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بصةث ”زؾػ“ مؤؿؾة ثكٍم الجٍالُ غلَ ػابعال للػةم
أ
ٍح ل ي ةاؿجؽالغً  بإزػاء المؾ

أ
 رؤِة غن للػا

ة الظةضة الرٍاهب لبػظ المطػِّن
أ
ة ,وثػلّمٌة ,غملٌة :مدو ,المطػي  المرجمع فُ بةلمػا  فُ ودوًر

 وثجموَ الوجةاذ, غلَ الغةلب ًٍ الؿجؽالع إزػاء ؿوٍات معار غلَ الوجةاذ ثغّػ غعم ومةزال .1الموؼل

ن المؤؿؾة
أ
ة غةم ًٍ الػةم ًغا هٍن اؿجغالل ِجم ا

أ
هٌة من الجُ المرجمػّة الرٌٍد دغم وِجم ,المػا

أ
 ثغّّػ شة

ة ثرةى المطػي  المرجمع فنػ
أ
ن المفجػض عور وال ,المػا

أ
  .المرجمع فُ بي ثكٍم ا

ة إن
أ
ضػعة, غعة غلَ المرجمع فُ ثػةهُ المطػِة المػا

أ
زو من وثصةرب ا

أ
ن ا

أ
 غةدات ثٌعم ا

ه دػ وازبةت غةثكٌة غلَ وثغع ,شكٍلٌة هةفة غلَ الصطٍل من ثصػمٌة ,بةلّة ومػجكعات ,وثكةلّع
أ
 ممة ا

ي اؿجؽالع هجةاذ وثٍعس ِرب,
أ
ربػة معار غلُ ثم الغي الػا

أ
 - هؾبة زالت فمة المػةهةة, ًغى مججةلّة ؿوٍات ا

ة  ثوظػ المرجمع من - بكلّلة لّؾت
أ
ن غلَ للمػا

أ
ة ا  ثػبّة إل لٌة دور  ل مؽّػة زوزة هٍهٌة غلَ ِكجطػ دوًر

بوةاٌة
أ
  .البلع فُ الكّةدِة الموةضب ثٍلٌّة غن فغال غملٌة فنػة ِؾجؾّغٍن ل وبةلجةلُ زوزٌة, وؼةغة ا

ة ثؾجؽّع ًو هفؾي ِؽػح  الؾؤال ؿّظو لغلم
أ
ن المطػِة المػا

أ
ضػعة هةفة غلَ المرجمع فنػ ثغّػ ا

أ
 ؟ال

ن ثؾجؽّع ًو
أ
غلَ ثجٍلَ ا

أ
 ؿٍق فُ الظةضة منةهجٌة لٌة وِنٍن الػةمة والمؤؿؾةت العولة فُ الموةضب ا

ن غلَ لةدرة ؿجنٍن ًو ؟بةلن فةءة إل الػزو وبّن بّوٌة الجفغّو ِنٍن ول الػمو
أ
 المٌن هةفة ثمجٌن ا

ن بعون
أ
هٌة لٌة ِكةل ا

أ
 ًو ؟الجصػش عع مػٌة ِكف المرجمع وثرػو لغّجٌة ؿجعغم ًو ؟فكػ للػزةل مٌوة ا

بوةءى وِػةمو المرجمع ؿّجغّػ
أ
ن ِكٍل ول بةلمدو ا

أ
ة ا

أ
  وثدكّفٌة؟ بجػلّمٌة ٌِجم ول الموؼل منةهٌة المػا

ة المطػي  المرجمع رؤِة لنّفّة الصةلُ الٍععِػضع الغي الؾوٍي الؿجؽالع ًغا طالل من هعغٍ إهوة
أ
 للمػا

ة بكغّة والمؤموّن المٌجمّن هو
أ
ن المػا

أ
ة لجصطو ,المرجمع وثدكّف ثٍغّة غلَ ِػملٍا ا

أ
 هةفة غلَ المػا

ة ”زؾػ“مؤؿؾة ؿجكٍم زةهبوة ومن ,شكٍلٌة ملّن ,ؿوٍِة الٍعع ثكّّم فُ بعوًر
 
ن ا

أ
 ثكعمة الٍعع ِشٌع ا

.ٌةاهؾة وثكعم بػفػة إلَ مطػ ثجكعم فلن إِرةبّة,

هي غلَ الجوٍِي وزب1
أ
ؿبلة فُ ا

أ
راء ا

 
ٍهّةت ال  غلَ الصطٍل إلَ ِمّلٍن ولنوٌم ,الػملُ الٍالع فُ بجؽبّكٌة ِكٍمٍن ل لع مدةلّة إزةبةت ذهػ إلَ نبٍالمرّ ِمّو مة غةدة والؾل

طغ ِرب وبةلجةلُ المرجمػُ, الؿجصؾةن
أ
 .الوجةاذ لػاءة غوع الغجبةر فُ ذلم ا

لو ؿوة 18 من) الػمػِة الفبة إلَ اإلشةرة ؿّجم الجكػِػ داطو :ملصٍظة 2
أ
ضغػ (ؿوة 35 من ل

أ
ه دػ ؿوة 35) الػمػِة والفبة ؿوة بةل

أ
هبػ ( فة

أ
 إلَ اإلشةرة ؿّجم همة ؿوة, بةل

لو الجػلّمُ المؾجٍى
أ
غلَ الرةمػُ وإلَ  ,المجٍؿػ الجػلّمُ بةلمؾجٍى ِػةدلي ومة الدةهٍي وإلَ الموظفظ, الجػلّمُ بةلمؾجٍى خةهٍي من ال

أ
 .المػثفع الجػلّمُ بةلمؾجٍى فة



عسؼ عام
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بعاد لبعض المجيبين رؤية
أ
ة بوضع المتعلقة ال

أ
الموزل في المرا

هبػ الوؾبة اثظغت
أ
شةر شّح المطػِة, الؼوزة ضةلس فُ ثطب مٍالف المرّبّن من ال

أ
غلبّة ا

أ
 المرّبّن ا

ن غلَ %63 وافقو  بةلموؼل, المجػلكة الكػارات هو فُ للػزو الؼوزة مشةرهة عػورة إلُ (81%)
أ
 الػزو ا

ة مؾةغعة غلّي ِرب
أ
غمةل فُ المػا

أ
  من الػزو زواج غلَ (%64) ثكػِبة المرّبّن خلدة ٍِافق ولم ة,الموؼلّ ال

ه دػ
أ
ة من ا

أ
هي غلَ المرّبّن من %79 ٍِافق لم همة مّؾػة, المةدِة ظػوفي هةهت لٍ امػا

أ
ٍح من ا  للػزو المؾم

ن
أ
  .زوزجي ِغػب ا

مٍر  غلَ الؼوج ؿّؽػة ومعى لؼوزٌة الؼوزة ؼةغة وغن
أ
ى فكع بٌة, المجػلكة ال

أ
 المرّبّن هطف - ثكػِبة - را

ة ؼةغة عػورة (58%)
أ
 زوزجي موع فُ الؼوج شق ثػي  الجُ الوؾبة اهظفغت وبّومة شئ, هو فُ لؼوزٌة المػا

ن ثػى  الجُ الوؾبة ارثفػت فكع الجػلّم,  من
أ
هي فنػة  %87 رفظ شّح الػمو, من موػٌة شكي من ا

أ
 من ا

ن الؼوج شق
أ
ن الؼوج شق  (%48) - ثكػِبة –المرّبّن هطف رفظ بّومة الجػلّم, من زوزجي ِموع ا

أ
 ِموع ا

 .الػمو من زوزجي

بعاد لبعض المجيبين رؤية
أ
ة بوضع المتعلقة ال

أ
الموزل خارج المرا

راء زةءت
 
 مة غنؽ غلُ - بةلجػلّم ثجػلق الجُ ثلم طةضة - الرٍاهب بػظ فُ الجفةؤل غلَ لجبػح المرّبّن ا

ى ,الكّةدِة الموةضب وثٍلُ ,بةلػمو ِجػلق
أ
ربةع خالخة را

أ
هٌن (%70) ثكػِبة المرّبّن ا

أ
ن ِرب ا

أ
 ِوٌّن ا

هي غلُ (%63) ثكػِبة المرّبّن خلدة وافق شّن فُ ,الؼواج فُ الجفنّػ لبو الرةمػُ ثػلّمٌن
أ
فغو من ا

أ
  ال

ةلل
أ
  فػلٌّة زوزة وهةهت بةلػمو لةمت وإن زّعة, المةدِة ةظػوفٌ هةهت إذا الػمو غعم مػا

أ
 بػاثبٌة ثشةرك  نا

  .المرّبّن من  %67 ذلم غلَ وافق شّح الموؼل فُ

شةر همة
أ
غلبّة ا

أ
هي غلَ مٍافكجٌم إلَ (%88) المرّبّنا

أ
  من ِطةشبٌة ومة البؽةلة مػعلت ارثفةع شةلة فُ ا

ولٍِة فإن الػمو, فػص مصعودِة
أ
ن ِرب ال

أ
 هطف ٍِافق ولم الٍظةا ف, غلَ الصطٍل فُ للػزو ثنٍن ا

ن غلَ (%56)  ثكػِبة المرّبّن
أ
ة ا

أ
ن الممنن من المػا

أ
  .الرمٌٍرِة رائؿة موطب ثجٍلُ ا

ة ضد التحرش هحو المجيبين اتجاهات
أ
المرا

ة الجصػش وغن
أ
 شّح المجصػشّن لٍم من بعل بٌة الجصػش ذهب الفجةة بٍنالمرّ شمو فكع الشةرع, فُ بةلمػا

شةر
أ
ن إلَ (%68) ثكػِبة المرّبّن خلدة ا

أ
ه دػ ًُ الفجّةت مالبؽ ا

أ
ؿبةب ا

أ
 .الجصػش ا



ألاول اللسم 

داخل املنزل  املسأة



ة الػزو بّن شػاهة غاللة ًٍ الؼواج
أ
ؿةس غلَ ُثبوَ والمػا

أ
 من ا

ة فٌّة ثكف والػشمة, والمٍدة الصب
أ
 مع زوب إلَ زوًبة المػا

ؿػة وبوةء الصّةة ضػةب ثصمو ِؾجؽّػةن شجَ الػزو
أ
 .ؿلّمة ا

ن من الػغم وغلَ
أ
ؿػة ا

أ
هملٌة ال

أ
خّػات ثبػةت ثجصمو بة

أ
 هو وثة

ن إل ,اثظةذًة ِجم الجُ الكػارات
أ
ن ِػى  من ًوةك ا

أ
ي ا

أ
ول الػا

أ
 ال

طّػ
 
ن ِرب وال

أ
 مفٌٍم بّن ِػبؽٍن شّح ,للػزو ِنٍن ا

ؿػثي ثمؽ دِن جةثٍرِة لكػارات الؼوج اثظةذ وبّن الػزٍلة
أ
 دون ا

و لؼوزجي الػزٍع
أ
ظٌػت ولع  .مػٌة الجفةًم ا

أ
ن الؿجؽالع هجةاذ ا

أ
  ا

و مٍافكٍن ؿٍاء) مٍافكٍن المرّبّن من 81%
أ
 (زعا مٍافكٍن ا

ن غلَ
أ
ن ِرب الؼوزة ا

أ
الكػارات هواثظةذ فُ الػزو ثشةرك  ا

 غلَ ٍِافق لم بّومة ,(زعا مٍافكٍن %54 موٌم) بةلموؼل المجػلكة

   .المرّبّن من %16  ذلم

(1)صكل زكم 
ضسوزة مضازكت الصوجت للصوج في اجخاذ كل اللسازاث 

املخعللت باملنزل 

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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(2)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على مضازكت الصوجت لصوجها في كل 

اللسازاث املخعللت باملنزل 

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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)%(

مشاركة الزوجة زوجها يف اختاذ كل القرارات املتعلقة باملنزل  

 فُ لؼوزٌة الؼوزة مشةرهة عػورة غلَ المٍافكة هؾبة ثظجلف ولم

  غةمُ غن (%81) الػةم ًغا طالل بةلموؼل المجػلكة الكػارات هو

 اهظفغت هةهت وإن (الجٍالُ غلَ %83و %84) 2016و 2015

 .%89 فّي بلغت والغي  2014 غةم غن

مػ ًغا غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت فكع مجٍلع ًٍ وهمة
أ
ضصةب وبّن ,(%70) الغهٍر  غن (%92 ) اإلهةث بّن ال

أ
 المؾجٍى ا

غلَ الرةمػُ الجػلّمُ
أ
ضصةب غن (%87) فة

أ
ضصةب (%81) ِػةدلي ومة الدةهٍي الجػلّمَ المؾجٍى ا

أ
لو الجػلّمُ المؾجٍى وا

أ
 ال

 والفبة  (الصغػِة الموةؼق /الػِفّة الموةؼق) اإللةمة لمصو وفكة المٍافكة هؾبة فُ ِغهػ فةرق  ًوةك ِنن ولم .(%77) خةهٍي من

ضغػ) الػمػِة
أ
لو إلَ 18 من ؿوة ال

أ
هبػ /ؿوة 35 من ا

أ
ه دػ ؿوة 35 من ؿوة وال

أ
 .(فة



(3)صكل زكم 
مىافلت املصسيين على إطاعت الصوجت لصوجها فى كافت 

ألامىز 

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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طاعة املرأة لزوجها

ن من الػغم غلَ
أ
 الؼوزة مشةرهة عػورة غلَ مٍافكٍن %81 ا

ن إل بةلموؼل, المجػلكة الكػارات هو اثظةذ فُ لؼوزٌة
أ
 من %58 ا

 هو فُ لؼوزٌة الؼوزة ؼةغة عػورة غلَ مٍافكّن المرّبّن

مٍر,
أ
   .المرّبّن من  %38 ذلم غلَ ٍِافق لم بّومة ال

 فَ لؼوزٌة الؼوزة ؼةغة عػورة غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع

مٍر  هةفة
أ
ضصةب وبّن ,(%45) اإلهةث غن (%70) الغهٍر  بّن ال

أ
 ا

لو الجػلّمَ المؾجٍى
أ
ضصةب غن  (%69) خةهٍي من ا

أ
 المؾجٍى ا

ضصةب بّن وغن  (%54) ِػةدلي ومة الدةهٍي الجػلّمَ
أ
 المؾجٍى ا

غلَ الرةمػُ الجػلّمُ
أ
 بّن ؼفّفة الفػوق هةهت بّومة ,(%47) فة

 ,(%59) الػِفّة والموةؼق (%55) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ

ضغػ بّن ثكػِبة وثؾةوت
أ
هبػ (%58) ؿوة ال

أ
  .(%57) ؿوة وال

 

ن بةلغهػ الرعِػ من و
أ
 ارثفػت لع الػبةرة ثلم غلَ المٍافكة هؾبة ا

  غةم إزػاؤى ثم الغى بةإلؿجؽالع مكةرهة الػةم ًغا اؿجؽالع طالل

 غّػ هؾبة اهظفغت المكةبو وفُ ,%47 فّي بلغت والغي 2014

  .2017 غةم  %38 إلَ 2014 غةم %53  من ذلم غلَ المٍافكّن

(4)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على ضسوزة طاعت املسأة لصوجها في 

كافت ألامىز 

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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)%(

   2016و2015لم ِجم ثٍزّي ًغا الؾؤال غةم *



شّةن من ه دّػ فُ
أ
خوةء الفجةة ثػثبػ ال

أ
شّةهة و الرةمػّة دراؿجٌة ا

أ
 ا

ن الصق لي الؼوج فٌو .مبةشػة بػعًة
أ
 ثنملة من زوزجي ِموع ا

و ,الرةمػُ ثػلّمٌة
أ
 ؿؤال وغوع الصةلة؟ ًغى فُ الرةمػُ بػع ا

شكّة غن المرّبّن
أ
ن ثبّن الجػلّم من زوزجي موع فُ الؼوج ا

أ
 ا

هبػ الوؾبة
أ
ن غلَ مٍافكّن غّػ (%87) المرّبّن من ال

أ
 لي الؼوج ا

ن الصق
أ
 غلَ مٍافكّن غّػ %50 موٌم) الجػلّم من زوزجي ِموع ا

 .ذلم غلَ فكػ  %8 وافق بّومة ,(اإلؼالق

ن غلَ المرّبّن من%2 وافق ولع
أ
ن الصق للؼوج ا

أ
 زوزجي ِموع ا

ن بشػط ,الجػلّم من
أ
 الؼواج, لبو ذلم غلَ إثفةق ًوةك ِنٍن ا

و
أ
ة لّةمٌة مع ؿّجػةرض الجػلّم هةن إذا ا ؿػة فُ بعوًر

أ
  .ال

(5)صكل زكم 
املىافلت على أخليت الصوج في مىع شوجخه من الخعليم

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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حق الزوج يف منع زوجته من التعلوم

شكّة غلَ المٍافكة غعم هؾبة وبمكةرهة
أ
 من زوزجي موع فُ الؼوج ا

ربع طالل ثكػِبة الوؾبة اطجالف غعم ثبّن الجػلّم,
أ
 ؿوٍات ال

 %84و %84 ,%87 بلغت شّح فٌّة الؿجؽالع إزػاء ثم الجُ

غٍام طالل %83و
أ
 .الجٍالُ غلَ 2014و 2015و 2016و 2017 ا

(6)صكل زكم 
جطىز وسبت عدم املىافلت على أخليت الصوج في مىع شوجخه 

من الخعليم

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

83 84 84 87

2014 2015 2016 2017 

)%(

ضصةب بّن وارثفػت موٌمة, لنو %87 بلغت شّح واإلهةث الغهٍر  بّن ذلم غلَ المٍافكة غعم هؾبة ثؾةوت ولع
أ
 المؾجٍي ا

ضصةب غن (%96) المػثفع الجػلّمُ
أ
ضصةب وغن(%89) المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
 ,(%80) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى ا

هبػ بّن الوؾبة ؼفّف بشنو وارثفػت ,(%85 ) الػِفّة الموةؼق لةؼوُ غن (%91 ) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ وبّن
أ
 غن ؿوة ال

ضغػ
أ
 .الجٍالُ غلَ %86و %90 بلغت ؿوةشّح ال



شع الؼوزة غمو ِػع
أ
شّةهة ِصعث الجُ المٍعٍغةت ا

أ
 غعة بؾببٌة ا

هي همة الموؼل, داطو مشةهو
أ
 ِػجمع والغي المطػي  المرجمع فُ ا

ؿةؿُ بشنو
أ
ة غلَ ا

أ
بوةء ثػبّة فُ المػا

أ
ة ثكع ال

أ
 مػغلة فُ المػا

شّةهة الوفؾُ اشجّةزٌة بّن مة الطجّةر
أ
 ثٍزّي فُ ورغبجٌة للػمو ا

بوةاٌة, وزٌعًة اًجمةمٌة هو
أ
ن الؿجؽالع هجةاذ من ثبّن ولع ل

أ
 ا

هبػ الوؾبة
أ
ن غلَ مٍافكّن غّػ%48) المرّبّن من ال

أ
 لي الؼوج ا

ن الصق
أ
 غلَ المٍافكة هؾبة وبلغت  ,الػمو من زوزجي ِموع ا

 . %40 ذلم

ن غلَ المرّبّن من %7 وافق ولع
أ
ن الصق للؼوج ا

أ
 زوزجي ِموع ا

و مةدًِة, اشجّةزٌم غعم شةلة فُ الػمو من
أ
ة غوع ا   ثكطًّػ

و بةلموؼل
أ
   .العاام لٍزٍدًة بةلموؼل اشجّةج ًوةك ِنٍن غوعمة ا

(7)صكل زكم 
املىافلت على خم الصوج في مىع شوجخه من العمل

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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(8)صكل زكم 
جطىز وسبت عدم املىافلت على خم الصوج في مىع شوجخه من 

العمل

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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)%(

حق الزوج يف منع زوجته من العمل

 من زوزجي موع فُ الؼوج شق غلَ  المٍافكة غعم هؾبة ثظجلف ولم

 هةهت وإن%48 ظلت شّح الؾةبق الػةم غن الػةم ًغا الػمو

 .%42 فّي بلغت والغي 2014 غةم غن ؼفّف بشنو ارثفػت

ضصةب وبّن,(%30) اإلهةث غن (%49) الغهٍر  بّن ذلم غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع
أ
 (%48) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى ا

ضصةب
أ
ضصةب غن (%40) المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى وا

أ
 ؼفّف بشنو الوؾبة وارثفػت ,(%29) المػثفع الجػلّمُ المؾجٍى ا

.الجٍالُ غلَ %37و %42 بلغت شّح الصغػِة الموةؼق ولةؼوُ الػِفّة الموةؼق لةؼوُبّن



 والجُ الػةلم مؾجٍى غلَ الؾةاعة المفةًّم ثغّػ من الػغم غلَ

غمةل غن ذًوّة ضٍرة رؿمت
أ
 غلَ مكطٍرة لجرػلٌة الموؼلّة ال

زّةل مصةولة من الػغم وغلَ الؾّعات,
أ
 ًغى هؾػ الرعِعة ال

ن إل والمػجكعات, المفةًّم
أ
 ِشػػون مةزالٍا الػزةل بػظ ا

ن اعؽػوا إذا بةلمٌةهة
أ
شع ِكٍمٍا ا

أ
غمةل بة

أ
 ِكٍمٍن ول ,الموؼلّة ال

مةم بٌة
أ
شع ا

أ
ن طشّة ا

أ
 غن المرّبّن وبؾؤال .موٌم الؾظػِة ِجم ا

غمةل فُ لؼوزجي الػزو مؾةغعة وزٍب غلَ مٍافكجٌم
أ
 ال

وعصت الموؼلّة,
أ
ن الوجةاذ ا

أ
 غلَ مٍافكٍن المرّبّن من %63 ا

ن
أ
ن ِرب الػزو ا

أ
غمةل فُ زوزجي ِؾةغع ا

أ
 لم بّومة الموؼلّة, ال

ن بةلغهػ الرعِػ ومن .المرّبّن من % 25 ذلم غلَ ٍِافق
أ
 ا

شةروا لع المرّبّن من  %9 ًوةك
أ
ن إلَ ا

أ
ن ِرب الػزو ا

أ
 ِؾةغع ا

و ,مجػبة هةهت إذا وًُ فكػ مػّوة شةلت فُ زوزجي
أ
 ؿمصت إن ا

و بغلم, ظػوفي لي
أ
  .بغلم ًٍ رغب إن ا

(9)صكل زكم 
املىافلت على وجىب مساعدة السجل لصوجخه في ألاعمال 

املنزليت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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(10)صكل زكم 
جطىز وسبت عدم املىافلت على مساعدة السجل لصوجخه في 

ألاعمال املنزليت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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)%(

مساعدة الرجل لزوجته يف األعمال املنزلوة

ن غلَ المٍافكّن غّػ هؾبة ثظجلف ولم
أ
ن غلّي ِرب الػزو ا

أ
 ا

غمةل فُ زوزجي ِؾةغع
أ
 2015و 2014 غةمُ طالل الموؼلّة ال

هٌة إل الجٍالُ, غلَ %21و %19 بلغت شّح
أ
 طالل ارثفػت ا

 .الجٍالُ غلَ %25و %29 بلغت شّح 2017و 2016 غةمُ

ن غلَ المٍافكة غعم هؾبة ارثفػت ولع
أ
ن ِرب الػزو ا

أ
غمةل فُ زوزجي ِؾةغع ا

أ
 ,(%19) اإلهةث غن (%30) الغهٍر  بّن الموؼلّة ال

ضصةب وبّن
أ
ضصةب غن (%31) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
ضصةب (%26) المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
 الجػلّمُ المؾجٍى وا

 ,(%23) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ غن (%26) الػِفّة الموةؼق لةؼوُ بّن ثكػِبة مجؾةوِة الوؾبة وهةهت ,(%16 ) المػثفع

ضغػ بّن ؼفّف بشنو وارثفػت
أ
هبػ ؿوة ال

أ
.الجٍالُ غلَ %22 و %28 بلغت شّح ؿوة وال

 



شع ًٍ الؼوزةت ثػعد
أ
غؽةًة الجُ الػطص ا

أ
 اإلؿالم ا

ن إل .الػعل مكعمجٌة فُ شػوط غعة بجٍفػ وربؽٌة ,للػزةل
أ
 ا

ؿةءوا لع الػزةل من الػعِع
أ
ؿػ ورااٌم ثةرهّن اؿجظعامٌة ا

أ
 ا

بوةء ,مٌعمة
أ
   .هفؾّة مجػبّن وا

ه دػ الػزو زواج إمنةهّة غن وبةلؾؤال
أ
ة من بة

أ
 ظػوفي هةهت إذا امػا

ن ثبّن مّؾػة, المةدِة
أ
هبػ الوؾبة ا

أ
 غّػ (%64) المرّبّن من ال

 بّومة ,(اإلؼالق غلَ مٍافكّن غّػ %44 موٌم) ذلم غلَ مٍافكّن

   .(%25) ذلم غلَ ثكػِبة المرّبّن ربع وافق

 بشػوط الػزو زواج غلَ مٍافكجٌم المرّبّن من %6 غلق ولع

و الؼوزةت بّن الػعل الشػوط ثلم عمن من مصعدة,
أ
 هةن إذا ا

طػون زوزجي, مع بةلػاشة ِشػػ ل الؼوج
 
 غلم شػط ذهػوا وا

ولَ زوزجي ومٍافكة
أ
   .ال

(11)صكل زكم 
إمكاهيت شواج السجل بأكثر من امسأة إذا جيسسث ظسوفه 

املادًت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

13 12
20

44

6 5

غري موافق  غري موافق موافق موافق جدا 

 عىل الإطالق

 مل حيدد موافق برشط

)%(

11 

(12)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على شواج السجل بأكثر من امسأة اذا 

جيسسث ظسوفه املادًت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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إمكانوة زواج الرجل بأكثر من امرأة إذا توسرت ظروفه املادوة

 الػزو زواج غلَ المٍافكّن هؾبة اهظفةض لالهجبةى المدّػ ومن

ه دػ
أ
ة من بة

أ
  فّي بلغت والغي المةعُ الػةم غن 2017  غةم امػا

 %23) 2014و 2015 غةمُ الوؾبة من بغلم مجكةربة ,31%

 (الجٍالُ غلَ %19و

 لةؼوُ بّن ارثفػت همة ,(%50) بةلغهٍر  مكةرهة (%77) اإلهةث  بّن ذلم غلَ المٍافكة غعم هؾبة ارثفػت فكع مجٍلع ًٍ وهمة

ضصةب بّن ثكػِبة الوؾبة ثؾةوت بّومة ,(%59) الػِف لةؼوُ غن (%73) الصغػِة الموةؼق
أ
 الرةمػُ الجػلّمُ المؾجٍى ا

غلَ
أ
ضصةب ,ِػةدلي ومة الدةهٍي الجػلّمُ والمؾجٍى ,فة

أ
لو الجػلّمُ المؾجٍى وا

أ
 %66و %65 ,%63 هةهت شّح ,الدةهٍي من ال

 .الجٍالُ غلَ



ة لصكٍق المطػي  للمػهؼ الؾوٍي للجكػِػ وفكة
أ
 ,2016 لػةم المػا

وعصت فكع
أ
 غلَ الكةام للػوف اللجطةدِة الجنلفة مؾس هجةاذ ا

ٍع ن مطػ فُ الزجمةغُ الو
أ
 الفبة فُ الوؾةء هطف من ِكػب مة ا

 لع (%46 ) الؼواج لٌن ؿبق الالثُ ؿوة 64 إلَ 18 من الػمػِة

شع ثػػعن
أ
شنةل ل

أ
و ,هفؾُ هةن ؿٍاء ,الؼوج لبو من الػوف ا

أ
 ا

و ,بعهُ
أ
   .زوؾُ ا

هي غلَ ٍِافكٍن هةهٍا إذا غمة الؿجؽالع فُ المرّبّن بؾؤال
أ
  من ا

ن للػزو المؾمٍح
أ
 %79 ذلم غلَ ٍِافق لم زوزجي, ِغػب ا

  ولنن وافكت الوؾبة وهفؽ ,%9 ذلم غلَ وافق بّومة ,موٌم

ن موٌة هةن بشػوط
أ
و ,فكػ الغػورة غوع الغػب ِنٍن ا

أ
 لؼم إذا ا

مػ,
أ
ت وإذا ال

أ
طؽة

أ
و ,الؼوزة ا

أ
 ثؾمع ولم ,زوزٌة بمغةِكة لةمت ا

و هالمي,
أ
 .” المػكٍل شعود فُ“و مبػح  غّػ الغػب هةن إذا ا

(13)صكل زكم 
مىافلت املصسيين على السماح للسجل بضسب شوجخه

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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إمكانوة ضرب الزوج لزوجته

 غن ,(%86) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ وبّن ,(%72) الغهٍر  غن ,(%87) اإلهةث بّن ذلم غلَ المٍافكة غعم هؾبة ارثفػت ولع

 والٍزي ,(%80) البصػي  الٍزي مصةفظةت لةؼوُ غن ,(%92) الصغػِة المصةفظةت لةؼوُ وبّن ,(%77) الػِفّة الموةؼق لةؼوُ

ضصةب وبّن ,(%76) الكبلُ
أ
ضصةب ,(%85) المػثفع الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
ضصةب غن ,(%83) المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى وا

أ
 ا

ضغػ بّن المٍافكة غعم هؾبة وثكةربت ,(%74) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى
أ
هبػ ,(%83) ؿوة ال

أ
 .(%81) ؿوة وال

هي بةلغهػ الرعِػ ومن
أ
 مٌمة مػاثي غلَ إِعى ِمع الػازو غّب“وًُ 2014 غةم مشةبٌة غبةرة غلَ مٍافكجٌم غن المرّبّن ؿؤال ثم ا

و لةلت
أ
 ثم الجُ للوؾب مشةبٌة هؾب ثكػِبة وًُ  ,%22 غلٌّة ٍِافق ولم ,المرّبّن من %77 ذلم غلَ وافق ,“غملت ا

 .الػةم ًغا اؿجؽالع طالل غلٌّة الصطٍل

 



(14) صكل زكم 
مىافلت املصسيين على مضازكت الصوجت العاملت فى 

مصسوفاث املنزل في خالت عملها

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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إلزام الزوجة العاملة باملشاركة فى مصروف املنزل

ة مشةرهة ثػع
أ
شع الموؼل غلَ الهفةق فُ الػةملة المػا

أ
 الكغةِة ا

ن البػظ ِػى  شّح ,للرعل المدّػة
أ
وشع المؾؤول ًٍ الػزو ا

أ
 ال

ن ,الموؼل غلَ الهفةق غن
أ
 ذلم فُ ثشةرهي لع الػةملة الؼوزة وا

طػ البػظ ِػى  بّومة الؼامة, ولّؽ ,موٌة فغال
 
ن ال

أ
 فُ الشػاهة ا

ة ثلؼم الؼواج
أ
ن الػةملة المػا

أ
 الهفةق فُ راثبٌة من برؼء ثشةرك  ا

شةرت ولع .الموؼل اشجّةزةت غلَ
أ
ن الؿجؽالع هجةاذ ا

أ
 من %67 ا

ن غلَ مٍافكّن المرّبّن
أ
 المشةرهة غلٌّة ِرب الػةملة الؼوزة ا

 . %23 ذلم غلَ ٍِافق لم بّومة , الموؼل غلَ اإلهفةق فَ بػاثبٌة

 موٌة شػوط بػعة ولنن ,ذلم غلَ المرّبّن من %6 وافق ولع

و ,مشةره جٌة ثؾجعغَ مةدِة شةزة وزٍد
أ
  .ذلم فُ ًُ رغبت إذا ا

 بّومة ,(%14) اإلهةث غن ,(%33) الغهٍر  بّن الموؼل غلَ اإلهفةق فَ بػاثبٌة الؼوزة مشةرهة غلَ المٍافكة غعم هؾبة ارثفػت لع و

ضصةب بّن ثكةربت
أ
ضصةب وبّن,(%27) المػثفع الجػلّم مؾجٍى ا

أ
ضصةب ,(%25) المجٍؿػ الجػلّمَ المؾجٍى ا

أ
 المؾجٍى وا

ضغػ وبّن (%18) الػِفّة الموةؼق ولةؼوُ (%29) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ وبّن ,(%16) الموظفظ الجػلّمَ
أ
 (%26) ؿوة ال

هبػ
أ
  .(%19) ؿوة وال

غٍام الػةم ًغا اؿجؽالع هجةاذ بمكةرهة
أ
ن ثبّن المةعّة الدالخة بةل

أ
 ا

ة مشةرهة عػورة غلَ المٍافكة هؾبة
أ
 الموؼل فُ بػاثبٌة الػةملة المػا

 2017 غةم طالل ثكػِبة%67 بلغتشّح الرثفةع الَ الثرةى فُ

ن بػع
أ
 .2014 غةم%60 هةهت ا

(15) صكل زكم 
جطىز املىافلت على ضسوزة مضازكت الصوجت العاملت بساجبها 

فى الاهفاق على املنزل 

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

60 63 65 67

2014 2015 2016 2017

)%(



الثاوياللسم 

املسأة خازج املنزل 



(16) صكل زكم 
مىافلت املصسيين على جفكير الفخاة في الصواج بعد إنهاء 

حعليمها الجامعى

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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15 

ضرورة إنهاء الفتاة  تعلومها اجلامعى قبل تفكريها يف الزواج

ًةلَ بػظ ٍِافق لع
أ
خوةء بوةثٌن ارثبةط غلَ ال

أ
 الرةمػّة العراؿة ا

طػ البػظ ِػفظ بّومة
 
هي وِػون ثمةمة ذلم ال

أ
 غلَ ِؤخػ لع ا

 مٍافكجٌم معى غن المرّبّن وبؾؤال العراؿُ, بوةثٌن ثصطّو

ة لبو الرةمػَ الجػلّم الفجةة إهٌةء عػورة غلَ  بةلؼواج, ثفنًّػ

. موٌم %22 ٍِافق لم بّومة ذلم غلَ موٌم%70 وافق

 ,(%62) الغهٍر  غن ,(%77) اإلهةث بّن بةلؼواج الجفنّػ لبو الرةمػَ الجػلّم الفجةة إهٌةء عػورة غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع

هبػ وبّن
أ
ضغػ  ,(%76) ؿوة ال

أ
ضصةب بّن ثكػِبة ثؾةوت بّومة ,(%65) ؿوة وال

أ
ضصةب ,(%72) المػثفع الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
 وا

ضصةب ,(%71) هؾبجٌم هةهت الموظفظ الجػلّمَ المؾجٍى
أ
 الموةؼق لةؼوُ وبّن ,(%67 ) المجٍؿػ الجػلّمَ المؾجٍى وا

.(%71) الػِفّة الموةؼق ولةؼوُ ,(%68)الصغػِة

 الفجةة إهٌةء عػورة غلَ المٍافكة هؾبة هبّػ شع إلَ ثكةربت ولع

 الدالث الؾوٍات معار غلَ بةلؼواج الجفنّػ لبو الرةمػَ للجػلّم

 .بّوٌم%4 الفةرق  ِجػع لم شّح بٌة الؿجؽالع إزػاء ثم الجُ

(17) صكل زكم 
ضسوزة إنهاء الفخاة للخعليم جطىز وسبت املىافلت على 

الجامعى كبل الخفكير بالصواج

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

72 73 69

2014 2016 2017

)%(

 2015لم ِجم ثٍزّي ًغا الؾؤال غةم *



ة طةعجٌة غعِعة ومفةوعةت مػةرك  بػع
أ
زو من المػا

أ
 شطٍلٌة ا

هي إل  وهّةهٌة, ذاثٌة إخبةت و الػمو فُ شكٌة غلَ
أ
 من ًوةك مةزال ا

ن ِػى 
أ
 .لغلم المةدي بةشجّةزٌة مػثبػ للػمو المػاة هؼول ا

هي غلَ مٍافكجٌم غن المرّبّن وبؾؤال
أ
فغو من ا

أ
ة ال

أ
 الجُ للمػا

ن المةدِة ظػوفٌة ثجّؾػ
أ
 خلدُ وافق ثػمو, ول بةلموؼل ثمنح ا

ة غمو غعم غلَ (%63) ثكػًِبة المرّبّن
أ
 ظػوفٌة هةهت إذا المػا

 .المرّبّن من %32 ذلم غلَ ٍِافق لم بّومة ُمّؾػة المةدِة

(18)صكل زكم 
املىافلت على أن املسأة ميسسة الحال مادًا من ألافضل لها 

عدم العمل

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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  الػِفّة الموةؼق لةؼوُ بّن ارثفػت همة ,(%53) اإلهةث غن ,(%72) الغهٍر  بّن الػبةرة ًغى غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع

ضصةب وبّن ,(%58) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ غن ,(64%)
أ
ضصةب بّن غوٌة ,(%72) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
 المؾجٍى ا

ضصةب وبّن,(%64) المجٍؿػ الجػلّمُ
أ
هبػ بّن ؼفّف بشنو ارثفػت بّومة ,(%43) المػثفع الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
 (%64) ؿًوة ال

ضغػ
أ
 .(%59) ؿًوة وال

ارتباط عمل املراة حبالتها املادوة

ربع الؾوٍات معار غلَ الؿجؽالع هجةاذ بمكةرهة و
أ
 إزػاء ثم الجُ ال

ن ثبّن بٌم, الؿجؽالع
أ
 ثجغّػ لم الػبةرة ًغى غلَ المٍافكة هؾبة ا

غلَ بّن %3 الفػق  ِجػع لم شّح ثكػًِبة,
أ
لو (%65) هؾبة ا

أ
 وا

 .(%62) هؾبة

 

(19)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على أن املسأة ميسسة الحال مادًا من 

ألافضل لها عدم العمل

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

62 65 65 63

2014 2015 2016 2017 

)%(



ن غلَ الصةلُ المطػي  العؿجٍر  ِوص
أ
 ثنةفؤ بجصكّق ثلجؼم العولة ا

شةرت ولع ,(9 مةدة) ثمّّؼ دون المٍاؼوّن, بّن الفػص
أ
 هجةاذ ا

ن إلَ الػةم ًغا اؿجؽالع
أ
غلبّة ا

أ
 غلَ مٍافكٍن (%88) المرّبّن ا

ن
أ
ولٍِة ثنٍن ا

أ
 الػمو فػص هةهت إذا للػزةل الٍظةا ف فُ ال

 %10 ذلم غلَ المٍافكّن غّػ هؾبة بلغت شّن فُ مصعودة,

 .فكػ

(20)صكل زكم 
املىافلت على أولىيت خصىل السجال على العمل في خالت 

كلت الىظائف املخاخت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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  الغهٍر  بّن ؼفّف بشنو المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع

  الػِفّة الموةؼق لةؼوُ وبّن ,(%85) اإلهةث غن ,(89%)

ضصةب وبّن ,(%86) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ غن ,(90%)
أ
 ا

  ال م و ظ فظ الج ػ لّ م ُ وال م ؾ ج ٍى ,المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى

ضصةب غن ,(مو  ٌمة لنو90%)
أ
  المػثفع الجػلّمُ المؾجٍى ا

 بّن المٍافكة هؾبة فُ ُثغهػ فػوق ًوةك ثنن لم بّومة ,(84%)

ضغػ
أ
هبػ (%88) ؿًوة ال

أ
.(%89) ؿًوة وال

ربع الؾوٍات معار غلَ الؿجؽالع هجةاذ بمكةرهة و
أ
 إزػاء ثم الجُ ال

ن ثبّن بٌة, الؿجؽالع
أ
 ثجغّػ لم الػبةرة ًغى غلَ المٍافكة هؾبة ا

غلَ بّن %3 الفػق  ِجػع لم شّح ثكػًِبة,
أ
لو  هؾبة ا

أ
 .هؾبة وا

 

 

 

(21)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على أولىيت عمل السجل إذا كاهت 

فسص العمل مددودة

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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أولووة حصول الرجل على العمل يف حالة حمدودوة الفرص املتاحة



ة غمو إن
أ
ي ِرٍز  فال مطةدرثي, ِرٍز  ل لٌة شق المػا

أ
و مرجمع ل

أ
 ا

ي
أ
ن فػد ا

أ
 شػًِفة الػمو دام مة ,للػمو طػوزٌة لػار فُ ِجصنم ا

وعصت ولع .مٌةراثٌة و طبػاثٌة مصّػ وفُ
أ
ن الؿجؽالع هجةاذ ا

أ
 مة ا

ن غلَ مٍافكٍن ,(%68) فكػ المرّبّن خلدُ من ِكػب
أ
 شق من ا

ة
أ
ي اللجصةق المػا

أ
 مع ثجوةؿب الجُ الظبػة لعٌِة هةن إذا وظّفة بة

  .ذلم غلَ المرّبّن من%21 ٍِافق لم شّن فُ ,الٍظّفة ًغى

ن بةلغهػ الرعِػ ومن
أ
هي غلَ وافكٍا لع المرّبّن من%6 ا

أ
 من ا

ة شق
أ
ي فُ الػمو المػا

أ
 الؼوج رعة : موٌة بشػوط ولنن ,وظّفة ا

ن ,الٍظّفة ًغى غن
أ
 ولا كة ,موةؿبة الٍظّفة ثنٍن وا

ة ًّ طالل
أ
ن ,ا

أ
 .موةؿبة مٍاغّعًة ثنٍن وا

(22)صكل زكم 
املىافلت على أخليت املسأة في الالخداق بأي وظيفت طاملا 

لديها الخبرة املىاسبت لهره الىظيفت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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ضغػ بّن ذلم غلَ المٍافكّن هؾبة ثظجلفلم
أ
هبػ ,ؿًوة ال

أ
  الػِفّة الموةؼق لةؼوُ وبّن ,(موٌمة لنو %69) ؿًوة وال

ن إل ,(%70) الصغػِة الموةؼق ولةؼوُ ,(67%)
أ
ضصةب وبّن ,(%62) الغهٍر  غن ,(%74) اإلهةث بّن ارثفػت الوؾبة ا

أ
 ا

ضصةب غن ,(%75) الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى
أ
.(الجٍالُ غلَ %65و%66) والمػثفع ,المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أحقوة املرأة يف االلتحاق بأي وظوفة لدوها اخلربة املناسبة هلا

 ثم الغي الؿجؽالع بوجةاذ الػةم ًغا اؿجؽالع هجةاذ وبمكةرهة

 %68 إلَ لجطو المٍافكة هؾبة اهظفةض ثبّن ,2014 غةم إزػاؤى

ن بػع 2017 غةم
أ
 .2014 غةم %74 هةهت ا

(23)صكل زكم 
جطىز وسبت املىافلت على أخليت املسأة في الالخداق بأي 

وظيفت طاملا لديها الخبرة املىاسبت لهره الىظيفت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

74 68

2014 2017 

)%(

2016و 2015مل يتم إلقاء هذا السؤال عامي  *



(24) صكل زكم 
املىافلت على جىلى السيدة مىصب زئاست الجمهىزيت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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إمكانوة توىل املرأة رئاسة اجلمهوروة

(25) صكل زكم 
جطىز وسبت عدم املىافلت على جىلى املسأة مىصب زئاست 

الجمهىزيت

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

73 68
61 56

2014 2015 2016 2017

)%(

ة ثٍلُ غلَ المٍافكة هؾبة ارثفػت ولع
أ
ضصةب وبّن ,(%35) بةلغهٍر  مكةرهة ,(%43) اإلهةث بّن الرمٌٍرِة راّؽ لموطب المػا

أ
 ا

ضصةب مكةرهة ,(%43) المػثفع الجػلّم
أ
ضصةب ,(%39) المجٍؿػ الجػلّمَ المؾجٍى بة

أ
 ,(%36) الموظفظ الجػلّمَ المؾجٍى وا

ضغػ وبّن ,(%38) الػِفّة الموةؼق ولةؼوُ ,(%41) الصغػِة الموةؼق لةؼوُ بّن ثكػِبة وثؾةوت
أ
هبػ ,ؿوة ال

أ
 %39) ؿوة وال

 .(موٌمة لنو

ن من الػغم وغلَ - الرّع الظبػ وِػع
أ
 ًٍ - هبّػة مةزالت الوؾبة ا

ن
أ
  غةم موغ الهظفةض هصٍ اثرةًة شٌعت لع المٍافكّن غّػ هؾبة ا

%56 إلَ لجطو ,%73 الوؾبة ثلم فّي بلغت والغي ,2014

  .2017 غةم

خبجت لكع
أ
ة ا

أ
 هةفة فُ الكّةدِة الموةضب ثٍلُ غلَ زعارثٌة المػا

ة إخبةت من الػغم وغلَ المّةدِن,
أ
 فُ دولة هػاّؾة هفؾٌة المػا

ن من الػغم وغلَ الػةلم, شٍل ه دّػة بلعان
أ
 المطػي  الجةرِض ا

خبجن العولة ادارة ثٍلّن لؾّعات همةذج بي هفؾي
أ
 فّي زعارة وا

ن إل وشجشبؾٍت, هنلٍّبةثػا
أ
 غّػ مةزال شةلّة المطػي  المرجمع ا

ة ثٍلُ لفنػة مجكبو
أ
 %56 ٍِافق لم شّح الرمٌٍرِة, رائؿة المػا

ة ثٍلَ غلَ المرّبّن من
أ
 بّومة الرمٌٍرِة, رائؿة موطب المػا

.%39 ذلم غلَ وافق



(26) صكل زكم 
مىافلت املصسيين على أن لبس الفخاة هى أهم سبب وزاء 

الخدسش بها

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ
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التحرش باملرأة

 الشةرع فُ بةلؾّعات الجصػش ظةًػة ملصٍظ بشنو زادت

وهة فُ المطػي 
 
طّػة ال

أ
  المرجمػّة المبةدرات مػٌة وزادت ال

 هٌةاُ بشنو المبةدرات ثلم ثورس لن ولنن لغلم, الموةًغة

 فبؾؤال بٌة, الجصػش مؾؤولّة الفجةة ِصمو المرجمع مةزال ؼةلمة

ة لبؽ هٍن غلَ مٍافكجٌم معى غن المرّبّن
أ
ًم ًٍ المػا

أ
 ؿبب ا

  المرّبّن خلدُ من ِكػب مة ذلم غلَ وافق بٌة, الجصػش وراء

.%29 ٍِافق لم بّومة ,(68%)

ن غلَ المٍافكة هؾب اطجالف غعم لالهجبةى الملفت ومن
أ
ة لبؽ ا

أ
ًم ًٍ المػا

أ
ؿبةب ا

أ
  واإلهةث ,(%66) الغهٍر  بّن بٌة الجصػش وراء ال

ضغػ وبّن ,(69%)
أ
هبػ ,(%68) ؿوة ال

أ
 والٍزي ,(%71) البصػي  الٍزي مصةفظةت لةؼوُ بّن ارثفػت بّومة ,(%67) ؿوة وال

  الصغػِة الموةؼق لةؼوُ غن ,(%72) الػِفّة الموةؼق ولةؼوُ ,(%59) الصغػِة المصةفظةت لةؼوُ  غن ,(%68) الكبلُ

ضصةب بّن ؼفّف بشنو وارثفػت ,(61%)
أ
ضصةب ,(%71) المجٍؿػ الجػلّمُ المؾجٍى ا

أ
  الموظفظ الجػلّمُ المؾجٍى وا

 .(%65) والمػثفع ,(66%)

 

 

 

 

(27) صكل زكم 
جطىز وسبت مىافلت املجيبين على كىن لبس الفخاة هى أهم 

سبب وزاء الخدسش بها

ة   ي غن رؤِة المطػِّن لصكٍق ووازبةت المػاأ غؾؽؽ  -اؿجؽالع راأ  2017اأ

72 73 71 68

2014 2015 2016 2017

)%(

ًم ًٍ الفجةة لبؽ هٍن غلَ المٍافكة هؾبة ثشٌع ولم
أ
 وراء ؿبب ا

 ثم الجُ ؿوٍات الربع طالل بي الغجعاد ِمنن ثغّػا بٌة الجصػش

غلَ بّن الفةرق  ِؼد لم شّح ,بٌة الؿجؽالع إزػاء
أ
لو هؾبة ا

أ
 وا

.%5 غن مٍافكة هؾبة



21 

:ملحم أ
هخائج الاسخطالع        

 غةم بشنو البةشدّن طعمة فُ زؾػ مؤؿؾة من رغبةً 
ٍع ًغا فُ والمجظططّن  ثم طةص بشنو المٍع

راد لمن غًٍهة لّنٍن الملصق ًغا ثٍفّػ
أ
  بمؼِع الكّةم ا

 .والبصح العراؿة من

ن ثػوُ البوع برةهب )*( الػالمة ًغى
أ
خبجت اإلشطةاّة الطجبةرات هجةاذ ا

أ
هي ا

أ
 بّن مػوٍي ارثبةط ٍِزع ل ا

.إلٌّة المشةر والظطةاص الوجّرة



 الاستطلاعنتائج 
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)%(مضازهت الصوجت شوجها في اجخاذ ول اللسازاث املخعللت باملجٌز 

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

54271063إلاجمالي

الىىع
393116113الروىز 

6923512إلاهار

 الفئاث
*ت العمٍس

54271063  35 أكل مً   -18

54281062فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

52251094مً زاهىي  أكل

52291162زاهىي وما ٌعادله

6027931جامعي فأهثر

*املىقلت
ت 5726962مىافم خؾٍس

فُت 52281163مىافم ٍز

)%(فاعت املسأة لصوجها  

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

382028104إلاجمالي

الىىع
51192352الروىز 

252033166إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

372126124  35 أكل مً   -18

401731102فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

52171786مً زاهىي  أكل

361834111زاهىي وما ٌعادله

232434154جامعي فأهثر

* املىقلت
ت 361929133مىافم خؾٍس

فُت 392028103مىافم ٍز



 تابع -الاستطلاع نتائج 
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)%(خم الصوج في مىع شوجخه مً الخعلُم 

لم ًدددفي خاالثغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

35375023إلاجمالي

الىىع
45414622الروىز 

25335424إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

46335313  35 أكل مً   -18

23424823فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

66404017مً زاهىي  أكل

26404921زاهىي وما ٌعادله

12296701جامعي فأهثر

املىقلت
ت 25345711مىافم خؾٍس

فُت 45394624مىافم ٍز

)%(خم الصوج في مىع شوجخه مً العمل 

لم ًدددفي خاالثغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

1921321675إلاجمالي

الىىع
2425291066الروىز 

1317352375إلاهار

 الفئاث
ت * العمٍس

1921321765  35 أكل مً   -18

1821311776فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

2424271177مً زاهىي  أكل

2119351564زاهىي وما ٌعادله

920312785جامعي فأهثر

املىقلت
ت 1423302274مىافم خؾٍس

فُت 2220321376مىافم ٍز



 تابع -الاستطلاع نتائج 
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)%(السجل لصوجخه في ألاعماٌ املجزلُت  مساعدة

لم ًدددفي خاالثغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

323191693إلاجمالي

الىىع
2531921113الروىز 

403191073إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

3228111793  35 أكل مً   -18

323571592فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

2827112095مً زاهىي  أكل

323181892زاهىي وما ٌعادله

37378891جامعي فأهثر

املىقلت
ت 3531121183مىافم خؾٍس

فُت 3031719103مىافم ٍز

)%(مً امسأة ئذا جِسسث ظسوفه املادًت  ئمياهُت شواج السجل بأهثر

لم ًدددبضـسغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

1312204465إلاجمالي

الىىع
2116212985الروىز 

69185944إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

1011194965  35 أكل مً   -18

1614214063فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

1711214263مً زاهىي  أكل

1213214455زاهىي وما ٌعادله

813184885جامعي فأهثر

املىقلت
ت 910254853مىافم خؾٍس

فُت 1514174266مىافم ٍز



 تابع -الاستطلاع نتائج 
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)%(ئمياهُت ؽسب الصوج لصوجخه 

لم ًدددفي خاالثغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

45146593إلاجمالي

الىىع
671854123الروىز 

23117662إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

54136891  35 أكل مً   -18

241766101فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

671559121مً زاهىي  أكل

43186582زاهىي وما ٌعادله

.347788جامعي فأهثر

املىقلت
ت 35147251مىافم خؾٍس

فُت 451562122مىافم ٍز

)%(الصوجت العاملت باملضازهت في مغسوف املجٌز  ئلصام

مىافم 
جدا

غحر مىافممىافم
غحر مىافم على 

إلافالق
لم ًدددمىافم بضـس

392814964إلاجمالي

الىىع
2926191466الروىز 

483010462إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

4024161064  35 أكل مً   -18

393112765فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

48269755مً زاهىي  أكل

392616955زاهىي وما ٌعادله

28331710111جامعي فأهثر

املىقلت
ت 3228181174مىافم خؾٍس

فُت 432811765مىافم ٍز
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ا في الصواج  ؽسوزة )%(ئنهاء الفخاة حعلُمها الجامعي كبل جفىحَر

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

46241668إلاجمالي

الىىع
372520810الروىز 

55221346إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

422318710  35 أكل مً   -18

52241356فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

51201199مً زاهىي  أكل

412617610زاهىي وما ٌعادله

47251945جامعي فأهثر

املىقلت
ت 46222147مىافم خؾٍس

فُت 472412710مىافم ٍز

 تابع -الاستطلاع نتائج 

)%(املسأة مِسسة الحاٌ مادًا مً ألافؾل لها عدم العمل 

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

382520125إلاجمالي

الىىع
43291675الروىز 

322125175إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

342523144  35 أكل مً   -18

422219107فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

50221378مً زاهىي  أكل

382619134زاهىي وما ٌعادله

212234185جامعي فأهثر

* املىقلت
ت 342423145مىافم خؾٍس

فُت 402419125مىافم ٍز



)%(أخلُت املسأة في الالخداق بأي وظُفت فاملا لديها الخبرة املىاسبت لهرٍ الىظُفت 

مىافم 
جدا

غحر مىافممىافم
غحر مىافم على 

إلافالق
لم ًدددبضـس مىافم

383012965إلاجمالي

الىىع
3230151445الروىز 

452910385إلاهار

 الفئاث
ت * العمٍس

373212964  35 أكل مً   -18

4227121063فأهثر 35

ا املسخٍى
ث 

الخعلُمُت

472881043مً زاهىي  أكل

3431141065زاهىي وما ٌعادله

3729165112جامعي فأهثر

املىقلت
ت 412914844مىافم خؾٍس

فُت 373012984مىافم ٍز

27 

 تابع -نتائج الاستطلاع 

ت خغٌى السجل على )%(العمل في خالت مددودًت الفسظ املخاخت  أولٍى

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

6721642إلاجمالي

الىىع
6821623الروىز 

6520762إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

6523552  35 أكل مً   -18

7217722فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

7020433مً زاهىي  أكل

7020631زاهىي وما ٌعادله

6222862جامعي فأهثر

* املىقلت
ت 6521662مىافم خؾٍس

فُت 7020631مىافم ٍز
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)%(البيذ الشم جىمل حعلُمها الجامعي 

)%(البيذ الشم جىمل حعلُمها الجامعي 

)%( ئمياهُت جىلي املسأة زئاست الجمهىزٍت 

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

192019375إلاجمالي

الىىع
161922403الروىز 

232016347إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

182118367  35 أكل مً   -18

221721382فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

231321358مً زاهىي  أكل

182118394زاهىي وما ٌعادله

192420343جامعي فأهثر

املىقلت
ت 192224314مىافم خؾٍس

فُت 201816406مىافم ٍز

 تابع -الاستطلاع نتائج 

)%(الخدسش باملسأة 

لم ًدددغحر مىافم على إلافالقغحر مىافممىافممىافم جدا

472116133إلاجمالي

* الىىع
481817134الروىز 

452414143إلاهار

 الفئاث
ت العمٍس

482015152  35 أكل مً   -18

472016125فأهثر 35

اث  املسخٍى
الخعلُمُت

481817116مً زاهىي  أكل

521913133زاهىي وما ٌعادله

382716172جامعي فأهثر

املىقلت
ت 421919164مىافم خؾٍس

فُت 502213123مىافم ٍز
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بملحم 

املىهجُت املسخخدمت

ٌ  ألازض ي الهاجف اسخخدام جم  الفترة في الاسخقالع َرا بُاهاث جمع جم .البُاهاث جمع في واملحمى

.مجُب 1422 إلاجمالُت العُىت حجم وبلغ ،2017 ًىلُى 21 –14 مً

  البالغحن املىافىحن مً فبلُت عُىت على الاسخقالع َرا هخائج ٌبىِذ فلد ألازض ي للهاجف باليسبت

م جبلغ مً أي  اخخُاز عملُت جمذ وكد ،الجمهىزٍت مدافظاث ول في فأهثر سىت 18 مً أعماَز

لت املعِضُت ألاسسة داخل مً املبدىر  اسخجابت،530 الاسخجاباث عدد بلغ .عضىائُت بقٍس

.%22,2 السفؿ وسبت بلغذو 

ٌ  للهاجف باليسبت أما  للضسواث املحخملت ألازكام ول مً عضىائُت عُىت سحب جم فلد املحمى

ٌ  الخلُفىن  لخدماث امللدمت الثالر  وسبت بلغذو  اسخجابت، 892 الاسخجاباث عدد بلغ .املحمى

.%21,8  السفؿ

  ومىقلت ،والسً ،الىىع) الدًمغسافُت املجخمع خغائػ لخمثُل اليسبُت ألاوشان اسخخدام جم

 .(إلاكامت

 .%95 زلت مسخىي  عىد %3 ± الاسخقالع في العُىت ئجمالي مً الخقأ َامط بلغ
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جملحم 
اسخمازة الاسخطالع

1.  ٌ ؟عليها مىافم خؾسجً مدي ألي جلىلي وخؾسجً العبازاث بعؿ لحؾسجً َلى

الضغل مً مساجه ًمىع ئهه الحم لُه الصوج 1 .1

الخعلُم مً مساجه ًمىع ئهه الحم لُه الصوج2 .1

جمهىزٍت زئِست جيىن  ممىً السذ 3 .1

  البِذ مغسوف في بمسجبها حضازن الشم بدضخغل اللي الصوجت 4 .1

بالبِذ املخعللت اللسازاث ول ئجخاذ في السجل حضازن الشم السذ 5 .1

ٌعاهسها الضباب بخخلي خاجت أهتر َى البيذ لبس 6 .1

ٌ  الجامعت جخلػ املفسوؼ البيذ7 .1 جخجىش  جفىس ما كبل ألاو

 واخدة مً أهتر ًخجىش  ممىً مِسسة، للسجل املادًت الظسوف لى 8 .1

البِذ صغل في السذ ٌساعد املفسوؼ السجل 9 .1

البِذ في حعد أفؾلها وىَست املادًت ظسوفها اللي السذ 10 .1

ت املفسوؼ البلد في كلُل الضغل لى 11 .1 للسجل جبلى ألاولٍى

خاجت ول في جىشَا هالم حسمع املفسوؼ الصوجت12 .1

دي للىظُفت املىاسبت الخبرة عىدَا هي فاملا وظُفت أي حضخغل خلها مً سأةامل 13 .1

مساجه على اًدٍ ًمد له مسمىح السجل14 .1

:الشخصيت البياهاث

الىىع .أ
ذهس
أهثى

   السً .ب

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

:املحافظت .ج

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

ت أم مدًىت .د :كٍس
مدًىت
ت كٍس
زفؿ
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جابع -جملحم 
الاسخمازة

:الخعلُمي املسخىي  .ٌ

ًىخب وال ًلسأ ال

ابخدائي مً أكل

ئعدادي-ابخدائي

 ٌعادله وما زاهىي

 املخىسك فىق

جامعي

جامعي مً أعلى

زفؿ

:الىظُفُت الحالت .و

ٌعمل

الٌعمل

زفؿ

باليسبت السخمازة الهاجف ألازض ي •

؟. ش ًا جسي وام فسد في ألاسسة ملُم في املجٌز

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

سىت؟ 18وام فسد مً ألاسسة عمٍس  أكل مً . ح

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

• ٌ باليسبت السخمازة الهاجف املحمى

خؾسجً شخغُا عىدن وام خك مىباًل بما فيهم الخك اللي بيلم خؾسجً علُه؟  . ـ

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

البِذ اللي خؾسجً ملُم فُه، جىاٍ وام خك أزض ي؟ . ي

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



صىس وجلدًس

دابوالؾّةؿّةمن ؼلبة وطػِرُ هلّة اللجطةد والػلٍم  -الػمو المجمّؼ  فػِق ثشنػ مؤؿؾة زؾػ 
 
الغي لةم بػملّة    -هلّة ال

برعيوفكة )البّةهةت زمع 
أ
 (:للجػثّب ال

 

شمع
أ
 إهطةف مرعي ا

الصؾّن شرةزي غػِب 

 روان غمػ ضبػي 

رومّؾةء مرعي دمحم 

ؿمّي ًةهُ غةؼف 

شمع
أ
 شّمةء مطؽفَ ا

غلُ مصمٍد ضةبػ 

مّن غؼِؼ
أ
 هػِم ا

مةزن غبعهللا دمحم 

مػِم إِلّة غؼِؼ 

مػِم دمحم موؾٍب 

شمع هةضػ
أ
 مؤمن ا

هعى طةلع ؿّع 

هعى دمحم ضبػي غبعالػؼِؼ 

ةن غبعالػشمن الكفةص  هًٍر

ًعِػ شؾةم همةل 

ؿةمي دمحم
أ
 ِةؿمّن ا

ِةؿمّن دمحم شمعي 

 :ولةم بةلجصلّو اإلشطةاُ

بؾمة شؾن غبعالػةل 

ِة غبعالفجةح غةرف
 
 ا

هعا ضبػي غبعالرٍاد
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جسس ألبدار املسىحعً مإسست 

بصةث ”زؾػ“ مؤؿؾة إهشةء مت
أ
 مع المرجمع طاللي من ِلجكُ الغي الرؾػ لّنٍن 2014 غةم بعاِة مع المؾٍح ل

 .المؾجٍِةت مظجلف غلَ والؾّةؿةت الكػار ضوةع

راء اؿةر د إلَ المؤؿؾة ثٌعف
 
ي اؿجؽالغةت إزػاء ؼػِق غن المٍاؼوّن ا

أ
 لظعمة واشجػافّة غلمّة بؽػِكة الػةم للػا

 بشنو المرجمػُ الصٍار فُ المؾةًمةو ,المطػِّن المٍاؼوّن غلَ بةلوفع ِػٍد بمة والعولّة المصلّة المؤؿؾةت
رااٌم غن للجػبّػ فائثٌم بمظجلف المطػِّن لرمّع مجؾةوِة فػضة غؽةءإ ؼػِق غن فػةل

 
 .ا

هةدِمّة» طالل من المؤؿؾة ثٌعف همة
أ
ول وًُ - «زؾػ ا

أ
هةدِمّة ا

أ
 غلٍم ثعرِؽ فُ مجظططة الػػبُ الػةلم فُ ا

ي اؿجؽالغةت
أ
ي اؿجؽالغةت غن“ مٍلع طالل ومن ,-الػا

أ
 ِجكبو موةخ طلق إلَ (info.onsurveys.www) ”الػا

ي اؿجؽالغةت مفٌٍم وِكعر
أ
   .الموؽكة ًغى فُ وثؽٍِػى الػلم ًغا هشػ فُ والمشةرهة الػػبُ والػةلم مطػ فُ الػا

ؿةؿُ بشنو المؤؿؾة ثػجمع
أ
رعُ - الجلّفٍن لَغ ا

أ
  الموةؼق لنو ووضٍلي لؾػغجي, البّةهةت زمع فُ -والمصمٍل ال

 .الؽلب غوع الهجػهت ؼػِق وغن مّعاهّة اؿجؽالغةت إزػاء ِجم همة ,بّةهةثي زٍدة مػالبة وؿٌٍلة

فغو بول   من وعػٌة ثم اإلشطةاُ والجصلّو المػةِوة فُ إشطةاّة وٌرّةم المؤؿؾة ثجبع
أ
 فُ المطػِّن الظبػاء ا

 .مفػدة 2000-1000 بّن مة المجٍؿػ فُ ِجػاوح شّح الػلمّة, للمػةِّػ وفكة غّوة شرم ثصعِع وِجم ,المرةل

 :المؤسسة خدمات

ي اؿجؽالغةت
أ
 .الػةم الػا

ي ثصلّالت
أ
ي اؿجؽالغةت هجةاذ طالل من الػةم للػا

أ
 .مطػ فُ الٍعع غن إزػاؤًة ِجم الجُ الػا

ؿةلّب :غن ثعرِبّة دورات ثكعِم
أ
ي, اؿجؽالغةت دارةإو إزػاء ا

أ
  وثطمّم الوجةاذ, وغػض ثصلّوو الػا

هةدِمّة“ طالل من الؿجمةرات
أ
 .”زؾػ ا

ي اؿجؽالغةت
أ
 لجكّّم واؿجؽالغةت الٍظّفُ والجكّّم الػعة اؿجؽالغةت مدو للشػهةت داطلّة را

 .المظجلفة الفػةلّةت
 .الجػهّؼ مرمٍغةت دارةإ

ي اؿجؽالغةت بإزػاء طةضة اؿجشةرات ثكعِم
أ
 .الػا

 .اإلغالمّة الصمالت ثكّّم
خػ ثكّّم
أ
 . والمشػوغةت البػامذ ا
 .المظجلفة اإلغالمّة للمٍاد المشةًعِن ثكّّمةت
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بأٌو بسجاء الدسجُل على كاعدة أوال اعدازاجىا للحغٌى على 
البُاهاث

د الىترووي ئلى :مً خالٌ ازساٌ بٍس

info@gisr.org
 


