
٢٠١٥مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي   



رضـــر العـعناص

   ًً ً .مراحـــــــل تنفيــــــــــــــــذ المســــــــــح: رابعــا

.المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: أوال      

.تقديــــــــــــــــــــر التكلـــــــــــــــــــــــفة: سادساً 

.توثيــــــــــــــق المســــــــــــــــــــــــــــح: ثامناً    

.أبرز نتـــــائــــــج  المســـــــــــــــــــــــح: خامسا   

.أهم الرسائل التي يوجهـا المســـــــــــــح: سابعاً    

.أهـــــــــــــــــداف المســـــــــــــــــــــــــح: ثانياً     

.ـحأنواع وأشكال العنف التي شملها المس: ثالثاً      
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قتصرتوالاألساسيةاإلنسانلحقوقأنتهاكالمرأةضدالعنفيعتبر

.ككلوالمجتمعاإلقتصادتطالبلوحدهاالضحيةعلىآثارة

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: أوالً 
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أيبأنهالنساءضدالعنفالمتحدةلالممالعامةالجمعيةعرفت

اثبإحديتسببوالذيالجنسأساسعلىمبنيالمرأةضداعتداء

ً ويشملللمرأةنفسيأوجنسي،جسديآلمأوإيذاء هديدالتأيضا

دثحسواءللحريات،التعسفيالحرمانأوالضغطأواألعتداءبهذا

.الخاصةأوالعامةالحياهإطارفي

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: أولا تابع
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العنف

ا  تنعكس آثاره سلبا

على األسرة 
والمجتمع بأكمله

يترك آثاراا سلبية في

حياة المرأة وينقص من 
كرامتها ويهدد أمنها 

التنمية عائق أمام 
القتصادية 

تكلفة باهظة على 
أقتصاد الدولة 

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: تابع أولا 
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العنفأسباب

:المجتمعفيواالجتماعيالثقافيالعامالسياقطبيعة1.

.النمطيةالنظرةأطارفيالمرأةيضع❑

الذيياألبوالنظاميحكمهاالتياالجتماعيةوالتنشئهالثقافيالموروث❑

.الرجالمكانةرفعمقابلالنساءوأقصاءتهميشعلىيقوم

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: تابع أولا 
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العنفأسباب

ً دوراً العملحجموضيقوالبطالةالفقريلعب2. معدالترفعفياساسيا

وتحقيقالعملسوقدخولعلىقدرتهالعدمالمرأةضدالعنف

ً اقتصللرجالالنساءتبعيةعلىوبالتالياألقتصادياألستقالل اديا

.لقضاياهنوإقصاء

أةالمرضدللعنفالرادعةوالتشريعاتالقوانينتطبيقفيضعف3.

.العنفانتشارعلىساعدت

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: تابع أولا 
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مسحبإجراء2015عامالجهازقامالعنفدراسةألهميةنظرا  ❑

.المرأةضدالعنفعنميدانى

ينفذهاالتياألسريةالمسوحضمننوعيةتجربةالمسحيعتبر❑

.الجهاز

تالخطوامعيتواكبحيثمناسبتوقيتفيالمسحيأتي❑

نفالعأشكالجميععلىللقضاءمصرتتخذهاالتيالملموسة

حياةيربتوفوالتزامهادستورهاضوءفيوالفتياتالنساءضد

.العنفمنخاليه

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: تابع أولا 
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للعنفةاالقتصاديالتكلفةمسحيعتبر

صرمفىاالجتماعيالنوععلىالقائم

شاملوأقليميوطنىمسحأولهو

واعأنبكافةتتعلقمعلوماتيتضمن

نساءاللهتتعرضالذيالعنفوأشكال

وكذلك،(64-18)العمرفىوالفتيات

.عنهجمةالنااالقتصاديةالتكلفةتقدير
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لهالمشابهةالمسوحعنلمسحاتميز

بمختلفالمرأةعلىالواقعالعنفاشكالانتشارمدىلحصرسعى❑

.وأشكالهأنواعه

علىهوسواءعليهوالقائمالعنفنطاقهافييقعالتيالدوائرمعرفة❑

البيئةأوالعائلةأواألسرةمنآخرينأفرادأوالخطيبأوالزوجيد

.المحيطة

.العامةاألماكنفيالنساءضدالعنفتقييم❑

المقدمـــــــــــــــــــــــــة: تابع أولا 
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:مايلييهدف المسح بصفة أساسية إلي قياس 

تبطة عواقب العنف ضد المرأة والتكاليف االقتصادية المر
به

ة جابيـمرأة وصحتها اإلنللالعامةأثر العنف على صحة
واسرتها

عهه معدالت انتشار العنف ضد المرأة ووقوعهه بمختلهف أنوا
لهوأشك

 ً حأهداف المســـــــــــ: ثانيا
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ح انواع العنف التي شملها المس: ثالثاً 
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سح أشكال العنف التي شملها الم: تابع ثالثاً 
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مرحلة 
تحضيرية 
للمسح  

مرحلة تنفيذ
المسح 

مرحلة إعداد 
التقرير 
وإطالق 
النتائج

ح مراحل تنفيذ المس: ابعاَ ر
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األعمــال -أ
التحضــيرية

عـــقد ورش 
العمـــل 
لتصميم 
االستبيان

ع التنســـيق م
الشـــركـاء

ة تشكيل اللجن
اإلستشارية

اإلستعانة 
بخبراء

مراحل تنفيذ المسح: تابع رابعاَ 

مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي
٢٠١٥
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إستمارة

ألف سيدة22

جميع المحافظات عدا محافظات الحدود  
(محافظة 22)

:تمت  على مرحلتين 

:   األولى المرحلة 

.قطعة مساحية 1000إختـــيار   -

:   المرحلة الثانية

.أســـرة من الحضــــر 22إختيار  -

.أســـرة من الريـــــف 21إختيار  -

تنفيذ المسح -ب

تصميم وسحب 
العينة 

7   
16



مكونات االستمارات

تصميم 

وسحب 

العينة 

تصميم االستمارات

:إستمارة األسرة المعيشية 

:  وشمــلت على 

.العمــــــــــــــر -

.الجنــــــــــــــس -

. الحــالة الزواجيـة -

.عالقة كل فرد برئيس األسرة -

.خصــــائــص المسكــــــــــن -

المسح تنفيذ -ب

7   
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تصميم االستمارات

مكونات االستمارة 

تصميم وسحب 

العينة 

:الســــيدة المؤهـــلة إستمارة 

:  وشمــلت على 

.خلفيـــة المبحوثة والحى الذى تعيش فيه -

.الحــالة الزواجــــية -

. العمــــــــــــــــل -

.الصحة العــامة والصحة اإلنـجابية-

.العنـــــــــــــــــــــــــــــف-

تنفيذ المسح -ب

7   18



العمل الميداني

التـــــدريب مكونات االستمارات

تصميم االستماراتتصميم العينة

التدريب على مرحلتين  تـــــم 

.أســـــبوع لكــل مرحــــــلة 

تنفيذ المسح-ب

7   
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العمل الميداني

التدريب

فريق العمل 

مكونات االستمارات

االستماراتتصميمتصميم العينة

تنفيذ المسح-ب

7   

.اإلناثجميع جامعي البيانات من -

ات إختيهههار أعضهههاء الفريهههق الهههذين حققهههوا أفضهههل النتهههائج خهههالل التهههدريب-

.النظرية والعملية 

ميدانيمشرف + مراجعة ميدانية + باحثات 4كل فريق من يتكون -
20



العمل الميداني

التدريب

فريق العمل

ةاالخالقيات والسالم

مكونات االستمارات

تصميم االستماراتتصميم العينة

رأة   توصههيات منظمههة الصههحة العالميههة الخاصههة بأخالقيههات وسههالمة أبحههاث العنههف ضههد المههتههم تطبيههق 

WHO 2001.

.تغيير أسم المسح إلى أحوال المرأة المصرية -

.تم أختيار سيدة واحة من كل أسرة-

.إجراء المقابلة في مكان آمن -

ب تنفيذ المسح

7   21



العمل الميداني

التدريب

العملفريق

االخالقيات والسالمة 

جمع البيانات

مكونات 
الالستمارات

تصميم االستمارات تصميم العينة
تجهيز البيانات 

مراقبة وضبط 

الجودة 

تنفيذالمسح : ب 

7   
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ا  ســـــــحللمالنتائج الرئيسية أبرزا :خامسا
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الزواج المبكر 

يتـــــزوجن27%

بلوغـــــهنقبــــــل

.ســـــــــــــــنة18

ختان اإلناث

من بين كل 9م ختان ت

نساء في الفئة 10

.ةسن64-18العمرية 

الزواج الجبرى

الســــابقالنساء من % 11

إجبرن على لهــن الــــزواج 

.الزواج

ةالفتاالتقليدية الضارة ضد المرأة و الممارسات -1
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٢٠١٥مسح التكلفة اإلقتصادية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي   
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في أي وقت مضى وفقاً لنوع العنفعلى يد الزوج 

25
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وتعرضن للعنف ( سنة 64-18)النساء فى الفئة العمرية نسبة -3

نوع لخالل االثنى عشر شهر السابقة على المسح  وفقاً على يد الزوج 

2015العنف مصر 
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وتعرضن ( سنة 64-18)النساء فى الفئة العمرية نسبة -4

المحيطة منذ بلوغهنللعنف على يد أفراد العائلة والبيئة 

2015سنة  مصر 18
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وتعرضن ( سنة 64-18)النساء فى الفئة العمرية نسبة -5

عشر المحيطة في االثنىللعنف على يد أفراد العائلة والبيئة 

2015شهراً السابقة على المسح مصر 
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عالتحرش فى الشار
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( سنة 64-18)النساء فى الفئة العمرية نسبة -6
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  َ ً 1-د المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضاتقدير: سادسا

؟نقصد بالتكلفةماذا -1

الصحة

العمل

لوقتا

المجهود
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لفردا

الصحة•

عمل منزلى/ العمل •

دراسة•

وقت•

معاناة نفسية•

األسرة

دخل•

عمل•

معاناة أطفال•

تفكك اسرى•

المجتمع

خسارة انتاجية•

خسارة الموارد •
البشرية

خسارة الموارد •
العامة

التكلفة؟يتحملمن -2

 ًَ ً 2-د المرأةتقدير التكـلفـــة االقتصادية للعنف ض: سادسا
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:التكلفةأنواع -3

مباشرة

مادية

 ً النفقات الفعلية المدفوعة نقديا

معنويه

هالليسولكنللعنفمباشرةنتيجة
والمعاناةاأللممثلنقديةقيمة

غير مباشرة

مادية

نها لها قيمة نقدية في االقتصاد ولكنها محسوبة على ا
تكلفة الفرص البديلة 

معنويه

ً لهاوليسللعنفمباشرةغيرنتيجة قدية؛نقيمةأيضا
األطفالعلىالسلبيالنفسياألثرمثل

  َ ً 3-المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضداتقدير : سادسا
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 ًَ ً 4-مرأةتقدير التكـلفـــة االقتصادية للعنف ضد ال: سادسا

التكلفة المباشرة

انفاق على 
الخدمات الشرطيةو 

القضائـية

انفاق على دور 
اإلستضافة

انفاق على 
الخدمات 
الصحية

انفاق إلحالل 
الممتلكات 
المحطمة

انفاق على خدمات 
المجتمع المحلى
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  َ ً -د المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضتقدير ا: سادسا

5

ةالتكلفة  غير المباشر

التغيب عن 
الدراسة

التغيب عن اعمال 
المنزل

التغيب عن العمل

اصطحاب رفيق 
الوقت اإلضافى  فى للطريق

الطريق للسيدة
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نقيس التكلفة؟كيف 

.المجتمع/األسرة/المرأةتتكبدهمالكلنقديةقيمةإعطاء-

ديرالتقاساليبواإلقتصادىالنظرىاألطاربإستخدامذلكيتم-

.البديلةةالفرصنفقةاوالفعليةالتكلفةلحسابسواءاإلحصائية

األعمال(عالجكشف،مواصالت،)الصحيةالخدمات:مثال

.(نقديةبقيمةتقديرها)المنزلية

  َ ً -د المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضتقدير ا: سادسا
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  َ ً 7-لمرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضد اتقدير ا: سادسا
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  َ ً 8-د المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضتقدير ا: سادسا



.جنيهمليار 2.17للحدث األكثر عنفاً ضد المرأة اإلجمالية في العام  إجمالي التكلفة بلغت  

مليار1.49الزوج أو الخطيب                                                             

مليون110األفراد المحطين                                                               

مليون2.25المؤسسات التعليمية                                                          

مليون241المواصالت العامة                                                             

مليون329الشارع                                                                           

  َ -د المرأةلتكـلفـــة القتصادية للعنف ضتقدير ا: سادسا 
9
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:الدراسةغير المتاحة فى البيانات 

:عد األرقام السابقة تقدير اقل مما يمثله الواقع حيثت

مازلنا نتحدث عن حادثة واحدة•

يةلم نتطرق إلى الفاقد فى اإلنتاج•

ة لم نتطرق إلى دعم الدولة فى الخدمات الصحي•

والتعليمية

ن لم نتطرق الى اآلثار طويلة المدى عبر الزم•

  َ ً -د المرأةلتكـلفـــة االقتصادية للعنف ضتقدير ا: سادسا
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 ً 1-أهم الرسائل التي يوجها المسح: سابعا
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:مليون أمرأة تركت بيت الزوجية أثر العنف األسري في عام واحد نحو 

هل ندرك مصير من ليس لها اهل 

؟مأوىأو 

2-يوجها المسح التيأهم الرسائل : سابعا  
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واألجيالبأوالدنافاعلوننحنماذا

؟العنفهذامشاهدةعلىتنشأالتي

مسح أهم الرسائل التي يوجها ال: سابعا  
-3
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؟ماذا نفعل بقوتنا اإلنتاجية المستقبلية

فتاة يواجهن عنف  16,000

ً بالمؤسسات التعليمية سنوي ا

أسرة 113,000يتغيب األطفال في 

عن الدراسة سنويا نتيجة العنف

األسري

مسح أهم الرسائل التي يوجها ال: سابعا  
-4
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ادية التقدير األدنى للتكلفة اإلقتص

للعنف ضد المرأة سنويا

كقضيةالقضيةهذهاألننرىأال

دولةفيخاصة....؟أساسيةتنمية

الحفاظإلىتحتاجمصرمثلنامية

تنميةنحولتوجههامواردهاكلعلى

.المجتمع

مسح أهم الرسائل التي يوجها ال: سابعا  
-5
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1-توثيق المسح : ثامنا  
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2-توثيق المسح : ثامنا  
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 ً 3-توثيق المســـــــــــح: ثامنا
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4-توثيق المســـــــــــــــــــح: ثامنا  
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8-توثيق المســـــــــــــــــــــح : ثامنا  
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شكراا لُحسن 

استماعكم

Equal RightsEqual Opportunities

Progress for All
53


