
 

 

 

  

 

 

تتعرض النساء في مصر، مثلهن كمثل النساء في معظم 
والذى عادة ما يتم من قبل األسرى العنف  إلىانحاء العالم 

 2014الزوج. فتشير نتائج المسح السكاني الصحي لعام 
٪ من النساء المتزوجات الالتى تتراوح أعمارهن 30أن  إلى
قد تعرضن للعنف من قبل الزوج، سواء كان  49-15بين 

عنفًا جسديًا أو جنسيًا أو معنويًا )وزارة الصحة والسكان، 
(. وال شك 2015الدولية،  ICFالزناتي ومشاركوه ومؤسسة 

سرى له العديد من اآلثار االجتماعية أن التعرض للعنف األ
واالقتصادية والنفسية السلبية ليس على المرأة وحدها بل 
أيضا على باقى أفراد أسرتها  وعلى المجتمع ككل بما فى 

 ذلك  االقتصاد القومي للدولة. 

ة العمرية ونظرا ألن حوالي نصف سكان مصر ينتمون للفئ
سلوكيات الشباب عامًا، فالشك أن دراسة توجهات و  12-39

سيكون له الدور األكبر فى وضع األسرى نحو العنف 
بشكل خاص األسرى السياسات المناسبة للحد من العنف 

والعنف المبني على النوع االجتماعي بشكل عام وخاصة 
بين فئة الشباب الذين يمثلون شريحة كبيرة من أزواج 

آباء وأمهات المستقبل، ومن يمثلون نهم أجات اليوم  كما وزو 
ثم فهم يؤثرون بشكل كبير فى تشكيل القيم والمفاهيم 
المجتمعية للحاضر والمستقبل. وتأتى هذه الورقة من أجل 

ة للحد من العنف المساهمة فى وضع السياسات المناسب
 وخاصة بين فئة الشباب.األسرى 

 

 

 كلية الطب

 قسم الصحة العامة

 الرسائل االساسية

  ال يزال أكثر من ثلثي الشباب
المتزوج يجدون مبرراً أو أكثر 

 إلىلضرب الزوجة، مما يشير 
وجود قبول مجتمعي للعنف 

 .بين فئة الشباباألسرى 
 

  يؤثر التعليم على توجه الشابات
نحو العنف حيث ترتفع نسب 
رفض العنف بين الشابات 

 ةمقارن ثانوياً  عليماً المتعلمات ت
 ميات.بالشابات األ

 
  الزواج المبكر قد يصاحبه تعرض

حيث األسرى أكبر للعنف 
تنخفض معدالت رفض العنف 

ذين لدي الشباب  الاألسرى 
 18فتيات تحت سن من تزوجوا 

 .سنة
 
  ترتفع نسب التعرض للعنف

بين الزوجات الالتى األسرى 
عاما  مقارنة  18تزوجن قبل بلوغ 

بالزوجات الالتى تزوجن بعد سن 
 سنة. 18

 
  هناك عالقة بين الحصول على

ما قبل فحص و خدمة مشورة
وعدم تعرض الزوجات  الزواج

 . األسرىللعنف 
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 المنهجية

 

الصحة العامة "بناء قدرات الباحثين بقسم فى اطار مشروع 
جراء بحوث حول الصحة االنجابية إبجامعة أسيوط على 

والذى تم بالتعاون بين مجلس السكان الدولي وقسم  للشباب"
الصحة العامة بكلية طب جامعة أسيوط وبدعم من مؤسسة 

 جراء مايلي:إفورد، قام الباحثون ب

  
لبيانات المسح التتبعي للنشء تحليل ثانوي  .1

جراه مجلس أوالذى  SYPEوالشباب في مصر 
السكان الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي 

، بالتطبيق 2014عام للتعبئة العامة واالحصاء 
على عينة الشباب المتزوج أو من سبق له الزواج 

سنة، حيث بلغ  35 -18فى الفئة العمرية من 
شاب، وذلك  1367شابه و  3226حجم العينة 

موجرافية بهدف التعرف على الخصائص الدي
واالجتماعية للشباب المتزوج وعالقتها بتوجهاتهم 

 سري.نحو العنف األ
 

لبيانات مسح الزوجات المراهقات تحليل ثانوي  .2
بمحافظتي أسيوط وسوهاج والذى اجراه قسم 
الصحة العامة بجامعة أسيوط ومجلس السكان 

بالتطبيق على الدولي وبدعم من مؤسسة فورد، 
يقل عمرها عن  ةمتزوج شابه 729عينة قوامها 

سنة، وذلك للتعرف على احتياجاتهن  20
نجابية، وقد ركز التحليل المتعلقة بالصحة اإل

الثانوي على التعرف على بعض المتغيرات التى 
 المراهقاتالزوجات  تؤثر على  احتمالية تعرض

  .األسرى للعنف

 
  أهم النتائج

 

أواًل: توجهات الشباب المتزوج نحو العنف 
 األسري

والشباب فى مصر بسؤال المشاركين  النشءقام مسح 
رائهم فى بعض الحاالت التى يحق فيها للزوج آعن 

والد، كل، لو أهملت األلو حرقت األضرب زوجته وهى )
لو بتجادل  مع الزوج او بتناقشه، لو كلمت راجل تاني، 
لو ضيعت الفلوس أو صرفتها فى حاجة تافهة، لو 

يمية معاه(، وقد أظهرت نتائج رفضت العالقة الحم
 ٪29من الشباب المتزوج و  ٪23الثانوي أن التحليل 

 35 -18المتزوجات فى الفئة العمرية من من الشابات 
سنة، فقط هم من يرفضون ضرب الزوجه فى أى حالة 

 ثلثي من أكثر يزال ال في حين انهمن الحاالت السابقة، 
حالة وجود سبب واحد  في الزوجة يقبلون ضرب الشباب

لى وجود قبول إأو أكثر من األسباب السابقة، مما يشير 
 .داخل فئة الشباب المتزوجاألسرى  مجتمعي للعنف
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فى  هاماً  ناث يلعب دوراً أن تعليم اإل إلىوتشير النتائج 
الموجه من قبل الزوج، حيث األسرى توجهاتهن نحو العنف 

 ثانوياً  الشابات المتعلمات تعليماً ترتفع نسب رفض العنف بين 
على  ٪26 و %34 ميات )بالشابات األ ةفأعلى مقارن

 التوالي(. كذلك أكدت البيانات على أن الشباب المتزوج فى
مقارنة بنظرائهم فى األسرى المناطق الريفية أكثر تقبال للعنف 

من الذكور  ٪30.6المناطق الحضرية، حيث نجد أن 
حضرية يرفضون العنف المناطق الناث فى من اإل ٪35.6و

 ٪25.3من الذكور و  ٪18.2الموجه من قبل الزوج مقابل 
 . ناث فى المناطق الريفيةمن اإل

صغر عمر وتكشف البيانات عن وجود عالقة واضحة بين 
سري، فتنخفض معدالت العنف األ الزوجة عند الزواج وتقبل

زوجات  بلغت المتزوج من لدي الشباب األسرى رفض العنف 
ارنة بالشباب سنة عند بداية الزواج مق 18قل من عمارهن أأ

سنة فأكثر عند  18بلغن من العمر  ن من فتياتالمتزوجي
، على التوالى ٪24 و ٪17.8 بداية الزواج وذلك بنسبة

تنطبق  نفس النتيجة تقريبا على الشابات المتزوجات حيث و 
بين  بياً نساألسرى معدالت رفض العنف  يضاً أتنخفض 

ن سنة مقارنة بم 18الشابات الالتى تزوجن قبل بلوغهن 
       ٪25.3وذلك بنسبة  فأكثر سنة 18تزوجن عند بلوغهن 

لى زيادة احتماالت على التوالي. وهو ما يشير إ ٪29.6و 
 .الصغيراتبين الزوجات األسرى التعرض للعنف 

 
 

والتعرض للعنف  المراهقاتثانياً: الزوجات  
 األسرى

 

كشف التحليل الثانوي لبيانات مسح الزوجات المراهقات 
من الشابات  ٪44بمحافظتى أسيوط وسوهاج، عن أن 

 ٪31.7 ) تعرضن ألى شكل من أشكال العنف األسرى
تعرضن للعنف النفسي، يليه مباشرة التعرض للعنف 

ثم العنف البدني بنسبة  ٪17.8الجنسي بنسبة 
15.2٪)* . 

من الشابات الالتى  ٪45.3 أنقد اتضح من التحليل و 
عاما،  18بلغت أعمارهن وقت عقد الزواج أقل من 

و أكثر من أشكال العنف )بدني أو نفسي تعرضن لشكل أ
األسرى أو جنسي(، بينما تقل نسبة التعرض للعنف 

تزوجن بعد  الموجه من قبل الزوج بين الشابات الالتى
مما يؤكد على أن  ،٪29.3سنة وذلك بنسبة  18عمر 

فى التعرض  مهماً  الزواج يلعب دوراً  عندمتغير العمر 
 .العنف األسرى إلى
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حيث أن بعض الشابات قد  %44يزيد عن *المجموع 

 تعرضن ألكثر من نوع من انواع العنف.



 

 

 
التى تعيش فيها ممتدة(  - وفيما يتعلق بنوع األسرة )نووية

من الشابات المتزوجات  ٪59.3الشابات المتزوجات، أفادت 
 ٪41.7للعنف مقابل  النووية إلى أنهم قد تعرضن األسرداخل 

وهو مايشير  .هسر الممتدمن الشابات المتزوجات داخل األ
سرة الممتده فى ن يلعبه باقى أفراد األأالدور الذى يمكن  إلى

ين و الحد من العنف األسرى. كما تلطيف العالقة بين الزوج
أكدت البيانات على أن رأى الفتاه فى الزواج قبل تزويجها 
يلعب دورا مهما فى مدى تعرضها للعنف، حيث نجد أن 

من الفتيات الالتى لم يتم أخذ رأيهن يتعرضن للعنف  51.3٪
من الفتيات الالتى تم أخذ رأيهن فى الزواج. ذلك  ٪41مقابل 
 المستقبلية أثناء فترةأن مناقشة الفتاة لخططها  إلىافة باالض

حيث نجد أن  سرىاأل مدى التعرض للعنفب يرتبطالخطبة 
تقريبا من الشابات الالتى لم يناقشن خططهن المستقبلية  50٪

من الشابات  ٪40مع ازواجهن قد تعرضن للعنف مقابل 
الالتى ناقشن الخطط المستقبلية، وتؤكد النتيجتين السابقتين 

ومناقشة على أن اعطاء الفتاة الحرية فى الموافقة على الزواج 
دورا كبيرا فى تقبلهن للزواج ورضائهن  لعبيالمستقبلية خطط ال

 عنه ومن ثم تقل نسب التعرض للعنف األسري.
 

 
كذلك أوضحت البيانات أن امتالك الشابات لتليفون 
محمول يرتبط بعدم تعرضها للعنف األسري، حيث نجد 

بين الفتيات الالتى ال يمتلكن أن نسبة التعرض ترتفع 
بين  ٪40.3 ــــــمقارنة ب ٪52.2 إلىتليفون محمول 

الفتيات الالتى تمتلكن تليفون محمول، وقد يكون امتالك 
لمستوى االقتصادي للفتاه الرتفاع اتليفون محمول مؤشر 

من  تمتعها بقدر مؤشر لعدم عزلة الفتاة وبالتالي أو أنه
أن تلقى  إلىالتمكين أو االستقاللية. كما تشير النتائج 

قبل الزواج يرتبط بشكل واضح  وفحص مامشورة خدمة 
من  ٪47بعدم التعرض للعنف األسري، حيث أفادت 

بأنهم قد تعرضن للعنف  الخدمةالشابات ممن لم يتلقين 
 فحصممن تلقين خدمة مشورة و  ٪36األسري، مقابل 

إال انه من الضرورى اخذ هذه النتيجة  قبل الزواج. ما
حص فمشورة و  خدمةن الحصول على أالحذر اذ  ببعض

سنة او  18قبل الزواج عادة ال تتم اال لمن بلغن ما 
ن استخراج الشهادة الخاصة بتلك الخدمة ال أاكثر حيث 

 الصحة والسكان. التابعة لوزارة مراكزالفى  إال يتم
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السياسات والبرامج المقترحة للحد من 

 العنف األسري

ة فى أ)وهو عام المر   2017فى عام مازالت الفرصة سانحة 
من أجل اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الالزمة مصر( 

فئة الشباب، والشك  بينسيما والاألسرى للقضاء على العنف 
أن ذلك يستلزم التكامل والشراكة بين جميع الجهات سواء 
مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني الدولية أو 

يق المحلية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من أجل تحق
الهدف المنشود وهو مجتمع خال من العنف وقائم على مبدأ 
المساواة بين الجنسين، ويتطلب ذلك مجموعة من السياسات 
سواء على المستوى التنفيذي أو على المستوى التشريعي والتى 

 تتمثل فى:
 

 رفع الوعي وتغيير توجهات الشباب
 ويتم ذلك من خالل اعتماد مناهج تعليمية وأنشطة مدرسية
تكرس ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، باالضافة 

تغيير االفكار النمطية  إلىعالمية تهدف إتنفيذ حمالت  إلى
من خالل البرامج أو االعالنات التليفزيونية الموجهة. ذلك 
فضال عن وجود خطاب ديني موجه للشباب ومؤكدا على قيم 

أن يتم ذلك  الجنسين ومناهضة العنف. وينبغى المساواة بين
جميع البرامج من خالل اشراك الشباب ذكورا واناثا فى 

قضاء على العنف  األسرى واالنشطة الموجهة من أجل ال
االستفادة فى هذا الشأن من بعض التجارب السابقة   ويمكن

 الشباب". إلىمثل برامج تثقيف القرناء ومن "الشباب 
 

 تصادي واالجتماعي للفتياتالتمكين االق
ناث مما يسهم بدوره للحد من ارتفاع نسب الفقر بين اإلوذلك 
تاحة الفرص وتعزيز إفض معدالت الزواج المبكر وكذلك فى خ

ويتم ذلك من  قدرتهن على التفاوض والتواصل واالختيار.
 وتفعيل دور الوحدات توفير برامج الدعم المادي للفتياتخالل 

 
 

 

 

 

ثم ومن  بين الفتياتالقائمة لتنمية المشروعات الصغيرة 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية تقديم الدعم الفني والمالي 

 يات.لصغر وخاصة تلك التى تديرها الفتا
 

 تحسين األوضاع التعليمية للفتيات
البد من وضع سياسات واضحة وملزمة للحد من تسرب 

محو أميتهن، وقد ت من التعليم واستكمال تعليمهن و الفتيا
يتم ذلك من خالل زيادة عدد المدارس االبتدائية 

حرومة موالثانوية وخاصة فى المناطق الواالعدادية 
)مثال الريف، الوجه القبلى(  وكذلك زيادة أعداد مدارس 

 إلىالفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات باالضافة 
المتابعة والتقييم لتلك المدارس للتأكد من دورها الفعال، 

توفير منح ومكافآت رمزية للفتيات الالتى  إلىباالضافة 
 .تعليميةكمال كل مرحلة ينجحن فى است

 

 توفير الخدمات الصحية واالجتماعية
قبل الزواج  مشورة وفحص ماينبغى االرتقاء بخدمة  

وتوسيع نطاق المشورة ليشمل تدريب الزوجين على 
 مهارات التواصل والحوار. وينبغى فى هذا الصدد
التأهيل الجيد لمقدمي الخدمات الصحية والرائدات 

المرأة والنوع االجتماعى والتدريب  الريفيات حول قضايا
حالتها للجهات ا  على تشخيص حاالت العنف األسرى و 

 المختصة.

وفيما  يتعلق بالنساء المعنفات فالبد من تفعيل وتوفير 
خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات 
وخاصة مراكز استضافة النساء المعنفات، والبد من 

 عمل تدريبات لمقدمى الخدمات الصحية حول كيفية 
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التعرض  مع جميع اشكال العنف قبل أو أثناء أو بعد التعامل
وعمل  ،توفير مراكز المساعدة القانونيةله. كذلك البد من 

وكيفية الوصول  حمالت توعية لرفع الوعى بوجود تلك المراكز
تفعيل دور مراكز مكافحة  واخيراً اليها واالستفادة من خدماتها، 

العنف ضد المرأة داخل أقسام الشرطة، وخلق بيئة مناسبة 
 لالبالغ عن حوادث العنف.

 
معنيه بتجريم العنف ضد التشريعات الاصدار 
 المرأة 

من الضروري وجود قانون معني بتجريم جميع اشكال العنف 
على وجه التحديد، حيث يتناول األسرى ضد المرأة والعنف 

نون االجراءات واالطر المناسبة لكيفية إثبات جريمة العنف القا
وذلك لمنع التحايل، فضال عن ضرورة اتخاذ التدابير األسرى 

 الشهود.و الالزمة لحماية ضحايا العنف 

فانه على الرغم من أن  الفتيات الصغيراتوفيما يتعلق بزواج 
 18 إلى 16المشرع المصرى قد رفع سن زواج االناث من 

ذكور، اال ان الثغرات القانونية تحول دون تنفيذ عاما أسوة بال
القانون والتحايل عليه بعقد زواج غير موثق، ومن ثم البد من 

كل  يث يتم اصدار قوانين صارمة تعاقبمراجعة القوانين  بح
)ولو بصورة غير تحت السن القانونى  من ابرم عقد زواج

 . والشهودوكذلك  ولى االمر والزوج رسمية( 
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، الزناتى ومشـــــــاركوه )مصـــــــر(وزارة الصـــــــحة والســـــــكان 
: المســــــح  2015الدولية. ICF  ، ومؤســــــســــــة(مصــــــر)
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 .ICF  ومؤسسةالصحة والسكان 

 
 شكر وتقدير

قسم الصحة العامة بجامعة يتقدم مجلس السكان الدولي و 
"بناء كر لمؤسسة فورد على دعمها لمشروع بالشأسيوط 

قدرات الباحثين بقسم الصحة العامة بجامعة أسيوط 
، "على اجراء بحوث حول الصحة االنجابية للشباب

والذى تضمن اجراء التحليالت االحصائية الالزمة 
الخراج هذه الورقة، كما نتقدم بالشكر لفريقي العمل 

لذين قاموا باجراء بمجلس السكان الدولي وجامعة أسيوط ا
التحليالت االحصائية وكتابة التقارير التى انبثقت منها 
هذه الورقة. والشكر موصول لألستاذه رشا حسن مسئول 
برنامج بمجلس السكان الدولي السهاماتها القيمة فى 

 .عداد هذه الورقةإ
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يتصدى مجلس السكان الدولي ألهم قضايا التنمية والصحة، كوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشري، وتحسين الصحة 

اإلنجابية، وضمان عيش الشباب حياة كاملة ومنتجة. ويقوم المجلس بإجراء أبحاث علمية في مجاالت الطب الحيوي 

اون المجلس مع مختلف الشركاء لتقديم حلول تؤدي إلى والبحوث اإلجتماعية والصحة العامة في خمسين دولة. ويتع

سياسات وبرامج وتقنيات أكثر فاعلية لتحسين حياة األشخاص حول العالم. مجلس السكان الدولي منظمة غير حكومية ال 

 ومقره الرئيسي في نيويورك وترأسه هيئة أمناء دولية.  1952تهدف للربح أنشىء عام 
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