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المنهجية 

متاليتوالصحيةالدميغرافيةاملسوحسلسلةمنالسادساملسحهواملسحيعترب
راةاملضدالعنفمنهاشاملةبياانتتوفرياىلويهدفتنفيذها

املستوىعلىاملسحمبتغرياتتتعلقتقديراتعلىللحصولالعينةتصميممت
افتاتواحملوسطوجنوبمشالالثالثةواالقاليموالريفواحلضرالوطين
سنة19-15وعمرهنالزواجهلنسبقسيدة11673واسرة16120مقابلةمتت
معلوماتعلىتويليحتصميمهمتمنوذجتتضمناملنهجيةكانتوزميناسنادفرتةذلكختلل
حسبقسمةماسرثالثكلمناسرتنيابستجوابوونقوماالسريالعنفمنيعايناللوايتالنساءحول
الشروطعليهاطبقيناالسريالعنفعنواحدةسيدةابستجوابونقوماحصائيتقسيمهناوالطبقةالطبقة

والتغطيةاملصداقيةمنللتاكدقبلمنوتزوجت15-49



خصائص المستجيبات السيدات الالتي سبق لهن الزواج 

اج ان اقل من ثلث السيدات الالتي سبق لهن الزولوحظ 

لعمر دون سن الثالثين وذلك يعود الى ارتفاع امنهم % 31

وقت الزواج 

-30نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج واعمارهن من 

%69قد زادت الى 49



التدريب 

ين التدريب كانت ما يقارب ستة اسابيع خضعوا المتدربمدة 

الختبارات للتاكد من فهم االستمارة

الستمارة السيدة المؤهلة % 94بلغت نسبة االستجابة 

الستمارة االسر97%



مشاركة السيدات في اتخاذ القرارات
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ة الرعاية الصحية للسيد القيام باملشتريات 

الرئيسية لألسرة

ربزيارات لعائلتها أو األقا جميع القرارات الثالثة ت ال تشارك بأي من القرارا

الثالثة

سنة الالتي يتخذن قرارات 49-15التوزيع النسبي للسيدات المتزوجات حالياً وأعمارهن 

التاليةحول الموضوعات محددة عادة إما بأنفسهن أو بشكل مشترك مع أزواجهن
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نسبة الالتي سبق لهن التعرض

سة للعنف الجسدي منذ كن في الخام

عشرة من العمر

 
 
غالبا  

 
أحيانا  

 
 أو أحيانا

 
غالبا

التعرض للعنف الجسدي

 الذي تمت اإلفادة عنه كم
ً
رتكب الزوج الحالي هو الشخص األكثر تكرارا

%(57)للعنف الجسدي 

نسبة الالتي سبق لهن التعرض للعنف الجسدي منذ كن في الخامسة عشرة من العمر

سابقةنسبة الالتي تعرضن للعنف الجسدي في االثني عشر شهراً ال



تعرض النساء للعنف الجنس ي

سبق لهن 49-15الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن السيداتمن % 9
.الجنس يأن تعرضن للعنف 

تعرضن أنهن 49-15من السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن % 6
 السابقة االثني لعنف جنس ي في 

ً
للمسحعشر شهرا



العنف من قبل االزواج
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العنف العاطفي العنف الجسدي العنف الجنس ي العنف الجسدي أو 

الجنس ي

وسبق سنة 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 

قبل أزواجهنمن العنف المختلفة من أشكالشكلإلى تعرضن وأن 



حسب الحالة الزواجيةالقرينالعنف من قبل 
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عنف عاطفي عنف جسدي عنف جنس ي عنف جسدي أو جنس ي

متزوجه أرمله/ منفصله/ مطلقه

شكلإلى تعرضن وسبق وأن سنة 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن 

قبل أزواجهنمن العنف المختلفة من أشكال



الرئيسيةالنتائج
70 % يعتقدن من السيدات 

ً
 مبررا

ً
ون أن تخبره، خرجت د، هأهانت)في بعض الظروف التالية أن قيام الزوج بضرب زوجته أمرا
(.آخرينأهملت األطفال، إذا لم تطعم زوجها أو لها عالقات مع رجال 

34%منذ الجسديأشكال العنف من أي شكل تعرضن إلى سبق وأن 49-15الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن من السيدات
.العمركن في الخامسة عشرة من 

24 %ين أو آخر أو العنف الجنس ي من قبل أزواجهن الحالي/ الجسدي وللعنف تعرضن الالتي سبق لهن الزواج سيدات من ال
 السابقة للمسحاالثني في أي وقت أو في لهنزوج 

ً
عشر شهرا



(شمعة)شبكة مناهضة العنف ضد املرأة االستيراتيجية اطلقت حول 

شبكة مناهضة 2008صاحبة السمو امللكي االميرة بسمة بنت طالل املعظمة في اذار عام حيث اطلقت 
ة لحملة ، وقد جاء االعالن عن ضرورة انشاء الشبكة، في اطار الفعالية الختامي(شمعة)العنف ضد املرأة 

ان، وتعمل يوما ملناهضة العنف ضد املرأة والذكرى التاسعة والخمسين لإلعالن العاملي لحقوق االنس16

(.2018-2016)الشبكة ضمن استراتيجية تم االتفاق عليها من قبل اعضاء الشبكة ملدة سنتين لألعوام 

:غاية الشبكة 
والتخطيط توحيد الجهود بين املؤسسات واالفراد العاملين في مجال العنف ضد املرأة لتحقيق التكامل

.التشاركي في مواجهة العنف ضد املرأة



شكرا لحسن االستماع


