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1 مقدمة

مقدمة
ي 

ونية العتداءات الجنسية إل واجهة النقاش �ف لك�ت خالل الشهور القليلة الماضية، أعادت المنصات والمدونات الإ

ي 
ي مالًذا آمًنا للتعب�ي عن معاناتهن، و�ف

و�ف لك�ت ي هذا الفضاء الإ
مرص، حيث وجدت الكث�ي من السيدات المرصيات �ف

بعض الأحيان لتوجيه اللوم وفضح الجناة. وقد نظر البعض لهذه الحركة باعتبارها حركة محلية تتشابه إل حد كب�ي 

ي الأول من يوليو عام ٢٠٢٠، 
ي ُعرفت بحركة وأنا أيًضا )#Metoo(. لقد بدأت هذه الحركة �ف

مع الحركة العالمية ال�ت

طة العتداء assaultpolice، واتهمت فيه طالًبا مرصيًا  نستجرام بعنوان �ش عندما أنشأت فتاة مرصية حسابًا عىل الإ

باغتصاب فتاة قارص، والعتداء جنسًيا عىل أُخريات، وطالبت من الآخرين الذين تعرضوا لمثل هذه العتداءات أن 

يُفصحوا عما تعرضوا له. بنهاية هذا اليوم، ووفًقا لحساب @assaultpolice، فإن ما يقرب من ١٥٠ شخصاً أبلغوا –ع�ب 

ف مع هذه البالغات. كما بلغ  ، وتفاعل عدد كب�ي من المستخدم�ي هذا الحساب- عن تعرضهم لحوادث اعتداء جنسي

طة ٤ بالغات رسمية١، وتصدرت قضية هذا الشاب قائمة الموضوعات  إجمالي البالغات الرسمية المقدمة لأقسام ال�ش

ي 
ي مرص عىل مدى ثالثة أيام. بعد حركة الغضب ال�ت

الأك�ش تداولً �ف

شهدتها وسائل التواصل الجتماعي، ألقت السلطات المرصية القبض 

ي عدة 
عىل هذا الشاب، وأكد النائب العام عىل أنه يحقق معه �ف

اتهامات كالغتصاب، وهتك العرض بالقوة أو تحت التهديد. شجعت 

نتائج هذا الحادث المزيد من النساء عىل ن�ش قصص اعتداء جنسي 

ي ذلك شخصيات مجتمعية 
ف �ف عىل وسائل التواصل الجتماعي، متهم�ي

، ورجال دين، وأفراد  ف ، وأساتذة أكاديمي�ي ف معروفة، ونشطاء حقوقي�ي

من عائالتهن بالعتداء عليهن. كما دفعت حملة وسائل التواصل 

ح قانون لحماية البيانات  عداد مق�ت الجتماعي الحكومة المرصية لإ

. ويث�ي  ي قضايا العتداء الجنسي
ي عليهم والشهود �ف

الشخصية للمج�ف

لمان المرصي للموافقة عليه- الآمال  وع القانون -الذي ُقدم لل�ب م�ش

ي أن تتقدم المزيد من النساء لفضح تلك النتهاكات. ودفعت 
�ف

يف لحًقا لإصداره بيانًا عاًما يدين فيه التحرش  الحادثة بالأزهر ال�ش

، ويستنكر عىل أفراد الجمهور إلقاءهم اللوم عىل مظهر  الجنسي

بالغ عما  ي يتعرضن لعتداءات جنسية بالإ
النساء، وطالب النساء الال�ت

يتعرضن له.٢
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جهود التصدي لالعتداءات الجنسية �ف

ي مرص:
 جهود التصدي لالعتداءات الجنسية �ف

تاريخ وأرقام

ة  ي مرص، وقد ظلت هذه الحوادث لف�ت
ة بشكل كب�ي �ف تعت�ب حوادث العتداء والتحرش الجنسي من الحوادث المنت�ش

ي مرص، إل أن أك�ش من ٩٠٪ 
يعية تجرم العتداء والتحرش الجنسي �ف طويلة دون عقاب. فبالرغم من وجود مواد ت�ش

ي الشوارع.٣ وتش�ي نتائج المسح العالمي للرجال 
من النساء المرصيات أبلغن عن تعرضهن لحوادث التحرش الجنسي �ف

ي مرص مؤخًرا إل أن ما يقرب من 
ق الأوسط وشمال أفريقيا )IMAGS(، والذي أُجري �ف ي ال�ش

ف �ف ف الجنس�ي والمساواة ب�ي

ي الشوارع. وتُظهر النتائج أيًضا أن ما يقرب من 
ي شملهن المسح تعرضن للتحرش الجنسي �ف

٦٠٪ من المستجيبات الال�ت

ي مرص 
ي الرجال أبلغوا عن قيامهم بالتحرش الجنسي بسيدات أو فتيات.٤ ووفًقا لنتائج مسح النشء والشباب �ف

ثل�ش

ي الفئة العمرية من ١٩-٢٩ عاًما تعرضن عىل الأقل لشكل من أشكال 
)SYPE( لعام ٢٠١٤ فإن ٤٣٫٨٪ من الفتيات �ف

ي الشوارع العامة، يىلي ذلك وسائل النقل؛ وقد كشفت 
.٥ ويحدث التحرش الجنسي بشكل متكرر �ف التحرش الجنسي

ي مرص لعام ٢٠١٥ عن أن ٧٪ من 
نتائج مسح التكلفة القتصادية للعنف القائم عىل النوع الجتماعي )ECGBVS( �ف

ف هؤلء النسوة فإن  ي المواصالت العامة، ومن ب�ي
ي الفئة العمرية )١٨-٦٤ عاًما( تعرضن للتحرش الجنسي �ف

النساء �ف
و الأنفاق.٦ ي م�ت

ي الأوتوبيسات، و ٧٫٩٪ �ف
ي الميكروباص، و ٢٢٫٤٪ �ف

٦٠٫٢٪ منهن تعرضن للتحرش الجنسي �ف
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ي المجال العام، وينتهك 
العتداء والتحرش الجنسي وباء اجتماعي يؤثر بشكل كب�ي عىل تواجد النساء ومشاركتهن �ف

، ويمكن أن يتسبب العتداء والتحرش  ي الأمان والتنقل، ويعرضهن لالأذى الجسدي والنفسي
حقوقهن الأساسية �ف

ات عميقة عىل حياة المرأة، ويُحد من حركتها ويعوق من فرص تعليمها وعملها.٧ وعالوة عىل  ي حدوث تأث�ي
الجنسي �ف

ذلك، أعربت النساء بقوة عن خوفهن من العنف والعتداء الجسدي، وأظهرن مخاوف بشأن سالمتهن النفسية، حيث 

ي مرص يجعل 
ي الأبوي �ف

يتم استهالكهن باستمرار مع الشعور بالذنب والعار والقلق.٨ إن السياق الجتماعي والثقا�ف

ي عدة أساليب لحماية 
ف الخاص والعام مقبولً اجتماعًيا، وهو ما يدفع النساء لتب�ف ي المجال�ي

العنف ضد المرأة �ف

ن عىل تغي�ي سلوكهن،  ي مرص عام ٢٠١٤، ذكرت النساء أنهن أُج�ب
أنفسهن. ففي دراسة أجرتها خريطة التحرش الجنسي �ف

. فعىل سبيل المثال، توقف البعض منهن عن استخدام  وأسلوب حياتهن اليومي لمحاولة تجنب التحرش الجنسي

ف بعض الشوارع المظلمة  و، أو تجن�ب ي الم�ت
وسائل النقل العام، أو استخدمن سيارات الركاب المخصصة للنساء فقط �ف

والمليئة بالمقاهي. وذكرت معظم النساء أنهن حريصات بشكل خاص عىل مالبسهن، لذلك عادة ما تكون طويلة وغ�ي 
كاشفة.٩

ي تحول دون نجاح 
ي المؤسسات التعليمية وأماكن العمل أحد أك�ش التحديات ال�ت

ويعت�ب العتداء والتحرش الجنسي �ف

ي العمل وشعورهن بالرضا الوظيفي. حيث أظهر مسح التكلفة القتصادية للعنف القائم عىل النوع الجتماعي 
النساء �ف

ECGBVS لعام ٢٠١٥ أن هناك ١٦،٦٠٠ فتاة يتوقفن عن التعليم سنويًا نتيجة لتعرضهن لأشكال مختلفة من العنف 

القائم عىل النوع الجتماعي.١٠ وترتبط تجارب العتداء والتحرش الجنسي بنتائج سلبية مثل انخفاض الرضا الوظيفي، 

ام التنظيمي، والنسحاب من العمل، واعتالل الصحة البدنية والعقلية، وزيادة تكاليف الإجازات  ف وانخفاض الل�ت

ي 
المرضية.١١ ففي دراسة أجراها المركز المرصي لحقوق المرأة )ECWR(، أظهرت أن ٦٫٢٪ من حالت التحرش تحدث �ف

ي المرأة عن الذهاب للعمل؛ وهذا بدوره يزيد من تغيب النساء عن العمل، ويزيد 
ي بدورها قد تث�ف

أماكن العمل، وال�ت
من معدل خروج المرأة من سوق العمل.١٢
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ي والمبادرات الشبابية لمكافحة الأشكال المختلفة 
ة من جانب مؤسسات المجتمع المد�ف لقد كانت هناك جهود كث�ي

ي مرص. ففي عام ٢٠٠٥، أطلق المركز المرصي لحقوق المرأة )ECWR( حملة بعنوان 
لالعتداء والتحرش الجنسي �ف

ي الحفاظ عىل المدارس آمنة لجميع 
ف للمساعدة �ف “شوارع آمنة للجميع”، وتضمنت هذه الحملة تدريبات للمعلم�ي

ي 
ي الشوارع بعنوان “غيوم �ف

ي عام ٢٠٠٨، أجرى المركز أول دراسة لتقييم خطورة التحرش الجنسي �ف
الطالب.١٣ و�ف

سماء مرص”. واشتملت الدراسة عىل عينة بلغ حجمها ٢٠٢٠ مستجيًبا )١٠١٠ نساء و ١٠١٠ رجال(. وخلصت الدراسة إل أن 

ي عىل اتخاذ 
، الأمر الذي كان مقلًقا للغاية وحث المجتمع المد�ف ٨٣٪ من النساء المرصيات تعرضن للتحرش الجنسي

 ، إجراءات عاجلة.١٤ وخالل نفس العام، شكلت ١٦ منظمة حقوقية غ�ي حكومية فريق عمل لمكافحة العنف الجنسي

ي عام ٢٠١٠، بدأت مبادرة خريطة 
يعية.١٥ و�ف ف الت�ش ي القوان�ي

دراج التحرش الجنسي �ف وًعا لقانون يهدف لإ وصاغت م�ش

ي مكافحة التحرش الجنسي باستخدام التكنولوجيا؛ وذلك من خالل تحديد أماكن 
التحرش الجنسي HarassMap �ف

ي عام ٢٠١٢، تأسست مبادرة أخرى بعنوان “شفت تحرش”، 
ونية.١٦ و�ف ي مرص عىل خريطة إلك�ت

حدوث التحرش الجنسي �ف

ي تكررت 
ي الشوارع ضد النساء.١٧ وبسبب حوادث التحرش الجنسي ال�ت

ي عملت عىل رصد حالت التحرش الجنسي �ف
وال�ت

ي نوفم�ب 
ي وقعت خالل الحتفال بذكرى محمد محمود �ف

ي ميدان التحرير خالل ثورة ٢٠١١، ورًدا عىل الهجمات ال�ت
�ف

ف مبادرة عرفت باسم قوة ضد التحرش الجنسي )OpAntiSH(، وهي مبادرة تهدف  ٢٠١٢، شكل مجموعة من المتطوع�ي

ي 
ي الحتجاجات، وكذلك رفع مستوى الوعي ضد التحرش الجنسي �ف

للحفاظ عىل سالمة وأمان النساء المشاركات �ف

الشوارع.١٨ وخالل عام ٢٠١٢ أيًضا، أُنشئت مبادرة أخرى بعنوان Tahrir Body Guards )تحرير بودي جاردز(، وهي 

ف  ي يتعرضن لالعتداء والتحرش الجنسي خالل الثورة، وتتألف من متطوع�ي
مبادرة تأسست بهدف مساعدة النساء الال�ت

ي حالة تعرضهن لأي تحرش أو 
ي مناطق الحتجاجات لضمان سالمة النساء، والتدخل لحمايتهن �ف

يقومون بدوريات �ف

اعتداء أثناء التظاهر.١٩ كما تعد بصمة مبادرة أخرى تشكلت نتيجة للوضع السياسي بعد الثورة، وقد تأسست مثل 

ي 
ي عام ٢٠١٢، وكانت معنية بجعل ميدان التحرير آمًنا للنساء والتدخل �ف

غالبية مبادرات مناهضة التحرش الجنسي �ف

حالة ما إذا تعرضن لالعتداء؛ وعمل أعضاؤها لحًقا بشكل مكثف عىل تنظيم حمالت للتوعية المجتمعية بخطورة 
ي مرص.٢٠

التحرش الجنسي �ف
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ي بذلتها المنظمات غ�ي الحكومية والمبادرات الشبابية الحكومة المرصية عام ٢٠١٤ 
لقد دفعت الجهود العديدة ال�ت

ي لأول مرة. وأعقب ذلك 
لتعديل المادة ٣٠٦ مكرر من قانون العقوبات، وإضافة التحرش الجنسي للمعجم القانو�ف

ي الشوارع.٢١ كما أصدرت 
ي مرص، وحماية المرأة �ف

إنشاء وحدة جديدة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة �ف

ي عام ٢٠١٥، 
اتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة �ف ي المجلس القومي للمرأة الس�ت

الدولة المرصية ممثلة �ف

 ، ي
وذلك من خالل التعاون مع العديد من الهيئات والوزارات الحكومية، إل جانب بعض منظمات المجتمع المد�ف

والمبادرات غ�ي الحكومية كمبادرة شفت تحرش، وحركة بنات مرص خط أحمر. 

ي وفرض قيود عليها، 
منذ ذلك الوقت، ومع اتجاه الحكومة المرصية لمراقبة وتدقيق جميع أنشطة المجتمع المد�ف

ي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، فقد علق 
ي العاملة �ف

تقلصت جهود الكث�ي من المبادرات ومنظمات المجتمع المد�ف

اف الحكومة المرصية. فعىل سبيل المثال،  بعضها أنشطتها، واتجه البعض الآخر للعمل بالتنسيق مع أو تحت إ�ش

لم تعد خريطة التحرش تقوم بتعبئة مجتمعية، كما أن مبادرات مثل )ُشفت تحرش، وبصمة، وقوة ضد التحرش، 
وتحرير بودي جاردز( توقفت حالًيا.٢٢

ي مرص 
ة من ٢٠١٤ وح�ت عام ٢٠٢٠، نُفذت غالبية الأعمال المتعلقة بمكافحة العتداء والتحرش الجنسي �ف وخالل الف�ت

افها. ففي عام ٢٠١٤ ٢٣ دشن المجلس القومي للمرأة العديد من وحدات  بواسطة الجهات الحكومية أو تحت إ�ش

، وصندوق الأمم المتحدة  مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المرصية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

ي ذلك خمس وحدات أُنشئت حديًثا 
للسكان )UNFPA(. وقد أُنشئت هذه الوحدات داخل ٢٣ محافظة مرصية، بما �ف

ض أن تقدم هذه الوحدات جلسات  ي أُسست هذه الوحدات من أجلها، فمن المف�ت
ي عام ٢٠١٩. ووفًقا لالأهداف ال�ت

�ف

ي الحرم الجامعي وتقوم بتوثيقها.٢٤ وتفعيل العقوبات 
توعية، وتستقبل أي بالغات عن حوادث العنف ضد المرأة �ف

ي البالغات المقدمة.٢٥ وبرغم الأهداف المعلنة 
، ومتابعة س�ي التحقيقات �ف ي قانون التحرش الجنسي

المنصوص عليها �ف

لهذه الوحدات، إل أنه ل توجد معلومات منشورة حول مدى فعالية هذه الوحدات، وتمكنها من تحقيق الأهداف 

ي قد تواجهها داخل الحرم الجامعي.
ي أُنشئت من أجلها، والصعوبات ال�ت

ال�ت
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ي عام ٢٠١٨، أنشأ المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وحدة مناهضة العنف ضد 
و�ف

ي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، 
ف الجهات الوطنية العاملة �ف المرأة داخل مقر المجلس ذاته، بهدف التنسيق ب�ي

اتيجية الوطنية  اتيجية النهوض بالمرأة ٢٠٣٠، والس�ت طار المؤسسي لتنفيذ ومتابعة محور الحماية باس�ت ودعم الإ

اتيجيات، أجرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أحد  لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥. ٢٦ وبعد صدور هذه الس�ت

نامج، وتش�ي نتائج هذه الدراسة إل أنه بالرغم من  نامج المدن الآمنة دراسة تقييمية لهذا ال�ب ف ل�ب ف الرئيسي�ي الممول�ي

اتيجيات الوطنية المناهضة للعنف ضد المرأة، إل أن هناك مشكالت تتعلق  نفاق الواسع المخصص لتطوير الس�ت الإ

اتيجيات، كما أن عملية التنفيذ ل تتم بشكل مؤسسي كامل.٢٧  بوجود كفاءات مؤهلة لتنفيذ هذه الس�ت

ي عام ٢٠١٩، أطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثانية من برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء، 
و�ف

، وبعض  ي
سبا�ف وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة التعاون الإ

ف  نامج لتمك�ي ي عام ٢٠١١. ٢٨ يهدف ال�ب
ي المرصية. وقد سبق هذه المرحلة مرحلة أول بدأت �ف

منظمات المجتمع المد�ف

أفراد المجتمع، ورفع وعيهم بخطورة العنف ضد النساء والفتيات، وتقديم الدعم الالزم لهم لجعل الأماكن العامة 

ف نوعية الحياة لالأ� والمجتمعات بأكملها من خالل إنشاء أحياء ومجتمعات خالية  أك�ش أمانًا للنساء والفتيات، وتحس�ي

ى )عزبة الهجانة، منشية نارص، وإمبابة(.  وع داخل ثالث مناطق عشوائية بالقاهرة الك�ب من العنف. وقد نُفذ هذا الم�ش

وع  ي استهدف الم�ش
ووفًقا أيًضا للتقرير السابق الصادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن بعض الأماكن ال�ت

تحويلها لمناطق آمنة كمالعب كرة القدم، والحدائق العامة تم الستيالء عليها من جهات حكومية محلية، وانخفضت 

ورة تقديم تدريبات كافية لمتطوعي  قدرة أفراد المجتمع عىل استغالل هذه المساحات. كما يوصي التقرير برصف

ًا داخل مجتمعاتهم المحلية.  وع لكي يكونوا أك�ش تأث�ي ي الم�ش
يكة �ف الجمعيات الأهلية ال�ش



7 ي مرص: تاريص وأرقام 
جهود التصدي لالعتداءات الجنسية �ف

نشاء  ي لالإ ي عام ٢٠٢٠ - بالتعاون مع هيئة سكك حديد مرص، والبنك الأورو�ب
كما أطلق المجلس القومي للمرأة - �ف

ي مرص، وخلق شبكة 
ي وسائل النقل العام �ف

والتعم�ي مبادرة بعنوان “السكة أمان” تهدف لمكافحة التحرش الجنسي �ف

عالنية  ي تنتهجها هذه المبادرة اللوحات الإ
سكك حديد أك�ش أمانًا للنساء المسافرات. ومن ضمن أساليب التوعية ال�ت

ي مسارات القطارات الأك�ش 
ي سيتم استخدامها �ف

عالنات الصوتية ال�ت ويجية، والإ رشادية، ومقاطع الفيديو ال�ت الإ
ازدحاًما.٢٩

ي مرص 
ة من عام ٢٠٢٠، تعاون المجلس القومي للمرأة مع ثالث مستشفيات جامعية حكومية �ف وخالل نفس الف�ت

ي مناهضة العنف ضد المرأة، ُعرفت جميعها 
نشاء ثالث وحدات متخصصة �ف ف شمس، والمنصورة( لإ )القاهرة، وع�ي

باسم “وحدات المرأة الآمنة”. وقد ُجهزت هذه الوحدات بالأجهزة الطبية الالزمة لتحقيق استجابة طبية �يعة 

ي تتعرض للعنف. ووفًقا 
لحتياجات النساء المعنفات، وبما يحافظ عىل �ية وخصوصية جميع بيانات الحالت ال�ت

ي اعتمدت عىل إجراء مقابالت مع مسؤولي الجامعات المسؤولة 
ي أجرتها “إيناس عبد الواحد” وال�ت

للدراسة التقييمية ال�ت

ي تواجه هذه الوحدات، أهمها غياب إجراءات تشغيل 
عن هذه الوحدات، فإن هناك مجموعة من التحديات ال�ت

ف المستشفيات الجامعية. كما أشارت  موحدة وقياسية لهذه الوحدات مما ينتج عنه ممارسات تشغيلية مختلفة ب�ي

ي ظل تركزها داخل محافظات محددة، وإل غياب 
نفس الدراسة إل صعوبات الوصول لهذه الوحدات، خاصة �ف

ف هذه الوحدات.٣٠ التنسيق والتواصل ب�ي

، والتقليل من أخطاره  وبالرغم من إطالق الحكومة المرصية لبعض المبادرات والخدمات لمواجهة العنف الجنسي

عىل النساء والفتيات، إل أنه ل يوجد ح�ت الآن دراسات تقييمية أو معلومات كافية حول هذه المبادرات وتلك 

ي أجراها مركز تدوين لدراسات النوع الجتماعي مصدر مهم 
الخدمات ومدى فعاليتها؛ لذلك تُعد هذه الدراسة ال�ت

ي الدراسة بتلك المبادرات والخدمات، ووجهة نظرهن فيها. 
للبيانات حول درجة معرفة المشاركات �ف



8 منهجية الدراسة 

منهجية الدراسة

وع الحب ثقافة استطالع  ي السابع من أغسطس ٢٠٢٠، أطلق مركز تدوين لدراسات النوع الجتماعي بالتعاون مع م�ش
�ف

ي مرص فقط، وتباينت الأسئلة 
نت مكون من ٢٨ سؤالً. واستهدف المسح النساء المرصيات المقيمات �ف ن�ت رأي ع�ب الإ

 ، لتشمل معلومات عن نوع العتداء، والعمر عند التعرض لالعتداء، ونوع الشخص الذي قام بالعتداء الجنسي

يعات  ي اتخذت، والدعم الذي تم تلقيه )إن وجد( ومن قام به. كما تضمن الستبيان أسئلة حول الت�ش
والإجراءات ال�ت

نا  ي مرص. لقد ن�ش
اً تصورات النساء لالأسباب الكامنة وراء العتداء الجنسي �ف ذات الصلة، واستجابة الدولة، وأخ�ي

، وإنستجرام،  نت لمدة ٧ أيام من خالل مواقع التواصل الجتماعي المختلفة: فيسبوك، وتوي�ت ن�ت الستبيان عىل الإ

ووافقت ٥٥٣٤ سيدة عىل الإجابة عىل الستبيان. وفيما يىلي النتائج الرئيسية للمسح.



9 خصائص عينة الدراسة 

ي للمشاركات وفًقا لمحافظة السكن التوزيع النس�ب

ي المسح كن من جميع المحافظات المرصية، البالغ عددها ٢٧ محافظة. كما 
تش�ي النتائج إل أن المشاركات �ف

ي يعشن بمحافظة 
ي محافظة القاهرة، يىلي ذلك النساء الال�ت

أن الغالبية العظمي من المستجيبات )٣٢٪( يعشن �ف

ة )١٤٪(.  ف سكندرية )١٥٫٦٪(، ثم محافظة الج�ي الإ

خصائص عينة الدراسة

الأقرص
٪٠٫٥

المنيا
٪١٫٩

قية ال�ش
٪٣٫٥

القاهرة
٪٣٢

السويس
٪١

سوهاج
٪١٫٧

دمياط
٪١٫٨

ة البح�ي
٪٢٫٤

المنوفية
٪٢٫٢

سماعيلية الإ
٪١٫٣

الوادي الجديد
٪٠٫٢

ي سويف
ب�ف

٪١

ة ف الج�ي
٪١٤

البحر الأحمر
٪٠٫٥

كفر الشيص
٪١٫٨

الفيوم
٪١٫١

أسيوط
٪١٫٨

قنا
٪١

جنوب سيناء
٪٠٫١

شمال سيناء
٪٠٫١

سكندرية الإ
٪١٥٫٦

الدقهلية
٪٥

أسوان
٪٠٫٩

مطروح
٪٠٫٣

بورسعيد
٪١٫٣

القليوبية
٪٢٫٨

الغربية
٪٤٫٢



10 خصائص عينة الدراسة 

التوزيع العمري للمشاركات

اتضح من النتائج أن أك�ش من نصف المشاركات 

اوح  ي ت�ت
ي الدراسة )٥٢٫٩٪( ٌكن من النساء الال�ت

�ف

ف ١٨ و ٢٣ عاًما، وأن ١١٫٧٪ فقط من  أعمارهن ب�ي

اوح أعمارهن  ي ت�ت
المستجيبات كن من النساء الال�ت

ف ٣٠ و ٣٥ عاًما. ب�ي

ي المسح حصلن تقريًبا 
غالبية النساء المشاركات �ف

عىل تعليم رسمي. كما أن الغالبية العظمي منهن 

)٧٩٫٦٪( إما انهن كن خريجي جامعات، أو كن 

طالبات جامعيات وقت إجراء المسح. وتُظهر 

النتائج أن ٧٫٢٪ من المستجيبات حصلن عىل 

، أو تجاري. ي
مؤهل ثانوي عام، أو ف�ف

المستوى التعليمي

ي الدراسة
للمشاركات �ف



11 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي مرص
طبيعة االعتداءات الجنسية �ف

ي 
أشكال االعتداءات الجنسية ال�ت

ي الدراسة
تعرضت لها المشاركات �ف

٠٫٣

٠٫٤

ي مرص أشكالً وصوًرا مختلفة من العتداءات الجنسية، ووفًقا لنتائج الدراسة فإن )٩٤٪( تقريًبا من 
تواجه النساء �ف

النساء المستجيبات تعرضن للتحرش اللفظي، بينما تعرضت ٧٢٪ منهن لعتداء جنسي جسدي. إن النساء المرصيات 

ي الدراسة إل أنهن استقبلن محتوى أو 
، حيث أشارت ٥٧٪ من المشاركات �ف يتعرضن عىل نطاق واسع للتحرش الجنسي

ي الدراسة 
نت أو الهاتف. كما أبلغت ٢٪ من النساء المشاركات �ف ن�ت صوًرا ذات طبيعة جنسية من خالل الرسائل ع�ب الإ

عن تعرضهن لالغتصاب. 



12 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي تعرضت فيها المشاركات لالعتداءات الجنسية
االأماكن ال�ت

السن الذي تعرضن فيه

 لالعتداء الجنسي الأول مرة

ي الدراسة عن 
وعندما سئلت المشاركات �ف

أعمارهن وقت تعرضهن لالعتداء الجنسي 

لأول مرة، أكد ما يزيد عن ثلث المشاركات 

)٣٢٫٤٪( عىل تعرضهن لالعتداء الجنسي 

ي سن )٢ - ٩ سنوات(. 
خالل مرحلة الطفولة �ف

كما أكدت الغالبية العظمي منهن عىل 

ي سن المراهقة.
تعرضهن لالعتداء الجنسي �ف

 

، فقد اتضح أن ٩٦٪ منهن تعرضن لالعتداء  ي تعرضت فيها المشاركات لالعتداء الجنسي
وفيما يتعلق بالأماكن ال�ت

ي الأماكن العامة وقد بلغت نسبتهن ٥٨٪، 
ي وسائل النقل العام، يىلي ذلك من تعرضن لالعتداء الجنسي �ف

الجنسي �ف

ي 
ة لالهتمام، أن ٢٠٪ من المشاركات �ف نت ٥٤٪. ومن الأمور المث�ي بينما بلغت نسبة من تعرضن للتحرش ع�ب الن�ت

الدراسة أكدن عىل تعرضهن لشكل ما من أشكال العتداء الجنسي داخل الأ�ة .



13 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي أبلغن أحد أفراد أرسهن بشأن االعتداءات الجنسية
النساء الال�ت

ي تعرضن لها وفًقا لصلة القرابة بهؤالء االأشخاص
ال�ت

ي يتلقاها ضحايا العتداءات الجنسية من أفراد 
وتضمن الستبيان مجموعة من الأسئلة للكشف عن صور الدعم ال�ت

أ�هم أو من آخرين. وتش�ي النتائج إل أن ما يزيد عن نصف المشاركات )٥٧٪( ذكرن أنهن لم يسبق لهن مطلًقا إبالغ 

ي أبلغن أ�هن )٤٣٪( فقد أبلغن أمهاتهن 
. أما الأخريات الال�ت أي من أفراد أ�هن عندما تعرضن لالعتداء الجنسي

ناث )٤١٪(. بشكل أساسي )٨٧٪(، أو أخواتهن الإ

، أكدت ٤٤٪ منهن عىل  ي أكدن عىل إبالغهن لأفراد أ�هن عندما تعرضن لالعتداء الجنسي
ف المشاركات الال�ت ومن ب�ي

ي يمكن 
ف دعًما من أفراد أ�هن، كما أشارت ٥٣٪ منهن إل أنهن ناقشن مع أفراد أ�هن الإجراءات ال�ت أنهن تلق�ي

ي المقابل من ذلك، أشارت ٨٪ من المشاركات إل أنهن تعرضن للتوبيص 
. و�ف اتخاذها عند تعرضهن لعتداء جنسي

بالغ عن حوادث العتداء الجنسي واتخاذ الإجراءات  واللوم عندما قمن بحكي الموقف لأفراد أ�هن. وتُعد معدلت الإ

ي مرص؛ ولذلك فإن ٦٪ فقط من النساء أبلغن عن رغبة أحد أفراد 
القانونية حيال تلك الحوادث منخفضة للغاية �ف

ي 
ي اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص المعتدي،وأشارت ٢٪ منهن فقط إل أن أفراد أ�هن ساعدنهن �ف

الأ�ة �ف

ي .
تقديم بالغ ضد الجا�ف



14 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ردود أفعال أفراد االأرسة عندما أبلغوا باالعتداء الجنسي

ن إل  ن أي فرد من أفراد الأ�ة، فإن غالبيتهن )٦٠٪( أ�ش ي أكدن عىل أنهن لم يخ�ب
ي الدراسة الال�ت

أما بقية المشاركات �ف

ن أحد الأصدقاء. أنهن نادراً ما يتحدثن مع أي شخص عن الحادث، وأشارت ٤٠٪ منهن إل أنهن غالًبا ما يخ�ب

ي لم يبلغن أفراد االأرسة باالعتداءات بحسب هوية االأشخاص االآخرين الذين تم إبالغهم
النساء الال�ت



15 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي أكدن عىل إبالغهن عن حوادث 
المشاركات الال�ت

ي تعرضن لها بحسب الجهة 
االعتداء الجنسي ال�ت

ي تم إبالغها
ال�ت

ي أبلغن عن االعتداءات الجنسية 
المستجيبات الال�ت

ي اتخذت تجاه هذه البالغات
بحسب ردود االأفعال ال�ت

ي مرص إل أن غالبية النساء 
تش�ي جميع الدراسات السابقة �ف

ي يتعرضن لالعتداء الجنسي ل يُبلغن عن الحادثة 
الال�ت

لأي جهة رسمية. وكشفت نتائج الدراسة الحالية عن 

ي الدراسة 
نتائج مماثلة، فقد أشارت ٩٥٪ من المشاركات �ف

إل أنهن لم يبلغن عن حوادث اعتداء جنسي لأي جهة. 

ي أكدن عىل 
ي المقابل من ذلك، فإن بقية النساء الال�ت

و�ف

بالغ  بالغ، اتضح أن ٦٨٪ منهن قمن بالإ أنهن قمن بالإ

طة، وأن ١٥٪ منهن قمن  ي أحد أقسام ال�ش
عن الحادثة �ف

نت، وأشارت ٢٫٨٪ منهن إل أنهن أبلغن  ن�ت بالغ عىل الإ بالإ

عما تعرضن له للخط الساخن الخاص بتلقي شكاوى 

العنف ضد المرأة.

بالغ  ي قمن بالإ
وتظهر نتائج الدراسة أن النساء الال�ت

ي 
عن حوادث العتداء الجنسي واجهن تحديات �ف

بالغ، فأقل من نصف هؤلء النسوة )٤٢٪(  عملية الإ

، كما  ي
كن قادرات عىل رفع دعوات قضائية ضد الجا�ف

أن أك�ش من ٣٠٪ منهن أكدن عىل أنه لم يهتم أحد 

بشكواهن.

٥٫٢

٣٫٦

٤٫٨

٢٫٨



16 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي االأزهر، 
مدى موافقة المشاركات عىل كون الدولة المرصية ممثلة �ف

والمجلس القومي للمرأة يتبنون خطابًا قويًا ضد االعتداءات الجنسية

ي مرص من العتداءات الجنسية، أشارت ٨١٪ 
ي موقف المؤسسات الحكومية �ف

وبسؤال المشاركات حول وجهة نظرهن �ف

ي كياناتها كمؤسسة الأزهر، والمجالس القومية المتخصصة ل تتب�ف خطابًا قويًا 
منهن إل أن الدولة المرصية ممثلة �ف

طة، والنيابة العامة، والنظام  . كما أكدن عىل أنهن يشعرن أن الكيانات التنفيذية مثل ال�ش مناهًضا لالعتداء الجنسي

ي يتعرضن لها، كما أنها ل تي� إجراءات 
بالغ عن حوادث العتداء الجنسي ال�ت يعي ل تشجع النساء عىل الإ الت�ش

. بالغ؛ وبالتالي فإن قلة قليلة من النساء يبلغن عن حوادث العتداء الجنسي الإ

طة، والنيابة العامة، ونظام المحاكم يشجعون  وعند السؤال عما إذا كانت الدولة والكيانات ذات الصلة، مثل ال�ش

ي المسح عىل ذلك.
، وافق ٥٫٥٪ فقط من المشاركات �ف بالغ عن حوادث التحرش الجنسي ويدعمون الإ

ي الوثائق الرسمية للحكومة المرصية كواحدة من الآليات 
ا ما يذكر �ف وبرغم أن الخط الساخن للعنف ضد المرأة كث�ي

ي تحتاجها النساء، إل أن أك�ش من نصف المشاركات 
الرئيسية لمكافحة العنف ضد المرأة وتوف�ي الحماية والمساعدة ال�ت

ي مقابل ٣٨٪ من النساء أكدن عىل أنهن عىل علم بالخط الساخن، 
ي الدراسة )٦٢٪( لم يسمعن أبًدا عن هذا الخط، �ف

�ف

لكن غالبيتهن لم يستطعن تحديد الرقم.

ي كون مؤسسات الدولة التنفيذية تيرس عىل 
مدى اعتقاد المشاركات �ف

بالغ عن حوادث االعتداء الجنسي االأفراد إجراءات االإ

ي المسح بوجود خط ساخن 
مدى معرفة المشاركات �ف

بالغ عن حوادث العنف ضد المرأة لالإ



17 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي الدراسة بوجود وحدات لمكافحة
مدى معرفة المشاركات �ف

ي الجامعات المرصية
التحرش الجنسي �ف

ي الجامعات المرصية، 
وعندما قمنا بسؤال المشاركات عن مدى معرفتهن بوجود وحدة لمكافحة التحرش الجنسي �ف

ي ذكرن معرفتهن بوحدات 
ف ال ٨٪ الال�ت أوضحت ٩٢٪ منهن أنهن ليس لديهن علم بوجود هذه الوحدات. ومن ب�ي

بالغ عن واقعة تحرش جنسي  ي الجامعات، أكدت ٤٪ فقط منهن عىل أنهن قمن بالإ
مكافحة التحرش الجنسي �ف

ي قضاياهن.
ف أي مساعدة ولم يتم التحقيق �ف للوحدة، ولكن غالبيتهن )٦٤٪( لم يتلق�ي

ي 
ي المسح لم يسبق لهن السماع عن قانون التحرش الجنسي �ف

وتش�ي البيانات إل أن ما يقرب من نصف المشاركات �ف

ن إل أنهن ل يعتقدن بأنهن قادرات عىل الحصول عىل حقوقهن من الجناة  مرص، كما أن أك�ش من نصفهن )٥٧٪( أ�ش

ع�ب القنوات القانونية، بينما كان هناك ٢٣٪ من المشاركات غ�ي متأكدات من ذلك.

ي ظل وجود قانون لمكافحة التحرش 
ي قدرتهن عىل الحصول عىل حقوقهن القانونية �ف

وفيما يتعلق باعتقاد المشاركات �ف

ي مرص سوف 
ي أن وجود قانون لمكافحة التحرش �ف

ي مرص، أشارت ٨٠٪ من المشاركات أنهن ل يعتقدن �ف
الجنسي �ف

طة ومنحهن حقوقهن. يسمح لهن بسهولة تحرير محارصف ضد الجناة بأقسام ال�ش

ي مرص
مدى معرفة المشاركات بوجود قانون للتحرش الجنسي �ف

ي كون وجود قانون للتحرش
مدى اعتقاد المشاركات �ف

الجنسي سوف ييرس من حصولهن عىل حقوقهن



18 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي أن وجود قانون 
أسباب عدم اعتقاد المشاركات �ف

للتحرش الجنسي سوف يضمن لهن الحصول عىل

حقوقهن من الجناة

ي الحصول عىل حقوقهن، 
ي تحقق العدالة ومساعدتهن �ف

عندما سئلت المشاركات عن سبب عدم ثقتهن بالقانون �ف

ي السلطات الرسمية )٢٥٫١٪(، 
ف بالعديد من الإجابات مثل عدم وجود آليات لتنفيذ القانون )٥٧٪(، وعدم الثقة �ف أج�ب

والتعقيدات المرتبطة بالإجراءات القانونية )١٢٪(.



19 ي مرص
طبيعة العتداءات الجنسية �ف

ي تدفع الرجال لممارسة االعتداءات الجنسية
االأسباب ال�ت

ي الدراسة
ضد النساء من وجهة نظر المشاركات �ف

ي الغالب لرتكاب العنف والعتداء الجنسي ضد 
ي تدفع الرجال �ف

ي الأسباب ال�ت
وفيما يتعلق بوجهة نظر المشاركات �ف

شباع  ف سوء تربية المتحرش، والنظر للمرأة عىل أنها مصدر لإ النساء، تنوعت هذه الأسباب من وجهة نظرهن ما ب�ي

ها. ، وغ�ي ، والضطراب النفسي ي
الغرائز الجنسية للرجل، وضعف الوازع الدي�ف

٢٢٫٤

٢٠٫٥

١٣٫٩

١٣٫٢

٥٫٢

٣٫٢

٢٫١

١٫٩

٤٫٣

٢٤٫٦

٢٤٫٧

٣٠٫٧



20 توصيات الدراسة

ف المناهج الدراسية بمفاهيم العنف، والآثار  تضم�ي

ف  ورة تضم�ي تبة عليه، وكيفية مواجهته. وكذلك رصف الم�ت

هذه المناهج بمحتوى مناسب عن الثقافة الجنسية.

تطوير رسائل إعالمية مناهضة للقبول المجتمعي 

ي مرص، عىل أن تتضمن 
لظاهرة العتداءات الجنسية �ف

ورة تقديم  هذه الرسائل توعية لجميع أفراد الأ� برصف

ي حالة تعرضهن لالعتداء 
الدعم للفتيات أو النساء �ف

. الجنسي

ي من شأنها أن 
عالنية ال�ت زيادة عدد الحمالت الإ

بالغ والحماية من العتداءات  تعرف النساء بآليات الإ

بالغ عن حوادث العنف  الجنسية كالخط الساخن لالإ

ضد المرأة، ووحدات التحرش الجنسي بالجامعات.

وع القانون الخاص  ي إقرار م�ش
رساع �ف ورة الإ �ف

ي عليهن والشهود 
بحماية البيانات الشخصية للمج�ف

، واستحداث آليات مناسبة  ي قضايا العتداء الجنسي
�ف

تضمن تنفيذ هذا القانون.

ي تهدف 
عالنية ال�ت ي الحمالت الإ

ورة التوسع �ف �ف

لقاء الضوء عىل وجود قانون خاص بالتحرش  لإ

. الجنسي

ي تعتمد عىل 
ي إجراء البحوث ال�ت

ورة التوسع �ف �ف

ي جمع البيانات؛ من أجل 
أساليب مختلفة ومبتكرة �ف

الفهم الكامل لأسباب تزايد حوادث العتداء الجنسي 

ي مرص.
�ف

ي كشفت عنها الدراسة، توصي الدراسة الحالية بمجموعة من التوصيات:
ي ضوء النتائج ال�ت

�ف

توصيات الدراسة



21 توصيات الدراسة

ي 
إفساح المجال أمام منظمات المجتمع المد�ف

وعات وأنشطة  والمبادرات الشبابية لتنفيذ م�ش

؛ وذلك لقدرة  مناهضة لالعتداء والتحرش الجنسي

ة  ائح سكانية كب�ي هذه المنظمات عىل الوصول ل�ش

من أفراد المجتمع والتأث�ي فيها، وإيجاد آليات تعاون 

ف هذه المنظمات والمؤسسات الحكومية ذات  فعالة ب�ي

الصلة. 

ي إطالق الحمالت أو المبادرات ع�ب 
ورة التوسع �ف �ف

وسائل التواصل الجتماعي المختلفة أو ع�ب وسائل 

ف من  ي تشجع الضحايا أو الناج�ي
عالم الأخرى ال�ت الإ

العتداءات الجنسية عىل الحديث عما يتعرضوا له من 

ي ك� حاجز 
اعتداءات جنسية؛ وبالتالي المساهمة �ف

الصمت تجاه هذه القضية المجتمعية.

طة خاصة  إنشاء وحدات مستقلة داخل أقسام ال�ش

باستقبال بالغات العنف، والتحقيق فيها، إل جانب 

ف بهذه الأقسام عىل  ورة تدريب رجال الأمن العامل�ي رصف

كيفية التعامل مع هذا النوع من البالغات.

إنشاء دوائر مستقلة بالمحاكم البتدائية خاصة 

ي قضايا العنف، وتدريب القضاة ووكالء 
بالنظر �ف

النيابات عىل كيفية التعامل مع مثل هذا النوع من 

الجرائم.

رساع من أجل إقرار قانون موحد للتصدي للعنف  الإ

ي مرص، عىل أن يتضمن هذا القانون تعريفات 
�ف

واضحة وموسعة لجميع أشكال وصور العنف، 

وجزاءات رادعة ومحددة لكل شكل من هذه الأشكال.

ف بالمؤسسات ذات الصلة  تأهيل وتدريب العامل�ي

ف من العتداءات الجنسية عىل  بالضحايا أو الناج�ي

كيفية التعامل مع هذه الحالت، ومن أمثلة هؤلء 

ف بخدمات  يواء، العامل�ي ف بمراكز الإ الأشخاص )العامل�ي

ف ع�ب الخطوط  استقبال بالغات الضحايا/الناج�ي

عي(. ف بمؤسسات الطب ال�ش الساخنة، والعامل�ي
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