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٢ 

حعش ألبدار اإلاعىحًِ مإظعت 

بصاث زشر مؤصشة إهطاء مت
أ
ٍح ل  المرجمع خاللي من ِلجكُ الذي الرشر لجنٍن ٢٠١٤ غام بداِة مع المش

 .المشجٍِات مخجلؿ غلَ والشّاصات الكرار غواع مع

راء دراصة إلَ المؤصشة ثٌدؼ
 
ي اصجفالغات إزراء ـرِق غن المٍاـوّن ا

أ
 واشجراـّة غلمّة بفرِكة الػام للرا

 الصٍار ـُ والمشاًمة المػرِّن، المٍاـوّن غلَ بالوفع ِػٍد بما والدولّة المصلّة المؤصشات لخدمة
  غن للجػبّر ـائثٌم بمخجلؿ المػرِّن لرمّع مجشاوِة ـرغة غفاءإ ـرِق غن ـػاؿ بطنو المرجمػُ

رائٌم
 
 .ا

هادِمّة» خالؿ من المؤصشة ثٌدؼ هما
أ
وؿ وًُ - «زشر ا

أ
هادِمّة ا

أ
 ثدرِس ـُ مجخػػة الػربُ الػالم ـُ ا

ي اصجفالغات غلٍم
أ
ي اصجفالغات مفٌٍم وِكدر ِجكبو مواخ خلق إلَ -الرا

أ
 الػربُ والػالم مػر ـُ الرا

 .الموفكة ًذى ـُ وثفٍِرى الػلم ًذا هطر ـُ والمطارهة

ـؾو بول   من وؽػٌا ثم اإلشػائُ والجصلّو المػاِوة ـُ إشػائّة وٌرّةم المؤصشة ثجبع
أ
 الخبراء ا

 بّن ما المجٍصؿ ـُ ِجراوح شّح الػلمّة، للمػاِّر وـكا غّوة شرم ثصدِد وِجم ،المراؿ ـُ المػرِّن
.مفردة ٢٠٠٠-١٠٠٠

 :المؤسسة خدمات

ا ولّاس والمطروغات البرامذ وثكّّم مجابػة خًر
أ
 ا

 اإلغالمّة الصمالت ثكّّم
 المخجلفة اإلغالمّة للمٍاد المطاًدِن ثكّّمات

ي اصجفالغات
أ
 واصجفالغات الٍظّفُ والجكّّم الرؽا اصجفالغات مدو للطرهات داخلّة را

 المخجلفة الفػالّات لجكّّم
صالّب :غن ثدرِبّة دورات ثكدِم

أ
ي، اصجفالغات دارةإو إزراء ا

أ
 الوجائذ، وغرض ثصلّوو الرا

بصاث وموٌرّات الصجمارات، وثػمّم
أ
ٍح ا هادِمّة خالؿ من المش

أ
 زشر ا

 الجرهّز مرمٍغات دارةإ
ي اصجفالغات بإزراء خاغة اصجطارات ثكدِم

أ
 الرا
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جمهُذ

٤ 

بصاث زشر مؤصشة ثكٍم الجٍالُ غلَ لحالدا للػام
أ
ٍح ل ي اصجفالع بإزراء المش

أ
 رؤِة غن للرا

ة الخاغة الرٍاهب لبػؼ المػرِّن
أ
 وغملٌا شكٍلٌا غلَ شػٍلٌا مدى مدو المػري  المرجمع ـُ بالمرا

ا وثػلّمٌا  إل ّنالماؽّ ّنالػام غن الػام ًذا الوجائذ ثؾّر غدم ًٍ لالهجباى المدّر ومن .١ الموزؿ ـُ ودوًر

شّان ـُ ملصٍظ وؽّر بشّؿ بطنو
أ
مر وًٍ هػدّرة، ا

أ
 من ثجم الجُ الرٌٍد زِادة ؽرورة إلَ ِطّر الذي ال

زو
أ
ن المفجرض دور ال هصٍ واثراًاثٌم المٍاـوّن دراؾإ ثؾّّر ا

أ
ة بي ثكٍم ا

أ
  .المرجمع ـُ المرا

ة إن
أ
غػدة، غدة غلَ المرجمع ـُ ثػاهُ المػرِة المرا

أ
زو من وثصارب ا

أ
ن ا

أ
 ومػجكدات وثكالّد غادات ثٌدم ا

هػدر وازبات غاثكٌا غلَ وثؾع شكٍلٌا هاـة غلَ الصػٍؿ من ثصرمٌا بالّة
أ
 هجائذ وثٍؽس ِرب، مما ا

ي اصجفالع
أ
هػدر ـما المػاهاة، ًذى مججالّة صوٍات خالث مدار  غلُ ثم الذي الرا

أ
 ِوظرون مازالٍا الذِن ًؤلء ا

ة
أ
هٌا غلَ للمرا

أ
ن ِرب ل ا

أ
ا إل ثكٍم ا دواًر

أ
 ِشجشّؾٍن ل وبالجالُ الػامة الصّاة ـُ لٌا دور  ول ـكؿ الجكلّدِة با

  .البلد ـُ الكّادِة المواغب ثٍلٌّا غن ـؾال وغملٌا لجػلّمٌا إهمالٌا

ة صجشجفّع ًو :هفشي ِفرح  الشؤاؿ صّظو لذلم
أ
ن المػرِة المرا

أ
غػدة، هاـة غلَ المرجمع ـنر ثؾّر ا

أ
 ال

ن صجشجفّع ًو
أ
غلَ ثجٍلَ ا

أ
 صٍؽ ـُ الخاغة مناهجٌا لٌا وِنٍن الػامة والمؤصشات الدولة ـُ المواغب ا

ن غلَ لادرة صجنٍن ًو بالنػفاءة، إل الرزو وبّن بّوٌا الجفؾّو ِنٍن ول الػمو
أ
 بدون المٌن هاـة ثمجٌن ا

ن
أ
هٌا لٌا ِكاؿ ا

أ
 ًو الجصرش، ؽد مػٌا ِكؿ المرجمع وثرػو لؾّجٌا صجدغم ًو ـكؿ، للرزاؿ مٌوة ا

بواءى وِػامو المرجمع صّجؾّر
أ
ن ِكٍؿ ول بالمدو ا

أ
ة ا

أ
  وثدكّفٌا؟ بجػلّمٌا ٌِجم ول الموزؿ مناهٌا المرا

ة المػري  المرجمع رؤِة لنّفّة الصالُ الٍؽعِرغد الذي الجكرِر ًذا خالؿ من هدغٍ إهوا
أ
 المٌجمّن هو للمرا

ة بكؾّة والمؤموّن
أ
ن المرا

أ
ة لجصػو المرجمع وثدكّؿ ثٍغّة غلَ ِػملٍا ا

أ
 ومن ،شكٍلٌا هاـة غلَ المرا

ا زشر مؤصشة صجكٍم زاهبوا ملّن صوٍِا الٍؽع ثكّّم ـُ بدوًر
 
ن ا

أ
 ثجكدم ـلن إِرابّا، ثكدما الٍؽع ِطٌد ا

ػة إلَ مػر .ٌائهشا وثكدم بـر

هي الجوٍِي وزب١
أ
صئلة ـُ ا

أ
راء ا

 
 إلَ ِمّلٍن ولنوٌم الػملُ الٍالع ـُ بجفبّكٌا ِكٍمٍن ل لد مدالّة إزابات ذهر إلَ المرّبّن ِمّو ما غادة ال

خذ ِرب وبالجالُ المرجمػُ، الصجصشان غلَ الصػٍؿ
أ
.الوجائذ لراءة غود الغجبار ـُ ذلم ا



ِشك ِام

٥ 

لى المجٌبٌن هظرة ة حصول ا 
 
المجتمع في حقوقها غلى المرا

ة وؽع رؤِة إلَ ثكرًِبا المرّبّن هػؿ اثري
أ
هي المػري  المرجمع ـُ المرا

أ
ظار شّح زّد ؽّر با

أ
ن إلَ %٤٤ ا

أ
 ا

ة
أ
ى ،ـكؿ المرجمع ـُ شكٍلٌا بػؼ غلَ ثصػو المػرِة المرا

أ
هٌا %٢٠ ورا

أ
 وِرى  .شكٍلٌا غلَ ثصػو ل ا

هٌا (%٢٨) ثكرِبا الربع
أ
  ـّي بلؾت والذي ثكرِبا الماؽُ الػام هشبة هفس وًُ شكٍلٌا هو غلَ ثصػو ا

٢٧%. 

بػاد لبػض المجٌبٌن رؤًة
 
ة بدور  المتػلقة ال

 
الموزل في المرا

ة الرّد ومن ن مػـر
أ
هبر الوشبة ا

أ
  شّح المػرِة، الزوزة غالس ـُ ثػب مٍالؿ اثخذوا المرّبّن من ال

ظار
أ
ؽلبّة ا

أ
  واـقو  بالموزؿ، المجػلكة الكرارات هو ـُ للرزو الزوزة مطارهة ؽرورة إلُ (%٨٣) المرّبّن ا

ن غلَ %٦٢
أ
ة مشاغدة غلّي ِرب الرزو ا

أ
غماؿ ـُ المرا

أ
  ثكرِبا المرّبّن خلدُ ٍِاـق ولم ة،الموزلّ ال

هػدر من الرزو زواج غلَ (%٦٢)
أ
ة من ا

أ
.مّشرة المادِة ظروـي هاهت لٍ امرا

مٍر  غلَ الزوج صّفرة ومدى لزوزٌا الزوزة ـاغة وغن
أ
 شق ثري  الجُ الوشب اهخفؾت ـكد بٌا، المجػلكة ال

لاربٌا زِارة من وهذلم الجػلّم  من زوزجي موع ـُ الزوج
أ
ؼ شّح الػمو، من موػٌا ـُ بصكي مكارهة ا   ـر

هي ـنرة %٨٤
أ
ن الزوج شق من ا

أ
ؼ و الجػلّم، من زوزجي ِموع ا ن الزوج شق المرّبّن من %٨٦ ـر

أ
 ِموع ا

لاربٌا، زِارة من زوزجي
أ
مر ثػلق غودما الوشبة اهخفؾت بّوما ا

أ
ؼ شّح ،الزوزة بػمو ال  هػؿ ـر

ن الزوج شق  (%٤٨) ـكؿ ثكرِبا المرّبّن
أ
 .الػمو من زوزجي ِموع ا

راء
 
ة تػلٌم في المجٌبٌن ا

 
  وغملها المرا

راء زاءت
 
 ما غنس غلُ  بالجػلّم ثجػلق الجُ ثلم خاغة الرٍاهب بػؼ ـُ الجفاؤؿ غلَ لجبػح المرّبّن ا

ي ـكد ،الكّادِة المواغب وثٍلُ بالػمو ِجػلق
أ
ؽلبّة را

أ
 ثػلّمٌن الفجّات إهٌاء ؽرورة (%٩١) المرّبّن ا

ى الرامػُ،
أ
رباع خالخة ورا

أ
هٌن (%٧٣) ثكرِبا المرّبّن ا

أ
ن ِرب ا

أ
 ـُ الجفنّر لبو الرامػُ ثػلّمٌن ِوٌّن ا

هي غلُ (%٦٥) ثكرِبا المرّبّن خلدُ واـق شّن ـُ ،الزواج
أ
ـؾو من ا

أ
ةلل ال

أ
 اظروـٌ هاهت إذا الػمو غدم مرا

  ـػلٌّا زوزة وهاهت بالػمو لامت وإن زّدة، المادِة
أ
  ذلم غلَ واـق شّح الموزؿ ـُ براثبٌا ثطارؾ  نا

 .المرّبّن من %٦٥



جابْ -ِشك ِام 

٦ 

ظار هما
أ
ؽلبّة ا

أ
هي غلَ مٍاـكجٌم إلَ (%٨٩) المرّبّنا

أ
  من ِػاشبٌا وما البفالة مػدلت ارثفاع شالة ـُ ا

ولٍِة ـإن الػمو، ـرص مصدودِة
أ
ن ِرب ال

أ
 خلدُ ٍِاـق ولم الٍظائػؿ، غلَ الصػٍؿ ـُ للرزو ثنٍن ا

ن غلَ (%٦١)  ثكرِبا المرّبّن
أ
ة ا

أ
ن الممنن من المرا

أ
 .الرمٌٍرِة رائصة موػب ثجٍلُ ا

ة طد التحرش هحو المجٌبٌن اتجاهات
 
المرا

ة الجصرش وغن
أ
 الذِن المجصرظّن لٍم من بدل بٌا الجصرش ذهب الفجاة المرّبّن شمو ـكد الطارع، ـُ بالمرا

خالؽ ِفجكدون
أ
ظار شّح والدِن ال

أ
رباع خالخة ا

أ
ن إلَ (%٧١) ثكرِبا المرّبّن ا

أ
هػدر ًُ الفجّات مالبس ا

أ
 ا

صباب
أ
 .الجصرش ا

ة الرّد من ولنن   مػـر
أ
وا ـكد بٌا، الجصرش صبب ًٍ الفجاة ثرثدِي ما لنٍن رؤِجٌم غن الوظر بؾؼ هيا

أ
  را

ن غلَ موٌم %٩٠ واـق شّح المجصرظّن مػالبة ؽرورة
أ
 الطارع ـُ الرشدي للجصرش ثجػرض الجُ الفجاة ا

ن ِرب
أ
ة بإبالغ ثكٍم ا  .الطـر



القسم ألاول 

في املجخمع على حقها املرأةحصىل 



ت اإلاشأة جىالل  وىٍلت ِٝىد مىز اإلافٍش

ها ١امل لخىا٥  ِاداث ِلى وجيخفش املجخمْ في خٜٝى

ذ ،ِليها الحفى٥  مً جمىّها بالُت وجٝالُذ  هجحذ ٜو

 الٝىاهحن مً الّذًذ حّذًل لُخم جمٕي أن في

 ٢٘ش مً ٠بحر خذ ئلى حٕحر أن واظخىاِذ لفالحها،

ت  ًشي  ٘هل .معخمشا همالها صا٥ وما ججاَها املجخمْ وسٍؤ

ىن  ذ في خٝىٜها ِلى خفلذ اإلاشأة أن اإلافٍش  الٜى

الحالي؟

 ئلىالّام َزا الاظخىاُل خائجه أؼاسث لٝذ

 اإلاشأة أن ًشون املجُبحن مً (%44) ألا٠بر اليعبت أن

ت  املجخمْ، فى ٘ٝي خٝىٜها بّن ِلى جدفل اإلافٍش

ت اإلاشأة أن %28 ًشي  خحن في  ١ل ِلى جدفل اإلافٍش

ها، ها ِلى جدفل ال أنها %20 ًشي  بِىما خٜٝى  خٜٝى

  .ؤلاوالٛ ِلى

٨ 

حصىل املرأة املصريت على حقىقها فى املجخمع

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن بطنو غام شؾرثم ظاِؿ  
أ
ة المػرِة واخدة  هو شكٍلٌا ـُ ا

أ
المرا

 المرجمع ول بػؼ شكٍلٌا، ول مض واخدة شكٍلٌا؟

8%

20%

44%

28%

 لم ِصدد

 مض واخدة شكٍلٌا

 واخدة بػؼ شكٍلٌا

 واخدة هو شكٍلٌا

 بحن أ٠بر بؽ٣ل وعبتهم اسجّٙذ ٜذ خٝىٜها ١ل ِلى جدفل اإلاشأة أن ر٠شوا مً أن جبحن املجُبحن خفائق وبخدبْ

 ًِ (٘أ٠ثر ظىت35) ظىا ألا٠بر بحن ما اليعبت اسجّٙذ ٠زل٤ الخىالي، ِلى %13 و %43  بلٕذ خُث باإلهار مٝاسهت الز١ىس 

ٕش  ،.(%26)  الٍشٚ ظا٠جي ًِ (%31) الحمش ظا٠جي وبحن الخىالي، ِلى %23و %33 بلٕذ خُث (ظىت 35 مً أٜل) ظىا ألـا

با اليعبت حعاوث بِىما  ِلى %28و %29و%27 بلٕذ خُث واإلاىخٙن واإلاخىظي اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن ما جٍٝش

  الخىالي،

ذ ٛ  أًت ِلى جدفل لم اإلاشأة أن ر٠شوا مً وعبت اهخٙمذ ٜو   باإلهار مٝاسهت (%15) الز١ىس  بحن أ٠بر بؽ٣ل لها خٝى

ها مً أًا ِلى جدفل لم اإلاشأة ان ًشون مً وعبت اهخٙمذ الخّلُمي، اإلاعخىي  اسجْٙ ١لما أهه لىخَ ٠ما ،(26%)  ِلى خٜٝى

 اإلاخىظي الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن %20و اإلاىخٙن الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن %30 اليعبت بلٕذ خُث ؤلاوالٛ

ذ .بالُّىت اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن %11 بيعبت مٝاسهت ٛ  وحىد ِذم اجضح ٜو  اإلاشأة أن ًشون مً وعبت في ملحىً ٘ش

ها مً أًا ِلى جدفل ال ٕش بحن املجخمْ في خٜٝى   ألـا
 
  ألا٠بر و (ظىت35 مً أٜل) ظىا

 
 ألامش و٠زل٤ ،(٘أ٠ثر ظىت 35 مً) ظىا

با اليعب حعاوث ٘ٝذ ؤلاٜامت مدل باليعبت   .الخىالي ِلى %20 و%21  وهي  الٍشٚ وظا٠جي الحمش ظا٠جي بحن جٍٝش



با جخخلٚ ولم  اإلاشأة أن ًشون مً وعبت جٍٝش

ت   ِام اظخىاُل في خٝىٜها ١ل ِلى جدفل اإلافٍش

 %28) 2015 ِام في رل٤ ًشون ن وعبت ًِ 2016

 بؽ٣ل اسجّٙذ ٜذ حّخبر أنها ئلى (الخىالي ِلى %27و

.(%22) 2014   ِام ًِ وُٙٚ

٩ 

ة المػرِة ثصػو غلَ هو شكٍلٌا
أ
ن المرا

أ
 ثفٍر هشبة من ِرون ا

22%

27% 28%

2014 2015 2016

ي  ة  اصجفالع راأ  ٢٠١٦دِشمبر   -غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ



الثاويالقسم 

في املنزل  املرأة



ت اإلاّخٝذاث أخذ ئن  أن هي الشاسخت اإلافٍش

ما٥  ألام ١اهذ ظىاء العُذاث ِلى مٝفىسة اإلاجزلُت ألِا

ذ الابىت، أو ألاخذ أو  ئرا باإلاهاهت الشحا٥ بّن ٌؽّش ٜو

ما٥ بأخذ ًٝىمىا أن الىشوا  ًٝىمىن  وال اإلاجزلُت ألِا

ت ًخم أن خؽُت أخذ أمام بها لى منهم، السخٍش م ِو  الٔش

 مثلهً الّمل مُادًً ئلي العُذاث مً الّذًذ هضو٥ مً

ما٥ أن ئال الشحا٥ مثل  مٝفىسة ٌلذ اإلاجزلُت ألِا

 اإلاّخٝذ َزا ٠عش الجذًذة ألاحُا٥ وجداو٥  .ِليهً

 هخائج وأوضحذ .ٜىاهحن جٍٝش وال الذًً ًٙشله ال الزي

 أن ِلى مىا٘ٝىن  املجُبحن مً %62 أن الاظخىاُل

ما٥ في صوحخه ٌعاِذ أن ًجب الشحل  بِىما اإلاجزلُت، ألِا

 الجذًش ومً .املجُبحن مً %29 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم

 أن ئلى أؼاسوا ٜذ املجُبحن مً %8 َىاٟ أن بالز٠ش

 ٘ٝي مُّىت خاالث في صوحخه ٌعاِذ أن ًجب الشحل

 ئن أو بزل٤، ٌشو٘ه ظمدذ ئن أو مخّبت ١اهذ ئرا وهي

ب    .بزل٤ َى ٔس

١١ 

هل يجب على السوج مساعدة زوحخه في أعمال املنزل؟ 

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

 الرزو المفروض ِشاغد الشت ـُ ظؾو البّت 

35%

27%

10%

19%

2%

8%

ؽّر مٍاـق  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 غلَ اإلـالؽ

مٍاـق ـُ  لم ِصدد
 شالت مػّوة 

ن صاغد زوزجي 
أ
ن الرزو ِّرب ا

أ
ثفٍر هشبة غدم المٍاـكة  غلَ ا

غماؿ الموزلّة 
أ
 ـُ ال

19%
21%

29%

2014 2015 2016

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ذ  ظىاء) اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت اسجّٙذ ٜو

 أن ِلى (ؤلاوالٛ ِلى اإلاىا٘ٝحن ٔحر أو اإلاىا٘ٝحن ٔحر

ما٥ في صوحخه ٌعاِه أن ًجب الشحل  بحن اإلاجزلُت ألِا

 أصحاب وبحن ،(%20) ؤلاهار ًِ (%37) الز١ىس 

 أصحاب ًِ (%37) اإلاىخٙن الخّلُمي اإلاعخىي 

 وأصحاب (%29) اإلاخىظي الخّلُمي اإلاعخىي 

ٚ ٜاوجي وبحن ،(%19 ) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي    الٍش

ٕش وبحن ،(%22 )الحمش ظا٠جي ًِ (32%)    .الخىالي ِلى %23و %33 بلٕذ خُث ظىا ألا٠بر بحن ِنها (35 مً أٜل) ظىا ألـا

ما٥ في صوحخه ٌعاِذ أن ِلُه ًجب الشحل أن ِلى اإلاىا٘ٝحن ٔحر وعبت جخخلٚ ولم   بلٕذ خُث 2015و 2014 ِامي خال٥ اإلاجزلُت ألِا

.الُّىت مً %29 لخبلٖ 2016 ِام اسجّٙذ أنها ئال الخىالي، ِلى %21و 19%



 واإلاشأة الشحل بحن ؼشا٠ت ِالٜت َى الضواج

 ٘يها جٝٚ والشخمت، واإلاىدة الحب مً أظاط ِلى  جبجى

  اإلاشأة
 
 جدمل ٌعخىُّان ختى الشحل مْ حىب ئلى حىبأ

لى .ظلُمت أظشة وبىاء الحُاة ـّاب م ِو  أن مً الٔش

 ًخم التي الٝشاساث ١ل جبّاث جخدمل ١املت ألاظشة

 الشأي أن ًشي  مً َىاٟ أن ئال ِليها وجإزش اجخاراَا

 بحن ًشبىىن  خُث للشحل ٢ًً أن ًجب وآلاخحر ألاو٥ 

 د٢ًخاجىسٍت لٝشاساث الضوج اجخار وبحن الشحىلت مٙهىم

.مّها الخٙاَم أو لضوحخه الشحُى دون  أظشجه جمغ

١٢ 

هل يجب أن حشارك املرأة الرحل في مل القراراث املخعلقت بالبيت؟ 

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

 الزوزة لزم ثطارؾ الرزو ـُ اثخاذ هو الكرارات المجػلكة بالبّت

65%

18%

9%
7%

1%

ؽّر مٍاـق غلَ  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 اإلـالؽ

 لم ِصدد

ذ  ١ل اجخار في الشحل حؽاٟس أن ًجب الضوحت أن ِلى مىا٘ٝىن  املجُبحن مً %83 أن الاظخىاُل هخائج أوضحذ ٜو

  .املجُبحن مً %16  رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما ،(حذا مىا٘ٝىن  %65 منهم) باإلاجز٥  اإلاخّلٝت الٝشاساث

ْ َى و٠ما  َىاٟ ٢ًً ولم ،(%73) الز١ىس  ًِ (%94 ) ؤلاهار بحن ألامش َزا ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٘ٝذ مخٜى

 ٛ ٝا اإلاىا٘ٝت وعب في ًز٠ش ٘اس ٚ) ؤلاٜامت ومدل الخّلُمي للمعخىي  ٘و ت والٙئت (مذًىت/ٍس   .الّمٍش

 2016 ِام خال٥ باإلاجز٥  اإلاخّلٝت الٝشاساث ١ل في لضوحها الضوحت مؽاس٠ت لشوسة ِلى ًىا٘ٝىن  مً وعبت جخخلٚ ولم

 وعبت ُ٘ه بلٕذ والزي 2014 ِام ًِ وُٙٚ بؽ٣ل مىخٙمت حّخبر ١اهذ وئن (الخىالي ِلى %84و %83) 2015 ِام ًِ

  .%89 اإلاىا٘ٝت



 الضوج بحن اإلاؽا١ل مً الّذًذ ًدذر ٜذ

 ختى أو أخىاتها أو والذيها ١اهىا ظىاء الضوحت وأٜاسب

ذ رل٤ مً أبّذ أٜاسب  مّهم الخّامل ًٙمل ال ٜو

 مً صوحخه إلاىْ الحٞ لذًه ٣ًىن  ٘هل ,آخش أو لعبب

استهم؟   ٍص

 مً ٘ٝي %7 أن الاظخىاُل هخائج مً ًدبحن

 ًمىْ أن في الحٞ لذًه الضوج أن ِلى مىا٘ٝحن املجُبحن

اسة مً صوحخه  %86 رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم بِىما أٜاسبها، ٍص

.ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٝحن ٔحر %66 منهم املجُبحن، مً

١٣ 

هل للسوج الحق في أن يمىع زوحخه مً زيارة أقاربها؟

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

لاربٌا 
أ
هي ِموع مراثي من زِارة ا

أ
 الزوج لي الصق ـُ ا

4% 4%

20%

66%

2%
4%

ؽّر مٍاـق  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 غلَ اإلـالؽ

 مٍاـق بطرط لم ِصدد

ذ اسة مً صوحخه مىْ في الحٞ للضوج أن %4 سأي ٜو ذ لهم، مؽا١ل في حعببهم خالت في أٜاسبها ٍص  أن ِلى آخشون وا٘ٞ ٜو

اسة مً صوحخه بمىْ الضوج ًٝىم   .ِام بؽ٣ل ألاولى الذسحت وأٜاسب ألام و ألاب ِذا ُ٘ما أٜاسبها ٍص

ٛ  وحىد ِذم بالز٠ش  الجذًش ومً اسةأٜاسبها مً صوحخه مىْ في الضوج أخُٝت ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت في جز٠ش ٘ىاس ٝا ٍص  ٘و

ت الٙئت أو الخّلُمي اإلاعخىي  أو للىُى   .(ٍسٚ/خمش) الجٕشاُ٘ت اإلاىىٝت أو الّمٍش

با جخخلٚ ولم اسة مً صوحخه مىْ في الضوج أخُٝت ِلى اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت جٍٝش ىام خال٥ أٜاسبها ٍص  ،2016 ألِا

  .الخىالي ِلى %84و %85و %86 بلٕذ خُث 2014و ،2015و



 مً صوحخه مىْ في الضوج خٞ ًِ وبالعإا٥

 ٔحر (%84 ) املجُبحن مً ألا٠بر اليعبت أن جبحن الخّلُم

 مً صوحخه ًمىْ أن الحٞ له الضوج أن ِلى مىا٘ٝحن

 بِىما ،( ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٝحن ٔحر %61  منهم) الخّلُم

.رل٤ ِلى ٘ٝي %11 وا٘ٞ

ذ  للضوج أن ِلى املجُبحن مً %2 وا٘ٞ ٜو

 ٣ًىن  أن بؽشه الخّلُم مً صوحخه ًمىْ أن الحٞ

 الخّلُم ١ان ئرا أو الضواج، ٜبل رل٤ ِلى ئجٙاٛ َىاٟ

 وآخشون ألاظشة، في بذوسَا ُٜامها مْ ظِخّاسك

مىا   .ألاظاط مً حّلُمها ئنهاء ٜبل الٙخاة صواج ٘س

١٤ 

هل للسوج الحق في مىع زوحخه مً الخعليم؟ 

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

 الزوج لّي الصق إهي ِموع مراثي من الجػلّم 

6% 5%

23%

61%

3% 2%

ؽّر مٍاـق  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 غلَ اإلـالؽ

خرى  لم ِصدد
أ
راء ا

 
 ا

ذ  اإلاعخىي  أصحاب وبحن ،(%80) الز١ىس  ًِ (%89 ) ؤلاهار بحن  ب٢بحر لِغ بؽ٣ل اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت اسجّٙذ ٜو

 مً أٜل الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب ًِ (%87) ٌّادله وما زاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  وأصحاب ( %91 ) ٘أِلى الجامعي الخّلُمي

با وحعاوث ،( %75) زاهىي  ٕش بحن اليعبت جٍٝش  خُث (٘أ٠ثر ظىت 35) ظىا وألا٠بر ( ظىت 35 مً ألٜل ظىت 18  مً) ظىا ألـا

   . (%84 ) الٝشي  ظا٠جي ًِ (%87 ) اإلاذن ظا٠جي وبحن الخىالي، ِلى %83و %86 بلٕذ

ىام خال٥ رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت جخخلٚ ولم  %84و %84 بلٕذ خُث بها، الاظخىاُل ئحشاء جم التي الثالزت ألِا

.الخىالي ِلى 2014و 2015و 2016 خال٥ %83و



 ألا٠بر اليعبت أن الاظخىاُل هخائج مً جبحن

 له الضوج أن ِلى مىا٘ٝحن ٔحر ( %48) املجُبحن مً

 اإلاىا٘ٝت وعبت وبلٕذ الّمل، مً صوحخه ًمىْ أن الحٞ

.%37 رل٤ ِلى

ذ  للضوج أن ِلى املجُبحن مً %10 وا٘ٞ ٜو

 ِذم خالت في الّمل مً صوحخه ًمىْ أن الحٞ

، اخخُاحهم
 
 ٣ًىن  أو باإلاجز٥  مٝفشة ج٣ىن  أن أو مادًا

ُٙت ١اهذ ئرا أو لها، باإلاجز٥  اخخُاج َىاٟ  ٔحر الٌى

. الئٝت

١٥ 

هل للسوج الحق في أن يمىع زوحخه مً العمل؟

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

 الزوج لّي الصق إهي ِموع مراثي من الطؾو 

19% 18%
21%

27%

5%

10%

ؽّر مٍاـق  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 غلَ اإلـالؽ

خرى  لم ِصدد
أ
راء ا

 
 ا

ذ  الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن ،(%28 ) ؤلاهار ًِ ( %46 ) الز١ىس  بحن رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ ٜو

.(%32 ) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب ًِ (%38) واإلاىخٙن (%40) اإلاخىظي

 خٞ ِلى  اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت جشجْٙ ولم

ىام خال٥ ٠بحر بؽ٣ل الّمل مً صوحخه مىْ في الضوج  ألِا

  ِام %48 بلٕذ خُث بها الاظخىاُل ئحشاء جم التي الثالزت

 .2014 ِام %42 ١اهذ أن بّذ 2016

 ثفٍر هشبة غدم المٍاـكة  غلَ شق الزوج ـُ موع زوزجي من الػمو

42%
45%

48%

2014 2015 2016

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ



 أِىاَا التي الشخق أخذ الضوحاث حّذد

 مٝذمتها في ؼشوه ِذة بخى٘ش وسبىها للشحا٥ ؤلاظالم

 وأـبذ اظخخذامها املجخمْ أظاء ١الّادة ول٢ً الّذ٥،

 أظىأ الشخفت َزٍ ٌعخٕلىن  الشحا٥ مً الّذًذ

ٍلمىن  اظخٕال٥  ظحرجبي ومً الحالُت صوحتهم بزل٤ ٍو

.بها

 بأ٠تر الشحل صواج ئم٣اهُت ًِ وبالعإا٥

 أن جبحن مِعشة، اإلاادًت الٍشوٗ ١اهذ ئرا واخذة مً

 ِلى (%62) مىا٘ٝحن ٔحر املجُبحن مً ألا٠بر اليعبت

 بِىما ،(ؤلاوالٛ ِلى مىا٘ٝحن ٔحر %49 منهم) رل٤

.رل٤ ِلى %31 وا٘ٞ

١٦ 

هل يرجبط حعدد السوحاث بالظروف املاديتللرحل فقط؟ 

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

هػجر من واشدة 
أ
 لٍ الظروؼ المادِة للرزو مّشرة، ممنن ِجرٍز ا

18%

13% 13%

49%

3% 4%

ؽّر مٍاـق  ؽّر مٍاـق مٍاـق   مٍاـق زدا
 غلَ اإلـالؽ

خرى  لم ِصدد
أ
راء ا

 
 ا

ذ  الضوحاث بحن الّذ٥ الؽشوه جل٤ لمً مً مدذدة، بؽشوه الشحل صواج ِلى مىا٘ٝتهم املجُبحن مً %4 ِلٞ ٜو

.صوحخه مْ بالشاخت ٌؽّش ال الضوج ١ان ئرا أو الضوحت، مً جٝفحر َىاٟ ١ان ئرا أو

ْ َى و٠ما  اسجّٙذ ٠ما ،(%47 ) بالز١ىس  مٝاسهت (%79)  ؤلاهار  بحن رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت اسجّٙذ ٘ٝذ مخٜى

ت اإلاىاوٞ ظا٠جي بحن ما خذ ئلى   ٘أِلى الجامعي الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن ،(%60) الٍشٚ ظا٠جي ًِ (%66) الحمٍش

  .(%52) الثاهىي  مً ألاٜل الخّلُمي اإلاعخىي  وأصحاب (%64 ) ٌّادله وما الثاهىي  الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب ًِ (70%)

 اإلاىا٘ٝحن وعبت اسجٙاُ لالهدباٍ اإلاثحر ومً

  ِامي ًِ 2016  ِام واخذة مً بأ٠ثر الشحل صواج ِلى

  ِام %31 بلٕذ خُث ملحىً بؽ٣ل 2014و 2015

 2014و 2015 ِامي  %19و %23 بــ مٝاسهت ،2016

.الخىالي ِلى

هػجر من واشدة إذا هاهت 
أ
ثفٍر هشبة المٍاـكة غلَ زواج الرزو ا

 الظروؼ المادِة مّشرة

19%
23%

31%

2014 2015 2016

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ



الثالثالقسم 

حعليم املرأة وعملها



ت الجامّت جٙخذ لم  أبىابها اإلافٍش

اث ً، الٝشن  أوائل في ئال للمفٍش  ١اهذ خُث الّؽٍش

ت امشأة أو٥  الٝلماوي  ظهحر  ٘إاد بجامّت جلخدٞ مفٍش

 وأساض ي الححن رل٤ ومىز (الٝاَشة حامّت) ألاو٥ 

ت الجامّاث اث بالىالباث حعج اإلافٍش  الالحي اإلافٍش

ً ٛ  حذاسة وأزبتن الجامعي الخّلُم ِلى خـش  ُ٘ه وجٙى

 ٌّذ لم الجامعي الخّلُم أن ختى ِليهما، ًدعذن

اَُت  ٜبل مً ئلُه ًُىٍش ١ان ٠ما للٙخُاث باليعبت ٘س

ى .الاظخىاُل هخائج أزبدخه الزي آلامش َو

١٨ 

ضرورة إلمال الفخاة دراستها الجامعيت
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ن البوت لزم ثنمو ثػلّمٌا الرامػُ؟بطنو غام شؾرثم  
أ
 ظاِؿ ا

3%

2%

4%

19%

72%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

 خُث الجامُّت، دساظتها ج٢مل أن البذ الٙخاة أن ًشون املجُبحن مً ال٢بري  اليعبت أن ئلى الاظخىاُل هخائج أؼاسث

.الّباسة َزٍ ِلي حذا مىا٘ٝىن  %72 منهم ،%91 رل٤ ِلى  اإلاىا٘ٝت وعبت بلٕذ

 ًِ (%96) ؤلاهار بحن ما خذ ئلى اليعبت اسجّٙذ الجامعي، حّلُمها الٙخاة ئ٠ما٥ ِلى اإلاىا٘ٝحن خفائق وبخدبْ

اث بحن ما اليعبت جٝاسبذ بِىما ،(%87) الز١ىس  اث روي  بحن %94و %91و %89 بلٕذ خُث املخخلٙت الخّلُمُت اإلاعخٍى  اإلاعخٍى

ت اإلاىاوٞ ظا٠جي بحن وما الخىالي، ِلى ٘أِلى والجامعي ٌّادله وما والثاهىي  زاهىي  مً ألاٜل الخّلُمُت ُٙت الحمٍش  %93) والٍش

ت الٙئت بحن وما (الخىالي ِلى %90و ٕش (٘أ٠ثر ظىت 35) ظىا ألا٠بر الّمٍش  %89و %93 بلٕذ خُث (ظىت 35 مً أٜل) ظىا وألـا

    .الخىالي ِلى

ٛ  وحىد ِذم جبحن اإلاالُت ظىىاث الثالر مذاس ِلي الاظخىاُل هخائج وبمٝاسهت  لشوسة ِلي اإلاىا٘ٝت وعب بحن ٘ش

 2016 ِام أٜل ١اهذ بِىما ،(منهما ل٣ل %93) 2015 و 2014 ِامي في الىخائج جماما حعاوث ٘ٝذ الجامُّت، دساظتها الٙخاة ئ٠ما٥

 ٛ   .(%91) ٘ٝي %2 بٙاس



ىذ  ِلى مىا٘ٝتهم ِلى اإلابدىزحن ظإا٥ ِو

 الضواج، في ال٢ٙحر ٜبل لخّلُمها الٙخاة ئنهاء لشوسة

.%20 ًىا٘ٞ لم بِىما رل٤ ِلى منهم %73 وا٘ٞ

  

١٩ 

زواج البيت بعد الجامعت 

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

وؿ لبو ما ثفنر ثجرٍز 
أ
 البوت المفروض ثخلع الرامػة ال

7%

7%

13%

19%

54%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

 بحن الضواج في الخ٢ٙحر ٜبل الجامعي لخّلُمها الٙخاة انهاء لشوسة  ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجٙاُ أن الىخائج مً وجبحن

ٕش ًِ ظىا ألا٠بر بحن وُٙٚ بؽ٣ل  اسجّٙذ ٠ما  ،(%66) الز١ىس  ًِ (%79) ؤلاهار  ِلى %69 و %75 بلٕذ خُث ظىا ألـا

 بِىما ،(الخىالي ِلى %71و70) واإلاىخٙن اإلاخىظي الخّلُم أصحاب ًِ (%76)  اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن الخىالي،

ٚ وظا٠جي الحمش ظا٠جي  بحن اليعبت حعاوث .(منهما ل٣ل %72) الٍش

 ًخم لم) 2014 ِام ئحشاٍؤ جم الزي الاظخىاُل في  %72 بلٕذ ٜذ رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت أن بالز٠ش الجذًش ومً

.(2015 ِام العإا٥ َزا ئلٝاء



 ١ل ِلى ٘شك َى ِام بؽ٣ل الّمل ئن

ذ ئوعان  أ٠مل ِلي ألاسك ِماسة في بىاحبه ًٝىم أن ًٍش

ّمل وحه،  ألاسك َزٍ ِلى ُٜمت لُدٝٞ ؤلاوعان َو

 ِلُه، ًدفل الزي اإلاادي اإلاٝابل ًِ الىٍش بٕن

لى م ِو  مادي بمٝابل لى ختى الشحل ِمل أن مً الٔش

ُذ  ِىذ ًخخلٚ الىلْ أن ئال ُ٘ه، هٝاػ ال أمش َى َص

ى .اإلاشأة ًِ الحذًث   .الاظخىاُل هخائج أ٠ذجه ما َو

  زلثي أن ئلى الاظخىاُل خائجه أؼاسث ٘ٝذ

با املجُبحن  ِلي حذا مىا٘ٝىن  أو مىا٘ٝىن  (%65) جٍٝش

 خحن في حُذة، اإلاادًت ٌشو٘ها ١اهذ ئرا اإلاشأة ِمل ِذم

با الثلث رل٤ ِلى ًىا٘ٞ لم ن بِىما (%30) جٍٝش  ٘س

 ١اهذ ئرا اإلاشأة ِمل ِذم املجُبحن خمغ مً أٜل

.حُذة اإلاادًت ٌشو٘ها

٢٠ 

ارجباط عمل املرأة بحالتها املاديت

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن الشت اللُ ظروـٌا المادِة بطنو غام شؾرثم ظاِؿ  
أ
 هٍِشةا

ـؾلٌا ثكػد ـُ البّت؟
أ
 ا

5%

16%

14%

21%

44%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

 ٔحر ؤلاهار وعبت اسجٙاُ جبحن حُذة اإلاادًت ٌشو٘ها ١اهذ ئرا اإلاشأة ِمل أ٘ملُت ِلى اإلاىا٘ٝحن ٔحر خفائق وبخدبْ

 أصحاب بحن ًِ (%42) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب بحن ما اسجّٙذ ٠ما ،(%22) الز١ىس  وعبت ًِ (%40) اإلاىا٘ٝاث

ٕش وبحن ،(%17) اإلاىخٙن الخّلُمي واإلاعخىي  (%32) اإلاخىظي الخّلُمي اإلاعخىي   بِىما ،(%26) ظىا ألا٠بر ًِ (%35) ظىا ألـا

.(%30) الٍشٚ وظا٠جي (%32) الحمش ظا٠جي بحن جز٠ش ٘شوٛ َىاٟ ج٢ً لم

ذ با حعاث ٜو  ظىىاث الثالر مذاس ِلي حُذة اإلاادًت ٌشو٘ها ١اهذ ئرا اإلاشأة ِمل أ٘ملُت ِلي اإلاىا٘ٝت ِذم وعب جٍٝش

ىام خال٥  %62و%65و %65 بلٕذ خُث ، اإلاالُت   .الخىالي ِلى 2014و 2015و 2016 ألِا



 الضوحت اظخٝىّذ واإلاا أهه البّن ًشي 

ذ مً حضء  باإلاجز٥  لالِخىاء جىحهه أن ًجب الزي الٜى

 ؤلاهٙاٛ في حؽاٟس أن ِليها ًجب ٘اهه ِملها، أحل مً

.اإلاجز٥  ِلى

 مً %65 أن ئلى الاظخىاُل هخائج أؼاسث

 أن ًجب حّمل التي الضوحت أن ِلى مىا٘ٝحن املجُبحن

 ًىا٘ٞ لم بِىما اإلاجز٥، ِلي ؤلاهٙاٛ ٘ ي بشاجبها حؽاٟس

.املجُبحن مً  %25 رل٤ ِلى

٢١ 

هل يجب أن حشارك السوحت براجبها في إلاهفاق علي املنزل؟

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن الزوزة اللُ بجطجؾو لزم ثطارؾ ظاِؿ  شؾرثمبطنو غام  
أ
ا

 بمرثبٌا ـُ مػروؼ البّت؟

3%

7%

13%

12%

24%

41%

 لم ِصدد

 مٍاـق بطرط

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

ذ  خاحت وحىد  منها ؼشوه، ِذة ِلى اإلاجز٥  هٙٝاث في بشاجبها اإلاشأة مؽاس٠ت ِلي مىا٘ٝتهم املجُبحن مً %7 ِلٞ ٜو

.رل٤ حعخذعي مادًت

ذ   ؤلاهار ًِ (%36) الز١ىس  بحن اإلاجز٥  ِلى ؤلاهٙاٛ في بشاجبها الضوحت مؽاس٠ت ِلى اإلاىا٘ٝت ِذم وعبت اسجّٙذ ٜو

 أصحاب ًِ (%35) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن ،(%22) الٍشٚ ظا٠جي ًِ (%31) الحمش ظا٠جي وبحن ،(16%)

ٕش وبحن  (%19) واإلاىخٙن (%24) اإلاخىظي اإلاعخىي  .(%20) ظىا ألا٠بر ًِ (%29) ظىا ألـا

 في بشاجبها الضوحت مؽاس٠ت ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجٙاُ اجبحن اإلاالُت ظىىاث الثالر مذاس ِلي الاظخىاُل هخائج بمٝاسهت

  .الخىالي ِلى %60 بـ مٝاسهت %65 بلٕذ خُث 2014 بّام مٝاسهت وُٙٚ بؽ٣ل 2016 ِام خال٥ اإلاجز٥  ِلى ؤلاهٙاٛ



 ًىٍش املجخمْ ٘ان ٜبل مً ؤلااؼاسة جم ٠ما

 ٢ِغ ِىه الاظخٕىاء ًم٢نها زاهىي  ٠ش ئ اإلاشأة لّمل

 ؤلاهٙاٛ في الشئِعُت اإلاعإولُت ِلُه جْٝ والزي الشحل

 أٔلبُت أن الاظخىاُل خائجه أؼاسث خُث اإلاجز٥، ِلى

ت ًشون املجُبحن  ٘شؿ ١اهذ ئن للشحل الّمل أولٍى

  .(%89) مدذودة الّمل

ذ    الز١ىس  وعبت ملحىً بؽ٣ل اسجّٙذ ٜو

ت ِلى حذا اإلاىا٘ٝىن  (79%)  ًِ دوها الشحل ِمل أولٍى

 مٝاسهت مدذودة الّمل ٘شؿ ١اهذ ئرا ما خالت في اإلاشأة

 الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن ،(%66) باإلهار

 أصحاب ًِ (%74) واإلاىخٙن (%77) اإلاخىظي

.( %64) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي 

٢٢ 

أولىيت العمل للرحل أم املرأة أمام فرص العمل املحدودة؟

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن لٍ الطؾو للّو ـُ البلد المفروض  ظاِؿبطنو غام شؾرثم  
أ
ا

ولٍِة ثبكُ للرزو؟
أ
 ال

1%

6%

4%

16%

73%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

ٛ  َىاٟ ٢ًً لم بِىما  وبحن ،(%74) الحمش ظا٠جي ًِ (%72) الٍشٚ ظا٠جي بحن مىا٘ٝت وعب في ًز٠ش ٘اس

ٕش   .(منهما ل٣ل %89) ظىا وألا٠بر ظىا ألـا

90%

91%

89%

2014 2015 2016

ولٍِة غمو الرزو 
أ
ثفٍر هشبة المٍاـكة غلَ ا

 إذا هاهت ـرص الػمو مصدودة

ي  ة  اصجفالع راأ  ٢٠١٦دِشمبر   -غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ

 العىىاث مذاس ِلي الاظخىاُل هخائج وبمٝاسهت

 وعبت حٕحر ِذم جبحن بهم، الاظخىاُل ئحشاء جم التي الثالر

ت له ج٣ىن  أن ًجب الشحل أن ًشون مً  الّمل في ألاولٍى

 ،%90 بلٕذ خُث مدذودة، اإلاخاخت الٙشؿ ١اهذ ئرا

 2016و 2015و 2014 أِىام خال٥ %%89و ،%91و

.الخىالي ِلى



م ِلى   خ أن مً الٔش  الٝذًم مفش جاٍس

 مفش في الح٢م لعذة ظُذاث ِذة وـى٥  ِلى ٌؽهذ

لى وخدؽبعىث ٣٠لُىباجشا م ِو  الذظخىس  أن مً الٔش

 ال ال٢ٙشة َزٍ أن ئال للشئاظت الترشح خٞ للمشأة ٢ًٙل

ذ في ٜبى٥  جلٝى - الىخُذة العُذة أن ختى الحالي الٜى

 ِضمها ًِ وأِلىذ بادسث التي -١امل بثِىت العُذة وهي

 أن حعخىْ لم 2012 ِام الشئاظُت لالهخخاباث الترشح

.ال٣اُ٘ت الخى٠ُالث ِلى الحفى٥  ؼشه حعخىفي

ذ      مىا٘ٝت ِذم ئلى الىخائج أؼاسث ٜو

 مىفب اإلاشأة جىلي ِلي بالُّىت اإلاىاوىحن مً 61%

.رل٤ ِلى %37 وا٘ٞ بِىما الجمهىسٍت، سئاظت

٢٣ 

هل يمنً للمرأة أن جخىلى مىصب رئاست الجمهىريت؟

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن الشت ممنن ثبكُ رئّشة زمٌٍرِة؟ ظاِؿبطنو غام شؾرثم  
أ
 ا

2%

45%

16%

15%

22%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

ذ  ،(%32) الز١ىس  بيعبت مٝاسهت (%41) الجمهىسٍت سئاظت مىفب مشأة جىلي ِلى اإلاىا٘ٝاث ؤلاهار وعبت اسجّٙذ ٜو

 ،(%32) اإلاىخٙن اإلاعخىي  أصحاب ًِ (%38) اإلاخىظي اإلاعخىي  وأصحاب (%39) اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي  أصحاب وبحن

با اليعبت حعاوث بِىما ٕش وبحن الٍشٚ، وظا٠جي الحمش ظا٠جي بحن جٍٝش   .ظىا وألا٠بر ظىا ألـا

 ِذم وعبت اهخٙاك لالهدباٍ اإلاثحر ومً

  ِام الجمهىسٍت سئاظت مىفب اإلاشأة جىلي ِلى الىا٘ٝت

  بلٕذ خُث ٠بحر بؽ٣ل 2014و 2015 ِامي ًِ 2016

 2015 ِامي  %73و  %68 ب مٝاسهت ،2016 ِام 61%

.الخىالي ِلى 2014و

ن ثجٍلُ موػب رائصة 
أ
ة ِمنن ا

أ
ن المرا

أ
ثفٍر هشبة من ِرون ا

 الرمٌٍرِة

73%

68%

61%

2014 2015 2016

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ



الرابعالقسم 

الخحرش باملرأة في الشارع



 معإولُت الٙخاة ًدمل املجخمْ ماصا٥

ا ألاظهل أن خُث بها، الخدشػ  دساظاث حؽحر ٠ما- دائم 

 أؼاسث خُث الضحُت، لىم َى -الاحخماعي الىٙغ ِلم

 اإلاشأة لبغ أن ِلي اإلاىا٘ٝت وعبت أن الاظخىاُل خائجه

  بلٕذ الؽباب حاهب مً للمّا٠عاث ظبب أ٠ثر َى

با املجُبحن أسباُ زالزت مً ًٝشب ما أي ،71% .جٍٝش

ٝا الىخائج وبخدبْ  املخخلٙت، للخفائق ٘و

ٛ  وحىد ِذم جبحن  والز١ىس  ؤلاهار  بحن ما ًز٠ش ٘اس

 للمّا٠عاث ظبب أ٠ثر َى اإلاشأة لبغ أن ًشون الزًً

 %73و %70 اليعبت بلٕذ خُث الؽباب، حاهب مً

  .الخىالي ِلى

٢٥ 

ارجباط ظاهرة الخحرش بمالبس املرأة

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

هػدر شازة  بجخلُ  ظاِؿبطنو غام شؾرثم  
أ
ن لبس البوت ًٍ ا

أ
ا

 الطباب ِػنشٌا

3%

16%

10%

17%

54%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

ت الٙئت في املجُبحن بحن بعُي بؽ٣ل رل٤ ِلى اإلاىا٘ٝت وعبت اسجّٙذ بِىما  35 مً أٜل َم مً ًِ ظىت 35 الّمٍش

ٛ  اسجّٙذ ٠زل٤  الخّلُمي اإلاعخىي  ًِ أما الخىالي، ِلى %69و %74 اليعبت بلٕذ خُث ظىت،  اإلاعخىي  أصحاب بحن بعُي بٙش

. (%72) واإلاىخٙن (%73) اإلاخىظي الخّلُم أصحاب بحن ًِ (%68) اإلاشجْٙ الخّلُمي

ٛ  وحىد ِذم جبحن اإلاالُت ظىىاث الثالر مذاس ِلي الاظخىاُل هخائج وبمٝاسهت  لبغ أن ِلي اإلاىا٘ٝت وعبت بحن ٘اس

با حعاوث ٘ٝذ الؽباب، حاهب مً باإلاّا٠عت لهً ًدعبب ما أ٠ثر َى اإلاشأة  2016و 2015 و 2014 أِىام الثالر في الىخائج جٍٝش

  .الخىالي ِلى %71و %73و %72 بلٕذ خُث



ا الخدشػ ٌاَشة جٙش ي مْ  أـبذ واهدؽاَس

 ِليها، الٝماء ظبُل في جحجُمها المشوسي  مً

ىت مثل املجخمُّت اإلابادساث بّن ٘اهدؽشث  خٍش

ذ التي الخدشػ  الخدشػ ًخم التي اإلاىاوٞ أ٠ثر جـش

 ًجىب خُث مخدشػ امع٤ ومبادسة بها، بالٙخُاث

فذون  الؽىاُس باإلابادسة اإلاؽتٟر الؽباب  ٍو

ا الجهىد َزٍ وبٙمل اإلاخدشؼحن، حَر  ولٕي ٔو

 الّام الخدشػ ٜاهىن  ـذس ِام بؽ٣ل اإلاذوي املجخمْ

 اإلاخدشؼحن ِلى الّٝىباث ٌٕلَ والزي (2014)العابٞ

  .والٕشامت الحبغ لدؽمل

٢٦ 

إبالغ السلطاث عً حىادث الخحرش بالفخياث

ة   ي غن رؤِة المػرِّن لصكٍؽ ووازبات المراأ  ٢٠١٦دِشمبر   -اصجفالع راأ

ن البوت اللُ  ظاِؿبطنو غام شؾرثم  
أ
للجصرش باللمس  بججػرضا

ة؟  ـُ الطارع المفروض ثبلؼ الطـر

2%

4%

4%

18%

72%

 لم ِصدد

ؽّر مٍاـق غلُ 
 اإلـالؽ

 ؽّر مٍاـق

 مٍاـق

 مٍاـق زداً 

ٝمً للخدشػ ًخّشلً الالحي الٙخُاث جدصجْ أن البذ الّملي الىاْٜ في ـذي له ٣ًىن  ختى الٝاهىن  َزا أن ئال  ٍو

  خٝهً في ًتهاوهً وال باإلبآل
 
ا   .الزهب ًدملهً ماصا٥ الزي املجخمْ هٍشة مً خ٘ى

 أن البذ للخدشػ جخّشك التي البيذ أن ًشون املجُبحن أٔلبُت أن ئلى الاظخىاُل خائجه أؼاسث ٘ٝذ  الفذد َزا وفي

  .رل٤ ِلي حذا مىا٘ٝىن %72 منهم ،(%90) الؽشوت بابآل جٝىم

ٛ  َىاٟ ٢ًً ولم  بابآل جٝىم أن البذ للخدشػ جخّشك التي البيذ أن ًشون الزًً والز١ىس  ؤلاهار بحن ًز٠ش ٘اس

 أصحاب وبحن ،(%91) الٍشٚ وظا٠جي (%89) الحمش ظا٠جي بحن اليعبت حعاوث ٠زل٤ ،(الخىالي ِلي %90و %91) الؽشوت

 35 مً أٜل َم ومً  (%89) ظىا أ٠بر أَم مً وبحن  ،(%89) واإلاىخٙن (%91) واإلاخىظي (%91)  اإلاشجْٙ الخّلُمي اإلاعخىي 

.(%91) ظىت

 ئبآل ِليهً البىاث أن ًشون مً  وعب حعاوي  جبحن اإلاالُت ظىىاث الثالر مذاس ِلي الاظخىاُل هخائج بمٝاسهت

  .الخىالي ِلى 2014و 2015و 2016 أِىام في  %91و%89و %90 بلٕذ خُث باللمغ، للخدشػ حّشلهً ِىذ الؽشوت



٢٧ 

:ملحق أ
هخائج الاسخطالع        

 غام بطنو الباشدّن خدمة ـُ زشر مؤصشة من رؽبةً 
ٍع ًذا ـُ والمجخػػّن  ثم خاص بطنو المٍؽ

راد لمن غًٍها لّنٍن الملصق ًذا ثٍـّر
أ
  بمزِد الكّام ا

 .والبصح الدراصة من

ن ثػوُ البود براهب )*( الػالمة ًذى
أ
خبجت اإلشػائّة الخجبارات هجائذ ا

أ
هي ا

أ
 بّن مػوٍي ارثباط ٍِزد ل ا

.إلٌّا المطار والخػائع الوجّرة



 نتائج الاستطلاع

ها ؼاًٚبؽ٣ل ِام خمشج٤  ت واخذة ١ل خٜٝى ها وال مؾ واخذاَا خالق؟  ئن اإلاشأة اإلافٍش )%(في املجخمْ وال بّن خٜٝى

لم ًدذدمؾ واخذاَابّمها١للها

2844208ؤلاحمالي

الىُى
4335157الز١ىس 

1353259ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

3523462011أٜل مً  -18

3342205٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

28273015مً زاهىي  أٜل

2944207زاهىي وما ٌّادله

2759113حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 3143215مىاوٞ خمٍش

ُٙت 26442010مىاوٞ ٍس

٢٨ 

)%(البيذ الصم ج٢مل حّلُمها الجامعي 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

7219423ؤلاحمالي

الىُى
6523633الز١ىس 

3--79171ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

357118533أٜل مً   -18

7221313٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

6029335مً زاهىي  أٜل

7021423زاهىي وما ٌّادله

859411حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 8013421مىاوٞ خمٍش

ُٙت 6624424مىاوٞ ٍس



)%(الحٞ ئهه ًمىْ مشاجه مً الؽٕل  الضوج لُه

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

19182127105ؤلاحمالي

الىُى
27191916136الز١ىس 

1216223884ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

352118212884أٜل مً   -18

17172126136٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

23151922138أٜل مً زاهىي 

21191928103زاهىي وما ٌّادله

1319262994حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت*
ت 18172228114مىاوٞ خمٍش

ُٙت 21182026105مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٢٩ 

)%(الضوج لُه الحٞ ًمىْ مشاجه مً الخّلُم 

لم ًدذداخشي  آساءٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

65236123ؤلاحمالي

الىُى
96275323الز١ىس 

34206922ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

3555216513أٜل مً   -18

65265733٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

116344135مً زاهىي  أٜل

55236412زاهىي وما ٌّادله

25167511حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 54177022مىاوٞ خمٍش

ُٙت 65285623مىاوٞ ٍس



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

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

44206642ؤلاحمالي

الىُى
33226552الز١ىس 

45196732ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

3533197032أٜل مً   -18

44226262٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

42266152مً زاهىي  أٜل

35186743زاهىي وما ٌّادله

24206941حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 24206752مىاوٞ خمٍش

ُٙت 42216642مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣٠ 

)%(حمهىسٍت  العذ مم٢ً ج٣ىن سئِعت

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

221516452ؤلاحمالي

الىُى
191312542الز١ىس 

251619373ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

35231717421أٜل مً   -18

211215484٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

191316466مً زاهىي  أٜل

251314471زاهىي وما ٌّادله

201918421حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 241413463مىاوٞ خمٍش

ُٙت 211617442مىاوٞ ٍس



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

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

4124121373ؤلاحمالي

الىُى
3319162075الز١ىس 

48289771ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

353923141563أٜل مً   -18

4225101094٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

4325613103مً زاهىي  أٜل

4422101473زاهىي وما ٌّادله

3325221352حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 3524151682مىاوٞ خمٍش

ُٙت 4424111173مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣١ 

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

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

6518971ؤلاحمالي

الىُى
522113122الز١ىس 

7816411ؤلاهار

 الٙئاث*
ت الّمٍش

356618961أٜل مً   -18

6419971٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

6323581مً زاهىي  أٜل

6716971زاهىي وما ٌّادله

64181251حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت*
ت 6618862مىاوٞ خمٍش

ُٙت 6518971مىاوٞ ٍس



 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣٢ 

)%(لبغ البيذ َى أ٠تر خاحت بخخلي الؽباب ٌّا٠عها  

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

541710163ؤلاحمالي

الىُى
581510134الز١ىس 

502010182ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

35492012172أٜل مً   -18

59158144٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

52204204مً زاهىي  أٜل

571610143زاهىي وما ٌّادله

491915161حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 551411182مىاوٞ خمٍش

ُٙت 53208154مىاوٞ ٍس

)%(الشحل اإلاٙشوك ٌعاِذ العذ في ؼٕل البِذ 

لم ًدذدفي خاالثٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

352791982ؤلاحمالي

الىُى
3122122582الز١ىس 

383271382ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

352930112262أٜل مً   -18

1423815112٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

3019730131مً زاهىي  أٜل

3326111884زاهىي وما ٌّادله

423591040حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 412781482مىاوٞ خمٍش

ُٙت 3127102282مىاوٞ ٍس



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

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

7218442ؤلاحمالي

الىُى
7515343الز١ىس 

6922441ؤلاهار

 الٙئاث*
ت الّمٍش

357120441أٜل مً   -18

7316353٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

7019362مً زاهىي  أٜل

7516342زاهىي وما ٌّادله

6922522حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 7316542مىاوٞ خمٍش

ُٙت 7120342مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣٣ 

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

لم ًدذدبؽشهٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

1813134943ؤلاحمالي

الىُى
2917143343الز١ىس 

78136633ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

351714125322أٜل مً   -18

1912144654٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

2414114137مً زاهىي  أٜل

1613125252زاهىي وما ٌّادله

1611175321حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 1712135332مىاوٞ خمٍش

ُٙت 1914134743مىاوٞ ٍس



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

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

442114165ؤلاحمالي

الىُى
502311115الز١ىس 

391818223ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

35422016193أٜل مً   -18

472112146٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

58216114مً زاهىي  أٜل

422115175زاهىي وما ٌّادله

342021214حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 461814184مىاوٞ خمٍش

ُٙت 432314154مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣٤ 

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

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

7316461ؤلاحمالي

الىُى
7911442الز١ىس 

6621481ؤلاهار

 الٙئاث*
ت الّمٍش

357118461أٜل مً   -18

7514371٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

7418251مً زاهىي  أٜل

7714441زاهىي وما ٌّادله

64185112حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 7413481مىاوٞ خمٍش

ُٙت 7218451مىاوٞ ٍس



)%(البيذ اإلاٙشوك جخلق الجامّت ألاو٥ ٜبل ما ج٢ٙش جخجىص 

لم ًدذدٔحر مىا٘ٞ ِلى ؤلاوالٛٔحر مىا٘ٞمىا٘ٞمىا٘ٞ حذا

54191377ؤلاحمالي

الىُى
462015109الز١ىس 

62171155ؤلاهار

 الٙئاث
ت الّمٍش

3550191795أٜل مً   -18

57189610٘أ٠ثر 35

اث  اإلاعخٍى
الخّلُمُت

57148912مً زاهىي  أٜل

50201596زاهىي وما ٌّادله

57191545حامعي ٘أ٠ثر

اإلاىىٝت
ت 461814184مىاوٞ خمٍش

ُٙت 432314154مىاوٞ ٍس

 تابع -الاستطلاع نتائج 

٣٥ 



٣٦ 

(ب)ملحق 

املىهجيت املسخخدمت

.البُاهاث حمْ في واملحمى٥  ألاسض ي الهاجٚ اظخخذام جم

.2016 أٔعىغ 15 –1  مً الٙترة في الاظخىاُل َزا بُاهاث حمْ جم

 البالٕحن اإلاىاوىحن مً وبُٝت ُِىت ِلى الاظخىاُل َزا هخائج ٌبىِذ ٘ٝذ ألاسض ي للهاجٚ باليعبت

م جبلٖ مً أي ذ ،الجمهىسٍت مداٍ٘اث ١ل في  ٘أ٠ثر ظىت 18 مً أِماَس  اخخُاس ِملُت جمذ ٜو

ٝت اإلاِّؽُت ألاظشة داخل مً اإلابدىر  اظخجابت، 524 الاظخجاباث ِذد بلٖ .ِؽىائُت بىٍش

ن وعبت بلٕذو  .%18,6 ال٘ش

ام ١ل مً ِؽىائُت ُِىت سحب جم ٘ٝذ املحمى٥  للهاجٚ باليعبت أما  للؽش١اث املحخملت ألاٜس

 وعبت بلٕذو  اظخجابت، 1011 الاظخجاباث ِذد بلٖ .املحمى٥  الخلُٙىن  لخذماث اإلاٝذمت الثالر

ن .%20,2 ال٘ش

،) الذًمىحشاُ٘ت املجخمْ خفائق لخمثُل اليعبُت ألاوصان اظخخذام جم  اإلاعخىي  العً، الىُى

  .(ؤلاٜامت ومىىٝت الخّلُمي،

  .%95 زٝت معخىي  ِىذ %3 ± الاظخىاُل في الُّىت ئحمالي مً الخىأ َامؾ بلٖ
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جملحق 
الاسخمارة

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

؟ِليها مىا٘ٞ خمشج٤ مذي ألي جٝىلي وخمشج٤ الّباساث بّن لحمشج٤ َٝى٥  .2

الجامعي حّلُمها ج٢مل الصم 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

حمهىسٍت سئِعت ج٣ىن  مم٢ً العذ 5 .2

  البِذ مفشوٗ في بمشجبها حؽاٟس الصم بدؽخٕل اللي الضوحت 6 .2

بالبِذ اإلاخّلٝت الٝشاساث ١ل ئجخار في الشحل حؽاٟس الصم العذ 7 .2

ٌّا٠عها الؽباب بخخلي خاحت أ٠تر َى البيذ لبغ 8 .2

الؽشوت جبلٖ اإلاٙشوك الؽاُس في باللمغ للخدشػ جخّشك اللي البيذ 9 .2

  جخجىص  ج٢ٙش ما ٜبل ألاو٥  الجامّت جخلق اإلاٙشوك البيذ10 .2

   واخذة مً أ٠تر ًخجىص  مم٢ً مِعشة، للشحل اإلاادًت الٍشوٗ لى 11 .2

البِذ ؼٕل في العذ ٌعاِذ اإلاٙشوك الشحل12 .2

البِذ في حّذ أ٘ملها ١ىَعت اإلاادًت ٌشو٘ها اللي العذ 13 .2

ت اإلاٙشوك البلذ في ٜلُل الؽٕل لى 14 .2 للشحل جبٝى ألاولٍى
:الشخصيت البياهاث

الىُى .أ
ر٠ش
أهثى

   العً .ب

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

:املحاٍ٘ت .ج

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

ت أم مذًىت .د :ٍٜش
مذًىت
ت ٍٜش
ن ٘س
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جابع -ملحق ج 
الاسخمارة

:الخّلُمي اإلاعخىي  .ٌ

٢ًخب وال ًٝشأ ال

ابخذائي مً أٜل

ئِذادي-ابخذائي

 ٌّادله وما زاهىي

 ٛ اإلاخىظي ٘ى

حامعي

حامعي مً أِلى

ن ٘س

ُُٙت الحالت .و :الٌى

ٌّمل

الٌّمل

ن ٘س

باليعبت الظخماسة الهاجٚ ألاسض ي •

ًا جشي ١ام ٘شد في ألاظشة مُٝم في اإلاجز٥؟. ص

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

ظىت؟ ١18ام ٘شد مً ألاظشة ِمٍش  أٜل مً . ح

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

باليعبت الظخماسة الهاجٚ املحمى٥ •

خمشج٤ شخفُا ِىذٟ ١ام خي مىباًل بما ٘يهم الخي اللي ب٣لم خمشج٤ ِلُه؟  . ه

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

البِذ اللي خمشج٤ مُٝم ُ٘ه، حىاٍ ١ام خي أسض ي؟ . ي

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



ؼ٢ش وجٝذًش

دابالشّاصّةمن ـلبة وخرِرُ هلّة اللجػاد والػلٍم  -الػمو المجمّز  ـرِق ثطنر مؤصشة زشر 
 
    -وهلّة اإلغالم و هلّة ال

برديوـكا )البّاهات الذي لام بػملّة زمع 
أ
 (:للجرثّب ال

 

صماء دمحم غٍدة
أ
 ا

 شمد ـاروؽ غبدالكٍي
أ
الطّماء ا

ُخالد دمحم مشػد غبدالوب

ُاغ شمد ـر
أ
دهّا صّد ا

 ُشمد ـجص
أ
رودِوا ا

صامّي زماؿ غبدى 

صمر صّد زِن الػابدِن

 صٌّر دمحم موػٍر

شمد دمحم
أ
  غبدالرشمن ا

شمد
أ
غبدالرشمن زماؿ هامو ا

غبدهللا برهات دمحم

مرِم دمحم مازد

موة هللا ممدوح صّد

 ُِشرا مصمٍد صام 

 

 :ولام بالجصلّو اإلشػائُ

بشمة ششن غبدالػاؿ ششن 

زِوب غبدالفجاح 

ًُدِة مصمٍد غبد الص
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بأو٥ بشحاء الدسجُل ِلى ٜاِذة أوال اـذاساجىا للحفى٥ ِلى 
البُاهاث

ذ ال٢ترووي ئلى :مً خال٥ اسظا٥ بٍش

info@gisr.org
 


