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٢ 

جسر ألبحاث المسىحعن مؤسسة 

بصاث زشر مؤصشة إهطاء مث
أ
 المرجمم خاللي من ِلجُُ الذي الرشر لٍّْن ٢٠١٤ نام بداِة مم المشٍح ل

 .المشجٍِات مخجلً نلَ والشّاصات الُرار غواع مم

راء اصةر د إلَ المؤصشة ثٌدؼ
 
ي اصجفالنات إزراء ـرَِ نن المٍاـوّن ا

أ
 واشجراٌّة نلمّة بفرُِة الهام للرا

 الصٍار ٌُ المشاًمةو ،المػرِّن المٍاـوّن نلَ بالوٍم ِهٍد بما والدولّة المصلّة المؤصشات لخدمة
رائٌم نن للجهبّر ٌائثٌم بمخجلً المػرِّن لرمّم مجشاوِة ٌرغة نفاءإ ـرَِ نن ٌهاؿ بطْٔ المرجمهُ

 
 .ا

ٓادِمّة» خالؿ من المؤصشة ثٌدؼ ٓما
أ
وؿ وًُ - «زشر ا

أ
ٓادِمّة ا

أ
 ثدرِس ٌُ مجخػػة الهربُ الهالم ٌُ ا

ي اصجفالنات نلٍم
أ
ي اصجفالنات مٌٍٍم وُِدر ِجُبٔ مواخ خلَ إلَ -الرا

أ
 الهربُ والهالم مػر ٌُ الرا

ة  .الموفُة ًذى ٌُ وثفٍِرى الهلم ًذا هطر ٌُ والمطآر

صاصُ بطْٔ المؤصشة ثهجمد
أ
رؽُ - الجلٍٍّن لَن ا

أ
 لْٔ ووغٍلي لشرنجي البّاهات زمم ٌُ -والمصمٍؿ ال

 .الفلب نود الهجرهت ـرَِ ونن مّداهّة اصجفالنات إزراء ِجم ٓما ،بّاهاثي زٍدة مراِبة وصٌٍلة المواـَ

ٌؾٔ بِٔ   من وؽهٌا ثم اإلشػائُ والجصلّٔ المهاِوة ٌُ إشػائّة وٌرّةم المؤصشة ثجبم
أ
 المػرِّن الخبراء ا

 ٢٠٠٠-١٠٠٠ بّن ما المجٍصؿ ٌُ ِجراوح شّح الهلمّة، للمهاِّر وٌُا نّوة شرم ثصدِد وِجم ،المراؿ ٌُ
 .مٍردة

 :المؤصشة خدمات

ي اصجفالنات
أ
 الهام الرا

ي ثصلّالت
أ
ي اصجفالنات هجائذ خالؿ من الهام للرا

أ
 مػر ٌُ الٍؽم نن إزراؤًا ِجم الجُ الرا

صالّب :نن ثدرِبّة دورات ثُدِم
أ
ي، اصجفالنات دارةإو إزراء ا

أ
 الوجائذ، ونرض ثصلّٔو الرا

ٓادِمّة خالؿ من الصجمارات وثػمّم
أ
 زشر ا

ي اصجفالنات
أ
ات داخلّة را  لجُّّم واصجفالنات الٍكٍُّ والجُّّم الرؽا اصجفالنات مدٔ للطٓر

 المخجلٍة الٍهالّات
ّز مرمٍنات دارةإ  الجٓر

ي اصجفالنات بإزراء خاغة اصجطارات ثُدِم
أ
 الرا

 اإلنالمّة الصمالت ثُّّم
خر ثُّّم
أ
  والمطرونات البرامذ ا
 المخجلٍة اإلنالمّة للمٍاد المطاًدِن ثُّّمات
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تمهيد

٤ 

ة ناثَ نلَ ثُم الجُ الٌائلة المشؤولّات ٓم من الرىم نلَ
أ
ّزة المرجمم ٌُ ٌانٔ ٓػٍرد المرا صاصّة وٓر

أ
 ٌُ ا

صرة بواء
أ
هٌا إل والمرجمم ال

أ
شّان من ٓػدّر ٌُ ثهاهُ ا

أ
ا منو المرجمم كلم من ال  ىّر خاهّة درزة مٍاـن انجباًر

ة نلَ ِادر ػدّرً  المرجمم، بواء ٌُ الٍهالة المطآر  تاالُرار  اثخاذ شرِة لي لّس ثابم ٓػٍرد لٌا ِولر من ثرد ما آو

  .شّاثٌا ٌُ مباظر بطْٔ ثؤخر الجُ المخجلٍة

ة ثهاهُ
أ
غهدة، ندة نلَ المػرِة المرا

أ
صرثٌا مصّؿ ٌُ شٌٍُِا لجدبت ثصارب من ٌٌواؾ ا

أ
  ٌُ ٓطرِّ الػيّرة ا

ن ادرصً  المجصرظّن لجلُن ثهارؾ من وًواؾ وازبات، من نلٌّا ما ونلٌّا شٍُؽ من لٌا ما لٌا - الموزؿ
أ
 من ا

ن بدون الطارع ٌُ الشّر شٌُا
أ
  بٌا ِجصرش ا

أ
خرى و ،شدا

أ
خرى و ثهلّمٌا، وثْمٔ لججٍٍؽ ثراًد ا

أ
 بردِة ثواٌس ا

 الهدؿ لجُّم الدٍرات ٌُ الػٍٍؼ ثجُدم من ًواؾو وـوٌا، ثُدم ٌُ لجشاًم الهام والهمٔ الهمٔ صٍؽ ٌُ

 .الللم وثٌدم

ة ٌّي ٌورد شٍلوا من للهالم هولر وإهوا
أ
نلَ ثٍلت وِد المرا

أ
 ِػهب مواغب وثٍلت بٔ بلدًا ٌُ المواغب ا

ورصٍل ٌجٍلت ،بالدها ٌُ إلٌّا الٍغٍؿ الرزاؿ من ندِدة ٌائت نلَ
أ
لماهّة الدٌاع وزارة لّّن دِر ٌٍن ا

أ
 وًُ ال

من ونن الرزاؿ من ٓامٔ زّض نن مشؤولة لجٍْن ومدهّة ـبّبة
أ
  ٌإن لبالدها الجٍجوا ما ٌإذا .الخارزُ بالدًا ا

ة
أ
دِان لٌا وٌرثٌا ببدٌِّات ثفالب مازالت المرا

أ
 البهؼ ٌمازاؿ .المرجمم ٌُ والجُالّد الهادات موٌا وشرمجٌا ال

ن ِهجُد
أ
و الرامهُ بهد الجهلّم ا

أ
ٍع الرامهُ شجَ ا هٍاع من ه

أ
اًّة ا ة الٌر

أ
ن ِمْن بصّح للمرا

أ
 نوي ثجوازؿ ا

و للزواج زّدة ٌرغة لٌا ثٌٍرت إذا بشٌٍلة
أ
ن ا

أ
ولَ ا

أ
  ٌُ صجبذلي الذي المرٌٍد ٓان إذا بموزلٌا النجواء لٌا ال

هٌا ِرون من ٌموٌم الدور، بٌذا ِّامٌا نلَ صلًبا صّؤخر الجهلم
أ
بهد ِذًب من وموٌم لذلّ ثصجاج ل ا

أ
 ذلّ من ل

هٌا وِرون
أ
زّاؿ لمربّة ًٌّْ .ثشجصُي ل ا

أ
ن ال

أ
 !الصَ ًذا من ثموم ا

ة شُُت ٌُد الهُبات ًذى من الرىم ونلَ
أ
ة ٌجٍلت ندِدة، هراشات المػرِة المرا

أ
 المواغب المػرِة المرا

مر بادئ ٌُ إصجراثّرّة ىّر وزارات ٌُ ٓاهت وإن الٍزارِة
أ
هٌا إل ال

أ
 لوراشٌا وإخباثٌا الدائم الشهُ مم ا

ة اصجفانت
أ
ن الدٍرة بهد المػرِة المرا

أ
ِة ثجٍلًا لم لٍزارات ثػٔ ا

أ
ة ا

أ
 ووزارة اإلنالم وزارة مدٔ ِبٔ من امرا

ّهة مواغب ثٍلت ٓما الػصة، خرى  ٌر
أ
ػجٍرة ٌٍازت ا ة موشُة - مّوا موَ الٓد ـباء" شٓر

أ
  ٌَ - "شٍُؽ بال ا

ـباء، الهامة الوُابة مرلس ونؾٍة ٢٠١٣ دِشمبر
أ
مّن بموػب لال

أ
ـباء هُابة نام ا

أ
وؿ وًَ ال

أ
 ثجُلد صّدة ا

وؿ اهجخاب ثم ٢٠١٤ ٌبراِر ٌُ ومؤخراً  .الموػب ًذا
أ
 " هللا ظْر ًالة " وًَ صّاصُ شزب لرائصة صّدة ا

 . الدصجٍر  شزب لرائصة



تابع -تمهيد 

٥ 

ة ثُػػلدت ٓما
أ
 ٌاصجفانت الرزاؿ نلَ مُجػًرا والجُالّد الهادات بصْم ٓان والذي الهمدة موػب المػرِة المرا

ن ًابّٔ اٍِا
أ
خرِات صّدات ندة وامجٌوت ثٍلّي، ٌُ وثورس الموػب ًذا نلَ ثواٌس ا

أ
 ثُلّدِة ىّر مٌن ا

غبصت
أ
زرة للشّارة ِائدة ٌا

أ
ذون للفائرات وِائدة ال

أ
  .للشٍن وِبفان وما

أ
ة بوماذج الجُرِر ًذا وِمجال  مطٌر

لَ البروز اصجفهن مػرِة لشّدات
أ
.ابجْار من ٌّي وبرنن مرٌٍد من ِدمن بما المػري  المرجمم ٌُ والجا

ة صجشجفّم ٌٌٔ
أ
ن المػرِة المرا

أ
غهدة ٓاٌة نلَ المرجمم ٌْر ثيّر ا

أ
ن صجشجفّم ًٔ ،ال

أ
نلَ ثجٍلَ ا

أ
  ا

 بّوٌا الجٍؾّٔ ٍِْن ول الهمٔ صٍؽ ٌُ الخاغة مْاهجٌا لٌا وٍِْن الهامة والمؤصشات الدولة ٌُ المواغب

ن نلَ ِادرة صجٍْن ًٔ بالْػٍاءة، إل الرزٔ وبّن
أ
ن بدون المٌن ٓاٌة ثمجٌن ا

أ
هٌا لٌا ُِاؿ ا

أ
 للرزاؿ مٌوة ا

بواءى وِهامٔ المرجمم صّجيّر ًٔ الجصرش، ؽد مهٌا ًُِ المرجمم وثرهٔ ِؾّجٌا صجدنم ًٔ ٌُؿ،
أ
  ا

ن ٍُِؿ ول بالمدٔ
أ
ة ا

أ
صئلة ًذى ٓٔ وثدٌٍُّا؟ بجهلّمٌا ٌِجم ول الموزؿ مْاهٌا المرا

أ
  المؤموّن ِدرة نلَ ثهجمد ا

ة بُؾّة
أ
ن المرا

أ
ة لجصػٔ المرجمم وثدًُّ ثٍنّة نلَ ِهملٍا ا

أ
دِان ٓاٌة لٌا ثْػٍلٌا الجُ شٌٍُِا نلَ المرا

أ
 ال

  .الشماوِة

ة وؽم لجصشّن شلٍلً  ُِدم ل الجُرِر ًذا إن
أ
 المرجمم رؤِة لٍّّْة الصالُ الٍؽمِرغدإهي ما بُدر المرا

ة المػري 
أ
ا نلٌّا الُّاس ِمْن الجُ المرزهّة الوُفة بمدابة لٍّْن للمرا ًّ  الجُ الرٌٍد ثُّّم وبالجالُ مشجُبل

ن ِرب الذي الصُُُّ بالدور  وثٍنّة ثدًُّ من المهوّة المؤصشات بٌا ثٍُم
أ
ة بي ثٍُم ا

أ
 زٌٍد وثُّّم المرا

ة
أ
  من بي ثٍُم ٌّما وثٌٍٍِا هراشٌا خالؿ من زدارثٌا وإخبات ِؾاِاًا نن الدٌاع ٌُ نام بطْٔ المػرِة المرا

دوار
أ
 .١ا

هي الجوٍِي وزب١
أ
صئلة ٌُ ا

أ
راء ا

 
ر إلَ المرّبّن ِمّٔ ما نادة ال  إلَ ِمّلٍن ولْوٌم الهملُ الٍاِم ٌُ بجفبٌُّا ٍُِمٍن ل ِد مدالّة إزابات ٓذ

خذ ِرب وبالجالُ المرجمهُ، الصجصشان نلَ الصػٍؿ
أ
.الوجائذ ِراءة نود النجبار ٌُ ذلّ ا



عرض عام

٦ 

ة وؽم إلَ المرّبّن هلرة
أ
المرجمم ٌُ المرا

ة وؽم رؤِة إلَ ثُرًِبا المرّبّن هػً اثري
أ
هي المػري  المرجمم ٌُ المرا

أ
ظار شّح زّد ىّر با

أ
ن إلَ %٤٦ ا

أ
 ا

ة
أ
ؼ ٓما ٌُؿ، المرجمم ٌُ شٌٍُِا بهؼ نلَ ثصػٔ المػرِة المرا ن ٌْرة %٥٢ ٌر

أ
  والشّدات الرزاؿ ا

 .المرجمم لٌم ِهفٌّا الجُ الصٍُؽ ٌُ مجشاوِّن

ٍر، اإلهاث بّن ما الطخػّة المرّبّن ثٍؾّالت ونن هي ثبّن والٓذ
أ
مر ِجهلَ نودما ا

أ
بوائٌم ال

أ
هي با

أ
 ٌرؽ  ل ٌا

ٍر  ٓاهٍا إذا لدٌِم و ٓذ
أ
مر ثهلَ نودما الٍؽم اخجلً ولْن إهاث، ا

أ
ظار شّن ٌٍُ بالهمٔ، ال

أ
  إلَ موٌم %٨٨ ا

ن
أ
ٍع ا بوائٌم ه

أ
ا ِطْٔ ل ا ظار لٌم، بالوشبة ٌرًِ

أ
 ٌُؿ %٦و الرزاؿ المدِرِن مم الهمٔ ثٍؾّلٌم إلَ %٢٧ ا

ظاروا
أ
.المدِرات مم الهمٔ ثٍؾّلٌم إلَ ا

بهاد لبهؼ المرّبّن رؤِة
أ
ة بدور  المجهلُة ال

أ
الموزؿ ٌُ المرا

ل ِرب الزوزة ٓاهت إذا ما شٍؿ المرّبّن اهُشم
أ
دوار لٌا ٍِْن ا

أ
خرى  ا

أ
ا ىّر ا   واٌَ شّح الموزؿ، ٌُ دوًر

ن نلَ المرّبّن من %٤١
أ
بواء، وثربّة البّت دارةإ ًٍ للزوزة الٍشّد الدور  ا

أ
   ذلّ نلَ انجرض بّوما ال

.المرّبّن من %٥٦

ة الرّد ومن ن مهٌر
أ
ٓبر الوشبة ا

أ
 واٌَ شّح المػرِة، الزوزة غالس ٌُ ثػب مٍاًِ اثخذوا المرّبّن من ال

ن نلَ %٨٩
أ
ن ِرب الزوزة ا

أ
ن نلَ %٦٣ واٌَو  بالموزؿ، المجهلُة الُرارات ٓٔ ٌُ الرزٔ ثطارؾ ا

أ
 الرزٔ ا

ة مشاندة نلّي ِرب
أ
نماؿ ٌُ المرا

أ
هي نلَ %٧٧ واٌَ ٓما ،الموزلّة ال

أ
ن الهّب من ا

أ
 بؾرب الرزٔ ٍُِم ا

و ِالجي ما ٓان مٌما زوزجي
أ
ٓػدر من الرزٔ زواج نلَ (%٦٥) المرّبّن خلدُ ٍِاٌَ ولم ٌهلجي، ا

أ
ة من ا

أ
 لٍ امرا

.مّشرة المادِة كروٌي ٓاهت

مٍر  نلَ الزوج صّفرة ومدى لزوزٌا الزوزة ـانة ونن
أ
  ثُرًِبا المرّبّن هػً واٌَ ٌبّوما بٌا، المجهلُة ال

ن نلَ (%٤٧)
أ
ن لبد الزوزة ا

أ
مٍر  ٓٔ ٌُ زوزٌا فّمث ا

أ
ن نلَ المرّبّن من ٌُؿ %٦ واٌَ ٌُد ال

أ
 الزوج ا

ن الصَ لدِي
أ
ِاربٌا زِارة من زوزجي ِموم ا

أ
ن نلَ ٌُؿ %٨ واٌَو  ،ا

أ
ن الصَ لي الزوج ا

أ
 من زوزجي ِموم ا

مر ثهلَ نودما الوشبة ارثٍهت وإن الجهلّم،
أ
هي نلَ (%٣٣) المرّبّن خلح واٌَ شّح الزوزة، بهمٔ ال

أ
 من ا

ن الزوج شَ
أ
.الهمٔ من زوزجي ِموم ا



تابع -عرض عام 

٧ 

ة لجهلّم المرّبّن هلرة
أ
المرا

راء زاءت
 
ة ثهلّم ٌُ المرّبّن ا

أ
ن نلَ %٩٣ واٌَ شّح الجٍاؤؿ، نلَ لجبهح المرا

أ
ن ِرب الٍجاة ا

أ
 ثْمٔ ا

ظار وِد الرامهُ، ثهلّمٌا
أ
هٌم إلَ المرّبّن من %٧٢ ا

أ
ن ؽرورة نلَ مٍاٌٍُن ا

أ
ن ِبٔ ثهلّمٌا الٍجاة ثْمٔ ا

أ
  ا

  نلَ المرّبّن من ٌُؿ %٨ واٌَ ٌُد زوازٌا شالة ٌُ شجَو ثجزوج،
أ
ن الزوج شَ من هيا

أ
  من زوزجي ِموم ا

.%٨٣ وانجرض الجهلّم

راء
 
ة نمٔ ٌُ المرّبّن ا

أ
المرا

ة نمٔ ِصق لم
أ
ة ثهلّم بي شلُ الذي الجرشّب بوٍس المرا

أ
  نلَ %٧٤ واٌَ شّن ٌٍُ المرّبّن، ِبٔ من المرا

ن
أ
ة ا

أ
ن شٌُا من المرا

أ
ي ثهمٔ ا

أ
ى الٍكٍّة، لٌذى ثؤًلٌا الجُ الْاٌّة الخبرة ثملّ ٓاهت ـالما وكٍّة با

أ
  را

هي %٦٢
أ
ٌؾٔ من ا

أ
ظار ٓما زّدة، المادِة كروٌٌن ٓاهت إذا الهمٔ ندم للشّدات ال

أ
 المرّبّن ىالبّة ا

هي نلَ مٍاٌُجٌم إلَ (%٩٠)
أ
 ٌرص من مصدود ندد ثٌٍر من ِػاشبٌا وما البفالة مهدلت ارثٍاع شالة ٌُ ا

ولٍِة ٌإن الهمٔ،
أ
ن ِرب ال

أ
  .الٍكائػً نلَ الصػٍؿ ٌُ للرزٔ ثٍْن ا

ما
أ
ن نلَ (%٤٩) ثُرًِبا المرّبّن هػً واٌَ ٌُد الهاملة، الزوزة نن ا

أ
بواء وثربّة الزواج ا

أ
 مم ِجهارؽان ال

ة هراح
أ
ن نلَ %٦٠ وواٌَ نملٌا، ٌُ المرا

أ
ن ِرب ثهمٔ الجُ الزوزة ا

أ
.الموزؿ ٌُ براثبٌا ثطارؾ ا

ة المرّبّن رؤِة ة لمطآر
أ
الشّاصّة المرا

ن نلَ (%٩٩) المرّبّن ٓٔ ثُرًِبا واٌَ
أ
ة ا

أ
ن شٌُا من المرا

أ
 بّوما الرزٔ، مدٔ الهجخابات ٌُ بػٍثٌا ثطارؾ ا

مر ثهلَ نودما ٓبّر بطْٔ الوشبة اهخٍؾت
أ
ػجٌا ال ن نلَ ٌُؿ %٦٠ واٌَ شّح الملاًرات ٌُ بمطآر

أ
ة ا

أ
 المرا

ن شٌُا من
أ
.الرزٔ مدٔ الملاًرات ٌُ ثطارؾ ا

ن نلَ المرّبّن من %٨٣ واٌَ
أ
ة ا

أ
ن الممْن من المرا

أ
  نلَ مشاوِة هشبة وواٌُت البرلمان، ٌُ هائبة ثٍْن ا

ن
أ
ة ا

أ
ن الممْن من المرا

أ
مر ثهلَ نودما ٓبّر بطْٔ الوشبة اهخٍؾت بّوما وزِرة، ثٍْن ا

أ
ة بجٍلُ ال

أ
  رائصة المرا

ن نلَ المرّبّن من ٌُؿ %٢٣ واٌَ شّح الرمٌٍرِة
أ
ة ا

أ
ن الممْن من المرا

أ
  .زمٌٍرِة رئّشة ثٍْن ا



تابع -عرض عام 

٨ 

ة ؽد الجصرش هصٍ المرّبّن اثراًات
أ
المرا

وؽصت
أ
ة ؽد الجصرش كاًرة لجٍطُ المرّبّن رؤِة الوجائذ ا

أ
 من %٩١ ِرى  شّح المػري، الطارع ٌُ المرا

ن المرّبّن
أ
 بٌا الجصرش ذهب الٍجاة المرّبّن ًؤلء شمٔ وِد المػري، المرجمم ٌُ مٍزٍدة الجصرش كاًرة ا

خالؽ ٍِجُدون الذِن المجصرظّن لٍم من بدل
أ
ظار شّح والدِن ال

أ
ن إلَ (%٥٣) هػٌٍم ا

أ
  الٍجّات مالبس ا

اثٌن ى بٌن، الجصرش صبب ًٍ الطارع ٌُ وثػٌر
أ
ن (%٢٤) المرّبّن ًؤلء ربم ورا

أ
خالؽ صٍء صببي ا

أ
 ا

.(%١٩) والبفالة الطباب وٌراغ الرزاؿ

ة الرّد من ولْن وا ٌُد بٌا، الجصرش صبب ًٍ الٍجاة ثرثدِي ما لٍْن رؤِجٌم نن الولر بيؼ اهي مهٌر
أ
 ؽرورة را

ن نلَ موٌم %٩١ واٌَ شّح المجصرظّن مهاِبة
أ
ن ِرب الطارع ٌُ الرشدي للجصرش ثجهرض الجُ الٍجاة ا

أ
  ا

ة بإبالغ ثٍُم   .الطـر

ى
أ
صباب ٌُ المرّبّن را

أ
خر ا

أ
الٍجّات زواج صن ثا

ن المرّبّن من %٧٧ ِرى 
أ
خر ِد الصالُ الٍِت ٌُ الٍجّات زواج صن ا

أ
 ٌجرة ٌُ زوازٌم بشن مُارهة ثا

ظار وِد والشجّوّات، الخمشّوّات
أ
ن (%٦٦) المرّبّن ًؤلء خلدُ ا

أ
 ِدرة ندم إلَ ِرزم ذلّ ٌُ الشبب ا

ًالُ وميالة لرثٍانٌا هلًرا الزواج ثْالًّ نلَ مادِا الرزاؿ
أ
ظار بّوما مجفلباثٌم، ٌُ ال

أ
ن إلَ %٣١ ا

أ
 الشبب ا

.البفالة ًٍ ذلّ ٌُ



القسم األول
المرأة في المجتمع

الدىٔا يف حاج٘ أحلٙ الصت

املنوفية -سنة66 -رجل

 لكً البٔت يف حكَا ّاخدٗ الصت

ال اجملتنع يف

الشرقية -سنة 42 -سيدة 



اجملتُعيف  املرأة

َتصاٜٚني يف   الرجلٚ  املرأةٌٖ 

احلكٛم يف اجملتُع؟

38%

52%

؟رجلٚال  امرأةٌٖ تؿضٌ َدٜرى 

27%

6%

رزٔ

ةا
أ
مرا

60%
مض ٌارؽ 

؟بناتٚال  والدتؿضٌ ٚالدى ٜبكٛا 

7%

بٓات
ٚالد

3% 88%

َش ؾارم

ٚاخد٠ نٌ حكٛقٗا؟ايـُصر١ٜ  املرأةٌٖ 

ٚاخد٠ نٌ حكٛقٗا% 22

ٚاخد٠ بعض حكٛقٗا% 46

َش ٚاخد٠ حكٛقٗا%  21

مل حيدد% 11



لت ِٝىد مىز ت اإلاشأة جىالل وٍى ها ١امل لخىا٥ اإلافٍش ذ الشحل، مْ باإلاعاواة اإلاجخمْ في خٜٝى  هجحذ ٜو

  ٢٘ش مً ٠بحر  خذ ئلى حٕحر أن واظخىاِذ لفالحها، الٝىاهحن مً الّذًذ حّذًل لُخم جمٕي أن في

ت ىن  ًشي  ٘هل .معخمشا همالها وماصا٥ ججاهها اإلاجخمْ وسٍؤ ها ِلى خفلذ اإلاشأة أن اإلافٍش  في خٜٝى

ذ   الحالي؟ الٜى

ت اإلاشأة أن ًشون (%46) اإلاجُبحن مً ألا٠بر  اليعبت أن ئلى الاظخىاُل هخائج أؼاسث لٝذ  جدفل اإلافٍش

ها بّن ِلى  وشفي ١ان وبالخالي مخىْٜ، اججاه هى  اإلاخىظىت لإلحابت اإلاجُبحن مُل َّخبرو  ٘ٝي، خٜٝى

ًبا حعاوث خُث لالهدباه، لًٙخا ألا٠ثر  هما الىُٝن ت اإلاشأة أن ئلى أؼاسوا مً وعبت جٍٝش  ِلى خفلذ اإلافٍش

ها ١ل ًً  ِلى جدفل لم أنها ئلى أؼاسوا مً مْ خٜٝى ها، مً اأ ًبا ٘بلٕا خٜٝى   جٍٝش
 
 ،%22) اإلاجُبحن مغخ

ذ .(الخىالي ِلى 21% ها ١ل ِلى جدفل اإلاشأة أن ر٠شوا مً وعبت اسجٙاُ جبحن ٜو  بحن أ٠بر  بؽ٣ل خٜٝى

ٕش مٝابل (٘أ٠ثر ظىت 35) ظًىا ألا٠بر وبحن ،(%15) باإلهار مٝاسهت (%30) الز١ىس   35 مً أٜل) ظًىا ألـا

ًبا حعاوث خحن في الخىالي، ِلى %19و %25 اليعبت بلٕذ خُث (ظىت  الزًً وؤلاهار الز١ىس  وعبت جٍٝش

ها ِلى جدفل لم اإلاشأة أن ًشون ٕش بحن واسجّٙذ ،(الخىالي ِلى %23 ،%20) خٜٝى  مً أٜل) ظًىا ألـا

 .الخىالي ِلى %18و %25 بلٕذ خُث (٘أ٠ثر ظىت 35) ظًىا ألا٠بر مٝاسهت (ظىت 35

22%

46%

21%

11%

 لم ِصدد مض واخدة شٌٍُِا واخدة بهؼ شٌٍُِا واخدة ٓٔ شٌٍُِا

ة المػرِة  ظاًِبطْٔ نام شؾرثّ 
أ
واخدة  ٓٔ شٌٍُِا ٌُ المرجمم ول بهؼ إن المرا

 ؟مض واخدة شٌٍُِا ولشٌٍُِا، 

١١ 

ت هل جدصل  على خقىقها في املجخمع؟املرأة املصٍر

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ  -شٍُؽ ووازبات المرا



24%

14%

26% 26%

8%

2%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

خرى  لم ِصدد
أ
 اثراًات ا

 
ً
  بالشحل اإلاشأة حعاوي  مذي ًِ اإلاجُبحن ظإا٥ جم اإلاجخمْ، في خٝها ِلى اإلاشأة خفى٥  إلاذي واظخ٢مال

ٛ  مً ِلُه ًدفلىن  ُ٘ما ذ ،اإلاجخمْ في خٝى ذ ما أن الىخائج أوضحذ ٜو  (%52) اإلاجُبحن هفٚ ًِ ًٍض

ٛ  في مدعاوون والعُذاث الشحا٥ أن ِلى ًىا٘ٝىا لم  ِلى وا٘ٞ بِىما اإلاجخمْ، لهم ٌّىيها التي الحٝى

 الشحا٥ أن ِلى حًذا اإلاىا٘ٝحن اإلاجُبحن هإلء مً أن بالز٠ش الجذًش  ومً .اإلاجُبحن مً %38 رل٤

حن والعُذاث ٛ  في مدعاٍو ها ِلى جدفل ل  اإلاشأة أن ًشون منهم %23 الحٝى .اإلاجخمْ في خٜٝى

 بّدٌِالٌمالشجات والرزالة مجشاوِّن ٌُ الصٍُؽ اللُ المرجمم 

١٢ 

ت هل جدساوي  مع الرجل في الحقىق التي ٌعطيها لهم املجخمع؟املرأة املصٍر

إًفا هابيل

وؿ
أ
ة ا

أ
 الهمدة موػب ثجٍلَ امرا

 ٢٠٠٨ نام ثٍلجي وِد .مػر ٌُ
 ٓمبًٍا ِرِة نمدة لٍالدًا خلٍا
 .رزاؿ لشجة مواٌشجٌا بهد بصري 

ذ  مدعاوون والعُذاث الشحا٥ أن ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

ٛ  في  مً وبحن ،(%29) ؤلاهار ًِ (%49) الز١ىس  بحن الحٝى

(%32) ظىت 35 مً أٜل هم ِمً (%44) ٘أ٠ثر ظىت 35 لذيهم

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



2%

7%

88%

3%

 لم ِصدد مض ٌارؽ  بوات ولد

م ِلى ههأ لالهدباه اإلاثحر  مً  ًٙمل اإلاجخمْ بأن الؽائْ مً الٔش

 ١اهىا ئرا ِما اإلاجُبحن بعإا٥ أهه ئل  ؤلاهار، ًِ الز١ىس  ألابىاء

 جٙمُلهم ئلى %7 أؼاس ئهار، أم ر١ىس  أبىائهم ٣ًىن  أن ًٙملىن 

ذ هزا .للز١ىس  جٙمُلهم ئلى %2 أؼاس بِىما ؤلاهار،  أؼاس  ٜو

  ٌؽ٣ل ل الىُى أن ئلى (%88) اإلاجُبحن ٔالبُت
ً
 .لهم باليعبت اٜ٘ش

١٣ 

هىع ألابىاءجفضيل 

هالت شنر هللا

وؿ
أ
ة ا

أ
س امرا

أ
 صّاصُ شزب ثجرا

ا مػري   شزب باهجخابات بًٍٍز
 والذي ،٢٠١٤ ٌُ الدصجٍر 
 مم إهطاؤى ٌُ صاًمت

خرى  نامة ظخػّات
أ
 .ا

ولد ول بوات ول مض ٌارؽ 
أ
بوائّ ِبٍُا ا

أ
 ؟ثٍؾٔ ا

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



6%

27%

60%

7%

 لم ِصدد مض ٌارؽ  رزٔ صّدة

لى م ِو   حّلٞ ِىذما أهه ئل لهم، ٠أبىاء ؤلاهار أو  الز١ىس  بحن ما اإلاجُبحن مٍّم جٙمُل ِذم مً الٔش

ا ٌؽ٣ل ل  أبىائهم هُى أن %88 ر٠ش ٘بِىما الىلْ، اخخلٚ بالّمل ألامش 
ً
 اهخٙمذ لهم، باليعبت ٜ٘ش

ا مذًشهم هُى ٌؽ٣ل ل  مً وعبت
ً
ت هٝىت28 بمٝذاس لهم باليعبت ٜ٘ش .%60 ئلى لخفل مئٍى

 ؟ثٍؾٔ مدِرؾ ٌُ الطئ ِبَُ رزٔ ول صّدة ول مض ٌارؽ 

١٤ 

العمل مع مدًر أم مدًرة؟هل جفضل 

منى ميىا

وؿ
أ
ة ا

أ
مّن لموػب ثػٔ امرا

أ
 ا

ـباء هُابة نام
أ
 موذ مػر ٌُ ال

صّشٌا
أ
ِؾا ثطئ ،ثا

أ
 موػب ا

ة الهام الموشَ ـباء لصٓر
أ
 بال ا

 .شٍُؽ

 في مذًشهم ٣ًىن  أن ًٙملىن  ١اهىا ئرا ِما اإلاجُبحن ٘بعإا٥

 ًِ للشحا٥ اإلاجُبحن جٙمُل اجطح ظُذة، أم سحل الّمل

 ٠مذًشاث، للعُذاث جٙمُلهم ئلى %6 أؼاس خُث ،العُذاث

ً جٙمُلهم ئلى %27 أؼاس بِىما ذ الشحا٥، للمذًٍش  اسجّٙذ ٜو

 ؤلاهار ًِ (%36) الز١ىس  بحن الشحل اإلاذًش  ًٙملىن  مً وعبت

 هم ِمً (%30) ٘أ٠ثر ظىت 35 أِماسهم جبلٖ مً وبحن (20%)

.(%24) ظىت 35 مً أٜل

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



الثاني القسم
المرأة في المنسل

 مً مراتُ مييع حكُ مً مش السّج

  املفرّض بالعكض التعلٔه

  الكرآٌ تعلٔه كناٌ ْٓفرهلا

ّالصي٘
اإلسكندرية -سنة38 -رجل                                          

 مراتُ برأٖ ٓاخد ممكً الرجل

األشاشٔ٘ الكرارات يف مش بض

اإلسكندرية -سنة 47 -رجل



ٖٛ إدار٠ ايبٝت ٚترب١ٝ  للسوجةايٛحٝد  ايدٚر 

األبٓاء

41%

دٚرٖا ايٛحٝدههم 

56%

َش دٚرٖا ايٛحٝدل 

يف   مراتهاملؿرٚض ٜصاعد   الراجل

شػٌ ايبٝت

63%

19%

يف شػٌ ٜصاعد ههم 

ايبٝت

شػٌ َاٜصاعدش يف ل 

ايبٝت

املٓسٍيف  املرأة

ايكرارات املتعًك١ الزّ تشارى ايرجٌ يف نٌ ايصت 

بايبٝت

ايصـــــــت الزّ تصُع نالّ جٛزٖا يف نٌ حاج١

التعليمايسٚج يٝ٘ احلل ميٓع َرات٘ َٔ 

العمـلايسٚج يٝ٘ احلل ميٓع َرات٘ َٔ 

77 %

َٛاؾكني

!ع٢ً َرات٘ايراجٌ ميد إٜدٙ  عيب !َٝصر٠ ممهٔ ٜتجٛز أنرت َٔ ٚاحد٠ الراجليٛ ظرٚف 

زيارة ايسٚج يٝ٘ احلل ميٓع َرات٘ َٔ 

اقاربها

مٍاٌُّن ١٠  ٓٔ من ٩

مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ٥

مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ١

مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ٣

مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ١

19 %

َٛاؾكني



ت اإلاّخٝذاث أخذ ئن ما٥ أن هي الشاسخت اإلافٍش  أو ألام ١اهذ ظىاء العُذاث ِلى مٝفىسة اإلاجزلُت ألِا

ذ الابىت، أو ألاخذ ما٥ بأخذ ًٝىمىا أن الىشوا ئرا باإلاهاهت الشحا٥ بّن ٌؽّش ٜو  ول اإلاجزلُت ألِا

سخش  أن خؽُت أخذ أمام بها ًٝىمىن  لى منهم، ٌ  م ِو  مُادًً ئلى العُذاث مً الّذًذ هضو٥ مً الٔش

ما٥ أن ئل الشحل مثل مثلهً الّمل  ٠عش  الجذًذة ألاحُا٥ وجداو٥  .ِليهً مٝفىسة ٌلذ اإلاجزلُت ألِا

 الشحل ِلى ًجب ١ان ئرا ِما اإلاجُبحن وبعإا٥ ٜىاهحن، جٝشه ول  دًً ًٙشله ل  الزي اإلاّخٝذ هزا

ما٥ في اإلاشأة معاِذة   .%19 ًىا٘ٞ لم بِىما ،رل٤ ِلى %63  وا٘ٞ اإلاجزلُت، ألِا

ذ   ظىت 35 مً أٜل هم مً وبحن ،(%39) الز١ىس  ًِ (%45) ؤلاهار بحن حًذا اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجّٙذ ٜو

 روي  ًِ (%51) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن (%38) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً ًِ (47%)

  .(%40) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي 

 وهي ٘ٝي الحالث بّن في صوحخه ٌعاِذ أن ًجب الشحل أن ئلى أؼاسوا ٜذ %17 أن لالهدباه اإلاثحر  مًو 

ب نئ أو حّمل، صوحخه ١اهذ ئرا أو  بزل٤، ٌشو٘ه ظمدذ نئ أو مخّبت ١اهذ ئرا   .رل٤ في هى  ٔس

١٧ 

هل ًجب على السوج مساعدة زوجخه في أعمال املنزل؟

 البّتالرزٔ المٍروض ِشاند الشت ٌُ ظئ 

42%

21%

10% 9%

1%

17%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

مٍاٌَ ٌُ شالت  لم ِصدد
 مهّوة

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



66%

11%
13%

9%

1%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

ا ًٝ ش ٘و  الذساظاث بّن ٜذسث 2012 ِام للمشأة الٝىمي اإلاجلغ ًِ الفادس  «اإلاشأة لذ الّىٚ» لخٍٝش

  العابٞ أو  الحالي الضوج وأن %47 بلٕذ الجعذي للّىٚ حّشلً الالحي اإلاتزوحاث العُذاث وعبت أن

 ٜذ العُذاث مً الّذًذ أن اإلاخىْٜ مً أهه خاـت حًذا ٠بحرة اليعبت هزه وحّخبر .الّىٚ مشج٢ب هى 

 ًٝىم أن الُّب مً أهه ِلى مىا٘ٝتهم مذي ًِ اإلاجُبحن وبعإا٥ .لحعاظِخه ألامش  هزا ر٠ش  مً ًخجلً

  ًىا٘ٞ لم بِىما رل٤ ِلى اإلاجُبحن مً %77 وا٘ٞ ّ٘لخه، أو ٜالخه ما ١ان مهما صوحخه بمشب الشحل

22% .

ذ   ّ٘لذ أو ٜالذ مهما صوحخه بمشب الشحل ًٝىم أن الُّب مً أهه ِلى جًدا اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجّٙذ ٜو

 روي  ًِ (%73) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(%55) الز١ىس  ًِ (%76) ؤلاهار بحن

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن ،(%64) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي   ًِ (%73) الحمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً   .(%59) الٍش

 أصحاب وبحن ،(%15) ؤلاهار مٝابل (%30) الز١ىس  بحن اإلابذأ هزا ِلى اإلاىا٘ٝحن ٔحر  وعبت اسجّٙذ بِىما

 ،(%15) الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  بأصحاب مٝاسهت (%24) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي 

ُٙت اإلاىاوٞ  ٌع٢ىىن  مً وبحن ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً مٝابل ( %27) الٍش .(%16) الحمٍش

١٨ 

زوجخه؟من املقبىل أن ًضرب الرجل هل 

و نملت ِدى إنّب الرزٔ ِمد 
أ
 نلَ مراثي مٌما ِالت ا

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 بمجزلها الاهخمام ِليها وأـبذ الّامت الحُاة في دوسها اهخهى ٘ٝذ جضوحذ أن ما اإلاشأة بأن البّن ًشي 

ت أدواس ٘هي رل٤ خذر وئن أخشي، أدواس بأي جٝىم أن ِليها ًجب ول  ٘ٝي وأبىائها  العهل مً زاهٍى

ذ .ألاوخذ دوسها مْ حّاسلذ ئرا جش٠ها   ئداسة هى للضوحت الىخُذ الذوس  أن ِلى اإلاجُبحن مً %41 وا٘ٞ ٜو

.ألابىاء وجشبُت اإلاجز٥ 

١٩ 

هل هى الدور الىخيد للسوجت؟... املنزل وجربيت ألابىاء إدارة 

بواءالبّت وثربّة إدارة الدور الٍشّد للزوزة ًٍ 
أ
 ال

25%

16%

26%

30%

3%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

تهاوي الجبالي

وؿ
أ
ة ا

أ
 ِاؽُ موػب ثجٍلَ امرا

وؿ وًُ ،٢٠٠٣ نام
أ
 صّدة ا

 نؾٍِة ثطئ ونربّة مػرِة
 المصامّن لثصاد الدائم المْػجب
 .الهرب

ذ   ؤلاهار ًِ (%49) الز١ىس  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

  مً أٜل هم مً ًِ (%50) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً وبحن ،(33%)

  ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُم روي  وبحن ،(%31) ظىت 35

 مً وبحن ،(%14) الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (47%)

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن   اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً ًِ (%44) الٍش

ت .(%37) الحمٍش

.رل٤ ِلى مىا٘ٝتهم ِذم ئلى %56 أؼاس ٝذ٘ أخشي  هاخُت ومً

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 اإلاشأة ٘يها جٝٚ والشخمت، واإلاىدة الحب مً أظاط ِلى جبجى واإلاشأة الشحل بحن ؼشا٠ت ِالٜت هى  الضواج

لى .ظلُمت أظشة وبىاء الحُاة ـّاب جدمل ٌعخىُّىن  ختى الشحل مْ حىب ئلى حىًبا م ِو  أن مً الٔش

 الشأي أن ًشي  مً هىاٟ أن ئل ِليها وجإزش  اجخارها ًخم التي الٝشاساث ١ل جبّاث جخدمل ١املت ألاظشة

مٙهــىم بـــــــــحن ًــشبــىـــىن  خـــُث للــشحل ًـ٢ـىن  أن ًـجـب وألاخـُـش  ألاو٥ 

٢٠ 

في مل القراراث املخعلقت باملنزل؟املرأة الرجل حشارك ًجب أن هل 

 بالبّتالرزٔ ٌُ ٓٔ الُرارات المجهلُة ثطارؾ الشت لزم 

68%

21%

8%

2%
1%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

راهيا علىاوي

وؿ
أ
ٌرُِّة ونربّة مػرِة صباشة ا

أ
 وا

 ٌُ ذًبّجّن مّدالّجّن نلَ ثصػٔ
بّؼ البصر دورات ٌُ الشباشة

أ
 ال

 وثم١٩٥١ نام ٌُ بدءًا موذ المجٍصؿ
نلَ بّن من ثػوٌٍّا

أ
 ٌُ صباشة ١١ ا

   .الهالم ٌُ مجر ١٠٠ صباؽ

 دون  أظشجه جمغ د٢ًخاجىسٍت لٝشاساث الضوج اجخار وبحن الشحىلت

ذ .مّها الخٙاهم أو لضوحخه الشحُى  الاظخىاُل هخائج أوضحذ ٜو

 ١ل في الشحل حؽاٟس أن ًجب اإلاشأة أن ِلى وا٘ٝىا %89 أن

.%10 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما باإلاجز٥، اإلاخّلٝت الٝشاساث

 (%96) ؤلاهار بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٘ٝذ مخىْٜ هى  و٠ما

.(%81) الز١ىس  ًِ

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



لى م ِو  اإلاخّلٝت الٝشاساث ١ل في لضوحها اإلاشأة مؽاس٠ت لشوسة ًشون اإلاجُبحن مً %79 أن مً الٔش

 بِىما ألامىس، ١ل في صوحها جىُْ أن لبذ الضوحت أن ِلى اِترلىا اإلاجُبحن مً ٘ٝي %53 أن ئل باإلاجز٥ 

 جىُْ أن وحىب ِلى وا٘ٝىا مً بحن مً أن بالز٠ش  الجذًش  ومً .اإلاجُبحن مً %47 رل٤ ِلى وا٘ٞ

 ج٣ىن  أو هللا، مّفُت ِذا ُ٘ما ش ئ ١ل في ٣ًىن  أن ًجب رل٤ أن ئلى منهم بّن أؼاس  ش ئ ١ل في صوحها

ت خُاتهم ظخمش ٜشاساجه  .حّلُمها مً خشمانها أو  سخمها ـلت مً خشمانها في اجهٜشاس  عببدظ أو ألاظٍش

ذ م ِلى أهه ئلى أًما بّمهم أؼاس  ٜو  أنهــم ئل  مىا٘ٝـــخـــهم مً الٔش

٢١ 

املرأة لسوجهاطاعت 

ا ٌُ ٓٔ   شازةالزوزة المٍروض ثشمم ٓالم زًٍز

35%

12%

44%

9%

 ىّر مٍاٌَ نلَ اإلـالؽ ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا

 ًخم ختى ساءلل  وجباد٥ جٙاهم هىاٟ ٣ًىن  أن لشوسة ًشون

حن بها ًٝخىْ ٜشاساث ئلى الخىـل  .الى٘ش

ذ   ؤلاهار ًِ (%53) الز١ىس  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 35 مً أٜل هم ِمً (%49) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً وبحن ،(41%)

 ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن (%44) ظىت

 (%40) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (%48) ٘أٜل

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن  ٌع٢ىىن  مً ًِ (%49) الٍش

ت اإلاىاوٞ   .(%44) الحمٍش

داليا مجاهد

مرِّْة باشدة
أ
غٔ من ا

أ
  ،مػري  ا

ا مرُِْ الرئّس اخجاًر
أ
وباما باراؾ ال

أ
 ا

 المرلس ٌُ ٓمشجطارة ٢٠٠٩ نام ٌُ
دِان الصجطاري 

أ
وؿ لجٍْن لال

أ
 مشلمة ا

ٍع ًذا من موػب ثجٍلَ  البّت ٌُ الو
بّؼ

أ
   .ال

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 ظإالهم جم ِىذما أهه ئل  ألامىس  ١ل في لضوحها اإلاشأة واِت لشوسة ِلى اإلاجُبحن مً %47 وا٘ٞ بِىما

، بؽ٣ل اليعبت اهخٙمذ جدذًًذا ألامىس  بّن ِلى   أن ِلى اإلاجُبحن مً ٘ٝي %6 وا٘ٞ ٘ٝذ ملحًى

اسة مً صوحخه ًمىْ أن في الحٞ لذًه الضوج ذ .رل٤ ِلى %84 ًىا٘ٞ لم بِىما أٜاسبها، ٍص  ئلى %9 أؼاس ٜو

 للضوححن مؽا١ل في حعببهم أو  ألاٜاسب أخالٛ ظىء منها الحالث بّن في ول٢ً رل٤ ِلى مىا٘ٝىن  أنهم

اساث هزه مّذ٥ أن أو  ذ الالصم، مً أ٠ثر  بؽ٣ل مشجْٙ الٍض  بمىّها الضوج ًٝىم أن ِلى آخشون وا٘ٞ ٜو

اسة مً .ِام بؽ٣ل ولىألا  الذسحت وأٜاسب وألام ألاب ِذا ُ٘ما أٜاسبها ٍص

٢٢ 

ارة أقاربها؟للسوج الحق في أن هل  ًمىع زوجخه من ٍز

ِاربٌاالزوج لّي الصَ ِموم مراثي من زِارة 
أ
 ا

1%

5%

21%

63%

1%

9%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 مٍاٌَ بطرط لم ِصدد

 بحن أِلى ١اهذ رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت أن هى لالهدباه اإلاثحر ومً

 ١اهذ ٠ما ،(الز١ىس  مً %4) الز١ىس  ًِ (ؤلاهار مً %8) ؤلاهار

 ًِ (%9) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن أِلى

.(%6) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمى اإلاعخىي  أصحاب

داليا السعدوي

 من الهدِد شػدت مهمارِة مٌودصة
 الجػمّم مراؿ ٌُ الهالمّة الرٍائز

 الداهّة بالمرثبة وشلت اإلبدانُ،
ظٌر ؽمن نطر

أ
 المػممّن ا

 .٢٠١٤ لهام الهالم شٍؿ المهمارِّن

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 ًمىْ أن الحٞ له الضوج أن ِلى ٘ٝي %8 وا٘ٞ الخّلُم مً صوحخه مىْ في الضوج خٞ ًِ وبالعإا٥

.ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٝحن ٔحر  %57 منهم اإلاجُبحن، مً %83 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما الخّلُم، مً صوحخه

٢٣ 

ًمىع زوجخه من الخعليم؟للسوج الحق في أن هل 

 الجهلّمالزوج لّي الصَ إهي ِموم مراثي من 

3%
5%

26%

57%

3%

6%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

خرى  لم ِصدد
أ
 اثراًات ا

ذ  مىا٘ٝتهم ِذم ئلى أؼاس  ٘بّمهم مخخلٙت آلساء %6 أؼاس ٜو

 آلاخش  والبّن حّلُمها، اهتهاء ٜبل ألاظاط مً الٙخاة صواج ِلى

 رل٤، ِلى الضواج ٜبل اجٙاٛ هىاٟ ١ان ئرا مىا٘ٝخه ئلى أؼاس 

 في بذوسها اُٜامه مْ ظِخّاسك الخّلُم ١ان ئرا وا٘ٝىا وآخشون

.اإلاجز٥ 

ذ ٛ  ٌهش  ٜو ا ألامش  هزا ِلى اإلاىا٘ٝحن ٔحر  بحن ملحًى ٘اس ًٝ  ٘و

 أصحاب بحن اإلاىا٘ٝحن وعبت بلٕذ خُث الخّلُم إلاعخىي 

 بحن بلٕذ بِىما ،%94 ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي 

 ٠ما ،%80 ٘أٜل ٌّادله وما زاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب

 %79 بدىالي مٝاسهت ظىت 35 مً أٜل هم مً بحن %87 بلٕذ

.٘أ٠ثر ظىت 35 لذيهم مً بحن

أهيست خسىهت

وؿ
أ
ة ا

أ
مّن بموػب ثٍٍز  امرا

أ
  الهام ال

 الخارزّة، للطؤون المػري  للمرلس
ٍِى ِائمة ؽمن وزاءت

أ
ة ١٠٠ ا

أ
 امرا

 ثػوًّ ششب ،٢٠١٤ لهام نربّة
رابّانمرلة
 
   .بّزهس ا

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 %42 ًىا٘ٞ لم بِىما ،رل٤ ِلى (%33) اإلاجُبحن زلث وا٘ٞ ٘ٝذ الّمل، مً لضوحخه الضوج مىْ ًِ أما

.منهم

ذ  اجُواخخ جٝفحرها خالت في أو مادًا، اخخُاحهم ِذم خالت في رل٤ ِلى مىا٘ٝىن  أنهم %22 أؼاس ٜو

ُٙتا ج٢ً لم ئرا أو  لها اإلاجز٥  .اإلاجز٥  ِلى ؤلاهٙاٛ في بشاجبها مؽاس٠تها ِذم خالت في أو ،لئٝت لٌى

ذ ًِ (%45) الز١ىس  بحن رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

مً ًِ (%39) ظىت 35 مً أٜل هم مً وبحن ،(%24) ؤلاهار

.(%29) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم

٢٤ 

ًمىع زوجخه من العمل؟للسوج الحق في أن هل 

 الطئالزوج لّي الصَ ِموم مراثي من 

15%

18%
17%

25%

3%

22%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 مٍاٌَ بطرط لم ِصدد

بثيىت مامل

ة مؤصشُ من مػرِة إنالمّة  شٓر
  الصٍْمُ، الٍشاد لمْاٌصة “ظاٍِّوْم”
 وِد الٍشاد، ؽد مػرٍِن مولمةو

نلوت
أ
 اهجخابات ٌُ للجرظس هّجٌا نن ا

هٌا إل ،٢٠١١ نام الرائصة
أ
 ثشجفم لم ا

وراؽ ٓاٌة اصجٍّاء
أ
 .للجرظس الالزمة ال

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ش  وسبىها للشحا٥ ؤلاظالم أِىاها التي الشخق أخذ الضوحاث حّذد  الّذ٥، مٝذمتها في ؼشوه ِذة بخ٘ى

 أظىا الشخفت هزه ٌعخٕلىن  الشحا٥ مً الّذًذ وأـبذ اظخخذامها اإلاجخمْ أظاء ١الّادة ول٢ً

ٍلمىن  اظخٕال٥ ذ بها، ظحرجبي ومً الحالُت صوحتهم بزل٤ ٍو  الشحل أن ِلى اإلاجُبحن مً %19 وا٘ٞ ٜو

  اإلاجُبحن ازلث ًىا٘ٞ لم خحن في مِعشة، اإلاادًت ٌشو٘ه ١اهذ لى  امشأة مً أ٠ثر  ًتزوج أن اإلام٢ً مً

  هزه ِلى ًٝذم ختى صوحخه مْ مخىا٘ٞ ٔحر  الضوج ٣ًىن  أن بؽشه ول٢ً %14 وا٘ٞو  رل٤، ِلى (65%)

 بّمهم اؼتره ٠ما ،ؤلاهجاب مً جمىّها مؽا١ل لذيها أو  مٝفشة وأ مٍشمت صوحخه ج٣ىن  أو  الخىىة

.بُنهً ٌّذ٥ وأن ألاولى الضوحت مىا٘ٝت

٢٥ 

هل ًرجبط حعدد السوجاث بالظروف املادًت للرجل فقط؟

 واشدةلٍ اللروؼ المادِة للرزٔ مّشرة ممْن ِجرٍز آػجر من 

10%
9%

16%

49%

2%

14%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 مٍاٌَ بطرط لم ِصدد

ذ   ؤلاهار ًِ (%26) الز١ىس  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

  مً أٜل هم مً ًِ (%23) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً وبحن ،(12%)

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن (%14) ظىت 35  ًِ (%22 الٍش

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً  .(%15) الحمٍش

منى ذو الفقار

 رئّس هائب موػب ظيلت مصامّة
 شٍُؽ بمرلس الصجطارِة اللروة
مم اإلهشان

أ
ا ثم .المجصدة بال  اخجّاًر

 “ثاِم” مرلة ِائمة ؽمن ١٩٩٤ نام
 ٌُ الشن غيّرة ِّادِة ظخػّة ئةالم

   .الهالم مشجٍى نلَ الهطرِن الُرن 

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



الثالث القسم
المرأة تعليم

 ٍتخلٕ تتعله البيت ملا

  .كْٓصني ّالدٍا

الشرقية -سنة 64 -سيدة 

 الزو بض تعلٔنَا تكنل البيت

  .علَٔا رقاب٘ فُٔ ٓكٌْ

الغربية   -سنة 36–سيدة 



املرأةتعًِٝ 

الزّ تهٌُ تعًُٝٗا اجلاَعٞ البنتشاٜؿني  

١٠من ٓٔ  ٩

املؿرٚض ختًص تعًُٝٗا األٍٚ  البنتشاٜؿني  

قبٌ َا تؿهر يف اجلٛاز

١٠من ٓٔ  ٧



ت الجامّت جٙخذ لم اث أبىابها اإلافٍش ً، الٝشن  أوائل في ئل  للمفٍش  الٝلماوي  ظهحر  ١اهذ خُث الّؽٍش

ت امشأة أو٥   الجامّاث وأساض ي الححن رل٤ ومىز (الٝاهشة حامّت) ألاو٥  ٘إاد بجامّت جلخدٞ مفٍش

ت اث بالىالباث حعج اإلافٍش ً الالحي اإلافٍش ٛ  حذاسة وأزبتن الجامعي الخّلُم ِلى خـش  ُ٘ه وجٙى

اهُت ٌّذ لم الجامعي الخّلُم أن ختى ِليها، ًدعذن ٍش ١ان ٠ما للٙخُاث باليعبت ٘س  ٜبل مً ئلُه ًى 

، هخائج أزبدخه الزي ألامش  وهى  ج٢مل أن ًجب الٙخاة أن ِلى مىا٘ٝىن  %93 أن أوضحذ خُث الاظخىاُل

ذ .اإلاجُبحن مً %5 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما حذا، مىا٘ٝىن  %72 بُنهم مً الجامعي، حّلُمها  ٜو

 بحن %63 مٝابل ؤلاهار مً %81) الز١ىس  ًِ ؤلاهار بحن رل٤ ِلى حًذا اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجّٙذ

 ظىت 35 هم مً بحن %70و ظىت 35 مً أٜل هم مً بحن %75) ظًىا ألا٠بر ًِ الؽباب وبحن ،(الز١ىس 

لى وبحن ،(٘أ٠ثر  %68و ٘أِلى الجامعي الخّلُم روي  مً %90) ُ٘ه أٜل خَ لهم هم مً ًِ حّلًُما ألِا

ت اإلاىاوٞ في ٌع٢ىىن  مً وبحن ،(٘أٜل ٌّادله ما أو  الثاهىي  الخّلُم روي  مً  ٌع٢ىىن  مً ًِ الحمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ .(الخىالي ِلى %64و %81) الٍش

 %70 أؼاس الجامعي حّلُمها ج٢مل أن لبذ الٙخاة أن ِلى حًذا وا٘ٞ مً بحن مً أن بالز٠ش الجذًش  ومً

  %4و الخّلُم، مً صوحخه ًمىْ أن في الحٞ لذًه الضوج أن ِلى ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٝحن ٔحر  أنهم ئلى

.مىّها له ًدٞ أهه ِلى وا٘ٝىا

٢٨ 

ضرورة إلمال الفخاة لخعليمها الجامعي

 الرامهُالبوت لزم ثْمٔ ثهلّمٌا 

72%

21%

3%
2% 2%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ا أمًشا الجامعي الخّلُم ٌّذ ولم ًُ مً أـبدً الٙخُاث بّن ئن بل ٘ٝي، أظاظ  ٜبل الضواج ً٘ش

ذ .الجامُّت ؼهاداتهً ِلى الحفى٥   أن لشوسة ِلى احًذ  مىا٘ٝىن  أنهم ئلى اإلاجُبحن مً %54 أؼاس ٜو

 بزل٤ ل٣ُىن  اإلاجُبحن مً %18 بؽذة لِغ ول٢ً رل٤ ِلى ووا٘ٞ جتزوج، أن ٜبل حّلُمها الٙخاة ج٢مل

.اإلاجُبحن مً %24 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما ،%72 اإلاىا٘ٝىن  ئحمالي

وؿ ِبٔ ما ثٍْر 
أ
 ثجرٍز البوت المٍروض ثخلع ثهلّمٌا ال

54%

18% 18%

6%
4%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

٢٩ 

الخعليم؟إنهاء قبل ًأحي السواج هل 

ذ  (%68) الز١ىس  ًِ (%75) ؤلاهار بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ظىت 35 مً أٜل هم ِمً (%83) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً وبحن

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن ،(60%)  هإلء ًِ (%74) الحمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  الزًً .(%69) الٍش

رضىي عاشىر 

صجاذة ٓاثبة
أ
 برائزة ٌازت زامهّة وا
 اثُدِرً  ٢٠٠٩ نام الهالمُ الوُد

دبُ إلهجازٌا
أ
 الرواِة مراؿ ٌُ ال

دبُ والوُد الُػّرة والُػة
أ
 ال

ٓادِمُ والهمٔ
أ
 .ال

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



الرابع القسم
المرأة عمل

 البٔت يف تكعد ممكً الصت

  صغريًٓ عٔاهلا ما طْل

.ٓكربّا ملا ّتشتغل

االسكندرية -سنة48 -سيدة 

  الزو مش الشغل يف األّلْٓ٘

  شت كاىت ىفرض للرجل تكٌْ

آُ؟ ٍتعنل أشرٗ علٙ بتضرف

القاهرة -سنة 51 -سيدة 



عٓدٖا اخلرب٠ املٓاشب١ يًٛظٝؿ١ دٟطاملا َٔ حكٗا تشتػٌ أٟ ٚظٝؿ١  املرأة

ايعٌُيف  املرأة

مٍاٌُّن  ١٠من ٓٔ  ٧

 أحصًٓٗاايًٞ ظرٚؾٗا نٜٛص١  الصت

 عد يف ايبٝتكت

ْعِ

 62%

ال

 35%

ايًٞ بتشتػٌ الزّ  السوجة

 تشارى مبرتبٗا يف َصرٚف ايبٝت

ْعِ

 60%

ال

 20%

املؿرٚض األٚي١ٜٛ تهٕٛ  ايبًد يٛ ايشػٌ قًٌٝ يف 

للراجل

10 %

غري َٛاؾل

90 %

َٛاؾل

 ايسٚاج ٚترب١ٝ األبٓاء ٜتعارض َع جناح ايصت

49%
43%

غري َٛاؾلَٛاؾل

VS



48%

26%

11%

7%

2%

6%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

مٍاٌَ ٌُ شالت  لم ِصدد
 مهّوة ٌُؿ

ائٚ في اإلاشأة لذ أخُاًها اإلاجخمْ ًمحز  ائٚ بّن ُ٘ٝفش  الٌى دفشها ،«٘ٝي الشحا٥» ِلى الٌى  في ٍو

بت مهً وجمتهً الخابىهاث هزه لخ٢عش الصجاِت امشأة جمخل٤ ما وهادًسا بُّنها مهً  اإلاجخمْ، ِلى ٍٔش

ىذئز الم وظائل جدىاٜله الزي الجلل ١الحادر ألامش  ًفبذ ِو عدى٢شه ؤلِا عخٝبله البّن َو  البّن َو

ُٙت بأي حّمل أن خٝها مً اإلاشأة أن ِلى مىا٘ٝتهم مذي ًِ اإلاجُبحن وبعإا٥ بالترخاب، آلاخش  واإلاا ٌو

٣٢ 

وظيفت جرػب بها؟املرأة أي هل الخبرة مافيت لخخىلى 

ة من 
أ
  ثطجئشٌُا المرا

أ
 ديوكٍّة ـالما نودًا الخبرة المواصبة للٍكٍّة ي ا

ُٙت لهزه جإهلها التي ال٣اُ٘ت الخبرة جمل٤ أنها  %74 وا٘ٞ الٌى

 مخخلٙت آساء %6 لذي و١ان ،%18 ًىا٘ٞ لم بِىما ،رل٤ ِلى

ُٙت أي حّمل أن اإلاشأة خٞ مً أن ئلى أؼاسوا خُث  ١اهذ ئرا ٌو

 ١اهذ لى  أو  صوحها، مىا٘ٝت بؽشه أو  مجزلها، في مىاظبت الٍشوٗ

ًٝ  أو  ،مانآلا  جىا٘ش  خالت في أو مىاظبت، ِملها مىاُِذ  لٍشوٗ ا٘و

.هٙعها اإلاشأة

ذ  (%59) ؤلاهار بحن رل٤ ِلى حًذا اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجّٙذ ٜو

  .(%36) الز١ىس  ًِ

رجيبت الحفني

وبرا ميوّة
أ
وؿ ،نالمّة ا

أ
ة وا

أ
 ثجٍلَ امرا

وبرا دار رائصة
أ
 ثمو المػرِة، ال

 الهربُ المرمم رئّشة ثهّّوٌا
 الدوؿ لرامهة الجابم للمٍصَُّ
 مهٌد نمّدة موػب ظيلتو الهربّة،
 .الهربّة المٍصَُّ

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ذ ئوعان ١ل ِلى ٘شك هى  ِام بؽ٣ل الّمل ئن  وحه، أ٠مل ِلى ألاسك ِماسة في بىاحبه ًٝىم أن ًٍش

ّمل  ولزل٤ ِلُه ًدفل الزي اإلاادي اإلاٝابل ًِ الىٍش  بٕن ألاسك هزه ِلى ُٜمت لُدٝٞ ؤلاوعان َو

لى وواحب، لشوسة هى  باإلاجخمْ والنهىك الخٝذم أحل مً الّمل أن ِلى لُإ٠ذ الخىىعي الّمل ٌهش   ِو

م  ِىذ ًخخلٚ الىلْ أن ئل ُ٘ه، هٝاػ ل  أمش  هى  صهُذ مادي بمٝابل لى  ختى الشحل ِمل أن مً الٔش

 أن ِلى وا٘ٝىا خُث اإلاادي، والاخخُاج اإلاشأة ِمل بحن اإلاجُبحن مً %62 سبي ٘ٝذ اإلاشأة، ِلى الحذًث

  رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم خحن في حُذة، اإلاادًت ٌشو٘هً ١اهذ ئرا الّمل ِذم لهً ألا٘مل مً العُذاث

.اإلاجُبحن مً 25%

٣٣ 

فقط باالخخياج املادي؟املرأة مرجبط هل عمل 

41%

21%

15%

20%

3%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

سميرة مىس ى

وؿ
أ
 للهدِد ثٍغلت مػرِة ذرة نالمة ا

 وصهت مرالٌا ٌُ البجْارات من
 الفبُ الهالج ٌُ الذرة نلٍم لصجيالؿ
ان مرض نالج ٌُ وخاغة  ،الشـر
صشت

أ
 .المػرِة الذرِة الفاِة ًّئة وا

ذ   ًِ (%65) الز١ىس  بحن رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 اإلاعخىي  روي  بحن ٠بحر  بؽ٣ل اسجّٙذ ٠ما ،(%59) ؤلاهار

 اإلاعخىي  روي  ًِ (%67) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي

  ٘أ٠ثر ظىت 35 لذيهم مً وبحن ،(%41) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي

.(%56) ظىت 35 مً أٜل لذيهم ِمً (67%)

 البّتٌُ هد ُث اششولٌاالشت اللُ كروٌٌا المادِة ٍِٓشة 

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ذ مً حضء الضوحت اظخٝىّذ واإلاا أهه البّن ًشي   مً باإلاجز٥  لالِخىاء جىحهه أن ًجب الزي الٜى

 مً %60 وا٘ٞ رل٤ ًِ اإلاجُبحن وبعإا٥ اإلاجز٥، ِلى ؤلاهٙاٛ في حؽاٟس أن ِليها ًجب ٘اهه ِملها، أحل

ذ .%20 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما اإلاجز٥  في بشاجبها حؽاٟس أن ًجب حّمل التي الضوحت أن ِلى اإلاجُبحن  ٜو

 ١اهذ ئرا أو  الضوج وبحن بُنها والاجٙاٛ الضوحت سلا بؽشه ول٢ً رل٤ ِلى مىا٘ٝتهم ئلى %20 أؼاس

.لزل٤ مادًت خاحت هىاٟ

٣٤ 

؟في إلاهفاق على املنزل حشارك املرأة العاملت أن هل ًجب على 

 البّتالزوزة اللُ بجطجئ لزم ثطارؾ بمرثبٌا ٌُ مػروؼ 

39%

21%

10% 10%

20%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 مٍاٌَ بطرط

عائشت عبد 

الرخمن

صجاذة ٓاثبة
أ
 من ثهد ،زامهّة وا
وائٔ

أ
 نملن الالثُ الشّدات ا

 ندِد نلَ شػلت وِد بالػصاٌة
ا من الرٍائز من برًز

أ
 الدولة زائزة ا

داب ٌُ الجُدِرِة
 
 .١٩٧٨ نام ال

ذ  ًِ (%67) ؤلاهار بحن رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(%52) الز١ىس 

 وبحن (%50) الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (%63) ٘أٜل

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً  ٌع٢ىىن  الزًً هإلء ًِ (%69) الٍش

ت اإلاىاوٞ   .(%50) الحمٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 والزي الشحل ٢ِغ ِىه الاظخٕىاء ًم٢نها زاهىي  ٠ص ئ اإلاشأة لّمل ًىٍش  اإلاجخمْ ٘ان ظابٝا أؼشها ٠ما

 اإلاجُبحن ٔالبُت أؼاس  ٘ٝذ مخىْٜ هى  و٠ما وبالخالي اإلاجز٥، ِلى ؤلاهٙاٛ في الشئِعُت اإلاعإولُت ِلُه جْٝ

ش  مً ًفاخبها وما البىالت مّذلث اسجٙاُ خالت في أهه ِلى مىا٘ٝتهم ئلى (90%)  مً مدذود ِذد ج٘ى

ت ٘ان الّمل، ٘شؿ ائٚ، ِلى الحفى٥  في للشحل ج٣ىن  أن ًجب ألاولٍى  ِلى ًىا٘ٞ لم خحن في الٌى

.اإلاجُبحن مً ٘ٝي %10 رل٤

٣٥ 

ت في العمل الرجل؟ املرأة أم : ملن جنىن ألاولٍى

ولٍِة ثٍْن 
أ
 للرزٔلٍ الطئ ِلّٔ ٌُ البلد المٍروض ال

73%

17%

6%
4%

 ىّر مٍاٌَ نلَ اإلـالؽ ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا

آمال فهمي

وؿ مػرِة إذانّة
أ
ة وا

أ
س امرا

أ
 إذانة ثرا

وصؿ الطرؽ 
أ
 مػفٍَ برائزة ٌازت .ال

مّن ونلَ
أ
 ثصٍِلٌا بهد للػصاٌة ا
  إذانّة ثصُُّات إلَ الػصٍّة ثصُُّاثٌا
  الطٌّر برهامرٌا ثُدِم ٌُ واصجمرت

 .مجٍاغلة نام ٤٧ لمدة “الواغّة نلَ”

 

ذ   الز١ىس  ًِ (%92) ؤلاهار بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(88%)

 مً وبحن ،(%83) الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (92%)

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن   اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  ِمً (%93) الٍش

ت  .(%88) الحمٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 اإلاجز٥، في واحباتها ب٣ا٘ت ُٜامها وبحن الّمل في الىجاح بحن اإلاشأة ججمْ أن الفّب مً أهه البّن ًشي 

  أصحاب ًخجىب ٜذ أخشي  هاخُت ومً الّمل، ِذم صوحاتهم ِلى ألاصواج بّن ٌؽتره ٜذ لزل٤

ما٥ ا ِبًئا ٢ًً ل ختى العُذاث حُّحن ألِا ًُ اًت وأرون  ألحاصاث اخخُاحها بعبب ِليهم معخٝبل  لِش

 وا٘ٞ ِملها في اإلاشأة هجاح مْ ألابىاء وجشبُت الضواج حّاسك مذي ًِ اإلاجُبحن وبعإا٥ .ومجزلها أولدها

.ؤلاوالٛ ِلى ًىا٘ٝىا لم %20منهم رل٤، ِلى %43 ًىا٘ٞ لم بِىما 49%

٣٦ 

العمل؟املرأة في هل ًخعارض السواج وجربيت ألابىاء مع هجاح 

بواء بّجهارض مم  هراح الشت ٌُ 
أ
 ظيلٌاالزواج وثربّة ال

28%

21%
23%

20%

8%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

سنيىت فؤاد

 ندة ظيلت ،وروائّة غصٍّة ٓاثبة
 اإلذانة مرلة ثصرِر مدِر موٌا مواغب

 مرلس باهجخابات ٌازت .والجلٍّزٍِن
 موػب ظيلت ٓما ،٢٠١٢ الطٍرى 
وؿ الوائب

أ
 الربٌة شزب لرئّس ال
شرار المػرِّن) الدِمُراـّة

أ
ا ال ًّ    .(شال

 

ذ   ؤلاهار ًِ (%53) الز١ىس  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ظىت 35 هم ِمً (%54) ظىت 35 مً أٜل هم مً وبحن ،(44%)

  ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُم روي  وبحن ،(%43) ٘أ٠ثر

 ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  هإلء ًِ (51%)

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن ،(38%)  ِمً (%54) الٍش

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن    .(%42) الحمٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



الخامس القسم
للمرأة السياسية المشاركة

 مً %50 تاخد الزو الصت

.الربملاٌ

القاهرة -سنة52 -ذكر

 ّزٓرٗ متصك مٔيفعش الصت

  ممكً ّزرا، رئٔص٘ ّال داخلٔ٘

.االجتناعٕ التضامً بض متصك

القاهرة -سنة 32 -رجل                        



تٓسٍ تشارى  املرأةشاٜؿني إٕ َٔ  حل  

بصٛتٗا يف اإلْتدابات زٜٗا زٟ ايراجٌ

ٚاملشارن١ ايصٝاش١ٝ؟ املرأة

 ؟.................ايصت  ممهٔ تهٕٛ 

ْائب١ يف ايربملإ  رئٝص١ مجٗٛر١ٜ

٩٩%

تٓسٍ تشارى يف  املرأةشاٜؿني إٕ َٔ  حل  

املظاٖرات زٜٗا زٟ ايراجٌ

٦٠%

ٚزٜر٠

مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ٨ مٍاٌُّن ١٠ ٓٔ من ٨ مٍاٌُّن ١٠ٓٔ من  ٢



شاس  ئن   اإلاعخمش اإلاشأة هما٥ ظاِذ ٘ٝذ ،بثماسه ًإحي ما ٔالًبا الخاوئت اإلاخىاسزت ألا٣٘اس  حُٕحر  ِلى ؤلـا

 بل  ٘يها، ًشاها أن اإلاجخمْ واِخاد ظابٝا، ِليها مدٍىسة ١اهذ التي اإلاخخلٙت اإلاجالث اٜخدامها ِلى

ها مً خٞ أهه ًشي  وأـبذ .خٜٝى

٣٩ 

ذ في الاهخخاباثاملرأة في خق  الخصٍى

ة ثوزؿ من شَ 
أ
 الرزٔثطارؾ بػٍثٌا ٌُ الهجخابات زٌِا زي المرا

86%

13%

1% 0%

 ىّر مٍاٌَ نلَ اإلـالؽ ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا

ميرفذ الخالوي 

وؿ
أ
 الدبلٍماصُ بالشلّ دبلٍماصّة ا

 .ممجاز صٍّر درزة نلَ ثصػٔ المػري 
ٍّٓٔ نملت وِد مّن ٓ

أ
مم الهام ال

أ
 لال

مّن المجصدة،
أ
 للروة الجوٍّذي وال

مم
أ
 والزجمانّة الِجػادِة المجصدة ال

صّا ليرب
 
   . (إصٍْا) ا

ًبا وا٘ٞ ٘ٝذ   أن خٝها مً اإلاشأة أن ِلى (%99) اإلاجُبحن ١ل جٍٝش

  رل٤ ِلى ًىا٘ٞ ولم الشحل، مثل الاهخخاباث في بفىتها حؽاٟس

.٘ٝي 1%

  الز١ىس  ًِ (%90) ؤلاهار بحن حًذا اإلاىا٘ٝحن وعبت واسجّٙذ

 ًِ (%95) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(81%)

 وبحن ،(%84) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي 

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً  اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً ًِ (%91) الحمٍش

ُٙت  .(%82) الٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 مً الّذًذ وبشصث ،2013 ًىهُى 30و 2011 ًىاًش 25 زىسحي مً ١ل في ًٍُِما دوًسا للمشأة ١ان لٝذ

اؿ آبهاث ٔحر  اإلاُذان في والٙخُاث اليعاء وجىاحذث وزائشاث ٠ىاؼىاث اليعائُت الىحىه ىابل بالـش  ٜو

ادث الٕاص  ذمً اإلاٍاهشاث في الهخا٘اث منهً الّذًذ ٜو ّت وأبىائهً أهٙعهً ٜو ذ .الىوً ل٘ش  ٌهش  ٜو

 أن مدلل أي ٌعخىْ لم بدُث واهخخاباث اظخٙخاءاث مً جالها وما 2013 ًىهُى 30 زىسة في بٝىة دوسهً

ً .٘يها اإلالحًى وحىدهً ٌٕٙل   خٝها مً اإلاشأة أن ِلى ٘ٝي %60 وا٘ٞ اإلاٍاهشاث في اإلاشأة مؽاس٠ت ِو

.%38 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما الشحل مثل اإلاٍاهشاث في حؽاٟس أن

املشارلت في املظاهراثاملرأة في خق 

٤٠ 

ة إهٌا من شَ 
أ
 الرزٔثوزؿ ثطارؾ ٌُ الملاًرات زٌِا زي المرا

42%

18%
16%

22%

2%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

ذ   الز١ىس  ًِ (%46) ؤلاهار بحن حًذا اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجّٙذ ٜو

  لذيهم مً ًِ (%49) ظىت 35 مً أٜل لذيهم مً وبحن ،(37%)

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن (%36) ٘أ٠ثر ظىت 35   الحمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً ًِ (45%) .(%40) الٍش

رهيم الىليلي

 ٓبفلة ُثٍزت .صٍْاشال رِاؽة بفلة
 صوة ١٩ صن ثصت للواظائت الهالم
ز نلَ امؤخرً  وشػلت مرثّن،  المٓر
 لالنبُ الهالمُ الجػوًّ ٌُ الدالح

 .٢٠١٤ لهام الصٍْاش

 

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ت اإلاشأة خفلذ  دظخىس  بمىحب ًىلُى 23 زىسة بّذ البرإلااهُت الاهخخاباث في الترشح خٞ ِلى اإلافٍش

ذ ،1956 ت العُذة ٜامذ ٜو ذ خضب ِام ظ٢شجحر  ابىت ِىُت ساٍو  بترؼُذ تالٕشبُ مداٍ٘ت ًِ ال٘ى

 اإلافشي  الفُّذ ِلى الؽّب بمجلغ ائبته أو٥  بزل٤ لخ٣ىن  1957 ِام وهجحذ الاهخخاباث في هٙعها

  .والّشبي

٤١ 

ت  هائبت في البرملاناملرأة املصٍر

 البرلمانالشت ممْن ثٍْن هائبة ٌُ  

56%

27%

9%

4% 4%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

راهيا املشاط

 ّٔ زي  البوّ مصاٌق ٓو  للشّاصة المٓر
ا ثم وِد الوُدِة،  ِائمة ؽمن اخجّاًر

  لهام الطباب من الهالمّّن الُادة هخبة
نلوٌا الجُ ٢٠١٤

أ
 الِجػادي الموجدى ا

 .المٌوّة لهرازاثٌا اثُدِرً  الهالمُ

لى م ِو  بؽ٣ل اإلافشي  البرإلاان في اإلاشأة جمثُل اهخٙاك مً الٔش

 ؼاس٠ذ والزي ًىاًش  25 زىسة بّذ الؽّب مجلغ أن ختى - ِام

 ٜذًسا أٌهشث الىخائج أن ئل -٘ٝي ظُذاث 9 لم بٝىة اإلاشأة ٘يها

 اإلاجُبحن مً %83 وا٘ٞ خُث لل٢ٙشة اإلاجخمْ جٝبل مً ٠بحًرا

 لم بِىما البرإلاان، في هائبت ج٣ىن  أن اإلام٢ً مً اإلاشأة أن ِلى

.٘ٝي %13 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ

ذ   الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (%89) ٘أِلى

.(%82) ٘أٜل

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ذ أبى  خ٢مذ الذ٠خىسة حّذ ت ظُذة أو٥  ٍص  للؽإون الذولت وصاسة جىلذ خحن ١ىصٍشة حُُّنها ًخم مفٍش

 في لىجاخها و١ان الىاـش، ِبذ حما٥ الشاخل الشئِغ مً حمهىسي بٝشاس  العخِىاث وائلأ في الاحخماُِت

ٞ جمهُذ في ٠بحًرا دوًسا مىفبها ت للمشأة الىٍش  جىلتها التي الىصاساث ١ان وئن الىصاسة، جخىلى ختى اإلافٍش

 لىصاساث جفل أن بّذها اظخىاِذ خُث ،2012 ًىهُى 30 زىسة ختى خذمُت وصاساث ِلى اهدفشث

ت الذ٠خىسة ٘خىلذ بّذها ٜبل مً امشأة أًت جخىلها لم ئظتراجُجُت الم وصاسة الذًً ؼٗش دٍس  ؤلِا

.البِئت وصاسة اظ٢ىذس ساؼذ لُلى والذ٠خىسة الصحت وصاسة الشباه مها والذ٠خىسة

٤٢ 

ت  وزٍرةاملرأة املصٍر

55%

28%

11%

5%

1%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

 وزِرةالشت ممْن ثٍْن 

  وا٘ٞ الىصاسة اإلاشأة جىلي ِلى مىا٘ٝتهم مذي ًِ اإلاجُبحن وبعإا٥

 بِىما وصٍشة، ج٣ىن  أن اإلام٢ً مً اإلاشأة أن ِلى اإلاجُبحن مً 83%

  .%16 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم

ذ   بحن الىصٍشة مىفب اإلاشأة جىلي ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

  ظىت 35 مً أٜل هم مً ًِ (%87) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً

 ًِ (%87) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(79%)

 وبحن (%82) ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي 

ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً  اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً ًِ (%86) الحمٍش

ُٙت .(%80) الٍش

ني ههى الٍس

 ًّئة رئّس ٓوائب ثهمٔ مػرِة ِاؽّة
ي ٓطٍت .اإلدارِة الوّابة

أ
 الهام للرا

 ارثْبٌا الجُ الجزوِر وِائم نن بطرانة
 مرلس اهجخابات ٌُ الشابَ الولام
   ٌاثْرِم ثم وِد .٢٠٠٥ لهام الطهب
 .الوُابة درع بإًدائٌا

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



لى م ِو خ أن مً الٔش ى٥  ِلى ٌؽهذ الٝذًم مفش  جاٍس  ٣٠لُىباجشا مفش  في الح٢م لعذة ظُذاث ِذة ـو

لى وخدؽبعىث م ِو  جلٞ ل  ال٢ٙشة هزه أن ئل للشئاظت الترشح خٞ للمشأة ٢ًٙل الذظخىس  أن مً الٔش

 
ً
ذ في ٜبىل  ًِ وأِلىذ بادسث التي -١امل بثِىت العُذة وهي - الىخُذة العُذة أن ختى الحالي الٜى

  الخى٠ُالث ِلى الحفى٥  ؼشه حعخىفي أن حعخىْ لم 2012 ِام الشئاظُت لالهخخاباث الترشح ِضمها

.ال٣اُ٘ت

٤٣ 

ت  رئيست جمهىرٍتاملرأة املصٍر

 زمٌٍرِةالشت ممْن ثٍْن رئّشة 

16%

7%

19%

54%

4%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

فضيلت جىفيق

 
أ
ـٍاؿ برامذ ِدم من ظٌرا

أ
 ٌُ ال

 مدِر موػب ظيلت .المػرِة اإلذانة
ـٍاؿ اإلذانّة البرامذ نام

أ
 ٌُ لال

 نلَ ػلتوش ،المػرِة اإلذانة
 رئّس من الصجصُاؽ وصام

 .لهفائٌا ثُدِرا الرمٌٍرِة

، هخائج أوضحخه ما وهزا  مً %23 وا٘ٞ خُث الاظخىاُل

 حمهىسٍت، سئِعت ج٣ىن  أن اإلام٢ً مً اإلاشأة أن ِلى اإلاجُبحن

 .%73 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما

ذ   الز١ىس  ًِ (%26) ؤلاهار بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

(21%).  

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



السادس القسم
الشارع في بالمرأة التحرش

  شاخً خط فُٔ ٓبكٙ املفرّض

.التخرش حاالت عً لإلبالغ

االسكندرية -سنة 52 -سيدة 

 ألغراض مميَج التخرش

.شٔاشٔ٘

اجليزة -سنة 55–سيدة 



ٚقض١ٝ ايتخـــر ش اجلٓصٞ  املرأة

 أِٖ أشباب ايتخرش 

باب ٚايبطاي١شؾراؽ اي

تصرؾات ايبٓات يف ايشارع ٚطرٜك١  

يبصِٗ

شٛء أخالم ايرجاٍ

ٓدة ظاٍِّن ١٠ ٓٔ من ٥ ٓدة ظاٍِّن ١٠ ٓٔ من ٢ ٓدة ظاٍِّن ١٠ ٓٔ من ٢

َٛجٛد يف اجملتُع املصرٟ؟ التحرشٌٖ 

قًٌَٝٓتشر بشهٌ ايتخرش إٕ  شاٜؿني 14%

ـــــــــر بشهــــــــٌ نبــــــــريإٕ  شاٜؿني 55% ايتـــــــخـــــرش َٓتشـــــ

َتٛشطَٓتشر بشهٌ ايتخـرش إٕ  شاٜؿني 27%

ٜصتطٝعٛا ايتخدٜدمل %  4

شاٜؿني إٕ  ايبٓت ايًٞ تتعرض             

يف ايشارع  اجلصدي للتحرش 

املؿرٚض تبًؼ ايشرط١

لبض شاٜؿني إٕ           %٩١

ٖٛ أنرت حاج١ بتدًٞ ايشباب ٜعانصٗاالبنت 

٧٢%



55%

27%

14%

4%

 لم ِصدد موجطرة بطْٔ ِلّٔ موجطرة بطْٔ مجٍصؿ موجطرة بطْٔ ٓبّر

٤٦ 

هل ظاهرة الخدرش مىجىدة ومىدشرة في املجخمع املصري؟

ا ًىحذ ل  ًٙ   واخخالٗ اإلاعخخذمت اإلافىلحاث اخخالٗ ًِ الىٍش  وبٕن الجيس ي، للخدشػ مىخًذا حٍّش

 أو  ؤلاًماءاث مجشد مً جبذأ بأنها ئحمالها مم٢ً الجيس ي الخدشػ خذود ٘ان ،أخُاًها وجذاخلها مذلىلتها

  الجيعُت الذللت راث ألالٙاً
ً
ىل خفاب ئلى ـو ىام وخال٥ .الٔا  هزه خٍُذ مفش  في ألاخحرة ألِا

 اليعاء مً ٠ثحر  منها حّاوي خُُٝٝت مؽ٣لت أـبدذ ئنها خُث والىٝاػ الاهخمام مً ب٢ثحر  الٍاهشة

خّشلىن  اإلافشي  اإلاجخمْ في والٙخُاث   أو الّامت اإلاىاـالث أو  ألاظىاٛ في ظىاء ًىمي بؽ٣ل لها ٍو

ذ .الخ... الؽىاُس  اإلاجخمْ في مىحىدة الخدشػ ٌاهشة أن سأوا والزًً اإلاجُبحن مً %91 رل٤ ِلى أ٠ذ ٜو

ذ اإلافشي، ت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً بحن الٍاهشة وحىد ًشون مً وعبت اسجّٙذ ٜو  ِمً (%95) الحمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن   .(%88) الٍش

ذ  مىدؽشة أنها ئلى أؼاسوا %27و ٠بحر، بؽ٣ل مىدؽشة أنها ئلى الٍاهشة وحىد ًشون ممً %55 أؼاس ٜو

.ٜلُل بؽ٣ل مىدؽشة أنها %14 سأي خحن في مخىظي، بؽ٣ل

هم أخذ حّشك أو حّشلهم لّذم هًٍشا ل أم مىحىدة ١اهذ ئرا ما جدذًذ %4 ٌعخىْ ولم  هزا إلاثل مّا٘س

ٚ  .اإلاٜى

ي مدى كاًرة الجصرش موجطرة، ًٔ
أ
 ؟موجطرة بطْٔ ٓبّر ول بطْٔ مجٍصؿ ول بطْٔ ِلّٔ ل

 (ممن ِرون وزٍد كاًرة الجصرش ٌُ المرجمم المػري )

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



ً   اإلاجُبحن هفٚ حمْأ ٘ٝذ الخدشػ، ألظباب اإلاجُبحن سؤٍت ِو

اتهً الٙخُاث جشجذًه ما أن ِلى (53%)  هى  الؽاُس في وجف٘ش

 ظىء ئلى (%24) اإلاجُبحن سبْ أؼاس  بِىما بهً، الخدشػ ظبب

 ،(%19) والبىالت الؽباب ٘شآ رل٤ ًلي الشحا٥، أخالٛ

الم التربُت وظىء ٣٠ل اإلاجخمْ في ألاخالٛ واوّذام  وألا٘الم وؤلِا

 ظً وجأخش  الذًجي الىاُص لّٚ زم ،(منهما ل٣ل %14) والاهترهذ

.(منهما ل٣ل %12) الضواج

ذ  في الٙخُاث خشوج منها ألاخشي  ألاظباب لبّن %21 أؼاس ٜو

ذ  الحالت وظىء ، للمخدشؼحن سادُ ٜاهىن  وحىد ِذم ، مخأخش ٜو

.ِام بؽ٣ل ألامىُت

٤٧ 

ما هي أسباب الخدرش؟

صباب الجصرش
أ
ي شؾرثّ إِي ًُ ا

أ
 ؟ٌُ را

 (ممن ِرون وزٍد كاًرة الجصرش ٌُ المرجمم المػري )
ٍع الوشب ِجهدى ) ٓػدر من بدِٔ% ١٠٠مرم

أ
شّاًها ا

أ
ر المرّبّن ا  (هلًرا لٓذ

 

53%

24%

19%

14%

14%

12%

12%

7%

6%

4%

21%

8%

ات البوات ٌُ الطارع وـرُِة لبشٌم  ثػٌر
خالؽ الرزاؿ

أ
 صٍء ا

 ٌراغ الطباب والبفالة 
خالؽ ٌُ المرجمم ْٓٔ وصٍء الجربّة 

أ
 اههدام ال

ٌالم والهجرهت
أ
 اإلنالم وال

 ؽهً الٍازع الدِوُ
خر صن الزواج

أ
 ثا

 ثهاـُ الطباب للمخدرات
 ِلة اإلمْاهّات للزواج

 الرٌٔ واهخٍاض المشجٍى الجهلّمُ
خرى 

أ
صباب ا

أ
 ا

 لم ِشجفّم الجصدِد

فخديت العسال

ة ُؾاِاب اًجمت مػرِة ٓاثبي
أ
 وثم المرا

 نن ٓػجاباثٌا بشبب مرات خالث انجُالٌا
 رئّس موػب ظيلت .الُؾّة ًذى

مّن المػرِات الْاثبات زمهّة
أ
 نام وا

 .الجُدمُ الوشاء اثصاد

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 ِلم دساظاث حؽحر  ٠ما- دائًما ألاظهل أن خُث بها، الخدشػ معإولُت الٙخاة ًدمل اإلاجخمْ ماصا٥

 ظبب أ٠ثر هى الٙخاة جشجذًه ما أن في سأيهم ًِ اإلاجُبحن ٘بعإا٥ .الطحُت لىم هى  -الاحخماعي الىٙغ

 .رل٤ ِلى %25 ًىا٘ٞ لم بِىما رل٤ ِلى %72 وا٘ٞ الؽباب لخدشػ ٌّشلها

٤٨ 

جرجدًه؟هل جخدمل الفخاة مسؤوليت الخدرش بها بما 

57%

15%

10%

15%

3%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ  مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

 لبس البوت ًٍ 
أ
 ٌاشِهآشازة بجخلُ الطباب  ٓػجرا

اث لطيفت الٍس

دِبة
أ
 اللية ِشم رائصة ثٍلت وهاِدة ا

داب، بْلّة اإلهرلّزِة
 
 ِشم ورائصة ال

 ونملت المشرشّة، الٍوٍن بمهٌد الوُد
ٓادِمّة مدِرة

أ
 نلَ شازت .الٍوٍن ل
دب الجُدِرِة الدولة زائزة

أ
  نام لال

١٩٩٦. 

ذ   ؤلاهار ًِ (%76) الز١ىس  بحن اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

 ٘أٜل ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  روي  وبحن ،(68%)

 وبحن (%57) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  روي  ًِ (76%)

 ،(%66) ظىت 35 مً أٜل هم ِمً (%77) ٘أ٠ثر ظىت 35 هم مً

ُٙت اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  مً وبحن  اإلاىاوٞ ٌع٢ىىن  ِمً (%78) الٍش

ت .(%65) الحمٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



جٙصــ ي ٌــاهشة الخدــشػ واهدؽــاسها أـــبذ مــً المــشوسي ج جُمهــا فــي ظــبُل الٝمــاء ِليهــا، ٘اهدؽــشث مــْ 

ـــذ  ىـــت الخدـــشػ التـــي جـش اإلاىـــاوٞ التـــي ًـــخم الخدـــشػ بالٙخُـــاث أ٠ثـــر بّـــن اإلابـــادساث اإلاجخمُّـــت مثـــل خٍش

فــــذون اإلاخدشؼــــحن،  بهــــا، ومبــــادسة امعــــ٤ مخدــــشػ خُــــث ًجــــىب الؽــــباب اإلاؽــــتٟر باإلابــــادسة الؽــــىاُس ٍو

حرها ولٕي اإلاجخمْ اإلاذوي بؽ٣ل ِام ـذس وبٙمل هزه الجهىد  ( 2014)ٜاهىن الخدشػ هـزا الّـام ٔو

هــــزا الٝــــاهىن ختــــى ٣ًــــىن لــــه أن ئل . والــــزي ٌٕلــــَ الّٝىبــــاث ِلــــى اإلاخدشؼــــحن لدؽــــمل الحــــبغ والٕشامــــت

ٝمً بـــاإلبآل ول جدصجْ الٙخُاث الالحي ًخّشلً أن ـذي في الىاْٜ الّملي لبذ  ًخــــهـــاوهًللخدشػ ٍو

٤٩ 

إبالغ السلطاث عىد حعرض الفخاة للخدرش؟هل ًجب 

ةالبوت اللُ ثجهرض للجصرش باللمس ٌُ الطارع المٍروض ثبلو   الطـر

74%

17%

2% 3%
4%

ىّر مٍاٌَ نلَ  ىّر مٍاٌَ مٍاٌَ مٍاٌَ زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

ػادة عامر

 للهلٍم الهربّة المؤصشة رئّس هائب
ًم ؽمن زاءت .والجْوٍلٍزّا

أ
 ٢٠ ا

ٓػدر هشائّة ظخػّة
أ
خّرا هٍٍذا ال

أ
 ٌُ وثا

  مرلة ثػوًّ ششب اإلصالمُ الهالم
Muslim Science، مرلة ِائمة ؽمنو 

رابّان
 
ٍِى بّزهس ا

أ
 .نربّة صّدة ١٠٠ ل

ــــــــشة  ــــــــً هٍــــــــــــ ــــــــا مـــــ ـ
ً
ـ ــــــــً خ٘ى اإلاجخمـــــــْ الـــــــزي مـــــــاصا٥ ًدملهـــــــً فـــــــي خٝهـ

ــــــتهم ِلـــــى اإلاجُبـــــحن ِـــــً مـــــذي ، وبعـــــإا٥ الـــــزهب الٙخـــــاة أن مىا٘ـٝـــ

جٝـــىم بـــابآل أن  ًجـــبالجعـــذي فـــي الؽـــاُس للخدـــشػ  جخّـــشكالتــي 

ِلـى رلــ٤ ًىا٘ــٞ لـم ا ــــــــــــــبِىم، مـنهم ِلــى رلـ٤ % 91وا٘ــٞ  الؽـشوت

ــــــا وعــــــبت اإلاىا٘ٝــــــت ِلــــــى رلــــــ٤ جخخلــــــٚ ولــــــم  %.5 ًٝ للخفــــــائق ٘و

. اإلاخخلٙت

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



السابع القسم
الفتيات زواج سن تأخر

 حاج٘، ّال متأخرش ادتْاز شً

 البيات جيْزّا بكْا دلْقيت دِ

.بدرٖ

الغربية -سنة 26 -سيدة 

 ّالبيت أحصً بكٙ البيات ّعٕ

 مني ّختتار مضريٍا حتدد بكت

  زماٌ زٖ مش ّامتٙ، تتجْزِ

.حد اٖ علٙ بتْافل

اجليزة -سنة 30 -سيدة                  



ة
أ
ٚتأخر شٔ ايسٚاج؟  المرا

أتأخر عٔ شٔ شن جواز البنات حضرتو شاٜـ إٕ 

جٛازِٖ يف اخلُصٝٓات ٚايصتٝٓات؟

أتأخر عٔ شن زواج البنات شاٜؿني إٕ  

شٔ اجلٛاز يف  اخلُصٝٓات ٚايصتٝٓات

77%

؟جواز البنات شباب تأخر شٔأأِٖ 

ارثٍاع ثْالًّ الزواج

66%

اًجمام البوات بالجهلّم والهمٔ 
ٓػجر من الزواج

أ
ا

17%

البفالة

31%

ٍر نن اإلهاث زِادة نػدد الٓذ

5%



 أهٍاس  مدي أـبدذ والتي اإلافشي  اإلاجخمْ ِلى الحذًثت الٍىاهش أخذ هى  الضواج ظً جأخش ٌّذ

الم ًدىاولها خفبت ومادة والباخثحن الذاسظحن جعذ ؤلِا  ًٝذط مجخمْ في وألا٘الم اإلاعلعالث آزاسها ٍو

ت الحُاة شي  ألاظٍش   .«بُتها ٔحر ملهاػ العذ» أن ٍو

٥٢ 

تهل جأخر سن زواج  ؟املرأة املصٍر

م ٌُ الخمشّوات والشجّواتن إ ظاًِشؾرثّ  خر نن صن زٍاًز
أ
 ؟صن زٍاز البوات اثا

77%

14%

9%

خر
أ
 لم ِصدد زي ما ًٍ اثا

هبىٍت مىس ى

 والهمٔ الجهلّم رائدات شدىإ
وؿ الوػً خالؿ الزجمانُ

أ
 من ال

وؿ وًَ الهطرِن، الُرن 
أ
 هاكرة ا

اهت مػرِة  الهمٔ رائدات من ٓو
ة وثصرِر الٍـوُ

أ
ات المرا  والصٓر

 .الماؽُ الُرن  المػرِة الوشائّة

ذ  جأخش  ٜذ الٙخُاث صواج ظً أن اإلاجُبحن مً %77 سأي ٜو

 أهه %14 ًشي  بِىما والعخِىُاث، الخمعُيُاث ٘ترة ًِ بالّٙل

ذ .ًخٕحر لم  ظ٣ان بحن جأخش أهه ًشون مً وعبت اسجّٙذ ٜو

ت اإلاىاوٞ ُٙت اإلاىاوٞ ظ٣ان ًِ (%84) الحمٍش .(%70) الٍش

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



 أن %66 أؼاس والعخِىاث، الخمعِىاث ٘ترة ًِ جأخش  ٜذ الٙخُاث صواج ظً أن ر٠شوا مً وبعإا٥

ا الشحا٥ ٜذسة ِذم ئلى ًشحْ رل٤ في العبب ًً  ومٕالة ج٣الُٙه لسجٙاُ هًٍشا الضواج ج٣الُٚ ِلى ماد

 .البىالت هى  رل٤ في العبب أن ئلى %31 أؼاس بِىما مخىلباتهم، في ألاهالي

٥٣ 

سن السواج؟جأخر ما هي أسباب 

خر صن الزواج ظاًِشؾرثّ 
أ
صباب ثا

أ
؟إِي ا

ٍع الوشب ِجهدى ) ٓػدر من بدِٔ% ١٠٠مرم
أ
شّاًها ا

أ
ر المرّبّن ا  (هلًرا لٓذ

66%

31%

17%

5%

13%

14%

ارثٍاع ثْالًّ /ندم ِدرة الرزاؿ مادِا نلَ ثْالًّ الزواج
ًالُ ٌُ مجفلبات الزواج/الزواج

أ
 ميالة ال

 البفالة

ٓػدر من الزواج
أ
 اًجمام الٍجّات بالجهلّم والهمٔ ا

 زِادة ندد اإلهاث نن الذٍٓر 

خرى 
أ
صباب ا

أ
 ا

 لم ِصدد

ُخسن شاه

وؿ
أ
 غصاٌة ىمار ثخٍض غصٍّة ا

وؿو ،الجُمع
أ
  الرزائر ثدخٔ غصٍّة ا

 ،الصجهمار زالء بهد ١٩٦٢ نام ٌُ
وؿو
أ
 هائبة موػب نلَ ثصػٔ صّدة ا

وؿ خم الجصرِر رئّس
أ
 ثصرِر رئّس ا

 .مػر ٌُ (الٍْآب) هشائّة ىّر لمرلة

 

ذ  مً أ٠ثر  والّمل بالخّلُم الٙخُاث اهخمام ئلى %17 أؼاس ٜو

ادة هى  العبب أن %5 ور٠ش الضواج   .الز١ىس  ًِ ؤلاهار ِذد ٍص

ذ  الؽباب اهخمام منها ألاخشي  ألاظباب لبّن %13 أؼاس ٜو

ذم الٙخُاث بّن واوٕالٛ الجىهش، ًِ بالؽ٣ل  خشوحهً ِو

ىة اإلاجز٥، مً .مُّىت لفٙاث وجىلّهً الٙخُاث شخفُت ٜو

ي نن 
أ
ة المػرِة اصجفالع را

أ
 ٢٠١٤ٍِهٍّ   -شٍُؽ ووازبات المرا



٥٤ 

املالخق



٥٥ 

:ملحق أ
هخائج الاسخطالع        

 نام بطْٔ الباشدّن خدمة ٌُ زشر مؤصشة من رىبةً 
ٍع ًذا ٌُ والمجخػػّن  ثم خاص بطْٔ المٍؽ

راد لمن نًٍها لٍّْن الملصَ ًذا ثٌٍّر   بمزِد الُّام اأ
 .والبصح الدراصة من

ن ثهوُ البود براهب )*( الهالمة ًذى
أ
خبجت اإلشػائّة الخجبارات هجائذ ا

أ
هي ا

أ
 بّن مهوٍي ارثباط ٍِزد ل ا

.إلٌّا المطار والخػائع الوجّرة



 نتائج االستطالع

ها ؼاًٚبؽ٣ل ِام خمشج٤  ت واخذة ١ل خٜٝى ها ول مؾ واخذاها خالق؟  ئن اإلاشأة اإلافٍش )%(في اإلاجخمْ ول بّن خٜٝى

لم ًدذدمؾ واخذاهابّمها١للها

22462111ؤلاحمالي

الىُى
3041209الز١ىس 

15502312ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2518462610أٜل مً   -18

352052235أٜل مً  -25

4518561610أٜل مً  -35

6027342317أٜل مً  -45

31381418٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

27342316مً زاهىي  أٜل

2048239زاهىي وما ٌّادله

1962154حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 21511810مىاوٞ خمٍش

ُٙت 23412512مىاوٞ ٍس

٥٦ 

)%(البيذ لصم ج٢مل حّلُمها الجامعي 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

7221322ؤلاحمالي

الىُى
6328531الز١ىس 

8114114ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

257318441أٜل مً   -18

357715324أٜل مً  -25

457813314أٜل مً  -35

---60682921أٜل مً  -45

2---62333٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

5933215مً زاهىي  أٜل

7517531زاهىي وما ٌّادله

1---9081حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 1---81152مىاوٞ خمٍش

ُٙت 6425434مىاوٞ ٍس



)%(الضوج لُه الحٞ ًمىْ مشاجه مً الخّلُم 

لم ًدذداخشي  آساءٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

35265763ؤلاحمالي

الىُى
36314983الز١ىس 

35216452ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

6186646---25أٜل مً   -18

3516266412أٜل مً  -25

---4522275217أٜل مً  -35

6065255473أٜل مً  -45

67413772٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

653442104مً زاهىي  أٜل

17236153زاهىي وما ٌّادله

--1317773حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 25226462مىاوٞ خمٍش

ُٙت 45305174مىاوٞ ٍس

)%(الحٞ ئهه ًمىْ مشاجه مً الؽٕل  الضوج لُه

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

15181725223ؤلاحمالي

الىُى
22231713213الز١ىس 

10141735222ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

251426182769أٜل مً   -18

3520181324261أٜل مً  -25

4520132121242أٜل مً  -35

---601216152927أٜل مً  -45

10182320273٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

12181627261أٜل مً زاهىي 

19171622214زاهىي وما ٌّادله

14212028153حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 19141827211مىاوٞ خمٍش

ُٙت 12221623234مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٥٧ 



اسة أٜاسبها  الضوج لُه )%(الحٞ ئهه ًمىْ مشاجه مً ٍص

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

15216391ؤلاحمالي

الىُى
142359112الز١ىس 

17196671ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---120735---25أٜل مً   -18

3517968132أٜل مً  -25

4537255952أٜل مً  -35

---6275512---60أٜل مً  -45

14335362٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

---7335010---مً زاهىي  أٜل

131470102زاهىي وما ٌّادله

---2714707حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 14157271مىاوٞ خمٍش

ُٙت 162655111مىاوٞ ٍس

)%(البيذ اإلاٙشوك جخلق الجامّت ٜبل ما ج٢ٙش جخجىص 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

54181864ؤلاحمالي

الىُى
50181976الز١ىس 

57181753ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2544202295أٜل مً   -18

355083166أٜل مً  -25

4561211061أٜل مً  -35

606719924أٜل مً  -45

43331357٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

52241563مً زاهىي  أٜل

53142265زاهىي وما ٌّادله

58171646حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 58161754مىاوٞ خمٍش

ُٙت 50201965مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٥٨ 



)%(العذ مم٢ً ج٣ىن هائبت في البرإلاان 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

5627944ؤلاحمالي

الىُى
50321162الز١ىس 

6123835ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2548321811أٜل مً   -18

3562211025أٜل مً  -25

4547291293أٜل مً  -35

606424264أٜل مً  -45

5042115٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

5231936مً زاهىي  أٜل

57241153زاهىي وما ٌّادله

---602865حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 5826763مىاوٞ خمٍش

ُٙت 54291124مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٥٩ 

)%(العذ مم٢ً ج٣ىن وصٍشة 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

55281151ؤلاحمالي

الىُى
47331441الز١ىس 

6123862ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2546301951أٜل مً   -18

3557241541أٜل مً  -25

4544339113أٜل مً  -35

606724432أٜل مً  -45

5536333٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

5430853مً زاهىي  أٜل

54261551زاهىي وما ٌّادله

5829661حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 6125671مىاوٞ خمٍش

ُٙت 50301532مىاوٞ ٍس



حن )%(في الحٝٛى اللي اإلاجخمْ بُذيهالهم  العخاث والشحالت مدعاٍو

لم ًدذدآساء أخشي ٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

2414262628ؤلاحمالي

الىُى
3217241638الز١ىس 

8---18112835ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

4---2517104130أٜل مً   -18

3523132032110أٜل مً  -25

452282728610أٜل مً  -35

603317212027أٜل مً  -45

26262212212٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

29132419312مً زاهىي  أٜل

2411263018زاهىي وما ٌّادله

1822302811حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 2413282924مىاوٞ خمٍش

ُٙت 24152523212مىاوٞ ٍس

)%(حمهىسٍت  العذ مم٢ً ج٣ىن سئِعت

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

16719544ؤلاحمالي

الىُى
15622561الز١ىس 

17817526ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2517723504أٜل مً   -18

3521510576أٜل مً  -25

459521642أٜل مً  -35

6017526502أٜل مً  -45

122219443٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

10722557مً زاهىي  أٜل

22518522زاهىي وما ٌّادله

131317561حامعي ٘أ٠ثر

*اإلاىىٝت
ت 15619573مىاوٞ خمٍش

ُٙت 18819515مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٠ 



)%(لصم حؽاٟس بمشجبها في مفشوٗ البِذ  الضوحت اللي بدؽخٕل

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

---3921101020ؤلاحمالي

الىُى
---2923141619الز١ىس 

---47207620ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---25262721718أٜل مً   -18

---35402381613أٜل مً  -25

---45362361719أٜل مً  -35

---60451010432أٜل مً  -45

512633151٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

---48234717مً زاهىي  أٜل

---3619101222زاهىي وما ٌّادله

---2822191318حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت ---3416111227مىاوٞ خمٍش

ُٙت ---43269912مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦١ 

)%(الضواج وجشبُت ألابىاء بِخّاسك مْ هجاح العذ في ؼٕلها  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

282123208ؤلاحمالي

الىُى
233020189الز١ىس 

321327227ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

251929241810أٜل مً   -18

35382119175أٜل مً  -25

452620222111أٜل مً  -35

60261526268أٜل مً  -45

262028189٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

371125198مً زاهىي  أٜل

272718199زاهىي وما ٌّادله

142331256حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 2418252211مىاوٞ خمٍش

ُٙت 312322186مىاوٞ ٍس



)%(ئداسة البِذ وجشبُت ألاوٙا٥  الذوس الىخُذ للضوحت هى 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

251626303ؤلاحمالي

الىُى
272229212الز١ىس 

231024394ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---2519232534أٜل مً   -18

35101430424أٜل مً  -25

45291528282أٜل مً  -35

60401420234أٜل مً  -45

371528164٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

421618196مً زاهىي  أٜل

182026342زاهىي وما ٌّادله

10539451حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 251227351مىاوٞ خمٍش

ُٙت 251925275مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٢ 

)%(العذ لصم حؽاٟس الشحل في اجخار ١ل الٝشاساث اإلاخّلٝت بالبِذ  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

6821821ؤلاحمالي

الىُى
54271451الز١ىس 

8016311ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---25642871أٜل مً   -18

356717961أٜل مً  -25

---45771563أٜل مً  -35

6070161221أٜل مً  -45

5838311٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

1---72215مً زاهىي  أٜل

---642295زاهىي وما ٌّادله

7017931حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 7217921مىاوٞ خمٍش

ُٙت ---642574مىاوٞ ٍس



)%(الضوحت اإلاٙشوك حعمْ ٠الم حىصها في ١ل خاحت  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

---3512449ؤلاحمالي

الىُى
---4112389الز١ىس 

---3012509ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---252823418أٜل مً   -18

---35318529أٜل مً  -25

45351241111أٜل مً  -35

---604444210أٜل مً  -45

---3619423٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

---4510442مً زاهىي  أٜل

---30134412زاهىي وما ٌّادله

---27134614حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت ---32124213مىاوٞ خمٍش

ُٙت ---3712475مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٣ 

)%(لبغ البيذ هى أ٠تر خاحت بخخلي الؽباب ٌّا٠عها  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

571510153ؤلاحمالي

الىُى
571912112الز١ىس 

57119194ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25381522232أٜل مً   -18

356985144أٜل مً  -25

4564156113أٜل مً  -35

6058189141أٜل مً  -45

53221195٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

58194127مً زاهىي  أٜل

641012121زاهىي وما ٌّادله

---41161727حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 511412212مىاوٞ خمٍش

ُٙت 63159104مىاوٞ ٍس



)%(البيذ اللي جخّشك للخدشػ باللمغ في الؽاُس اإلاٙشوك جبلٖ الؽشوت 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

7417234ؤلاحمالي

الىُى
7021234الز١ىس 

7713334ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---------256831أٜل مً   -18

35824366أٜل مً  -25

456625126أٜل مً  -35

607911434أٜل مً  -45

6923116٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

7315229مً زاهىي  أٜل

7419242زاهىي وما ٌّادله

7716322حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 7814323مىاوٞ خمٍش

ُٙت 7019245مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٤ 

)%(مً خٞ اإلاشأة ئنها ججز٥ جذي ـىتها في الاهخخاباث صيها صي الشاحل 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

------86131ؤلاحمالي

الىُى
------81171الز١ىس 

---------9010ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

------------258021أٜل مً   -18

-----------35919أٜل مً  -25

-------4584123أٜل مً  -35

------------60928أٜل مً  -45

----------7426٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

----------8317مً زاهىي  أٜل

------85141زاهىي وما ٌّادله

------------955حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت ------9181مىاوٞ خمٍش

ُٙت ------------8218مىاوٞ ٍس



)%(مً خٞ اإلاشأة ئنها ججز٥ حؽاٟس في اإلاٍاهشاث العلمُت صيها صي الشحل  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

421816222ؤلاحمالي

الىُى
372620171الز١ىس 

461212273ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

----255523716أٜل مً   -18

35441619192أٜل مً  -25

45321820265أٜل مً  -35

60391414312أٜل مً  -45

372219193٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

381418264مً زاهىي  أٜل

442014211زاهىي وما ٌّادله

462216161حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 451613242مىاوٞ خمٍش

ُٙت 402018212مىاوٞ ٍس

)%(مً واخذة  لى الٍشوٗ اإلاادًت للشحل مِعشة، مم٢ً ًخجىص أ٠تر 

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

1091649142ؤلاحمالي

الىُى
15112234162الز١ىس 

561162132ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25792349111أٜل مً   -18

35751259215أٜل مً  -25

4514131441172أٜل مً  -35

601181750132أٜل مً  -45

14121834193٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

1391942142مً زاهىي  أٜل

881552161زاهىي وما ٌّادله

981654113حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 881256142مىاوٞ خمٍش

ُٙت 12102042142مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٥ 



)%(الشحل اإلاٙشوك ٌعاِذ العذ في ؼٕل البِذ 

لم ًدذدفي خالثٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

4221109171ؤلاحمالي

الىُى
3926910161الز١ىس 

4517108191ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

253337126103أٜل مً   -18

---3557167713أٜل مً  -25

---453617111818أٜل مً  -35

---60381312828أٜل مً  -45

412855201٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

---4017121021مً زاهىي  أٜل

4021911181زاهىي وما ٌّادله

---51287212حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت ---41229820مىاوٞ خمٍش

ُٙت 44201110151مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٦ 

ُٙت واإلاا ِىذها الخبرة اإلاىاظبت ُٙت دي  اإلاشأة مً خٝها حؽخٕل أي ٌو )%(للٌى

لم ًدذدفي خالثٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

482611762ؤلاحمالي

الىُى
3632151051الز١ىس 

59217373ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25442716563أٜل مً   -18

35492371254أٜل مً  -25

---45462311911أٜل مً  -35

---6057251035أٜل مً  -45

42418251٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

55293274مً زاهىي  أٜل

4523151071زاهىي وما ٌّادله

---45281576حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 512510681مىاوٞ خمٍش

ُٙت 462711753مىاوٞ ٍس



عت أ٘ملها جّٝذ في البِذ   )%(العذ اللي ٌشو٘ها اإلاادًت ١َى

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

412115203ؤلاحمالي

الىُى
412518143الز١ىس 

411813263ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25302817214أٜل مً   -18

35362013292أٜل مً  -25

45462014173أٜل مً  -35

60491519144أٜل مً  -45

502410124٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

55219124مً زاهىي  أٜل

382315232زاهىي وما ٌّادله

251627294حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 421717223مىاوٞ خمٍش

ُٙت 402414193مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٧ 

ت جبٝى للشحل  )%(لى الؽٕل ٜلُل في البلذ اإلاٙشوك ألاولٍى

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

---731764ؤلاحمالي

الىُى
---701893الز١ىس 

---761734ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

---256223104أٜل مً   -18

---35781633أٜل مً  -25

---45811153أٜل مً  -35

---60741375أٜل مً  -45

6726421٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

---732142مً زاهىي  أٜل

---761563زاهىي وما ٌّادله

---681598حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 7414751مىاوٞ خمٍش

ُٙت ---732052مىاوٞ ٍس



؟  جٙمل أبىائ٤ )%(ًبٝىا ولد ول بىاث ول مؾ ٘اٛس

ٛ بىاثولد لم ًدذدمؾ ٘اس

27883ؤلاحمالي

*الىُى
27892الز١ىس 

37873ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

2557871أٜل مً   -18

3524905أٜل مً  -25

45214813أٜل مً  -35

6016912أٜل مً  -45

29871٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

17884مً زاهىي  أٜل

28882زاهىي وما ٌّادله

57862حامعي ٘أ٠ثر

*اإلاىىٝت
ت 38872مىاوٞ خمٍش

ُٙت 27884مىاوٞ ٍس

)%(ِلى مشاجه مهما ٜالذ او ِملذ   ئًذهُِب الشحل ًمذ 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

66111391ؤلاحمالي

الىُى
551415152الز١ىس 

---769123ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25531321112أٜل مً   -18

---35776117أٜل مً  -25

457191461أٜل مً  -35

6063149131أٜل مً  -45

60191362٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

66151261مً زاهىي  أٜل

63816121زاهىي وما ٌّادله

7310872حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 739892مىاوٞ خمٍش

ُٙت 59131991مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٨ 



؟  جٙمل  )%(مذًٟش في الؽٕل ًبٝى سحل ول ظذ ول مؾ ٘اٛس

ٛ ظذسحل لم ًدذدمؾ ٘اس

276607ؤلاحمالي

الىُى
365581الز١ىس 

2076112ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

252810621أٜل مً   -18

352166211أٜل مً  -25

45336548أٜل مً  -35

60295607أٜل مً  -45

293635٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

287578مً زاهىي  أٜل

287588زاهىي وما ٌّادله

244711حامعي ٘أ٠ثر

*اإلاىىٝت
ت 297595مىاوٞ خمٍش

ُٙت 265618مىاوٞ ٍس

)%(ئن ٌاهشة الخدشػ مىحىدة ول مؾ مىحىدة في اإلاجخمْ؟  ؼاًٚخمشج٤ 

لم ًدذدمىحىدة مؾمىحىدة

9154ؤلاحمالي

الىُى
9181الز١ىس 

9136ؤلاهار

ت الٙئاث الّمٍش

2589101أٜل مً   -18

359325أٜل مً  -25

459442أٜل مً  -35

609164أٜل مً  -45

8857٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

8848مً زاهىي  أٜل

9172زاهىي وما ٌّادله

9721حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 9532مىاوٞ خمٍش

ُٙت 8875مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٦٩ 



)%(مىدؽشة بؽ٣ل ٠بحر ول مخىظي ول ٜلُل؟  هل ٌاهشة الخدشػ

لم ًدذدٜلُلمخىظي٠بحر

5527144ؤلاحمالي

الىُى
4430223الز١ىس 

642575ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

25642485أٜل مً   -18

35553771أٜل مً  -25

455922136أٜل مً  -35

604921265أٜل مً  -45

4130218٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

5817196مً زاهىي  أٜل

5134123زاهىي وما ٌّادله

5630114حامعي ٘أ٠ثر

*اإلاىىٝت
ت 5727124مىاوٞ خمٍش

ُٙت 5228164مىاوٞ ٍس

)%(ئن ظً حىاص البىاث اجأخش ًِ ظً حىاصهم في ٘ترة الخمعِىاث والعخِىاث؟  ؼاًٚخمشج٤ 

لم ًدذدصي ما هىاجأخش

77149ؤلاحمالي

*الىُى
77139الز١ىس 

76159ؤلاهار

ت الٙئاث الّمٍش

25681319أٜل مً   -18

3575187أٜل مً  -25

4580119أٜل مً  -35

6081154أٜل مً  -45

82109٘أ٠ثر 60

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

771410مً زاهىي  أٜل

741610زاهىي وما ٌّادله

8596حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 8487مىاوٞ خمٍش

ُٙت 701911مىاوٞ ٍس

 تابع -االستطالع نتائج 

٧٠ 



٧١ 

ملحق ب
املىهجيت

.البُاهاث حمْ في ألاسض ي الهاجٚ اظخخذام جم

.2014 ًىهُى 21 ئلى 11 مً الٙترة في الاظخىاُل هزا بُاهاث حمْ جم

ذ   18 مً أِماسهم جبلٖ مً أي البالٕحن اإلاىاوىحن مً وبُٝت ُِىت ِلى الاظخىاُل هزا هخائج ٌبىِذ ٜو

،الجمهىسٍت مداٍ٘اث ١ل في  ٘أ٠ثر ظىت

ذ ٝت اإلاِّؽُت ألاظشة داخل مً اإلابدىر اخخُاس  ِملُت جمذ ٜو  ألاوصان اظخخذام وجم ِؽىائُت، بىٍش

،) الذًمٕشاُ٘ت اإلاجخمْ خفائق لخمثُل اليعبُت  .(ؤلاٜامت ومىىٝت الخّلُمي، اإلاعخىي  العً، الىُى

 .%95 زٝت معخىي  ِىذ %2.6 ± الاظخىاُل في الُّىت ئحمالي مً الخىأ هامؾ بلٖ

ن وعبت بلٕذ .%21.3 ال٘ش

 ٌاهشة اهدؽاس  بمذي الخاؿ العإا٥ ِذا ُ٘ما مجُب،1375  الاظخىاُل أظئلت ِلى أحابىا مً ِذد بلٖ

     1272 :ُ٘ه اإلاجُبحن ِذد بلٖ خُث (٘ٝي الٍاهشة وحىد ئلى أؼاسوا مً ِلُه أحاب والزي)  الخدشػ

 بلٖ خُث( جأخش الضواج ظً أن سأوا مً ِلُه أحاب والزي) الضواج ظً جأخش  أظباب وظإا٥ مجُب،

.مجُب1143 :ُ٘ه اإلاجُبحن ِذد



٧٢ 

جملحق 
الاسخمارة

ت اإلاشأة ئن ؼاًٚ خمشج٤ ِام بؽ٣ل .1 ها ١ل  واخذة اإلافٍش ها، بّن ول  اإلاجخمْ في خٜٝى ها؟ واخذة مؾ ول  خٜٝى  خٜٝى
ها ١ل واخذة خٜٝى
ها بّن واخذة خٜٝى
ها واخذة مؾ خٜٝى
ًدذد لم

 مؾ ول  مىا٘ٞ، مؾ ول  مىا٘ٞ، ول  حذا مىا٘ٞ خمشج٤ هل ِليها، مىا٘ٞ خمشج٤ مذي ألي جٝىلي وخمشج٤ الّباساث بّن لحمشج٤ هٝى٥  .2
؟ ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٞ

الجامعي حّلُمها ج٢مل لصم البيذ 1 .2

الؽٕل مً مشاجه ًمىْ ئهه الحٞ لُه الضوج 2 .2

الخّلُم مً مشاجه ًمىْ ئهه الحٞ لُه الضوج 3 .2

اسة مً مشاجه ًمىْ ئهه الحٞ لُه الضوج 4 .2 اٜاسبها ٍص

جخجىص  ج٢ٙش  ما ٜبل ألاو٥  الجامّت جخلق اإلاٙشوك البيذ 5 .2

البرإلاان في هائبت ج٣ىن  مم٢ً العذ 6 .2

وصٍشة ج٣ىن  مم٢ً العذ 7 .2

حمهىسٍت سئِعت ج٣ىن  مم٢ً العذ 8 .2

حن والشحالت العخاث 9 .2 ٛ  في مدعاٍو بُذيهالهم اإلاجخمْ اللي الحٝى

 البِذ مفشوٗ في بمشجبها حؽاٟس لصم بدؽخٕل اللي الضوحت 10 .2

  ؼٕلها في العذ هجاح مْ بِخّاسك ألابىاء وجشبُت الضواج 11 .2

ألاوٙا٥ وجشبُت البِذ ئداسة هى للضوحت الىخُذ الذوس  12 .2

بالبِذ اإلاخّلٝت الٝشاساث ١ل ئجخار في الشحل حؽاٟس لصم العذ 13 .2

 خاحت ١ل في حىصها ٠الم حعمْ اإلاٙشوك الضوحت 14 .2

ٌّا٠عها الؽباب بخخلي خاحت أ٠تر هى البيذ لبغ 15 .2

الؽشوت جبلٖ اإلاٙشوك الؽاُس في باللمغ للخدشػ جخّشك اللي البيذ 16 .2

الشاحل صي  صيها الاهخخاباث في ـىتها جذي ججز٥  ئنها اإلاشأة خٞ مً 17 .2

الشاحل صي  صيها العلمُت اإلاٍاهشاث في حؽاٟس ججز٥  ئنها اإلاشأة خٞ مً 18 .2

  واخذة مً أ٠تر  ًخجىص  مم٢ً مِعشة، للشحل اإلاادًت الٍشوٗ لى  19 .2

البِذ ؼٕل في العذ ٌعاِذ اإلاٙشوك الشحل 20 .2

ُٙت أي حؽخٕل خٝها مً اإلاشأة 21 .2 ُٝت اإلاىاظبت الخبرة ِىذها هي واإلاا ٌو دي للٌى



٧٣ 

جابع -ملحق ج 
الاسخمارة

عت اإلاادًت ٌشو٘ها اللي العذ 22 .2 البِذ في حّذ أ٘ملها ١َى

ت اإلاٙشوك البلذ في ٜلُل الؽٕل لى  23 .2 للشحل جبٝى ألاولٍى

ِملذ أو ٜالذ مهما مشاجه ِلى ئًذه ًمذ الشحل ُِب 24 .2

؟ مؾ ول  بىاث ول  ولد ًبٝىا أبىائ٤ جٙمل .3 ٘اٛس
ولد
بىاث
مؾ  ٛ ٘اس
ًدذد لم

ٛ  مؾ ول  ساحل ول  ظذ ًبٝى الؽٕل في مذًٟش جٙمل خمشج٤ .4 ؟مّاٟ ٘اس
ظذ
سحل
مؾ  ٛ ٘اس
ًدذد لم

اإلاجخمْ؟ في مىحىدة مؾ ول  مىحىدة الخدشػ ٌاهشة أن ؼاًٚ خمشج٤ .5
مىحىدة
مىحىدة مؾ
ًدذد لم

ٜلُل؟ بؽ٣ل ول  مخىظي بؽ٣ل ول  ٠بحر  بؽ٣ل مىدؽشة هي هل وُب .6
٠بحر بؽ٣ل مىدؽشة
مخىظي  بؽ٣ل مىدؽشة
٠بحر بؽ٣ل  مىدؽشة
ًدذد لم

(بذًل مً أ٠ثر  باخخُاس  ٌعمذ)  الخدشػ؟ ٌاهشة أظباب اًه ؼاًٚ خمشج٤ .7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والعخِىاث؟ الخمعِىاث ٘ترة في حىاصهم ظً ًِ اجأخش  البىاث حىاص  ظً ئن ؼاًٚ خمشج٤ .8
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شكر وتقدير

من ـلبة وخرِرُ ٓلّة الِجػاد والهلٍم  -المجمّز  ثطْر مؤصشة زشر  ٌرَِ الهمٔ 
بردي)البّاهات الذي ِام بهملّة زمم    -الشّاصّة

أ
 (:وٌُا للجرثّب ال

 

 صماء
أ
شمد ٍِصً شاٌقا

أ
 ا

 ٌوان نالء المصمدي
أ
 البٍظُا
 مّرة

أ
 صّد مصمد ششوّنا
 هٍار

أ
 مصمٍد ششنا
 ِة

 
 نادؿ نبد المرّدا
 مردي نبد الهلّمبشوت 
 نبد الهزِزخلٍد نبد الواغر 
 ُنبد اللفًّدناء ًاه 
 ِاصر مػفٍَدلّلة 
 الشوباـُمصمد زِوب 
 شمد الطرًِصارة

أ
 ا

 نلُنبّر ُ  نبد الهاؿ ٓز
 ُمصمد نلُنل 
 هػر نلُنماد 
 نبد الٍجاحٌاـمة ـلهت 
 ششّن مصمدٓرِم 
 زماؿ ششوُمصمد 
 خالد الشّد مصمدهادِة 
 نالء مودور هدى 
 ظهبان ششنهٍر الدِن 
 مصمٍد نبد الصًُدِة 
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التسجيل على قاعدة البياناتبرجاء أحدث اصداراتنا للحصول على 
:إلىمن خالل ارسال بريد الكتروني 

info@gisr.org
 


