مبناسبة إعالن نتائج مسح التكلفة االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي
مصر 5112
يعقد اجلهـاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم املوافق  5116 / 6 / 1مؤمتراً إلعالن نتائج مسح التكلفة
االقتصادية للعنف القائم على النوع االجتماعي يف مجهورية مصر العربية  5112والذي أجري فى معظم
حمافظات اجلمهورية ،وهذا املسح يعترب أول مسح وطنى شامل يتضمن أنواع وأشكال العنف املختلفة الذي
تتعرض له النساء والفتيات فى الفئة العمرية  66-11سنة ،و تقدير التكلفة االقتصادية النامجة عنه.
حيث يهدف هذا املسح إىل قياس
• معدالت حدوث وإنتشار األنواع و األشكال املختلفة للعنف ضد املرأة املصرية.
• أثر العنف على صحة املرأة بصفة عامة وصحتها اإلنـجابية بصفة خاصة و على مستوى الرفاه العام هلا.
• النتائج املرتتبة على العنف ضد املرأة والتكاليف االقتصادية املرتبطة بها.

ومن أهم النتائج اليت أبرزها املســــح :
املمارسات التقليدية الضارة ضد املرأة والفتاة
 تعرضت تسعة من كل عشرة نساء لعملية اخلتان. أجربت  %11من النساء على الزواج احلالي أو الزواج األخري. -تزوجت مايزيد عن ربع النساء قبل بلوغهن  11سنة.

العنف من قبل الزوج و اخلطيب
 تعرضت حواىل  % 66من النساء السابق هلن الزواج ألي من أشكال العنف من قبل الـزوج % 64 ،مـنهن
تعرضن لعنف نفسى  % 45 ،تعرضن لعنف بدنى و  %15تعرضن لعنف جنسى .
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 %11من النساء السابق هلن الزواج عانني من العنف البدني و النفسي واجلنسي من قبل الزوج .



تعرضت حواىل  % 11من النساء ألي من أشكال العنف من قبل اخلطيب احلـالي أو السـابق ،وأفـادت
نفس النسبة ( )%11بتعرضهن لعنف نفسى  % 6 ،تعرضن لعنف بدنى و  %1تعرضن لعنف جنسى .

 أفاد  %64من النساء الآلئي تعرضـن للعنـف مـن قبـل الـزوج خـالل العـام السـابق للمسـح حبـدوث
أصابات هلن نتيجة عنف الزوج .

العنف الذى أقرتفه أفراد العائلة و البيئة احمليطة
 تعرضت حواىل  %11من النساء لعنف بدنى أو جنسى منذ بلوغهن سن  11سنة من قبل أفراد العائلة
أو البيئة احمليطة  %11 ،ذكرن أنهن تعرضن للعنف البدنى  ،و %5تعرضن للعنف اجلنسي.
 يعد األب هو املرتكب الرئيسى للعنف البدنى ضد املرأة سواء منذ بلوغها سن  11سنة ( )%21أو خالل
األثنى عشر شهرًا السابقة على تنفيذ املسح (. )%64
 الذكور الغرباء هم مرتكبى  %11من أحداث العنف اجلنسي ضد املراة منذ بلوغها  11عاماً %12 ،تعرضن
لعنف جنسي خالل السنة السابقة على تنفيذ املسح.
 إرتكب األب حوالي  %4من حاالت العنف اجلنسي ضد املراة ،وإرتكب األخ  %1من هذه احلاالت.


 %43من النساء الآلتي تعرضن للعنف البدنى أو اجلنسي من أفراد العائلة أو البيئة احمليطة خالل
السنة السابقة على تنفيذ املسح .

العنف ضد املرأة يف األماكن العامة
 تعرضت  % 14من النساء خالل العام السابق للمسح ألى شكل من أشكال العنف أو التحرش يف
األماكن العامة :سواء يف مكان العمل أو املؤسسات التعليمية أو يف املواصالت العامة أو فى الشارع.
 تعرضت حواىل  % 11من النساء للتحرش يف الشارع  ،واألسواق ،وامليادين خالل العام السابق للمسح .
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 تعرضت حنو  %1من النساء للتحرش يف املواصالت العامة خالل السنة السابقة على املسح  ،و حدثت
غالبية حاالت التحرش فى امليكروباص  %61ومن شخص غريب (. )%36
 ذكرت حنو %1من الفتيات الآلتي يدرسن حالياً أو الآلتي درسن العام املاضي بتعرضهن للتحرش اجلنسى
يف املؤسسات التعليمية خالل العام السابق على املسح.


التكاليف االقتصادية الناجتة عن العنف
 تتكلف املرأة و األسرة  1463مليار جنيه فى العام من جراء عنف الزوج فقط
(  1414546مليون جنيه تكلفة مباشرة 6614262 ،مليون جنيه تكلفة غري مباشرة) .
 تقدر تكلفة العنف ضد املرأة فى األماكن العامة مببلغ  211مليون جنيه سنويًا.
 يتكلف ضحايا العنف و أسرهن حنو  261مليون جنيه سنويًا للوقت اإلضافى الذي يقضونه يف تغيري
الطريق أو وسيلة املواصالت أو االستعانه برفيق لتجنب التحرش يف األماكن العامة.
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