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ورشة عمل حول تحسین إحصاءات اإلعاقة في
یولیو28-27الدول العربیة ، 

العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة: الجلسة الخامسة
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رضـــر العـعناص

 ً .أھـــــــــــــــــــداف المســـــــــــــــــــــــــــح:ثانیــا

.مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: أوالً 

.منھجیــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــــح: ثالثـــاً 

 ً .تغطیـــــــــــــــــــــھ المســـــــــــــــــــــــــح: رابعـــا

.التحدیات وكیفیة التغلب علیھا: خامساً 



ضاتالنساءجمیعأنحینفي عاقةاإلذواتالنساءفإنالعنف،منمختلفةألشكالمعرَّ

قوقلحالمتحدةاألمملجنةأقَرتفقدبھ،لإلدالءقابلیةوأقلالعنفلخطرعُرضةأكثر

ضماغالبًااإلعاقةذواتوالفتیاتالنساءبأن)6المادة(اإلعاقةذوياألشخاص نیتعرَّ

نةلجشدَّدتكما.والحرمانالتمییزمنأخرىشریحةتُضیفاإلعاقةوأنأكبر،لخطر

،2013أبریلمن17فيالمنعقدةالتاسعةجلستھافياإلعاقة،ذوياألشخاصحقوق

لعنفامنمراتبأربعخطورةأكثریكوناإلعاقةذواتوالفتیاتالنساءضدالعنفأنعلى

انیةإنسكارثة"منتعانيبالذاتالفئةھذهأنوأوضحتعامة،بصفةالسكانعلىالواقع
.)2019األمریكي،التنمیةبنك(األطرافالدولمنسریعتدّخلإلىبحاجةوأنھا،"عالمیة

مقدمــــــــــــــــــــــة : أوالً 
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الذيیزالتمیحقیقةعلىوالوقوفبھنالمتعلقةالقضایافيالبحثالضروريمنكانلذا

.كاھلھنعلىیقع

اءبإجرواالحصاءللتعبئةالمركزيالجھازمعبالتعاونللمرأةالقوميالمجلسقامفقد

.اإلعاقةذواتوالفتیاتالنساءضدالعنفحولوطنیةدراسة

یمكنحیثب،سواءحدعلىومضیئةرائدةالعربیةالمنطقةفيالفریدةالدراسةھذهتعتبر

كلبشتفھمأنالمتحدةاألممووكاالتالحكومیةغیروالمنظماتالحكومیینللمسؤولین

منللحدالعملمنیتمكنواحتىاإلعاقةذواتوالفتیاتالنساءتواجھھاالتيالمشاكلأفضل

.العنفلضحایااإلبالغوآلیاتالقائمةالخدماتوتحسینالعنف

.مقدمــــــــــــــــــــــة : تابع أوالً 
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سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالرعایة للصحة العامة والصحة 
.للمرأةاإلنـجابیة 

.والنساءالممارسات التقلیدیة الضارة بالفتیات 

اسیة وصول المرأة إلى الخدمات والمساعدة على تلبیة االحتیاجات األس
.  للحیاة الیومیة والصعوبات التي تواجھھا

ي انتشار العنف بأنواعھ وأشكالھ المختلفة من الجناة المختلفین ف
.لھاألماكن الخاصة والعامة وعواقبھ والتصدي 

:یھدف المسح بصفة أساسیة إلي قیاس مایلي
.أھداف المسح : ثانیاً 
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عینة -1
المسح 

أدوات -2
المسح

3-
التجربة 
القبلیة 

التدریب-4 العمل -5
المیداني

.منھجیــــــــــــة المســـــــــــــــــــــح: ثالثـــاً 

االعتبارات -6
األخالقیة 
واعتبارات 
السالمة 

أنشطة -7
تمعالجة البیانا



عدادألالمتناھيالصغرإلىنظًراالحدودمحافظاتباستثناءالمحافظاتجمیعالمسحغطَّى

ل(سكانھا بھا،المؤھالتالنساءعددوالنخفاض)مصرسكانإجماليمن%1نحوسكانھایُشّكِ

البحريالوجھوإقلیمالحضریةالمحافظات:الثالثةاألقالیمالمختارةالمحافظاتتمثّلذلكوعلى

.القبليالوجھوإقلیم

18العمرمنالبالغاتالفقیراتالنساء2020لعاماإلعاقةذاتالمرأةضدالعنفمسحشمل

منداتوالمستفیمتعددة،أوبصریةأوسمعیةأوحركیةإعاقاتمنیعانینالالتيفأكثر،عاًما

.)االجتماعيالضماندعمعلىالحاصالت(كرامةبرنامج

ذواتللنساءكرامةبرنامجبیاناتقاعدةعلىاعتماًداالمعاینةإطارمنالمسحعیّنةاختیرت

منمعاقةامرأةألف79,395اإلطارشملوقداالجتماعي،التضامنبوزارةالمتوافراإلعاقة

حركیة،(المرأةإعاقةونوعالمحافظةحسبمصنفًاالحدود،محافظاتباستثناءالمحافظات،جمیع

.)متعددةبصریة،سمعیة،

.تصمیم عینة المســــــــــــــــــــــــح-1

8



تموقدالمعاینة،إطارمنمؤھلةامرأة6000منمنتظمةعشوائیةطبقیةعینةاختیرت

:مرحلتینعلىالمرأةإعاقةونوعالمختلفةالمحافظاتعلىالمختارةالعینةتخصیص

نت:األولىالمرحلة ریقتيطباستخدامالمختارةالمحافظاتعلىالمسحعینةتوزیعتضمَّ
لكلالتالمؤھالنساءعینةحسابثم،التربیعيالجذروطریقةالحجممعالمتناسبالتوزیع

نھاتیاستخدامأدَّى.الطریقتینمنالناتجةالنتائجمتوسطحسابخاللمنمحافظة،

وزیادةنة،المعایإطارفيالمؤھالتالنساءلعددوفقًاالمحافظاتتمثیلضمانإلىالطریقتین

بورسعیدمثل(المؤھالتالنساءمنالصغیرالحجمذاتالمحافظاتفيالعینةحجم

.المحافظةمستوىعلىمناسبتمثیلبمستوىمؤشراتلتوفیر)والسویس

اإلعاقاتأنواععلىمحافظةكلمنالمختارةالعینةتوزیعتضّمنت:الثانیةالمرحلة

فيمحافظةبكلاإلعاقةأنواعمننوعبكلالنساءعددمعمتناسبًاتوزیعًاالمستھدفة

.إطارالمعاینة

.تابع تصمیم عینة المســــــــــــــــــــــــح
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DIS_TYPE_code

Total اسم المحافظةكود المحافظة
MOVEHEAREYEMORE THAN ONE

1234
19350437293القاھرة1
10622226156االسكندریة2
531017383بورسعید3
48712269السویس4

7411293117دمیاط11
21331689321الدقھلیة12
23135696341الشرقیة13
17129413244القلیوبیة14
15125705251كفر الشیخ15
19825706299الغربیة16
169354610260المنوفیة17
257387812385البحیرة18
8415202121االسماعیلیة19
150343513232الجیزة21
173346610283بنى سویف22
162434714266الفیوم23
162431125322المنیا24
167396315284أسیوط25
16257687294سوھاج26
13235487222قنا27
3483916918574أسوان28
3274121026604االقصر29

Total373169814031896021 10



إلى2020لعاماإلعاقةذاتالمرأةضدالعنفمسحاستبیانتصمیماستند

مماأل(المرأةضدالعنفعنإحصاءاتإلنتاجالمتحدةلألممالتوجیھیةالمبادئ

المرأةدضالعنفلقیاستكییفھاتمالتياالستبیاناتونموذج)2014المتحدة،

اآسیلغربيواالجتماعیةاالقتصادیةاللجنةقبلمنالعربیةالمنطقةفي

.)اإلسكوا(

ن :جزأینمن2020لعاماإلعاقةذاتالمرأةضدالعنفمسحاستبیانیتكوَّ

.المبحوثةفیھاتعیشالتيباألسرةخاصجزء)أ(

.نفسھاللمبحوثةخاصوآخر)ب(

.أدوات المســـــــــــح:2
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الخارجيالغالف

ةاألسرداخلالمقیمیناألفرادعنالتعریفیةالبیانات

التعلیمیةالحالة،والعمرالنوع،القرابةصلةوالزوار،

.االجتماعیةوالحالة

ممتلكاتوعناألسرةفیھتقیمالذيالمسكنخصائص

.المعمرةوالسلعاألسرة
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الجزء الخاص بالمبحوثة)   ب(

الخلفیـة للمستجیبـةالخصائص.

 واتّخاذ القرارات الخاصة بھمااإلنـجابیة الصحة العامة والصحة  .

الوصول إلى الخدمات واالحتیاجات غیر الُملبَّاة.

المساعدة من اآلخرین في األنشطة الیومیة.

 والنساءالممارسات التقلیدیة الضارة بالفتیات

 الذي یرتكبھ أفراد األسرة واألشخاص فى البیئة المحیطةالعنف.

 في األماكن العامةالعنف.
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التجربة القبلیة: 3

بھدف2019أكتوبرمن13-1منالفترةخاللللمسحالقبلیةالتجربةأُجِریت:

احثین،والبللمستجیبیناألسئلةوضوحلضمانالمیدانفياالستبیانتجربة

.األخرىالفنیةوالمسائلللمستجیبین،األسئلةمالءمةومدى

اإلنتاجمعّدالتلتحدیداستبیان،كلالستیفاءالمستغرقالوقتمتوسطتحدید

.للمشتغلینالیومي

المیدانیةالتجربةعلىبناءً وتعدیلھاالستبیانمراجعة.

وقدبالقاھرة،مختلفةمناطقمنامرأة40القبلیةالتجربةفيالعینةحجمبلغ

نعملبفریقأیامثالثةالبیاناتجمعاستغرق .باحثات8منمكوَّ
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التــــــــــــــدریب: 4

17منالفترةخاللالمیدانيالعملعلىالتدریبَ مرشًحا138تلقى-

العامةللتعبئةالمركزيالجھازبمبنى2019نوفمبرمن28

العلمیةمؤھالتھمأساسعلىالمرشحیناختیاروكانواإلحصاء،

للتعبئةالمركزيالجھازخبراءكبارالتدریبوتولَّىالمیدانیة،وخبراتھم

.اإلعاقةخبراءمنبمشاركةواإلحصاءالعامة

إذن،المیدانیالعاملینتدریبفيالموادمنمتنوعةمجموعةاستُخدمت

راءإجكیفیةعنعامةتوجیھاتیشملللباحثینإرشاديدلیلأُعدَّ

عاالستبیان،أسئلةمنسؤالكلواستیفاءالمقابات جمیعىعلوُوّزِ

.المتدربین
15



التــــــــــــــدریب: 4تابع 

 التدریب على الموضوعات اآلتیةاشتمل:
 المسح بأھداف التعریف.

 اإلعاقةمفھوم.

 التعامل مع الشخص ذي اإلعاقة البصریةكیفیة.

 التعامل مع الشخص ذي اإلعاقة السمعیةكیفیة.

 العنف ضد المرأة، وأنواع العنف وأشكالھ وتبعاتھ السلبیة على المرأة واألسرة والمجتمعمفھوم.

 ة مع المشاركاتأسالیب .إجراء المقابالت بطریقة تُوجد مناًخا من المودَّ

 ان األخالقیة في أبحاث العنف ضد المرأة، بما في ذلك استراتیجیات ضمان السریة وأماالعتبارات

.المشاركات

 المسح الالزمة إلجراء مقابالت عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك كیفیة تشجیع المشاِركة فيالمھارات

.وإیجاد مناخ مالئم لإلدالء بمعلومات تتسم بالحساسیة
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التــــــــــــــدریب: 4تابع 

 التدریب على الموضوعات اآلتیةاشتمل:
ء، دون كیفیة التفاعل مع مشاعر الضغط النفسي لدى المشاركات بطریقة تنطوي على التعاطف والدف

.الخروج عن الحیاد

كیفیة ملء االستبیان.

تمارین تطبیقیة من خالل لعب األدوار والمقابالت اإلیضاحیة.

إجراء اختبارات قصیرة.
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العمـــــــــــل المیـــــــــــداني: 5

                       ت���م الب���دء ف���ي العم����ل المی���داني خ���الل  الفت����رة

م����ن ین����ایر 28إل����ى 2019دیس����مبر 29م����ن 

فری�ق عم�ل إلج�راء المق�ابالت، 22عب�ر 2020

ن ك���ل فری���ق م���ن مش���رف وأرب���ع باحث���ات وتك��وَّ

.وباحثة لغة إشارة
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المیـــــــــــدانيالعمـــــــــــل : 5تابع 

ن م�ن أرب�ع باحث�ات إل ج�راء وقد اتُخذت إجراءات عدیدة لضمان جودة البیانات، فكان ھناك فریق مكوَّ

وفَاة، للتأك�د زیارات متابعة منتظمة للتحقُّق من االلت�زام بمنھجی�ة المس�ح ومراجع�ة اإلس�تبیانات الُمس�ت

مقابل�ة من اكتمال البیانات واتّساقھا، وتقدیم الدعم المعنوي لفرق العمل المیداني، وأع�اد ھ�ذا الفری�ق

م یتطرقن ألي بعض األُسر في أثناء العمل المیداني للتأكد من جودة البیانات، ومن الجدیر بالذكر أنَّھم ل

ابل�ة م�ع أسئلة تتعلق بالعنف ضد المرأة العتبارات الس�ریة والس�المة، وبع�د مقارن�ة نت�ائج إع�ادة المق

نش�ئ نتائج المقابلة األولى، نُوقشت األخطاء مع الباحثة، ومن بین إجراءات مراقب�ة الج�ودة األخ�رى أُ 

م�ن إجم�الي العین�ة % 5فریق لمراقبة الجودة من باحثتین بع�د اكتم�ال العم�ل المی�داني، وأع�اد مقابل�ة 

باستخدام استبیانات مختصرة ال تحتوي على أسئلة تتعلّق بالعنف ضد المرأة
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االعتبارات األخالقیة واعتبارات السالمة : 6

المنزلي ض�د ُطبِّقت توصیات منظمة الصحة العالمیة الخاصة باألخالقیات والسالمة في بحوث العنف

:، على النحو التالي)2001منظمة الصحة العالمیة، (المرأة في تنفیذ المسح 

 وھ�و م�ا س��اعد "ألح��وال الم�رأة المص�ریة ذات اإلعاق�ة"المس�ح ف�ي إط�ار كون�ھ دراس�ة ُوض�ع ،

ا التفسیر المشاِركات في المسح على تفسیر مشاركتھن لآلخرین بأمان، واستخدمت الباحثات ھذ

اركة، أیًض�ا لوص�ف المس�ح للمجتم�ع المحل�ي واألف�راد اآلخ�رین، وبمج�رد انف�راد الباحث�ة بالمش��

فھا بطبیعة البحث في سیاق طلب موافقتھا على إجراء المقابلة .فإنھا تعّرِ

ا، كما كانت حصلت الباحثات على موافقة المشاركات إلجراء المقابلة بعد إْطالِعھّن على طبیعتھ

ة، لطمأنتھ�ا الباحثة تقرأ للمشاركة عبارات إضافیة مع بدایة كل فصل ُمتعلّ�ق ب�العنف ض�د الم�رأ

.بشأن سّریة إجاباتھا

�ك األطف�ال، تدربَّت الباحثات على تغییر موضوع المناقشة إذا قاطع المقابلة أي ف�رد، بم�ا ف�ي ذل

بقًا لتسأل المش�اِركة ف�ي ھ�ذه الحال�ة ع�ن موض�وع أق�ل حساس�یة، وتخب�ر الباحث�ة المش�اِركة مس�

.بأنھا ستناقش معھا ھذا الموضوع إذا قاطع أّي فرد المقابلة 20



أنشطة معالجة البیانات: 6

اإلحص�اء ف�ي بعد تجمیع االستبیانات الُمستوفاة وإرسالھا بإنتظام إلى الجھ�ازالمركزي للتعبئ�ة العام�ة و

: لمرحلةالقاھرة، بدأت عملیة معالجة البیانات بعد فترة قصیرة من بدایة العمل المیداني، وشملت ھذه ا

وإدخ�ال ) ةمثل المھنة والنشاط االقتصادي واألسئلة المفتوح�(المراجعة المكتبیة وترمیز بعض األسئلة 

.البیانات ومراجعة ما یُظھره برنامج الحاسب اآللي من أوجھ عدم االتّساق

 ش�فت ف�ي المراِجعات المكتبی�ات اكتم�ال البیان�ات واتّس�اقھا، وك�ذلك ت�دوین المش�كالت الت�ي اكتُ وراجعت

زمة أثناء المراجعة، ونوقشت ھذه المشكالت مع مسؤولي المسح وأُرسلت المالحظات والتوجیھات الال

حھا خالل إلى فرق العمل المیداني، وحال العثور على أخطاء جسیمة في أحد االستبیانات ال یمكن تصحی

.المراجعة المكتبیة، كانت تُجرى مقابلةٌ أخرى الستكمال البیانات أو تصحیحھا
 البیان��ات باس��تخدام برن��امج تجھی��ز بیان��ات التع��دادات والمس��وح وأُدِخل��ت)CSPro)، م برن��امج وص��مَّ

لبیان�ات اإلدخال مسؤول إعداد البرامج بالجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بعد تدریب ُمدِخلي ا

ات علی�ھ، وُعولج��ت أوج��ھ ع��دم اتّس��اق البیان��ات ع��ن طری��ق مض��اھاة نت��ائج إدخ��ال البیان��ات م��ع البیان��

.المدونة في االستمارة الورقیة 21



المسح،إجراءوقتالمسكنفيموجودةامرأة5616ھناكوكانتامرأة،6000المسحعینةوشملت

.%93,6استجابةمعدلیمثلبمابنجاح،المقابالتمعھنوأجریت

منأقلّ )٪89,5(الحضریةالمحافظاتفياالستجابةمعدلكانالسابقة،المسوحأظھرتومثلما

.)التواليعلى٪94,7و٪93,2(والقبليالبحريالوجھفياالستجابةمعدالت

 ً .تغطیة المســــــــــــــــــــــــح: رابعا

ساء نتائج المقابالت الفردیة للن
+18في الفئة العمریة 

اإلجماليمحل اإلقامة
محافظات 

حضریة
محافظات 
وجھ بحري

محافظات 
وجھ قبلي

617230530786000عدد النساء المختارة بالعینة

عدد النساء المؤھالت الالئي 
أجریت معھن المقابالت

552214929155616

نسبة استجابة النساء 
المؤھالت

89,593,294,793,6
22



التحدیات وكیفیة التغلب علیھا: خامساً 

 الدراسةاختیار عینة

أنواع اإلعاقات التي سیتم دراستھا

23



شآتوالمنللسكانالعامالتعدادفياإلعاقةذوياألشخاصعنبیاناتجمعرغم

إلجراءالتعدادھذامنعینةاختیارالصعبمنكانمصر،في2017لعام

أخالقیاتمعذلكلتعارض،2020عاماإلعاقةذاتالمرأةضدالعنفمسح

كانالسمنالتعدادإجراءوقتُمسبقةموافقةعلىالحصولیجبإذالبحوث،

منیكنولمیحدث،لمماوھوالحق،وقتفيالزیارةلمعاودةالمستھدفین

جغرافيالالتشتتبسببالقومي،المستوىیُمثّلمسحإجراءأیًضاالممكن
.اجدً باھظةً تكلفتھستكونوالذي،)الُمعاقات(المستھَدفینللسكان

تحدي اختیار العینة 
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باعتباره،"كرامة"برنامجالمصریةالحكومةأطلقت،2015مارسفي

األكثراألشخاصأوضاعتحسینإلىیھدفقومي،اجتماعيضمانبرنامج

حھممنخاللمنالفقراء،وبعضوالمسنیناإلعاقةذوياألشخاصمنتھمیشًا

.الشھرياالجتماعيالضمانلتوفیرمشروط،غیرنقدیًا،دعًما

البالغاتالفقیراتالنساء2020لعاماإلعاقةذاتالمرأةضدالعنفمسحشمل

نامجبرمنوالمستفیداتإعاقات،منیعانینالالتيفأكثر،عاًما18العمرمن
)االجتماعيالضماندعمعلىالحاصالت(كرامة

الحـــــــــــــــــــــل 
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االصمواعاقةالسمعیةاالعاقاتمعالتعاملكیفیة.

وذھنیًانفسیًاالمعاقاتالنساء

متعددةاعاقات

دراستھاتحدي أنواع اإلعاقات التي سیتم 
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الصمّ قلحقوالمصریةوالمؤسسةالقوميالمجلسبینتعاونبروتوكولتوقیع

إلجراءاإلشارة،للغةمحترفاتُمترجماتلتوفیراإلشارة،لغةومترجمي

تمثحیالمقابلة،خصوصیةلضمانالسمعیة،اإلعاقةذواتالنساءمعمقابالت

.میدانكباحثاتجیداً تدریبھن

معھن،التواصلبةصعوبسببونمائیًاوذھنیًانفسیًاالمعاقاتالنساءاستُبِعدت

.المقابلةإجراءأثناءفيوسیطتدخلإلىوالحاجة

لحـــــــــــــــــــــلا
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متعددة 

بصریة

سمعیة

حركیة

أنــــــــــواع االعـــــاقـــات
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