الاليئ	تعرَّ
ضن	للعنف	النفي،	و%51	 من	النساء	الاليئ	تعرَّ
أن	 البــدين	 للعنــف	 ضــن	 تعَرّ الــاليئ	 النســاء	 مــن	
"االعتمــاد	عــىل	الجاين	جعله	يشــعر	أنهــا	بحاجة	
مــا	 كذلــك	 عنــه"،	 االســتغناء	 يمكنهــا	 وال	 إليــه	
َفــات	يعتقــدن	 يقــرب	مــن	5	مــن	كل	10	نســاء	ُمعنَّ
جعلهــّن	 العنــف	 مرتكــب	 عــىل	 اعتمادهــن	 أن	
يشــعرن	بالضعف	وأنهّن	ال	يســتطعن	الدفاع	عن	

أنفسهن.
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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
نفي

عنف	
بدين

عنف	قائم	
عىل	اإلعاقة

تحرش	
جني1

هتك	
عرض2

اغتصاب3

فة	عىل	مرتكب	العنف	يف	أداء	األنشطة	اليومية اعتماد	المرأة	الُمعنَّ

فــات	الــاليت	يعتمــدن	)كــن	 نســبة	النســاء	الُمعنَّ
حالتين21,623,123,41,61,7يعتمدن(	عىل	الجاين	يف	أداء	األنشطة	اليومية

أو	 العائلــة	 أفــراد	 مــن	 فــات	 الُمعنَّ النســاء	 عــدد	
19871410157143617615أشخاص	يف	البيئة	المحيطة

ضهن	للعنف فات	أن	اعتمادهن	عىل	الجاين	كان	له	تأثري	يف	تعرُّ اعتقاد	النساء	الُمعنَّ

فــات	الــاليت	يعتمــدن	)كــن	 نســبة	النســاء	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

)كــن	 يعتمــدن	 الــاليئ	 فــات	 الُمعنَّ النســاء	 عــدد	
تلبيــة	 يف	 العنــف	 مرتكــب	 عــىل	 يعتمــدن(	

االحتياجات	اليومية	األساسية
429326368732

ضهن	للعنف4	 فات	العتقادهن	بأن	االعتماد	عىل	الجاين	كان	له	تأثري	يف	تعرُّ األسباب	اليت	ذكرتها	النساء	الُمعنَّ

أنــي	 يشــعر	 جعلــه	 مســاعدته	 عــىل	 اعتمــادي	
***69,070,869,8ضعيفة	ويمكن	إيذايئ	بسهولة	

اعتمــادي	عــىل	مســاعدته	جعلــه	يشــعر	أنــي	ال	
***51,544,652,8أستطيع	أن	أرّد	اإلساءة.

أنــي	 يشــعر	 جعلــه	 مســاعدته	 عــىل	 اعتمــادي	
***57,950,859,1محتاجة	إليه	وال	أستطيع	االستغناء	عنه	

اعتمادي	عىل	مساعدته	جعلي	ضعيفة	تجاهه	
***45,646,244,7وال	أستطيع	الدفاع	عن	نفي	

وضــع	 يف	 وضعــي	 مســاعدته	 عــىل	 اعتمــادي	
/	مــكان	ال	أســتطيع	أن	أهــرب	أو	أبعــد	منــه	عــن	

إيذائه	يل
21,623,122,6***

اعتمادي	عىل	مســاعدته	جعلي	ال	أســتطيع	أن	
***15,817,715,7أستنجد	باآلخرين	أو	أطلب	منهم	الحماية	

***2,96,23,1ال	أعرف	

أن	 يعتقــدن	 الــاليئ	 فــات	 الُمعنَّ النســاء	 عــدد	
األنشــطة	 أداء	 يف	 الجــاين	 عــىل	 االعتمــاد	

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 أكر من سبب.
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9-5	الخالصة	

اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 عديــٌد	 ض	 تعــرَّ
المســتفيدات	من	برنامج	كرامة،	للعنف	النفي	
أو	البدين	أو	العنف	القائم	عىل	اإلعاقة	أو	العنف	
الجني	من	أفراد	العائلة	أو	أشــخاص	يف	البيئة	
المحيطــة	)عــدا	الزوج(	منذ	بلوغهن	15	ســنة،	وقد	
ضــت	نســب	كبــرية	مــن	هــؤالء	النســاء	لهــذا	 تعرَّ

العنف	يف	اآلونة	األخرية.

وعانــت	نســب	كبــرية	مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــات	
المتعــددة	والنســاء	ذوات	اإلعاقــات	الشــديدة	يف	
اآلونــة	األخــرية	من	العنــف	النفــي	أو	البدين	أو	
العنــف	القائــم	عــىل	اإلعاقــة	أو	العنــف	الجنــي	
مــن	جانــب	أي	فرد	باســتثناء	الزوج،	وهــذا	يعكس	
النســاء	 هــؤالء	 لهــا	 ض	 تتعــرَّ الــيت	 القســوة	

الضعيفات.

العنــف	 أو	 البــدين	 أو	 النفــي	 العنــف	 معظــم	
القائــم	عىل	اإلعاقة	يرتكبــه	أفراد	العائلة،	خاصة	
الجنــي	 العنــف	 معظــم	 أن	 حيــن	 يف	 األب،	
ض	 يرتكبــه	أفــراد	مــن	غري	أفــراد	العائلة،	لكــن	تعرَّ
بعــض	النســاء	للعنــف	الجنــي	مــن	"المحــارم"	

)عــىل	 بهــّن	 الــزواج	 لهــم	 يجــوز	 ال	 أشــخاص	 أي	
مــن	 لالغتصــاب	 امــرأة	 ضــت	 تعرَّ المثــال،	 ســبيل	
والدها	واغُتِصبت	امرأتان	من	أشقائهن(،	ويعتمد	
فــات	عــىل	الجــاين	يف	تلبية	 بعــض	النســاء	الُمعنَّ
احتياجاتهــن	األساســية	للحيــاة	اليومية،	ويعتقد	
بعضهــن	أن	اعتمادهّن	عــىل	الجاين	كان	له	تأثري	
ضهن	للعنف،	ألسباب	تعكس	التحديات	 يف	تعرُّ
الــيت	تواجههــا	تلك	النســاء	يف	مواجهــة	العنف	

أو	الهروب	منه.

ضن	للعنف	الجني	 كثري	من	النســاء	الاليئ	تعرَّ
االغتصــاب(	 العــرض،	 الجنــي،	هتــك	 )التحــرش	
ألي	 العنــف	 لهــذا	 ضهــن	 تعرُّ عــن	 يكشــفن	 لــم	
	فــإن	صمــت	الضحايــا	غالًبــا	مــا	 شــخص،	ومــن	ثــمَّ
ُيفِســح	المجال	لزيادة	العنف	الجني	وال	ســّيما	
بيــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة،	ويف	بعــض	الحاالت،	
ض	للعنف	الجني	 ُتلقــي	عائلة	المرأة	اليت	تتعرَّ
والمجتمــع	المحيــط	بهــا	اللــوَم	عليهــا	ويطلبــون	
ضهــا	 منهــا	عــدم	اإلفصــاح	ألي	شــخص	عــن	تعُرّ
لهذا	العنف،	وهذا	االفتقار	إىل	التعاطف	وإلقاء	
اللــوم	عــىل	الضحية	مــن	اآلخرين	يكــّرس	لتحّمل	
المــرأة	للعنــف	الجنــي	وإحجامهــا	عــن	اإلبــالغ	

	يصبح	منع	وقوعه	أمًرا	صعًبا. عنه،	ومن	ثمَّ
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أهــــــــم	النتائــــــــج
أصدرت	مصر	عام	2014	قانون	مكافحة	التحرش	الجني	كتعديل	للمادة	306	أ	من	
	القانون	عىل	أحكام	أشد	صرامٌة	إذا	كان	للجاين	 قانون	العقوبات	المصري	وينصُّ
سلطة	عىل	المجي	عليه،	أو	ارُتكبت	الجريمة	من	عدة	أشخاص،	أو	كان	أحدهم	
عىل	األقل	يحمل	ســالًحا،	فتكون	العقوبة	الحبس	لمدة	ترتاوح	بين	ســنتين	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	نحــو	8%	مــن	5616	امــرأة	ُأجريــت	معهــّن	 تعــرَّ  ●

التحــرش	 أشــكال	 مــن	 شــكل	 ألي	 المقابــالت	
يف	األماكــن	العامــة،	خــالل	االثي	عشــر	شــهًرا	

السابقة	عىل	إجراء	المسح.

حدثت	معظم	حاالت	العنف	ضد	المرأة	باألماكن	  ●

العامة	يف	الشــارع	)ذكر	ذلك	50%	من	الضحايا(،	
يليه	بفارق	كبري	يف	الميكروباص	)%29(.

ضهن	 رن	تعرُّ ذكر	نحو	4%	من	النساء	الاليت	تذكَّ  ●

الســابق	 العــام	 خــالل	 نــة	 ُمعيَّ عنــف	 لواقعــة	
للتحــرش	 ضــن	 تعرَّ أنهــّن	 المســح،	 إجــراء	 عــىل	
الجنــي،	بمــا	يف	ذلــك	إجبارهــن	عــىل	القيــام	
بأفعــال	جنســية،	أو	لمســهّن	بشــكل	غــري	الئــق	
دون	اســتئذان،	أو	التعرض	إليحاءات	جنســية	غري	
ضــت	نســبة	مماثلــة	للعنــف	 مرغــوب	فيهــا.	وتعرَّ

النفي	عىل	شكل	إهانة	أو	الحط	من	الشأن.	

كانــت	الشــابات،	ال	ســّيما	َمــن	تقــل	أعمارهن	عن	  ●

20	عاًما،	والنساء	من	المحافظات	الحضرية،	أكر	

ُعرضة	بشــكل	ملحوظ	للتعرض	ألي	شــكل	من	
أشــكال	العنف	يف	األماكن	العامة،	من	النســاء	
األكرب	سًنا،	والنساء	من	الوجه	البحري	أو	الوجه	

القبيل.

األماكــن	 يف	 للعنــف	 النســاء	 تعــرض	 احتمــال	  ●

العامــة	أعىل	بشــكل	ملحــوظ	بين	النســاء	ذوات	
اإلعاقة	البصرية،	مقارنة	بالنســاء	الاليئ	يعانين	

من	أنواع	أخرى	من	اإلعاقات.

اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 مــن	 	%9 نحــو	 ض	 تعــرَّ  ●

المتوسطة	)الاليت	لديهن	صعوبة	شديدة(	و%6	
مــن	النســاء	الــاليئ	يعانين	من	إعاقة	شــديدة	)ال	
يستطعن	عىل	اإلطالق(	يف	الرؤية،	ألي	شكل	
مــن	أشــكال	العنــف	يف	األماكــن	العامة،	خالل	

االثي	عشر	شهًرا	السابقة	عىل	إجراء	المسح.

يف	 للعنــف	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 النســاء	 معظــم	  ●

األماكــن	العامــة	كّن	ســلبيات	يف	مــا	يتعلق	برد	
فعلهــّن،	فثلثــا	الضحايــا	لــم	يفعلــن	شــيًئا	)%66(	

عند	تعّرضهن	لهذا	العنف.
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العنف االماكن العامة 

	يحــّد	العنــف	ضــد	النســاء	والفتيــات	يف	األماكن	
العامــة	مــن	حريــة	حركتهن،	فله	آثار	ســلبية	عىل	
اســتمرار	المــرأة	يف	التعليــم	والتوظــف	والفــرص	
األخــرى	الــيت	يمكــن	الحصول	عليهــا	يف	الحياة،	
وكذلــك	عــىل	صحــة	ورفاهيــة	المــرأة.	باإلضافــة	
يف	 المــرأة	 اندمــاج	 مــن	 يحــّد	 فهــو	 ذلــك	 إىل	
الحيــاة	االجتماعيــة	والحياة	العامة،	واالســتمتاع	
باألنشطة	الثقافية	والرتفيهية	)الجهاز	المركزي	
للتعبئــة	العامــة	واإلحصــاء	والمجلــس	القــويم	
للمــرأة،	2016(.	يمكــن	أن	تكون	اآلثار	المرتتبة	عىل	
أســوأ	 العامــة	 األماكــن	 يف	 المــرأة	 ضــد	 العنــف	

بالنسبة	للنساء	ذوات	اإلعاقة.

مــن	هــذا	المنطلــق،	أصــدرت	مصر	عــام	2014	قانون	
للمــادة	 كتعديــل	 الجنــي	 التحــرش	 مكافحــة	
م	هذا	 306	أ	مــن	قانــون	العقوبــات	المصــري،	ويجرِّ
القانــون	التحــرش	الــذي	يأخذ	شــكل	اإليحاءات	أو	
التلميحات	الجنسية	أو	اإلباحية،	سواء	باإلشارة	أو	
القول	أو	بالفعل	بأي	وسيلة،	بما	يف	ذلك	وسائل	
االتصاالت	الســلكية	والال	سلكية،	وبموجب	هذا	
القانــون	ُيعاَقب	مرتكب	جريمة	التحرش	بالحبس	
مــدة	ال	تقــل	عــن	ســتة	أشــهر	وغرامة	تــرتاوح	بين	
بإحــدى	 أو	 مصــري،	 جنيــه	 آالف	 وخمســة	 ثالثــة	
	القانــون	عــىل	أحــكام	 هاتيــن	العقوبتيــن.	وينــصُّ
أشد	صرامٌة	إذا	كان	للجاين	سلطة	عىل	المجي	
عليــه،	أو	ارُتكبــت	الجريمــة	مــن	عــدة	أشــخاص،	أو	
كان	أحدهــم	عــىل	األقــل	يحمــل	ســالًحا،	فتكون	
العقوبــة	الحبــس	لمــدة	تــرتاوح	بيــن	ســنتين	إىل	
عشــرين		 بيــن	 تــرتاوح	 وغرامــة	 ســنوات،	 خمــس	
وخمســين	ألــف	جنيــه	مصــري	)الجريدة	الرســمية	

المصرية،	يونيه	2014(.

ن	مســح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	 وقد	تضمَّ
ض	النساء	ذوات	 ق	بتعرُّ لعام	2020،	معلومات	تتعلَّ
النفــي	 والعنــف	 الجنــي	 للتحــرش	 اإلعاقــة	

والعنف	البدين	يف	األماكن	العامة.

10	-	1	مدى	انتشار	العنف	يف	األماكن
									العامة	

تعّرضــن	 عــن	 الدراســة	 يف	 المشــاركات	 ُســئلت	
ألي	شــكل	من	أشــكال	التحرش	يف	المواصالت	
العامة	والشوارع	واألسواق	والميادين،	وما	شابه	
ذلــك،	خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	
إجراء	المقابلة	1	،	كما	ُسئلت	النساء	الاليئ	كانت	
رن	 	يتذكَّ ــا	إذا	كــنَّ إجابتهــّن	عــن	الســؤال	بنعم	عمَّ
نة،	وُطلب	من	النســاء	الاليئ	 واقعــة	تحــرش	ُمعيَّ

رن	واقعة	محددة	أن	يصفن	ما	حدث. تذكَّ

كما	هو	مالحظ	من	جدول	10-1	تعرض	نحو	8%	من	
5616	امــرأة	ُأجريــت	معهن	المقابالت،	ألي	شــكل	
من	أشــكال	التحــرش	يف	األماكن	العامة،	خالل	
االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عىل	إجراء	المســح.	
ضن	للتحرش	الجني	بما	 نحو	4%	من	النساء	تعرَّ
يف	ذلــك	إجبارهــّن	عــىل	القيــام	بأفعال	جنســية،	
أو	لمســهّن	بشــكل	غــري	الئــق	دون	اســتئذان،	أو	
فيهــا.	 مرغــوب	 غــري	 جنســية	 إليحــاءات	 ضــن	 تعرَّ
ضــت	نســبة	مماثلــة	للعنــف	النفــي	عــىل	 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.

ض	النساء	للعنف	يف	مكان	العمل،	والمؤسسات	التعليمية،	 )1(					طرح	مسح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015،	أسئلة	مفصلة	بخصوص	تعرُّ

	فإن	النتائج	الواردة	يف	هذا	الفصل	ال	يمكن	مقارنتها	مع	نتائج	 والشوارع،	والمواصالت	العامة.	ُنشرت	نتائج	كل	مكان	عىل	حدة	وبشكل	جماعي	لجميع	األماكن،	ومن	ثمَّ
مسح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015.
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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	جني1

0,5عنف	بدين2

3,6عنف	نفي3

ضن	للتحرش	يف	األماكن	العامة	خالل	االثي	عشر	شهًرا	 عدد	النساء	الاليئ	تعرَّ
رن	واقعة	معينة 377السابقة	للمسح	وتذكَّ

1يشــمل محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون اســتئذان، أو التعرض 
إليحاءات جنسية غر مرغوب فيها.

2يشمل الصفع أو الدفع بشدة أو الركل.
3يشمل اإلهانة أو الحط من الشأن أو اإلرهاب.

10-2	مكان	حدوث	واقعة	العنف

العنــف	 حــدوث	 بمــكان	 المتعلقــة	 المعلومــات	
للتخطيــط	 أهميــة	 ذات	 العامــة	 األماكــن	 يف	
ضها	 االسرتاتيجي،	لتحسين	أمن	المرأة	ومنع	تعرُّ

للعنف	يف	األماكن	العامة.	

أن	 إىل	 	1-10 وشــكل	 	2-10 جــدول	 بيانــات	 وتشــري	
معظم	العنف	ضد	المرأة	يف	األماكن	العامة	قد	
ضن	 حدث	يف	الشــارع،	فنصف	النســاء	الاليئ	تعرَّ

ألي	شــكل	مــن	أشــكال	التحــرش	يف	األماكــن	
الســابقة	 شــهًرا	 عشــر	 االثــي	 خــالل	 العامــة	
نــة،	 ــرن	تجربتهــّن	عــن	حادثــة	ُمعيَّ للمســح،	وتذكَّ
ضن	للتحرش	يف	الشــارع،	وجاء	الميكروباص	 تعرَّ
نحــو	 إذ	ذكــره	 بفــارق	كبــري،	 الثانيــة	 المرتبــة	 يف	
ضــن	للعنــف	يف	 	تعرَّ 29%،	وذكــر	نحــو	13%	أنهــنَّ
ضــن	 األتوبيــس،	ونســبة	مماثلــة	مــن	الضحايــا	تعرَّ

للتحرش	يف	األسواق.



الفصل العاشر: العنف يف األماكن العامة 264
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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.

	

1يشــمل التحــرش الجنــيس ( محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

ض بعض النساء للعنف يف أكر من مكان. ملحوظة: تجاوزت النسبة اإلجمالية 100.0% بسبب تعرُّ
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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

0,3تاكي

3,7توك	توك

2,7وسيلة	أخرى

50,1الشارع

3,7الميادين

12,7األسواق

0,5السينما

3,2منشأة	صحية

ضــن	للتحــرش	يف	األماكــن	العامة	خالل	االثين	عشــر	شــهًرا	الســابقة	للمســح	 عــدد	النســاء	الــاليئ	تعرَّ
رن	حادثة	معينة 377وتذكَّ

1يشــمل التحــرش الجنــيس (محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

ض بعض النساء للعنف يف أكر من مكان. ملحوظة: تجاوزت النسبة اإلجمالية 100.0% بسبب تعرُّ

10-3	العنف	يف	األماكن	العامة	
									تبًعا	لعمر	المرأة	ومكان	اإلقامة	

إقامتهــا	 ومــكان	 المــرأة	 عمــر	 يكــون	 أن	 يمكــن	
ضها	للعنف	يف	األماكن	 محدديــن	مهميــن	لتعرُّ
يف	 المعروضــة	 المســح	 نتائــج	 وتدعــم	 العامــة،	
النســاء	 كانــت	 إذ	 الفرضيــة،	 هــذه	 	3-10 جــدول	
ما	الاليئ	تقل	أعمارهّن	عن	20	 الصغريات،	وال	ســيّ
ض	ألي	 عاًمــا،	أكــر	ُعرضة	بشــكل	ملحــوظ	للتعرُّ
شــكل	من	أشكال	التحرش	يف	األماكن	العامة،	
عن	النساء	األخريات،	فكانت	نسبة	النساء	الاليئ	
تــرتاوح	أعمارهــن	بيــن	18	و19	عاًمــا	الــاليئ	ذكــرن	

ضن	ألي	شكل	من	أشكال	التحرش	يف	 أنهّن	تعرَّ
األماكــن	العامة	خــالل	العام	الســابق	عىل	إجراء	
المسح،	أعىل	بنحو	9	نقاط	مئوية	من	النسبة	بين	
النســاء	يف	ســن	55	عاًمــا	فأكــر	)12%	مقابــل	%3	
عــىل	التــوايل(.	ويتفق	المعدل	المنخفض	نســبًيا	
للعنــف	يف	األماكــن	العامــة	ضــد	النســاء	الاليئ	
تبلــغ	أعمارهــن	55	عاًما	فأكر	مع	حقيقة	أن	هذه	
المجموعة	من	النساء	أقل	احتمااًل	للوجود	داخل	

األماكن	العامة	بشكل	منتظم.

كانــت	النســاء	يف	الوجه	البحــري	والوجه	القبيل	
يف	 النســاء	 مــن	 معنــوي	 بشــكل	 احتمــااًل	 أقــل	
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ضهــن	ألي	 المحافظــات	الحضريــة	أن	يذكــرن	تعرُّ
شــكل	من	أشكال	التحرش	يف	األماكن	العامة،	
وقــد	يرجــع	ذلك	إىل	حركتهــّن	المحدودة،	وخجل	
المنطقتيــن	األكــر	تحفًظــا	 النســاء	يف	هاتيــن	
مــن	المحافظــات	الحضريــة	يف	البــوح	بتعرّضهن		
للتحــرش.	عــالوة	عــىل	ذلــك،	فــإن	غالبيــة	الوجــه	
البحــري	والوجــه	القبــيل	مناطــق	ريفيــة	)الجهــاز	
المركــزي	للتعبئــة	العامة	واإلحصــاء،	2018(	ما	قد	

يرتبط	بانخفاض	احتمالية	وقوع	حوادث	التحرش،	
إذ	إنه	يف	المناطق	الريفية	غالًبا	ما	يكون	الجاين	
معروًفــا	مــن	المــرأة	والمحيــط	الــذي	تقطــن	بــه.	
وأشــار	مســح	التكلفة	االقتصادية	للعنف	القائم	
ض	 عــىل	النــوع	االجتماعــي	لعــام	2015	إىل	أن	تعرُّ
النســاء	للعنــف	يف	الشــارع	ووســائل	المواصــالت	
عــىل	حــد	ســواء،	كان	أقــل	شــيوًعا	يف	المناطــق	

الريفية	منه	يف	المناطق	الحضرية	2.

			كان	من	المهم	دراسة	الفروق	بين	المناطق	الحضرية	والريفية	يف	كل	الموضوعات	اليت	اشتملت	عليها	الدراسة،	ولكن	لم	يكن	باإلمكان	تحديد	المناطق	الحضرية	 	 	 	 	)2(

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

1يشــمل التحــرش الجنــيس (محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 
***القيمة الحتمالية P أقل من 0.001.
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	10	-	4	العنف	يف	األماكن	العامة	

								تبًعا	لخصائص	إعاقة	المرأة
يوضــح	جــدول	10-4	االختالفات	يف	نســب	النســاء	
ضــن	للتحــرش	يف	األماكــن	العامــة،	 الــاليئ	تعرَّ
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	

المسح،	تبًعا	لنوع	وشدة	إعاقتهن.

كما	ُيالحظ	من	الجدول	وشكل	10-2	أن	احتمالية	
ض	النســاء	للعنف	يف	األماكن	العامة	أعىل	 تعرُّ
مقارنــة	 البصريــة،	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 بيــن	
بالنســاء	الــاليت	لديهّن	أنواع	أخــرى	من	اإلعاقات،	
وقــد	ُيعــَزى	هــذا	-عــىل	األرجــح-	إىل	حقيقــة	أن	
النســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	غــري	قــادرات	عــىل	
رؤية	الخطر	المحيط	بهن،	والتعرف	عىل	الجاين،	
وأقــل	قــدرة	عــىل	الدفــاع	عــن	أنفســهن.	نحــو	%10	
ضــن	ألي	 مــن	النســاء	ذوات	اإلعاقــة	البصريــة	تعرَّ

شــكل	مــن	أشــكال	العنــف	يف	األماكــن	العامــة	
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
المســح،	ونحــو	9%	مــن	النســاء	الــاليئ	يعانين	من	
)لديهــّن	صعوبــة	كبــرية(	و%6	 إعاقــة	متوســطة	
مــن	النســاء	الــاليئ	يعانيــن	مــن	إعاقة	شــديدة	)ال	
ضن	ألي	 يستطعن	عىل	اإلطالق(	يف	الرؤية	تعرَّ
شــكل	مــن	أشــكال	العنــف	يف	األماكــن	العامة،	
خــالل	االثــي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجــراء	
المســح،	وكانت	النساء	الاليئ	يعانين	من	إعاقات	
شــديدة	يف	المجــاالت	المختلفــة	المختــارة	أقــل	
ض	للعنف	يف	 احتمااًل	من	النساء	األخريات	للتعرُّ
األماكــن	العامــة.	يمكــن	تفســري	ذلــك	مــن	خالل	
	أقل	قدرة	عىل	 حقيقة	أن	هؤالء	النســاء	قد	يكنَّ
ومــن	 بمفردهــّن،	 العامــة	 األماكــن	 إىل	 الخــروج	
	قــد	يصحبهّن	شــخٌص	مثل	الــزوج	أو	صديق	أو	 ثــمَّ
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.

	

1يشمل التحرش الجنيس (محاولة اإلجبار عىل القيام بأفعال جنسية، أو اللمس بشكل غر لئق دون استئذان، 
أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، أو العنف 

النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 
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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(
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صعوبة	يف	اســتخدام	اليد	واألصابع،	مثل	التقاط	األشــياء	الصغرية،	عىل	ســبيل	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

1يشــمل التحــرش الجنــيس (محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة 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

مــن	 ضــن	ألي	شــكل	 تعرَّ الــاليئ	 النســاء	 ُســئلت	
خــالل	 العامــة،	 األماكــن	 يف	 التحــرش	 أشــكال	
االثي	عشــر	شــهًرا	الســابقة	عــىل	إجراء	المســح،	
رد	 عــن	 معينــة	 واقعــة	 عــن	 تجربتهــّن	 ــرن	 وتذكَّ
العنــف.	 لهــذا	 ضــن	 تعرَّ عندمــا	 ل	 األوَّ فعلهــّن	
أشارت	نتائج	المسح	إىل	أن	معظم	النساء	الاليئ	

ضن	للعنف	يف	األماكن	العامة	كّن	ســلبيات	 تعرَّ
يف	مــا	يتعلــق	برد	فعلهــّن	إزاء	العنف.	ُثلثا	ضحايا	
	%12 نحــو	 وأفــاد	 	،)%66( يفعلــن	شــيًئا	 لــم	 العنــف	
أنهّن	طلبن	المســاعدة	من	شــخص	كان	موجوًدا	
يف	نفــس	الموقــع،	ونســبة	مماثلــة	)12%(	صرخــن	
صلن	بأســرهّن	طلًبا	 يف	وجــه	الجــاين،	ونحو	7%	اتَّ
للمساعدة،	و2%	فقط	أبلغن	الشرطة	)جدول	5-10	

وشكل	3-10(.
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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	عشــر	شــهًرا	الســابقة	للمســح	 عدد	النســاء	الاليئ	تعرَّ
377وتذكرن	حادثة	معينة.

1يشــمل التحــرش الجنــيس (محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 
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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. 	األوَّ فعلهنَّ

	

1يشــمل التحــرش الجنــيس (محاولــة اإلجبــار عــىل القيــام بأفعــال جنســية، أو اللمــس بشــكل غــر لئــق دون 
اســتئذان، أو التعرض إليحاءات جنســية غر مرغوب فيها)، أو العنف البدين )الصفع أو الدفع بشــدة أو الركل(، 

أو العنف النفيس )اإلهانة أو الحط من الشأن(. 

10-6	الخالصة

مــن	 اإلعاقــة	 ذوات	 النســاء	 بعــض	 ض	 تعــرَّ
المســتفيدات	مــن	برنامــج	كرامــة	مؤخــًرا	للعنــف	
األماكــن	 يف	 البــدين	 أو	 النفــي	 أو	 الجنــي	
العامــة،	ومعظــم	هــذا	العنــف	كان	يف	الشــارع.	
وعــىل	الرغم	من	إصــدار	قانون	مكافحة	التحرش،	
للتحــرش	 مؤخــًرا	 النســاء	 بعــض	 ض	 تعــرَّ فقــد	
الجنــي	)محاولــة	اإلجبــار	عــىل	القيــام	بأفعــال	
جنسية،	أو	اللمس	بشكل	غري	الئق	دون	استئذان،	

ض	إليحاءات	جنسية	غري	مرغوب	فيها(. أو	التعرُّ

النســاء	صغريات	الســن	وأولئك	الاليئ	َيعشن	يف	
المحافظــات	الحضريــة،	أكــر	احتمااًل	من	النســاء	

ض	للعنــف	يف	األماكــن	العامة،	 األخريــات	للتعــرُّ
ض	النســاء	للعنــف	يف	األماكــن	 واحتماليــة	تعــرُّ
العامــة	أعــىل	بين	النســاء	ذوات	اإلعاقة	البصرية،	
مقارنة	بالنساء	الاليت	يعانين	من	أنواع	أخرى	من	
اإلعاقــات،	وقــد	ُيعــَزى	هذا	إىل	حقيقة	أن	النســاء	
رؤيــة	 عــىل	 قــادرات	 غــري	 البصريــة	 اإلعاقــة	 ذوات	
الجــاين،	 عــىل	 والتعــرف	 	، بهــنَّ المحيــط	 الخطــر	

وأقل	قدرة	عىل	الدفاع	عن	أنفسهّن.

يف	 للعنــف	 ضــن	 تعرَّ الــاليئ	 النســاء	 معظــم	
األماكــن	العامــة	كــّن	ســلبيات	يف	مــا	يتعلــق	برد	
فعلهــّن	إزاء	العنــف	)أي	لــم	يفعلــن	شــيًئا(،	مــن	
المرّجح	أن	يؤدي	هذا	الموقف	الســلي	إىل	زيادة	

ض	النساء	للعنف	يف	األماكن	العامة. تعرُّ
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شملت	عينة	المسح		5616أمرأة	من	ذوي	االعاقة	
اعاقــات	 	– –	ســمعية-	بصريــة	 أعاقــة	حركيــة	 	(
كرامــة	 برنامــج	 مــن	 والمســتفيدة	 متعــددة(	
لجميــع	 ممثلــة	 فأكــر	 	18 العمريــة	 الفئــة	 يف	
محافظــات	 فيماعــدا	 الجمهوريــة	 محافظــات	

الحدود.

أهم	نتائج	المسح:	

61%	مــن	الســيدات	الســابق	لهــن	الــزواج	تعرضــن	  ●

يف	أي	فرتة	من	حياتهن	للعنف	من	قبل	الزوج.

الــزواج	تعرضــن	 54%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	  ●

لعنــف	نفــي	مــن	قبــل	الــزوج	يف	أي	فــرتة	مــن	
حياتهن

43%	من	النســاء	الســبق	لهن	الزواج	تعرضن	يف	  ●

أي	فــرتة	مــن	حياتهــن	لعنــف	جســدي	مــن	قبــل	
الزوج.

34%	من	النســاء	الســبق	لهن	الزواج	تعرضن	يف	  ●

أي	فرتة	من	حياتهن	لعنف	مرتبط	باإلعاقة		من	
قبل	الزوج.

20	%	من	النســاء	الســبق	لهن	الزواج	تعرضن	يف	  ●

أي	فرتة	من	حياتهن	لعنف	جني.

14	%	من	النســاء	الســابق	لهن	الزواج	تعرضن	يف	  ●

أي	فــرتة	مــن	حياتهن	لــكل	من	العنــف	النفي	
والجسدي	والجني	والعنف		المرتبط	باإلعاقة		

من	قبل	الزوج

36%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	تعرضــن	  ●

عنــف	 أو	 جســدى	 عنــف	 أو	 نفــى	 عنــف	 ألى	
مرتبــط	باإلعاقــة	أو	عنــف	جنــى	خــالل	األثــى	

عشر	شهرا	السابقة	عىل	المسح

31%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	ولديهــن	  ●

أعاقــات	متعــددة	تعرضــن	ألي	وقعــة	عنــف	مــن	
قبل	الزوج	خالل	12	شهر	السابقة	للمسح.

الــزواج	ولديهــن	 50%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	  ●

أعاقة	ســمعية	شــديدة	تعرضن	ألي	وقعة	عنف	
من	قبل	الزوج	خالل	12	شهر	السابقة	للمسح.

33%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	ولديهــن	  ●

صعوبات	شديدة	يف	االعتناء	بأنفسهن	تعرضن	
ألي	واقعــة	عنــف	مــن	قبــل	الزوج	خالل	12	شــهر	

السابقة	للمسح.

29%	مــن	النســاء	الســابق	لهــن	الــزواج	ولديهــن	  ●

صعوبــات	شــديدة	يف	الميش	وصعود	الســاللم	
تعرضن	ألي	وقعة	عنف	من	قبل	الزوج	خالل	12	

شهر	السابقة	للمسح.

الحمــل	 لهــن	 الســابق	 النســاء	 مــن	 حــوايل	%13	  ●

الحمــل	 أثنــاء	 الــزوج	 قبــل	 مــن	 للعنــف	 تعرضــن	
وأغلب	هذا	العنف	حدث	أكر	من	مرة.

الــزواج	 لهــن	 الســابق	 النســاء	 مــن	 	%32 حــوايل	  ●

الاليت	تعرضن	لعنف	جســدي	أو	جني	يف	أي	
فــرتة	من	حياتهن	حدث	لهــن	إصابات	نتيجة	هذا	
العنف	وحوايل	66%	منهن	احتاجن	رعاية	طبية.

35%	مــن	المبحوثــات	تعرضن	منذ	العمر	15	ســنة	  ●

لعنــف	نفــي	مــن	قبــل	أفــراد	العائلــة	أو	البيئــة	
المحيطة.

28%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	منذ	العمر	15	ســنة	  ●

لعنــف	مرتبــط	باإلعاقة		من	قبل	أفراد	العائلة	أو	
البيئة	المحيطة	

25%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	منذ	العمر	15	ســنة	  ●

عنــف	جســدي	مــن	قبــل	أفــراد	العائلــة	أو	البيئــة	
المحيطة	

حــوايل	10%	مــن	المبحوثات	تعرضن	منذ	العمر	15	  ●

سنة	ألي	شكل	من	أشكل	العنف	الجني	من	
قبل	أفراد	العائلة	أو	البيئة	المحيطة	.

8%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	منــذ	العمــر	15	ســنة	  ●

أو	 العائلــة	 أفــراد	 قبــل	 مــن	 الجنــي	 للتحــرش	
البيئة	المحيطة	.

3%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	منــذ	العمر	15	ســنة	  ●

لهتــك	العــرض	مــن	قبــل	أفــراد	العائلــة	أو	البيئــة	
المحيطة	.

15	أمــرأة	تــم	اغتصابهــن	منــذ	العمــر	15مــن	قبــل	  ●

أفراد	العائلة	أو	البيئة	المحيطة	وذلك	سنة.
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لعنــف	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%48 حــوايل	  ●

نفــي	أو	جســدي	أو	جنــي	أو	عنــف	قائم	عىل	
االعاقة	من	قبل	أفراد	العائلة	أو	البيئة	المحيطة	

منذ	العمر	15	سنة.

و	 نفــي	 لعنــف	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%7  ●

جســدي	و	جني	و	عنف	قائم	عىل	االعاقة	من	
قبــل	أفراد	العائلة	أو	البيئــة	المحيطة	منذ	العمر	

15	سنة.

25%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	لعنــف	نفــي	أو	  ●

جســدي	أو	جنــي	أو	عنــف	قائــم	عــىل	االعاقــة	
مــن	قبل	أفــراد	العائلة	أو	البيئــة	المحيطة	خالل	

12	شهر	السابقة	للمسح.

و	 نفــي	 لعنــف	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%2  ●

جســدي	و	جني	و	عنف	قائم	عىل	االعاقة	من	
قبــل	أفــراد	العائلــة	أو	البيئــة	المحيطــة	خــالل	12	

شهر	السابقة	للمسح.

مــن	 شــكل	 ألي	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%4  ●

اشــكال	العنف	الجني	خالل	12	شــهر	السابقة	
للمسح.

24%	مــن	النســاء	الــاليت	لديهــن	أعاقــات	متعددة	  ●

تعرضــن	للعنــف	مــن	قبل	أفــراد	العائلــة	أو	البيئة	
المحيطة	خالل	12	شهر	السابقة	للمسح.

أغلــب	العنــف	النفــي	أو	الجســدي	أو	المرتبــط	  ●

باإلعاقــة		يقــرتف	من	قبل	أفــراد	العائلة	وخاصة	
األب	بينمــا	معظــم	العنــف	الجنــي	يقرتف	من	
خــارج	العائلــة	ولكــن	تــم	رصــد	حــاالت	تعرضــن	

للعنف	الجني	من	قبل	المحارم	مثل	:	

أمــرأة	تــم	أغتصابهــا	من	قبل	والدهــا	منذ	عمر		�
15	سنة.

أخواتهــن		� قبــل	 مــن	 اغتصابهــن	 تــم	 أمرأتــان	
الذكور	منذ	عمر	15	سنة.

2%	تــم	هتــك	عرضهــن	مــن	قبــل	ولدهــن	منــذ		�
عمر	15	سنة.

1%	تــم	هتــك	عرضهن	مــن	قبــل	أخواتهن	منذ		�
عمر	15	سنة	.

2%	تعرضــن	لهتك	العرض	مــن	قبل	زوج	االم		�
منذ	عمر	15	سنة.

	12 خــالل	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%8 حــوايل	  ●

شــهر	الســابقة	للمســح	ألي	شــكل	من	أشــكال	
التحــرش	يف	االماكــن	العامــة		50%	منهــن	يف	

الشارع	،	29%	منهن	يف	الميكروباس.

4%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	للتحــرش	الجنــي	  ●

خــالل	12	شــهر	الســابقة	للمســح	يف	االماكــن	
العامة.

4%	مــن	المبحوثــات	تعرضــن	لعنف	نفي	خالل	  ●

12	شهر	السابقة	للمسح	يف	االماكن	العامة	.

جســدي		 لعنــف	 تعرضــن	 المبحوثــات	 مــن	 	%0,5  ●

خــالل	12	شــهر	الســابقة	للمســح	يف	االماكــن	
العامة	.

النســاء	صغريات	الســن	أقل	من	20	ســنة	والنساء	  ●

القاطنات		يف	المحافظات	الحضرية	أكر	تعرضًا	
للعنــف	يف	األماكــن	العامــة	من	النســاء	األكرب	
ســنًا	أو	النســاء	القاطنــات	يف	الوجــه	البحــري	أو	

الوجه	القبيل.

النســاء	الــاليت	لديهــن	أعاقة	بصريــة	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	الرؤيــة	تعرضــن	للعنــف	يف	االماكن	العامة	

خالل	12	شهر	السابقة	للمسح.

يف	 للعنــف	 تعرضــن	 الــاليت	 النســاء	 مــن	 	%66  ●

األماكــن	العامــة	لــم	يتخــذن	أي	إجــراء	لمجابهة	
العنف.







المالحق
مسح العنف ضد المرأة ذات 

اإلعاقة لعام 2020 





281مالحق	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020	

المالحق

نة		 ملحق	1:	تخصيص	عيِّ

المرحلة	األوىل:	

		)1(

حيث: 	

)PPS(	الحجم	مع	المتناسب	التوزيع	طريقة	باستخدام		h	للمحافظة	ص نة	الُمخصَّ حجم	العيِّ

	n	=	العينة	حجم	إجمايل	

عدد	النساء	المؤهالت	يف	المحافظة	h		يف	إطار	المعاينة

إجمايل	عدد	النساء	المؤهالت	يف	كل	المحافظات	المختارة	يف	إطار	المعاينة

L	=	المحافظات	عدد

		)2(

حيث: 	

	
)SR(	الرتبيعي	الجذر	وطريقة	طريقة	باستخدام		h	للمحافظة	ص نة	الُمخصَّ حجم	العيِّ

n	=	العينة	حجم	إجمايل

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(	الرتبيعي	الجذر
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المرحلة	الثانية:

)4(

	

حيث: 	

				

h	المحافظة	يف	j	لإعاقة	ص نة	الُمخصَّ حجم	العيِّ

			

h	للمحافظة	ص نة	الُمخصَّ حجم	العيِّ

	

h	المحافظة	يف	j	اإلعاقة	ذوات	المؤهالت	النساء	عدد

	

إجمايل	عدد	النساء	المؤهالت	ذوات	اإلعاقات	المستهدفة	للدراسة	يف	المحافظة	h	يف	إطار	المعاينة

j	=	للدراسة	المستهدفة	اإلعاقات	أنواع	عدد	
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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

170366310279بي	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
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جــدول	2:	مقارنــة	بيــن	معدالت	ختان	اإلناث	يف	مســح	التكلفــة	االقتصادية	للعنــف	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

يشــر إىل الفئــة العمريــة )60-64 ســنة( يف مســح التكلفــة القتصاديــة للعنــف القائم عىل النــوع 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	نفي			

93,24,71,80,4100,01709يف	أي	وقت	من	حياتها	

خالل	االثي	عشر	شهًرا	
96,31,51,70,4100,0927السابقة	عىل	إجراء	المسح

عنف	بدين

93,05,61,30,0100,01361يف	أي	وقت	من	حياتها	

خالل	االثي	عشر	شهًرا	
97,01,61,40,0100,0491السابقة	عىل	إجراء	المسح

عنف	جنيس

91,57,60,90,0100,0632يف	أي	وقت	من	حياتها	

خالل	االثي	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	االثي	عشر	شهًرا	
94,82,02,80,5100,0610السابقة	عىل	إجراء	المسح

مالحق	مسح	العنف	ضد	المرأة	ذات	اإلعاقة	لعام	2020	 286

المالحق



جدول	4:	مقارنة	بين	انتشــار	العنف	النفيس	والبدين	والجنيس	الذي	يرتكبه	األزواج	بين	المشــاِركات	
يف	مســح	العنــف	ضــد	المــرأة	ذات	اإلعاقــة	لعــام	2020،	والمشــاِركات	يف	مســح	التكلفــة	االقتصاديــة	
للعنف	القائم	عىل	النوع	االجتماعي	لعام	2015،	خالل	حياة	المرأة	أو	يف	االثين	عشــر	شــهًرا	الســابقة	

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	االثي	عشر	
شهًرا	السابقة	عىل	

إجراء	المسح

يف	أي	وقت	
مضى

خالل	االثي	عشر	
شهًرا	السابقة	عىل	

إجراء	المسح

عنف	نفيس	

54,429,542,522,3أي	عنف	نفي

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	جني

20,18,912,36,5أي	عنف	جني

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	وجني	

16,35,29,84,2عنف	بدين	وجني	ونفي		

أي	شكل	من	أشكال	العنف	النفي	
59,933,045,623,8أو	الجني	أو	البدين

314418,100عدد	النساء	السابق	لهن	الزواج*

* كان المــدى العمــري  لمســح التكلفــة القتصاديــة للعنف القائــم عىل النوع الجتماعــي 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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