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ــــحلل هو أحد األنشطة التنموية التي تنفذ "وقفة رجالة"مشروع  ؛ د من العنف القائم على النوع االجتماعيـ
 .ض في مصرـوالحضرية ذات الدخل المنخفولتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمعات الريفية 

  شـروع:داف المـــأه
ـ للمشاركة الفّعالة لخلق نموذج   ـ ـ ـ لرجال واألوالدـ ـ ـ ، من في مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي ـ

بناء القدارت الشراك الرجال واألوالد في متنوعة لأنشطة تدريبية ؛ يتضمنا تدريبيين اعداد منهجينخالل 
د  )المنهج  مجال الحد من العنف المبني على النوع االجتماعي  18: 10 م للفئة العمرية مناألول ســــــــــــــي ق 

 .(اعام   35 : 19ا، والثاني للفئة العمرية من عام  
جمعيــة أهليــة حول اشــــــــــــــراك الرجــال واألوالد في مكــافحــة العنف المبني على النوع  40بنــاء اــدارت  

ة تعد تطبيقها في المجتمعات الخمم المســــتهدفة  –االجتماعي من خالل تبنى االنشــــطة والمناهج الم ع د 
 .وذلك من خالل ادماجها في البرامج واالنشطة تالجمعيات االربعون المستهدفه.

من الرجال والنساء نحو الحد من العنف المبني على النوع  6000تغيير معارف واتجاهات وممارسات  
 االجتماعي.

 :دة تنفيذ المشروعـم
 .2018وتنتهي في فبراير  2016، تبدأ من مارم ينـــامـــــروع عــــذ المشـمدة تنفي

 روع:ـالمناطق المستهدفة لتنفيذ المش
 .وهاجـــس،  سيوط، أايالمن ، الجيزة،تأربع محافظات هي: القاهرة يعمل المشروع في عدد من المجتمعات

 اون:ــلتعلطراف الرئيسة األتمويل المشروع و 
  ؛يپــاد األورو ـــــــــــل من االتحو  ـمـالمشروع م

 بتعاون وشراكة بين هيئة كير الدولية تمصر ومؤسسة التعافي والحياة للتنمية التشرية.المشروع ذ ــفّ ــن ـ وي  
وضــــعها يتم اختيارها وفقا  لمعايير وشــــروط تم  - شــــريكة ات محليةمن خالل التعاون مع جمعيه ميداني ا ويتم تنفيذ

الجمعيات المهتمه تقضـــــــــــايا الحد من العنف ضـــــــــــد المرأة تالمجتمع بين من  -من ابل الشـــــــــــريكين الرئيســـــــــــيين
 ريفية وحضرية. -بهدف خلق فرص معيشية مالئمة للسيدات في مجتمعات ذات دخل منخفض ي؛ المصر 
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 ر ـــر الدولية بمصـيــــيئة كـنبذة عن ه
اصل عملها تموجب اتفااية صدر تشأنها و  وت  ، 1954عملها في مصر في عام  الدولية رـــــــــــــــبدأت هيئة كي

 .1976لسنة  702القرار الجمهوري رام 
ـــتعتمد أنشطة هيئة ك ـــيـ التنمية  منظماتات المحلية و الحكوم المؤسسية القائمة والقوية مع ر على العالااتـ

كلت لجان توجيهية و  ،المحلية لمحافظات وتضـــــم ممثلين من هية األااليم وا على مســـــتو   ســـــتشـــــاريةاواد شـــــ 
 الدور خرين. وآ و التنمية المحلية وحدات المعنية، و الوزارات ماعي ، وــــــامن االجتــــــالتض وزارة ، ورــــــيــــــك

ــــــــــــــــــــــعملية التنفيذ الفع   المنوط بتلك اللجان هو دعم آليات اوية للتنســـــــــيق، وضـــــــــع  المتميز للبرامج، و ال وـ
 .والوصول إلى الموارد المناستة

ير مصر منظمة إنمائية كجزء من هيئة كير الدولية، ال تهدف للربح وتعمل مع أكثر المجتمعات ـــــــــهيئة ك
ا  تمختلف القطاعات.البرامج التنموية المشروعات و وتدير الهيئة مجموعة متنوعة من ؛ احتياج 
ومن  تشـــكل وثيق، حيث تعمل صـــعيد مصـــر، في المقام األول على لهات ركز هيئة كير مصـــر عم واليوم،

من  مع الفقراء والم همشــــين، والمجتمع المدني، والمؤســــســــات الحكومية اائم على مراعاة الحقوق، خالل نهج
على نحو مسـتدام. وبسسـتخدام اتسـتراتيجيات المسـتقاه من المجتمع وتعبئة الموارد  سـبل العي  أجل تحسـين
ا من المحلية، تما في ذلك اطاع حقوق المرأة،  القطاعات المختلفة تضــــــــــــــم هيئة كير في إطار عملها عدد 

 .والصرف الصحي، والتعليم ، والحوكمة الرشيدة، والزراعة، والتسويق واطاعات المياه
ا شامال   - هيئة كيرب -يتبنى برنامج حقوق المرأة  ــــــــلحد من التمييل ومتكامال   نهج  ــــــــز وحوادث العنـ ضد ف ـ

ــــــــــــــــــــالم الهيئات الحكومية، ومنظمات غير حكومية، وجهات مجتمعية محلية )ية األطراف المعنكافة سشـــــــراك برأة ـ
مارســـــــات والموااف واتتجاهات التمييزية على كافة األصـــــــعدة الوطنية والمحلية مبهدف التصـــــــدي لل (فاعلة

 ة.والمجتمعي
مة الجسدية للمرأة، والعمل الحماية مكانة المرأة داخل األسرة، وضمان الس :ةـــوتشمل اتستراتيجيات الرئيس

ـِري مع الرجال والفتيان للحد من حوادث العنف    ـيرة التي تعيـر الفقـس  ين األمن االاتصادي لل  ـ، وتحساأل س 
 .في المناطق الريفية مع التركيز على محافظات الوجه القبلي
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 التعافي والحياة للتنمية البشرية:مؤسسة رؤية وأهداف 
 ا"ـا وناضج  ـي  ـــربي متعافـــــنا العـــمجتمع   ر ــــأن ن" رؤية المؤسسة:
 .2013لعام  9126رة بوازرة التضامن االجتماعي رام ــمشهالمؤسسة  

  المؤسسة:أهــداف 
ـــــــم   .1 رفع الوعي لالمساعده للمهمشين والمضطهدين في المجتمعات العربية، من خالل برامج  ييدِ أد ـ

كســــــــــــابهم المهارات الحياتية المختلفة التي تســــــــــــاعدهم على  المجتمعي لمختلف أطياف المجتمع وا 
 .العي  حياة صحية كريمة

ية تالتعامل مع والمهارات الحياتية لكافة الجهات المعن ةتقديم الدعم النفســـــي المتخصـــــص والمشـــــور  .2
 .(مختلف الفئات العمريةا، ومن ناث  ا  و  اذكور  ) ت والصدمة تأنواعها االناجين من سوء المعاملة وااليذاء

تقديم دورات تدريبية وتعليمية لمهارات التنســــــــيق وايادة مجموعات المشــــــــاركة والمســــــــاندة النفســــــــية  .3
 ين.علمية وصحية وخبرات عملية على أيدي متخصص ئالمبنية على متاد
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 :اوأهـمــيته ةيدانــالميدراسة الغـــرض من ال
ــــــــم تالدخل تنفيذ اامت إدارة المشروع ب - تحث ميداني تالمحافظات المستهدفة؛ تمناطق ريفية وحضرية تتسـ

 : ــنتطرق علميـة عـ -من المتحوثين-المنخفض؛ وذلك للتعرف 
 .المستهدفةمظاهـر العـنف المبني على النوع االجتماعي تالمحافظات  -
 .أو ااِلتقـاء عليه وعـدم مواجهته هعلى انتشار  ساعدالتي تعوامل الو  أستاب ممارسة ذلك العنف،  -
 .للتدخالت المالئمة لمواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي تمجتمعاتهم هممقترحات -
ـــــــــــــــــــم ، يمكن صــــــياغة موضــــــوع التحث على النحو ا تي: " - ـــــــــــــــــــوع  رهمظاومن ث ـ العنف المبني على النـ

سنة(، أستاته، والعوامل التي تسهم في االتقاء عليه، وكيفية  35: 10االجتماعي لد  الشتاب والرجال )
، تالقاهرة -ريفية وحضـــرية - مجتمعات ذات دخل منخفضمواجهته والحّد من انتشـــاره: دراســـة ميدانية ت

 .وهاجـــس، و يوطـــــس، وأياـــالمن، و والجيزة
في تصــميم المناهج التدريبية واألنشــطة الخاصــة تالمشــروع، وســتتم االســتفادة من نتائج الدراســة الميدانية  -

 تطرق مالئمة للفئات والمجتمعات المستهدفة.

 :دراســـــةال تســــــاؤالت
 " كما يراها المتحوثون"ما هي حقوق البنت/المرأة ؟   .1
ــــــــــــمظاهما هي  .2 " كما يراها  بمجتمعات الدراســــة ؟ النوع االجتماعير وأشــــكال العنف المبني على ـ

 المتحوثون"
" كما  بمجتمعات الدراســـة؟ أســـبام ممارســـة العنفو والعوامل التي تســـها في االبقا  علي ما هي  .3

 يراها المتحوثون"
ــــالتدخما هي  .4 )التي تناسب المراحل  اعيـــــوع االجتمـــــالت المقترحة لمناهضة العنف المبنى على النـ

 " كما يراها المتحوثون" ؟ عام( 35: 19، 18: 10العمرية 
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 :طرق وأدوات جمع البيانات
م ع  التحث بين اســـتخدام الطرق الكمية والطرق الكيفية، تاســـتخدام األدوات الكمية والكيفية، وذلك على  - ج 

 النحو التالي:
o  .ـن ـنـة، وأداتها استمارة المقابلة ـق   (1)ملحق     )كمّية( المقابلة الم 
o .(2)ملحق      )كمّية(   االســــــتتانـــة، وأداتهـا استمارة االستبيان 
o  ومجموعات ضـــــمت ســـــنة( 18: 10)المنااشـــــة الجماعية البؤرية، لمجموعات أوالد وبنات ،

  )كيفّية(   ، وأداتها دليل المقابلة الجماعية البؤرية.سنة( 35: 19)رجال وفتيات وسيدات 
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 :الميدانيــةعـيـنة الدراسة 
تالمشروع، فقـــــــــد تم المستهدف  يمن العدد االجمالتقريت ا  %10نستة الدراسة لتشمل عينة  واد تم تحديد -

واد تم اختيارهم عمدي ا من فئات عمرية تقترب من الفئات العمرية المســــــــــــــتهدفة متحوث ا/ة،  622اختيار 
التعليمية واالجتماعية والمهنية، كما تالمشـــــــــــروع، معظمهم من األوالد والرجال من مختلف المســـــــــــتويات 

ـــــار حوالي  ـــــروع اختيـ ـــــد  المشـ ـ ـــــم  ـ من الفتيات والسيدات تالمجتمعات،  -من عينة الدراسة-"تقريت ا"  %25ع 
ـــــــــــمظاهوذلك للتعرف منهن على  ـــــــــــن و أستاته، و الذي تتعرض له المرأة بتلك المجتمعات،  ر العنفـ أرائهـ

 تالمجتمعات.ناهضة العنف متي ت سهم في لتدخالت الومقترحاتهن ل
 من اجمالي العينة %20وتمثل    متحـوث/ة. 122مع عـدد  واد تم إجـراء المقاتالت الفردية 
  من اجمالي العينة %59وتمثل    متحـوث/ة. 368مع عـدد  وتم تطبيق استمارة االستبيان 
  اجمالي العينةمن  %21وتمثل    متحـوث/ة.  132 مع عــدد وتم عقد منااشات جماعية بؤرية 

 مبحوًثا/ة.  622ـة  ـدراسـينة الــمــالـي عــكـون اجـذلك تـوب 
 

 :النطاق الجغرافي لتطبيق الدراســة الميدانيـة
ــــــــــــــــم تطبيق الدراســـة على عينات تم اختيارها عمدي ا معظمها يتماثل مع الفئات العمرية المســـتهدفة من  تـ

 التعليمية والمهنية، وذلك تمجتمعات التحث كالتالي:تطبيق المشروع، ومن مختلف المستويات 
 النطاق الجغرافي لتطبيق الدراســة الميدانيـة  1جدول 

 منطقة إجرا  البحـث محافظة
ـانة ـرةــاهـــقـال ج   منشــأة ناصر ـــــ اله 

 إمتاتة الجــيزة
ـل ــِوي  ياـــالمن  المنـــيـا مدينةو  مركزي سمالوط و م 

 النخيلة )مركز أبو تيج(و  -ح مركز الفت أسيوط
ه )مركز أخميم(و  –سوهاج  سـوهاج  ِنــيــــــد 
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 ـقابالت الفرديةملا
 

 

 

 بمحافظات

 الجيزة، املنيا، أسـيوط، سـوهاج"، "القاهرة

  



10 

 

   مجتمعات  المحددة لتطبيق الدراسة؛مجتمعات المع أفراد من ت الفردية تالقامال قائم تالدراسةق الـفريالد ـق ـ ع
انة امنكل من ت، ذات دخل منخفضمجتمعات من ريفية وحضــــــــــــــرية  متاتة تالو تالقاهرة، طق الهج  ، جيزةا 

ـــــــــيدا أبو تيجمركز  -تمحافظة المنيا، وتالنخيلةومدينة المنيا مركز سمالوط تو  -تمحافظة أسيوط، وارية ِنـ
 أخميم تمحافظة سوهاج.مركز 

 أو غ ر ضّية، تحيث تتكون من:تم اختيار أفراد العينة تطريقة عمدية 
 التعليمية.؛ من مختلف المستويات سنة 18: 10أوالد وبنات تتراوح أعمارهم من  -
 ، والمهنية.من مختلف المستويات التعليمية؛ سنة 35: 19رجال وسيدات تتراوح أعمارهم  -
 

 عـــّيـــنة الدراســـة "بالمقابالت الفردية":
  ـــــــــمتحوث ا/ متحوثة، يتوزعون بنس 122شملت "المقاتالت الفردية" عدد ـــــــــتالقاه %17تة ـ  %20 ونستة رة،ـ

     .تسوهاج %25تكل من محافظتي المنيا و أسيوط،  %19 و تالجيزة،
 ف المحافظاتـن مختلـم- نــالمتحوثيداد ـأعلة ـمـج-  

o (ابنت   21د، ول36) متحوث ا/ة 57 عددهم سنة 18: 10ة ـريـة العمـتالفئ ، 
o ة(وسيد ةفتا 22و  ،رجال 43متحوث ا/ة ) 65ددهم ـعسنة  35: 19ة ـريـة العمـتالفئ . 

 
 

 ة العمريةـوع، االفئــتـوزيع المبحوثين تبعًا للمحافظة، الن - 2جدول 

 المنطقة المحافظة 
 أوالد

10 :18 

 سنة

 اتـبن
10 :18 

 سنة

 الــرج
19 :35 

 سنة

 يداتــس
19 :35 

 سنة
 النسبة االجمالي

 %17 21 3 8 3 7 الهّجانة القاهرة

 %20 25 3 7 6 9 إمبابة الجيزة

 %19 23 6 7 5 5 المنيا وسمالوط المنيـا

 %19 23 6 7 3 7 النخيلة أسيوط

 %25 30 4 14 4 8 أخميم- نيدا سوهاج

100 122 22 43 21 36  ددـــاجمالي الع

  %100 %18 %35 %17 %30 بةـــالنس %
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 ـــــــيوض  1التوضيحي رسم وال ـــــــح عـ ــــ ــــ ـــــــهم تكل محافظــــدد من تمت مقابلتـ ــــا لة، ـ ـــلنتتع  ــــ ا لــــوع، و ـ ـــــــرحــــلمتتع  لة ـ
 فتاة/ سيدة، رجــل(.  سنة ــــ 35: 19سنة ــــ ولد، بنت( و) 18: 10)ة ــــريـــالعم

 

 عدد من تمت مقابلتهم تبعًا للمحافظة، النوع، االفئة العمرية - 1رسم توضيحي 

 
   ا/  122عــــدد مع  المقــــاتالت الفرديــــةتم اجراء متحوثــــ 

 ، متحوثة
  18: 10من أعمارهم  %30) %65منهم  ورـالذكنستة 

 ، سنة( 35: 19أعمارهم من  %35سنة، 
  ـــــــــــاثونســــتة  18: 10أعمارهم من  %17) %35 اإلنـ

   .سنة( 35: 19 نـــم مــارهـمـأع %18نة، ـس
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القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

ولد بنت رجل سيدة/ فتاة

أوالد

30%

رجال

35%

بنات

17%

/  فتيات

سيدات

18%

 للنوع تبعًا مقابلتهم تمت من نسبة - 2 توضيحي رسم

 العمرية والفئة
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 أعمارها دون ســـــــن  -من جملة المبحوثين %46.7بنســـــــبة  -ة  /امبحوثً  57 تمت المقابلة مع عدد
 . سنة( 18: 10من ) الزواج

  37منهم ) سنة 35: 19أعمارها مابين  -من جملة المبحوثين %53.3بنسبة  -ة /امبحوثً  65 عددو 
 %0.08، وشـــخص واحد مطّلق بنســـتة %22.1ونســـبتهم  ات/متزوجين 27، و%30.3ونســـبتهم  ات/غير متزوجين

).  
 

 االجتماعية للحالـة تبعًا مقابلتهم تمت من عدد - 3 جدول

 المـحـافظــة 
دون سن 

 الزواج
 مطلق ة متزوج/ آنسة أعزب/

 0 5 6 10 القاهرة

 0 4 6 15 الجيزة

 1 2 10 10 المنيـا

 0 7 6 10 أسيوط

 0 9 9 12 سوهاج

 1 27 37 57 العـدد الياجم

 %0.8 %22.1 %30.3 %46.7 النســبة
 

 

 
 نسب من تمت مقابلتهم تبعًا للحـالـة االجـتماعـية 3  رسم توضيحي

  حاصـــــــــلين على  2أمييـــــــــــــــــــــــن،  3تهم فكانت أعدادهم كالتالي: مقابلمن حيث الحالة التعليمية لمن تمت و
حاصــلين  20حاصــل على شــهادة االعدادية،  1حاصــل على شــهادة االبتدائية،  1م صــّداة محو األمية، 

 61حاصـــلين على مؤهالت عليا،  30حاصـــلين على مؤهل فوق المتوســـ ،  4على مؤهالت متوســـطة، 
     طالب/ة الزالوا تمراحل التعليم المختلفة.

دون سن 

الزواج

46.7%

آنسة/أعزب

30.3%
ة/متزوج

22.1%

مطلق

دون سن الزواج آنسة/أعزب ة/متزوج مطلق
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 الدراسي المؤهل أو التعليمية للحالـة تبعًا مقابلتهم تمت من عدد - 4 جدول

 أميون المحافظة
 ــلــشهادة/ مؤه لىــــع ونــلـاصـح

 اجمالي طالب
 متوسط عداديةاال بتدائيةاال محو أمية

فوق 

 توسطم
 عالي

 21 12 0 1 4 0 1 1 2 القاهرة

 25 15 2 0 6 1 0 1 0 الجيزة

 23 15 7 1 0 0 0 0 0 المنيـا

 23 10 7 2 3 0 0 0 1 أسيوط

 30 9 14 0 7 0 0 0 0 سوهاج

 122 61 30 4 20 1 1 2 3 االجمالي
 

 

 

 الدراسي المؤهل أو التعليمية للحالـة تبعًا مقابلتهم تمت من نسب - 4 توضيحي رسم
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ابتدائية اعدادية مؤهل متوسط فوق متوسط مؤهل عالي طالب
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  وال يعملون بجانب الدراسة(طالت ا/ة  56 لمن تمت مقابلتهم فكانت أعدادهم كالتالي:  لـمـعحالة الومن حيث( 
بدون  12، %9عامل/ة بنستة  11، %23.8موظف/ة بنستة  29من جملة المتحوثين،  %45.9 ةنستب

   .%11.5حرفيين وتجار وأصحاب أعمال بنستة  14و  ،%9.8عمل بنستة 
 

 العمل لحالة تبعًا مقابلتهم تمت من ونســب أعـداد - 5 جدول

 المحافظة
 البـــط

 بدون عمل عمال موظفون )اليعملون(
حرفي، تاجر، 

 صاحب عمل 

 3 1 9 0 8 القاهرة

 5 3 1 2 14 الجيزة

 0 2 0 6 15 المنيـا

 3 1 1 8 10 أسيوط

 3 5 0 13 9 سوهاج

 14 12 11 29 56 االجمالي

 %11.5 %9.8 %9.0 %23.8 %45.9 النســبة

 65والخاص "بحالـةةةةة ال"مـةةةةل" فنجد أط عدد الطالب ن(  "ملوط   4، أما بجدول رقم 61عدد الطالب  3بجدول   ملحوظة :

بسوبر ماركت،  1منهم بمطاعم،  2بالجيزة   "ملوط بجانب الدراسة،  1بالقاهرة،  4نطالب من ال 5 عدد فقط حيث أط

   ميكانيكي وقت الفراغ "مل  1سائق توكتوك،  1

 

 

 نِســب من تمت مقابلتهم تبعًا لحـالة العمل 5 توضيحي رسم
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 :الفردية من خالل المقابالت "ن وكما يراها المبحوثحقوق البنت/المرأة " أواًل: 
 

ق ــأنه ح -وجهة نظرهممن -ق عليه ـــفـــت  ، أو ما ي  للمـــرأة اـــحقوا  حول ما يرونه رأي المتحوثين/ات ا لاستطالع  
ـــــــــــــــللم ـــــــــــــــرأةـ التي تعتبر حقوق أســاســية المرأة؛ و من حقوق  عن تعضاألســئلة االســتطالعية تم توجيه تعض  ـ

التعليم، حق المشاركة ق مع الشرع .. كالحق في ـــــــــــــــواالتفاايات الدولية وتتفيقرها الدستور والقوانين وأصيلة 
 واد كانت استجاتاتهم كالتالي:.. الميراثفي ق ـحالوالتعبير عن الرأي، 

 ـــــــــــحق المرأة في التعليل تأييد المتحوثين من حيث على حق  %97.5 بنســــتة هممن 119.. فقد أجمع  اـ
ليم من حق المرأة التعليم،  هيرون أنو ( %1.6من المتحوثين )بنستة  2رأة في التعليم، بينما يرفض ـــــــــالم
 متحوث واحد فق  أجاب تأنه اليعرف.و 
o  يزة. ـالجمن و طالم بالثانوي جميعها  المبحوثون الثالثة 

 ــرأة في ال" حول ابول المتحوثينمد  ن وع من وافــــق فقد ..  "ِبُحـــّريةعن رأيها والتعبير  ةاركـــشمحق المـ
المنيا تكل من  21، و%96تالجيزة بنســـــــــــــتة  24فق ، و  %81بنســـــــــــــتة  ات/من المتحوثين 17القاهرة 

 .%100تســـــــوهاج بنستة  30، و %91وأسيوط بنستة 

  ــــــــــــــرأة لمن االجمالي( على اعتتار أن  %7من المتحوثين )بنستة  9و ال يوافق المشاركة والتعبير حق تلمـ
ّرية، منهم عن   2، و%4تالجيزة بنستة  1لجملة المتحوثين تالقاهـــــرة، و %19تة ـــــرة بنســـــتالقاه 4رأيها ِتح 
ـــــوهاج ،  %9تأسيوط بنستة  2، و %9نيا بنستة تالم ــــــ ـــــع المتحوثين/ات يؤيدون أن للمرأة حق أما سـ فجميـ

ّرية   . تالمشاركة والتعبير عن رأيها ِتح 
 

 رأيها عن والتعبير المشاركة في المرأة حق من أن على يوافق ال /يوافق من ونسبة عدد - 6 جدول

 المحافظة
 قــأواف ال ــقــأوافـ

 النسبـة العــدد النسبـة العــدد

 %19 4 %81 17 رةــــالقاه

 %4 1 %96 24 يزةـــالج

 %9 2 %91 21 يـاـــالمن

 %9 2 %91 21 يوطـــأس

 %0 0 %100 30 اجــوهـــس

 %7 9 %93 113 االجمالي
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o  11 أعمارها تتراوح بين -منها 6-وممن اليرون أن للمرأة حق في المشــاركة والتعبير يالحأ أن معظمها :
 1منها بمراحل تعليمية من االبتدائي للجامعةو  7ســـــنةو كما أن  26: 20أعمارها  3ســـــنةو والباقين  18

 أمــي. 1حاصل على مؤهل متوسطو وشخص واحــد 
 

  كانت استجاتة معظم  .. فقدالميراث من نصيبهاعلى في الحصول المرأة حـــق حول عن رأي المتحوثين و
 وق من حقحـــق رون أن ذلك ـــي %97.5تة ــــــبنسمتحوث ا/ة  119دد ـــــــــعفقد أي ـــد ذلك ، تالموافقــــــةالمتحوثين 

ـا للشمن حّقها ذلك أن  -كما سج ل التاحثون -تعض المتحوثين  ل وأضافـ، برأةــالم  .1رعــوفق 
 

  ير  نصـــــــف المتحوثين تقريت ا أن هناك  داخل األســـــرة بين البنين والبنات اواة في التعاملالمســـــحول ..
من  22، ي الذكور()الجمال %49من الذكور بنستة  39د ذلك ل بين البنين والبنات،  أي ـمساواة في التعام
 تؤيدن أن هناك مساواة في تعامل األسر تالمجتمع بين البنين والبنات.  %51اتناث بنستة 

 

 أعداد ونِسب من يرون أن هناك مساواة في التعامل بين البنين والبنات 7 جدول

 المحافظة
 عدد من يرون أن 

 نســبتهم مساواة في التعاملهناك 

 اناث ذكور اناث ذكور

 %5 %6 2 5 القاهرة
 %9 %10 4 8 الجيزة
 %14 %9 6 7 المنيـا
 %12 %10 5 8 أسيوط
 %12 %14 5 11 سوهاج
 %51 %49 22 39 االجمالي

 

                                                           
ةةةةةةةةا تورن حسةةب وةةر  ربنا" ، "تورن  1 لها الباحموط مملب "طب"ـت .. بس إللي بيحصةةل رير طب"تا عبَّر المبحوثوط بالموافقة والتأ يد وأضةةافوا ب"ع عباراس سةةجَّ

 "حقها الطبي"ي حسب الشر "ة" ، ولو هي عا ز تتنازل براحتها"حقها في كل حاجة بدوط تفر ق" ، "تورن كده" ،  "

81%
96% 91% 91%

100%
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القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

الأوافق

أوافق

 بحرية رأيها عن والتعبير بالرأي المشاركة المرأة حق من أن المبحوثين قبول مدى - 6 توضيحي رسم
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  ــــيــــن/ات حــــول ــــحــــوث ــــمــــت وعــــن رأي ال
ن ذلك يمثـل وهــل يرون أـرُّش .. ـالتح  

يذاء  للمرأة ـــــا وا  ـ ـــــفق؟ .. 2 عنف  ـــــد اتفـ ــــــ  قـ
ـــــــــــمعظ   ر ــــــعلى أن التحم المتحوثين ـ

ــــرأة  ـــــ ــــي عالذي تتعرض له المـ ـــــ ــــد إيـ  ذاء  ـ
ف ا، كما أن ـم عنـر  ليـيرون أن التح %7.4متحوثين بنستة  9  ،%89.3تة ــبنس 109؛ أي ـد ذلك اف ـ عنو 
  . ال يعرفون إن كان ذلك عنف ا أم ال %3.3بنستة من المتحوثين  4
   
 

ش من وموقفهم المبحوثين أعداد - 8 جدول  المرأة ضد عنف يرونه هل..  التحرُّ

 المحافظة 
التحرش   مــعـن

 فـنـع

التحرش ليس ..  ال

 عنًفا
 رفـــأع ال

 1 2 18 القاهرة

 1 3 21 الجيزة

 0 1 22 المنيـا

 1 2 20 أسيوط

 1 1 28 سوهاج

 4 9 109 ددــاجمالي الع

 %3.3 %7.4 %89.3 بةــالنس
 

 
 

                                                           
النفسية والجسمانية رأة سواء من الناحية الجنسية أو ـةةةةةةأنه أي ف"ل عنيف مبني علي النو  ا(جتماعي و ترتب عليه أذي أو م"اناة للم"الت"ر ف ال"المي لل"نف   2

 ".بالتهد د أو القسر والحرماط من الحر ة سواء في الحياة الخاصة أو ال"امة
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  – 7 توضيحي رسم

 .والبنات البنين بين األَُســـر تعامل في مساواة هناك أن يؤيدون من نسبة

ش من وموقفهم المبحوثين ونسب أعداد - 8 توضيحي رسم  المرأة ضد عنف يرونه وهل..  التحرُّ
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 بمجتمعات الدراسةر وأشكال العنف المبني على النوع االجتماعي ـمظاهثانًيـا: 

 

يعكم تعض من مالمح  -تالصفحات الساتقة -رأة ــــلملتاستطالع رأي المتحوثين حول ما يرونه من حقوق 
 ددة:ــ.. نؤكد عليها في نقاط محوعدم االعتراف بتعض من حقواها  رأةــالعنف تجاه الم

 ــع ــد  نـ ــوثين حول مـ ــاق المتحـ ــفه..  اـــليـــرأة في التعـــق المـــح اتفـ ــناك نسـ ــتة ضـ ا - ئيلةـ  - %2.5 تحديد 
 -تـــالتعليم الثـــانوي  ذكورثالثـــة هم رون ذلـــك من يتتعلم، و على أن من حق المرأة أن يوافقون  المنهم 

 الجيزة.ت
  فق   %7ر  أن نستة ـن.. ف ر عن رأيها ِبُحـّريةـحق المـرأة في المشـاركة برأيها والتعبي همابولمد  وعن

ولكننا نتواف على اعتتار أن ذلك من حقها، أو تالرأي مشــــــــاركة المرأة من اجمالي المتحوثين يرفضــــــــون 
من يرفضون مشاركة المرأة تالرأي أو فنجد أن نستة  ؛رةـمحافظة تالقاهالمتحوثين تالزيادة النسبية تمستو  

ــمرتفعة للغاياعتتار أن ذلك حق ا من حقواها  ـــ ـــ ـــ ــمما يش ،بالقاهـــرة %19 ةـ ــير إلى مسـ أال من التقدير تو  ـ
ـأسو يا ـالمنتنخفض النستة تكل من بينما تمنطقة الدراسة، للمرأة   اجوهستأما ، %4الجيزة و ، %9إلى يوط ـ

 مشاركة المرأة تالرأي كحـٍق من حقواــها. يرفض)صفر تالمائة( أي ال أحد  %0فنستة من اليقبل هي 
  ــق المـــحول ــــح همرأيأما عن ــرأة في الحصـ ــول عـ ــالمي منلى نصيبها ـ نستة أن  فكما ذ كر من ابل.. راثـ

مشــاركة المرأة في الحصــول على حقها في الميراث، وأن أن وافقون من اجمــــــــــــــــالي المتحوثين ي 97.5%
ــقـــر ه ذلك حقها  ــن وافقـــمم -الكثيرين  ؛ إال أنالشرعكما ي ـ ، الممتلكاتمن في تعض ترث أن  ون يرفض -واـ
يرفضون  5رث في األرض، أن تيرفضون  22و ترث في منزل األسرة "البيت"، أن ون يرفض 25فنجد أن 

   .يرفضون أن ترث في "الذهـب" 6األموال، أن ترث في 
 المـرأة فية ترث أن اليجب ما في  المبحوثين رأي - 9 جدول

 الذهم الفلوس األرض البيت المحافظة 
 1 1 1 2 القاهرة
 0 1 5 4 الجيزة
 4 0 4 3 المنيـا
 1 1 8 4 أسيوط
 2 2 4 12 سوهاج

 6 5 22 25 اجمالي العدد
 * اختيار أكثر من بديل  
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 في  ؛ أو تعض من حقهاها الشرعيالمـــرأة من حصـــولها عـــلى حقّ  م  رِ ـــحمن أبدوا رأي ـــا ي   وللتعرف أكثر على
يرفضون  12رأي ا منهم  20راء كانت من سوهاج كثر ا أن أنجــــــــــــــد .. ف محافظاتأي من و  ؛الميــــــــــــــراث

يرفضــون مشــاركة المرأة في أن  8رأي ا منهم  14تليها أســيوط مشــاركة المرأة في أن ترث في بيت األســرة، 
يرفضـون مشـاركة المرأة في أن ترث في بيت األسـرة  4رأي ا منهم  11ترث في األرض، ثم محافظة المنيا 

ا آراء  4و ـب، لأيض  ـ ـيزة وفي لذهـ مشاركة المرأة في أن ترث في األرض و  فضون ر ي 5منهـم آراء  10الجـ
يرفضــــان مشــــاركة المرأة في أن  2آراء منهم  5ركة في البيت، وأالهم محافظة القاهرة يرفضــــون المشــــا 4

ا لمشاركة المرأة في أن ترث في كل من األرض والنقود والذهب.    ترث في بيت األسرة وراي واحد رفض 
 

 
 

 

 ديلب * اختيار أكثر من
 

  ٍالمرأة على حقــها تحصل أال  على يحرصون  -ن/اتيالمتحوثجاء تآراءكما -من الممتلكات  وللتعرف على أي
 نجد أن: (122)وعددهم فيها ضمن الميراث، فنجــد أن من جملة المتحوثين/ات الشرعي 

 25  رةـــــست األُ ـبيل المرأة على حقها في الميراث في "أن تحصال يقبلون رأي ـا" 
 22 األرض" رأي ـا ال يقبلون أن تحصل المرأة على حقها في الميراث في" 
 8  ــمـــهذ  ـالفي "ال يقبلون أن تحصل المرأة على حقها في الميراث آراء " 
 5  الفلوس /النـقــــودفي "ال تقبل أن تحصل المرأة على حقها في الميراث آراء "    

  

2

4
3

4

12

5
4

8

4

1 1

0

1

2

1

0

4

1

2

0

2

4

6

8

10

12

القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

البيت األرض الفلوس الذهب

 للمحافظة تبًعا..  الممتلكات بعض ميراث في المـرأة أحقية عدم يرون من أعداد - 9 توضيحي رسم
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  على نوع المتحوثين الــذي عّبروا  فتعرّ لمزيــد من الو
الذهب أو البيت أو عن رفضــــــــــــهم أن ترث المرأة في 
ـد أن ضمن من أي ـد تلك ا،  غيره، نجـ ا راء إناث أيض 

تؤيدن أاّل ترث المرأة في  المتحوثات من 5عدد  فنجد
تؤيدن أنه ال يحق  6 وعدد البيـت "منزل األســــــــــــــرة"،

واحدة تؤيد أاّل ترث و للمرأة في أن ترث في األرض، 
ــــــود/ الفلومالمرأة في ال ـــــــ إثنتان منهن تؤيدن  2 و ،نقـ

 أال ترث المرأة في الذهب.
 * اختتتتتيتتتار أكتتثتتر متتن بتتتديتتتل                      

       
     

 للنـــوع تبعًا المـرأة فيه ترث أن يجب ال ما في  المبحوثين رأي - 10 جدول

 ما ال ترث فيه المرأة
دوا ذلك الرأيعدد   من أيَـّ

 االجمالي
 ذكور إناث

 25 20 5 البيت

 22 16 6 األرض

 5 4 1 الفلوس

 8 6 2 الذهب

 * اختيار أكثر من بديل
 

o ليس كما يتضــــــــ  أن  في الميراث إال أن ذلك  –أو في بعض من حقها-إذا كان حرمان المرأة من حقها ف
ذات  نتـــــــأيًضا شارك اتثيتخطى ذلكو حيث أن بعض المبحو رأة؛ بل ـــــــنوًعا من العنف الذكوري ضد الم

  .ةالشرعي حقوقهامن  حق  حصولها على تضمن ما ُيع ـد انتقاًصا لحق المرأة في التي ت والقناعة
o   ــــاأن هناك عنفً من ذلك يتض ــــامجتمعيً  ـ ــــُيهدر بعض من حقوق الم ـ بما يتناقض مع  ؛"الميراث"في رأة ـ

(و مما يعني %97.5بنســـبة لحصـــول المرأة على حقها الشـــرعي ) وتأييدهاأنفســـها موافقة المبحوثين 
أكثر من التزامها باألصول والقواعد الشرعية  -أحياًنا-أكثر تأثًرا والتزاًما بأعراف مجتمعية متوارثة  هاأن

 .3 مجموعات النقـــاش البـؤريةمجتمعات خالل آخرين بن وره مبحوثـ؛ ويؤكد ذلك ما ذكوالقانونية
  

                                                           
ا و(د هم من  حملوط اسةةةم  .. ( تِرن في ا رت أو بيت ال"ائلة  علشةةةاط ا رت متروحر لراجل رر ب. ب"د ن هي السةةةت ها تزر  و(َّ ها تنزل ا رت، 3

 بدل ا رت أو البيت. -أحـيانتا –ال"يلة، أما البناس فممكن تأخذ فلوس 

البيت

25

األرض

22

الفلوس

الذهب5

8

 في المـتتتتتتتترأة أحقية عدم يرون من أعداد - 10 توضتتتيحي رستتتم

 الممتلكات بعض  ميراث
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 تــاالبنو د المع األو ـر ـــــز في تعامل اأُلس  ـاواة أا تمييـــمسـ
  كما ذ كر من ابل-بين البنين والبنات وعن رأي المتحوثين حول المســـــــــاواة في التنشـــــــــئة داخل األســـــــــرة- 

أن هناك مســـاواة في التعامل بين البنين والبنات داخل تؤكدن  %51من المتحوثات بنســـتة  22فاســـتجاتة 
 .أن هناك مساواة في التعاملت %49من المتحوثين بنستة  39األسرة، كما استجاب

 ـــــــــــد أن ستكماال  للصورة فوا عن لبنين ل اهناك تمييز  أن تؤكدن  %49من المتحوثات بنستة  21استجاتة نجـ
 البنات داخل األسرة، 

  للبنين عن البنات داخل األسرة اتمييز  يؤكدون أن هناك  %51من المتحوثين بنستة  39يؤكد كما.  

 50تمييــــــز ا للولد عن البنت داخــــــل األســــــرة، وأن هناك يرون من المتحوثين/ات  %50 اجمــــــاال   أي أن% 
 (.    61:  61وتالتالي العدد النهائي متساٍو) يرون أن هناك مسـاواة في التعامل بين البنين والبنات.

 

 

 األسرة داخل التعامل في تمييز أو مساواة هناك أن يؤكدون الذين ات/المبحوثين أعداد - 11 جدول

 
 
 
 
 
 
 

 

  – 11 توضيحي رسم

 األسرة داخل التعامل في تمييز أو مساواة هناك أن يؤكدون الذين  إنان /ذكورن المبحوثين نسب
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 المحافظة

بين  مساواة في التعامل
 الولد والبنت داخل األسرة

  تمييز الولد عن البنت
 داخل األسرة في التعامل

 اناث ذكور اناث ذكور

 4 10 2 5 القاهرة

 5 8 4 8 الجيزة

 5 5 6 7 المنيـا

 4 6 5 8 أسيوط

 3 11 5 11 سوهاج

 االجمالي
39 22 40 21 

61 61 
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o   ـــــــــس  و نِ أعداد أن  -السابقينوالرسا التوضيحي جدول الب -كما يتض من يرون أن هناك مساواة م ـ
ـاوى بين البنين والبنات داخل األسرة  م تتسـ ـا مع أعداد وِنس  ـ ـمن يرون أن هناك تمييتقريًب ًزا في ـ
 ده. ــلى حــة عـظـافـل محــالتعامل بين البنين والبنات بك

 

التمييز داخل  أوبالنظر الســـــــتجابات المبحوثين/ات حول المســـــــاواة في التعامل بين البنين والبنات 
  :نــريــأمس ـعكاالستجابات تاألسرة يتض  أن 

o ـــــعيرون أن هناك  %50أن نصف المبحوثيـــن .. بالطبع  أولهما ـــ اواة في التعامل؛ أي أن هناك ـــدا مسـ
ـــــــــتميي ــــــــــ التربية منذ الِصغر داخل الخلية األولى في أن أي  لبنين على البناتوز في التعامل وتفضيل اـ

 .من الذكور أقل حقوًقا وقدًرا هاأن على ـد المرأةـالمجتمع "األسـرة" ُتعِ 

o ترفضوأن اإلناث  ذكوري قبول التمييز أو رفض  ال يتوقف على النوعو أو اعتبار أن التمييز أن  ثانيهما 
اـــاب –ق ـا نجد أن المرأة تتفـو لكننذلك ؛ مما تقريًبا بذات النسمو مع المبحوثين من الذكور  -وال  أو رفض 

ضــــــــــــــدها رغم أن التمييز  -المرأة أي أن يؤكد أن ثقافة وقيا المجتمع تنعكس على الذكور واإلناث مًعاو 
غر  -ينتقص من حقهاو  أو فلنقل  – يهالد اًل و قبعلى ذلك يجعل األمر موتربيتها إال أن التنشــــــئة منذ الصــــــِ

 بكل من مجتمعات الدراسة.    و كما وض  الذكورمن تقبل ة رباقمتليكون بدرجة   -خ داخلهاترس  
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  "تيجي تالصوت العالي"نفســـًيا ومعـنـــوًيا  هاتعـنيـفيجم  وهل.. رأة ــالمطريقة التعامل مع 
  ل المرأة يجب أن  ههل ير  المتحوثون/ات أنو المرأة،  حول معاملةداخل نطاق األســــــــــــــرة و تعنيفها بت عام 

 "ألنها ماتجي  غير تالصوت العالي" أم يجب أن ت عامل تالح سنى و دون أن ت عن ـف. نفسي اومعنوي ا

 وكانت رأة يجب أن ت عّنف تالصوت العالي، ـــــــــ( أن الم%15المتحوثين )بنستة ن ـــــــــمفق   19عدد ق ـــــــــواف
ـيا %23تة ـبنس 7ق ـوهاج حيث وافـــسمحافظـة أعلى نستة لقبول ذلك النوع من العنف في  ـ  5، تليها المنـ

ــــبنس 2 يزةـــالجثم ،  %17بنستة  4ــيوط ـــ، ثم أس%22بنستة  ـــاهــالقوأخير ا ، %8تة ـ ـ ـ ــــبنس فق   1رة ـ ـ تة  ـ
5%. 

 ومعنويًا نفسيًا المرأة تعنيف على يوافق ال /يوافق من عدد - 12 جدول

 
 

 

 
 

 

 

 

 ومعنويًا نفسيًا المرأة تعنيف على يوافقون ال /يوافقون الذين المبحوثين نسب - 12 توضيحي رسم
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القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

ال أوافق

موافق

 المحافظة
 نســبةال التكرارت عــدد

 قــــال أواف نعم أوافق قـــال أوافـ نعم أوافق
 %95 %5 20 1 القاهرة

 %92 %8 23 2 الجيزة

 %78 %22 18 5 المنيـا

 %83 %17 19 4 أسيوط

 %77 %23 23 7 سوهاج

 %85 %15 103 19 االجمالي
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 رأة ــالمداخـل األســـرة عـلى العنف مصادر 
  العنف داخل األســــــــــــــرة يتعد  عنف الزوج على الزوجة والبنات، إنما العنف موجه من الذكور عامة تجاه

ا عنف األو على إخوته البنات واد يكون ألســتاب تبدو غير ذات ايمة  ـــــــــــــــاث تصــفة عامة؛ أي أيضــ  اتنـ
ن أن يكون من ، كمــا أن العنف من الممك 4داخــل من يقوم بتلــك األفعــاللكنهــا تعكم تــدني ايمــة المرأة 

ـــر يمارم العنف من ا، ف5اتبن ألمه ــــ ـ ـــفي تعض األ س  ـــلذكـ ـــ)الزوج، األو، اتبور ـ ـــرة ـ ـــرأة تاألسـ ـــلى المـ ن( عـ
ـْمـٍر، وتالتالي يكون العنف  ة، األخت، األم(،ـ)الزوج وفي مثل هذه األ سـر فسن العنف الذكوري ال يرتت  بـع 

ا من الذكور وم  ن مختلف األعمار.داخل األسرة ضد المرأة موجه 
 

  69تتع ا الســـــــــــــتجاتات المتحوثين فان% 
هـــــــذا النوع من العنف منهم يرون أن 
 %39يمارم تمجتمعاتهم، داخل األ سـر 

ـــــــه ال يمـــــــارم  من المتحوثين يرون أن
 لم يحدد. %1تمجتمعاتهم، 

 

 
 

 

 

 

 العنف ضد المرأة باألسرة موجه من الذكور ومن مختلف األعمار 13 جدول

 الأعرف ال نعم المحافظة 

 0 4 17 القاهرة

 0 18 7 الجيزة

 0 4 19 المنيـا

 0 6 17 أسيوط

 1 5 24 سوهاج

 1 37 84 االجمالي
 

                                                           
كما عبّروا خالل مجموعاس النقاش " نها مر بترضةةةي ت"مل لي الشةةةاي"، "عادي .. بأضةةةربها علشةةةاط -من ب"ع أسةةةباب ضةةةرب الشةةةباب (خوتهم البناس   4

 أربّيها" ، "أصلها مر بتسمع كالمي".
 بمجموعاس النقاش بالجيزة طرح أنه رأى أحد الشباب  صيح في أمه و ضربها بالشار .. -الكبار -أحـد المشاركين   5

نعم

69%

ال

30%

الأعرف

1%
نعم

ال

الأعرف

  – 13رسم توضيحي 

من الذكور ومن مختلف األعمارموجه العنف ضد المرأة باألسرة   
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  69بنســتة الموجه من الذكور تجاه المرأة عامة  كما عّبر المتحوثون/ات عن تواجد العنف داخل األســر% 
 وتالقاهـــرة ،%83إلى تالمنــــــيا ة فنجد أن النستة ترتفع ـــعند النظر على النستة داخل كل محافظو تالعينة، 

 .%28، ثــم تالجـــيزة %74تأســيوط ،  %80 تســـوهاج ،81%
 

 

 
 األعمار مختلف من ورــالذك من موجه المرأة ضد األسرة داخل العنف - 14 توضيحي رسم
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 عـــعلى مستوى المجتم رأةـــف ضد المـنـعال
أن  %80 بنســــــــــتة)الذكور واتناث( من المتحوثين/ات  97 فقت  ي

 25ير   ، بينماداخل المجتمع ضــد المرأة تشــكل عام أهناك عنف  
 رأة.ـد المـف ضـاك عنـهن ليمأنـه  %20 متحوث ا/ة بنسـتة

 83بنســــتة  19، و أســــيوط %83بنســــتة  25في ســــوهاج ف% 
ا، ثم في الجـيزة  بنستة  18، وفي المنيــا %80بنستة  20أيض 

 .%71بنستة  15، وأخــير ا القاهرة  78%
  ا لكل محافظة)ضد المـرأة  امن يرون أنـه ليـــم هناك عنف  و  (تتع 

ـ، وفي المن %29بنستة  6في القاهرة ـف ـا ـ ـوهاج %20بنستة  5، في الجـيزة %22بنستة  5يـ ، وفي سـ
 .%17بنستة  4، وفــي  أســـيوط %17بنستة  5

  يوضحان عدد ونسب من يرون أن هناك عـنف ا ضد المرأة تكل محافظة.والرسم التوضيحي الجدول  
 

 محافظة بكل ،"بالمجتمع المرأة ضد عنف هناك أن" يرفض /يؤيد من أعداد - 14 جدول

 ليس هناك عنف نعم يوجد عنف  المحافظات

 6 15 القاهرة
 5 20 الجيزة
 5 18 المنيـا
 4 19 أسيوط
 5 25 سوهاج

 25 97 االجمــالـي
 

 

 محافظة بكل ،"بالمجتمع المرأة ضد عنف هناك أن" يرفض /يؤيد من نسب - 16 توضيحي رسم

 
  

71% 80% 78% 83% 83%

29% 20% 22% 17% 17%

القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

ليس هناك عنف

نعم يوجد عنف

نعم يوجد 

…عنف

ليس 

هناك 

…عنف

 حول المبحوثين رأي - 15 توضيحي رسم

 المـرأة ضد بالمجتمـع عنف وجود
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 رأة ــعنف ضد المأحد مظاهر الكالتحرش موقف المبحوثين من 
 العنف ضــد المرأة تالمجتمع، حول أحد مظاهر التحر  .. ك

يعتبرونــه من مظــاهر و هــل لتحر  من االمتحوثين  مواف
 العنف ضد المرأة. 

 ــــــــــــــــــد   -%89.3بنســـــتة -تفق معظم المتحوثيني ـ أن التحر  ي ع 
ا ضــــــــــــــد المرأة، ونســــــــــــــتة  ا، يرون أنه لي %7.4عنف  م عنف 

 ون.ــيعرفال %3.3و

  ا عــــددهم ، من المتحوثين 9من يرون أن التحر  ليم عنفــــ 
 من مختلف المحافظات وأنـــثى واحــدة من الجيزة.ذكور  8منهم 

o ــــــــــــا من ال يعرف ن ونسبتها ــــــــوثيــــط من المبحــــقــــف 4ا ــــفعددهالتحرش عنًفا أا ال .. ون إذا كان ــــأم 
عااو مؤهالتها  35: 19أعمارها ونشـــــــير أن من محافظات مختلفةو  – إناث 2ذكور و  2منها  3.3%

 . مصدقة محو األميةو مؤهل متوسطو طالم جامعيو مؤهل عالي()وحالتها التعليمية: 
 

 وموقفهم من التحرش. -تبًعا للمحافظة-أعداد ونسب المبحوثين  15 جدول

  المحافظة
 النِـَســـــــب األعـــداد

 الأعرف ال نعم الأعرف ال نعم

 %4.8 %9.5 %85.7 1 2 28 القاهرة

 %4 %42 %84 1 3 21 الجيزة

 %0 %4.3 %95.7 0 1 22 المنيـا

 %4.3 %8.7 %87 1 2 20 أسيوط

 %3.3 %3.3 %93.3 1 1 28 سوهاج

 4 9 109 اجمالي 
89.3

% 
7.4% 3.3% 

 

 

 المـرأة ضد عـنفًا يُعَـد..  التحــرش - 18 توضيحي رسم
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89.3%

7.4% 3.3%

نعـــم

ال

الأعرف

 المـرأة ضد عـنف يُعَـد..  التحــرش - 17 توضيحي رسم
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 جريمة ؟.. وهل يعتبرونة كالختان  حوثين منبمـوقف الم
  .. حول نظرة المتحوثين لعمليــــة ختــــان اتنــــاث

د  وهـــل يرونـــه فعـــل عنف ضــــــــــــــــد المرأة بـــل ي عـــ 
 ؟(6 كجريمة )حيث أنه مجّرم اانونا  

   أن %43.4من المتحوثين/ات بنســـــــتة  53ير 
 جريمة،  ختان اتناث

 ـــــــة  25  ير  بينمـــــــا من المتحوثين/ات بنســــــــــــــت
 ه ليم جريمة، أن 20.5%

  34.4 ن/ات بنسبةمن المبحوثي 42و أدلى% 
 بأنهـــا اليعرفون ما إذا كان جريمة أا الو 

  استجاتةقدمو لم ي %1.6من المتحوثين/ات بنستة  2و. 
o ا نســــبتها ُمجّرمً أن  فعاًل ؛ بل يمثل عنًفا ضــــد المرأة فعاًل  أن ختان اإلناثد أن من يعرف نج 

 و %43.3 فـقــط
o  لا يســـــــتطع  منهاو لمون بالضـــــــبطو عبغير ذلك أو ال ي ها على قناعة  ف %56.7والباقين

 إبدا  رأي واض .
 

 من الختان بكل محافظة. وموقفهمأعداد المبحوثين  16 جدول

 الأعرف ال نعم المحافظة
دون 

 استجابة

 0 6 6 9 القاهرة

 0 15 2 8 الجيزة

 0 10 2 11 المنيـا

 0 7 4 12 أسيوط

 2 4 11 13 سوهاج

 2 42 25 53 االجمالي
 

  

                                                           
بت"د ل ب"ع أحكام قانوط ال"قوباس بتغليظ ال"قوبة ضد كل من قام الخاص  2016لسنة  78، وقانوط رقم 2008مكرر من قانوط ال"قوباس  242لمادة لطبقتا   6

 .بختاط أنمى

نعم

43.4%

ال

20.5

%

الأعرف

34.4

%

دون 

استجابة

1.6%

 يُعد   وهل الختان، حول المبحوثين آراء - 19 توضتتتتتتيحي رستتتتتتم

 ؟ جريمة
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 ـــــــــــــــــن 21توضــــيحي الرســــم وتال ر  أن ـ
ِنســــــــب من هم على اناعة أن الختان 
ليم جريمة في ســوهاج بنســتة تقترب 

، ثم القاهرة بنســــــــــتة تقترب %40من 
، ثم أســـــيوط بنســـــتة تقترب %30من 
، ثم المنيا والجيزة بِنســـــــــــب %20من 

 .%10أال من 

  ـــا من ال يعلمون فنر  النستة عالية أمـ
، ثم %60للغــــــايــــــة تــــــالجيزة لحوالي 
، وفي %40المنيا بنســــــــــــــتة تزيد عن 

، %30أســيوط والقاهرة بنســب حوالي 
ــــــــــــــــا في سوهاج فنسبتهم تزيد اليال   ام 

 .%10عن 

  50يوط حوالي ـلى تأسـبتهم األعـنسف ؛ةـريمـجكد ـالختان ي ـعـومن المتحوثين من هم على دراية تأن% ،
، فاألال %40، وتتساو  النسب تقريت ا تكل من القاهــــــرة وســــــوهاج حوالي %50تالمنيا أال اليال  من و 

 فقــ . %30دراية الجــيزة بنستة حوالي 
 

  

9

8

11
12

13

6

2

2

4 11

6

15

10
7 4

2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

ةدون استجاب

الأعرف

ال

نعم

 جريمة يُعد اإلناث،وهل ختان حول المبحوثين موقف - 20 توضيحي رسم
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   وجهــــــة نظر على أكثر للتعرف  محــــــاولــــــة
المتحوثين حول الختـــان، أي التعرف على 

ى عل) كور واتناثذاســــــــــــــتجاتات كل من ال
تعد اســــــــــتتعاد  -من المتحوثين/ات فق   120
 . (لم يبديا استجاتة 2

  اعنفــــ   الختــــان ي عــــدتــــأن  لمعمن ي  نجــــد أن 
ومن ، %61اث بنستة ـــــاتنمـــــن ة: ـــــجريمو 
 . %35 نستة ورــذكـال
 

  .. ـــــللذكتالنستة ولكن ، %23  على التوالي بتهمــــــفنس "اعادي   ا"جملة من ال يعلم، ومن ير  أنه أمر   ورـ
أن أمر ختان اتناث أمــر ا عادي ـا يرون أو ون ــاليعلمور ــــــــمن الذك %65 هناك أي أن..   42%

7. 
  أي أن  %17، %22ن ــــــ"من ال تعلــــــم، ومن تــــــــــــر  أنه أمر عادي وواجب" نسبته لإلنـــــاثو تالنستة

 .وليم جريمة اـمن اتناث ال تعلمـن أو ترين أن الختان أمــر ا واجب   39%

o  يتفق ذلــك األمر مع مــا ُذكر بمجموعــات النقــاش البؤريــة من ِقبــل بعض الرجــال أن أمر الختــان
دة .. فنسبة كبيرة من بعد ختان بناتهاتختص ب  النسا  وغالًبا ما يعلمون  و وأن من تقرر ذلك الج 

شـــاركون يأو .. وبالتالي ال يتدخلون أو يقررونو  "من الذكور تعينة الدراســــة %65"الذكور اليعلمون 
 في القرار.

o  رغا أن منهن ا آثاره أو تجريم  .. ال تعلمن أيضــــــــً  "تعينة الدراســــــــــــة"من اإلناث  %40ومايقرم من
وفًقا إلتخاذ القرار  (للجدةلمن ها أكبر سنًّا )ترك األمر متعلمات؛ لكن أيًضا لعدا المعرفةو فيُ سيدات 

.. في ظل عدا مناقشـــة األمر مع  العادة اســـتمرار ممارســـة تلكها في مما يســـ ..للعادات والتقاليد 
 من يتخذون القـرار.

  

                                                           
ا د نيتا لكنه عادة و(زم تت"مل. -ردتا على طفل آخر-سنة  ذكر أحد ا طفال  18ب 12خالل إحدى النقاواس البؤر ة ن  7  أط الختاط ليس أمرت

35%

61%

23%
17%

42%

22%

ذكــور إنــاث ذكــور إنــاث ذكــور إنــاث

جـريمــة.. نـعـــم  ليس جريمة.. ال  ال أعـــــرف

 ؟ جريمة يُـعَـدُّ  هل..  اإلناث ختان - 21 توضيحي رسم
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 أسبام ممارسة العنفو والعوامل التي تسها في االبقا  علي  بمجتمعات البحث ثالثـًا: 
 

 وتالمجتمع عامة  .. وما العوامل التي تسهم في ذلك؟ داخل األسرةالعنف أستاب ممارسة ما 
  فهناك ســـــــبب  ..من تعض ممارســـــــات العنف التي ذ كرت من ابل يمكن أن نســـــــتخلص تعض األســـــــتاب

غر على أن البنت  "داخل األســرةوتمييز البنين عن البنات عدم المســاواة " رئيســي وهو أي التربية من الصــِ
تجاه تاألسرة أشاروا تأن هناك عنف داخل األسرة من الذكور من المتحوثين  %69ويؤكد ذلك أن أال .. 

ا رغم تأكيد )الزوجة، األخت، األم(المرأة عامة تاألســرة  من المتحوثين على حصــول المرأة  %97.5، وأيضــ 
دوا ما اليجب أن ترث فيه   ...()كالذهب، أموال على حقها الشرعي في الميراث لكنهم عادوا وعد 

  تحدوث عنف داخل األسرة؛ تم التعر ف على رأي المتحوثين لها تأثير التي اد يكون خر  األستاب األومن
 على العنف ..  حول تأثير الة الدخل

  رؤية المبحوثين حول تأثير قلة الدخل على العنف داخل األسرة
  يرون أن  %64مـــــــؤيدة بنستة حول الة الدخل وتأثيره على حدوث عنف داخل األسرة استجاتة المتحوثين

حدوث ال يرون تأثير لقلة الدخل على  %36الة الدخل تتســــــــــبب في حدوث عنف داخل األســــــــــرة، بينما 
  .عنف

 

 قلة الدخل أحد أسباب العنف ضد المرأة )داخل األسرة( 17 جدول

  ِنســتة من يرون أن الة الدخل أن نجد  تالرســم التوضــيحيو
، %72في الجيزة بنستة  :من أستاب العنف داخل األسرة 

، أســــــــــيوط %61، المنيا %62، القاهرة %67 وســــــــــوهاج
59%. 

 

  ا سرة داخلن المرأة ضد العنف أسباب أحد الدخل قلة 22 توضيحي رسم
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 ال نعم المحافظة

 8 13 القاهرة

 7 18 الجيزة

 9 14 المنيـا

 9 13 أسيوط

 10 20 سوهاج

 34 78 اجمالي العدد
 %36 %64 النسبة
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  السلوكيات التي تتسم تالعنف ضد المرأة، كالمعاكسات والتحر ، ما األستاب الدافعة لممارسة تعض من
ختان اتناث، التمييز وعدم المساواة داخل األسرة ... وأستاب أخر  عامة ت سهم في االتقاء على ممارسة 

 العنف تالمجتمع محل الدراسة.
 

ون ـع  رجِ ي   ات/من المتحوثين %60.. نر  أن حوالي  شوحول رؤية المبحوثين ألسبام المعاكسات والتحرُّ 
ا، فهي السبب وتالتحديد لمالتسها .. فهي السبب الرئيسي.  األسـتاب للمـرأة أيض 

 

 السيدات/الفتيات مالبس سببها والتحرش المعاكسات - 18 جدول

 المحافظة
 ونــرافض دونــمؤي

 اناث ذكور اناث ذكور

 3 7 3 8 القاهرة

 4 5 5 11 الجيزة

 8 5 3 7 المنيـا

 4 3 5 11 أسيوط

 2 7 4 15 سوهاج

 21 27 20 52 ا(جمــالي
 

  ا للنوع  –وحول رؤيــــة المتحوثين/ات ف على عر  توال –تتعــــ 
حول مد  اناعتهم اتناث و الذكور كل من وجهة نظر 

نر  ..  "رأةـــم المـــمالب"سببها ر   ـــالمعاكسات والتحتأن 
 التالي:رسم توضيحي من ال

  يؤيــــدون الرأي تــــأن المعــــاكســـــــــــــــــات  %66ث لثي الــــذكور
 والتحـر   سببها مالتم المرأة.

  ن الرأي تأن المعاكسات تؤيد %49وتقريت ا نصف اتناث
 والتحـر   سببها مالتم المرأة.

 

o  ــبهو التحرش للمرأة ومالبسهاو  ماسبأمن الواض  أن إرجاع ــس  ذه النِ ـ ــم العاليـ ــيحمل ع وةـ ــنـ ــًفا آخـ ر ـ
ّملها مسئولية معاكسـضد الم عفـا  الفاعـلفي ذات الوقت التحرش بها؛ و تها و ـرأة وُيح  من - تـبرئـة وا 

 من المسؤولية. -تحر ييعاكم أو 
o  ــد ــأييـ ــاث %49تـ ــير و لهذا الرأي من اإلنـ ــرى يشـ ــرة أخـ ـــ ـــ ـــ ــالعنف ضد المرأة عُ  أن مـ و أي امجتمعيً  انفً ـ

 سم الذكور.ا من نِ كثيرً أصب  هناك قبواًل لوجهة النظر من ِقبل المرأة أيًضا بِنسم تقترم 
  

66%
49%

34%
51%

ذكور اناث

يعارضو

ن

يؤيدون

 مالبس ستتببها والتحرش المعاكستتات - 23 توضتتيحي رستتم

 السيدات/الفتيات
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 .. رؤية المبحوثين حول األسبام الدافعة للختـان
 من  25ب إجراء عملية ختان اتناث ألنها تصــــون البنت .. فهناك ســــب تعض المتحوثين أن من أهمر  ي

 يؤيدون ذلك،  من اتناث( %15من الذكور و  %25)يمثلون  %22بنستة  المتحوثين/ات
 يرفضون  من اتناث( %59من الذكور و  %29)يمثلون  %39بنستة حوثين/ات من المت 45 نجد أن بينمــــــــــــــا

 وحفاظها على عفتها، ى األنثختان .. فال عالاة بين ذلك 
  ما يعرفون ال من اتناث( %26من الذكور و %46)يمثلون  %39بنســــــــتة  من المتحوثين/ات 45أخير ا هناك و

 المرأة .. أم أن ذلك ال يؤثر. /ةكان الختان يصون الفتا إذا
 

 أن الختان يصون البناتو قناعتهم حول  -تبعًـا للنوع –أعداد المبحوثين ونسبهم  19 جدول

 النوع/ العدد
 النســبة العــدد 

 الأعرف ال نعم الأعرف ال نعم

 %46 %29 %25 35 22 19 ذكور

 %26 %59 %15 10 23 6 إناث

 %39 %39 %22 45 45 25 االجمالي

 لم  حددط استجابة. 7ب"د استب"اد  –ب تم احتساب ال"ينة لمن أدلي با(ستجاباس المحددة أعاله ملحوظة 

 

 
  

25%
29%

46%

15%

59%

26%

نـعــم ال ال أعــرف

ذكـــور إنـــاث

 حول أن الختان يصون البنت -تبعًا للنوع -رؤية المبحوثين  24 توضيحي رسم
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 : رأةــــتجاه الم فـعنلممارسة ال " يراها المبحوثون كأسبامعامة" أخرى  عوامل
 النسبة التكرارات السبب م

 %23.1 67  األسرةمن /  البيتمن للشتاب الة تربية  1

غرائز الشتاب  ثيرت ةتاحيمن مشاهد عنف وا موما بهوالنت  االعالم والسينما 2
 %13.8 40 وتقليدهم لما يرونه

 %9.0 26 الة التدين 3

 %9.0 26  المدرسةفي الة تربية  4

احترام عدم ، و نقص وجهلنتيجة من الشتاب تفكير خاطئ و  انحدار اخالق 5
 %9.0 26 "ىيتسل  ته بهذه السلوكيات "فرغ طاامما يجعله ي الشاب لنفسه

 %8.6 25 عدم وجود عقابولشرطة المجتمع و من الالة رااتة  6

 %3.4 10 مخدراتانتشار تعاطي وتجارة ال 7

 %3.1 9 التطالة - الفراغ 8

 %2.8 8 8 عدم وجود ادوة 9

 %2.8 8 ةالمحتشمغير  نهسمالتالبنات و  10

 %2.4 7 هم التنافم فيما بينصحاب السوء و أآخرين و شتاب تقليد  11

 %2.4 7 عين زايغة/شذوذ ،غريزة وشهوانية ضعيفة، ء اد 12

 %2.1 6 زيادة تكاليف الزواج تأخر سن الزواج و 13

 %2.1 6 خاصة في سن المراهقةه تاعالشتاب وطِ فكر  14

 %1.4 4 و  التعليمتالفكري ومس يغياب الثقافة و الوع 15

 %1.4 4 رــخعدم احترام ا  ،دــجس منه ، أنها ير  أن البنت أال 16

 %1.0 3 عقد نفسيةنفسي و  مرض 17

 %0.7 2 مع البنات )الممنوع مرغوب(الشتاب تعامل لعدم  18

 %0.7 2 )صالة ومعاكسة(الشتاب ازدواجية  19

 %0.3 1 الشتاب تجاه البناتعنف  20

 %0.3 1 ياسي أو دينيـسِ  ختالفال 21

 %0.3 1 مــنـفرصة لممارسة الج 22

 %0.3 1 جنسية مشاهدمشاهدة االب واالم في  23
 

  

                                                           
ا ..  8   فيت"املوط مملهم. وقد عبر ب"ع الشباب في المناقشاس الجماعية أط الم"لمين بالمدرسة  "املونهم ب"نف، وفي البيت أ ضت



35 

 

 على النوع االجتماعي  ـينِ ـعنف المبة لمناهضة الـالتدخالت المقترحرابًعا: 
 

 ش"رُّ ـــــحـاالت التـحفـي ة ــللحد من العنف "خاص -ةً ـامـع-قترحات المبحوثين م
 

 النسبة عدد التكرارات لمــواجـهــة حـاالت التحــرش الذي يقترحونه التـدخل م

 %36.6 68 )مع من يتحّر ( اهــــأتكلم مع 1

 %35.5 66 ع عنها )خاصة لو لوحدها(ــــــأداف 2

 %9.1 17 .. ال أتدخل أصمت 3

 %7.0 13 أبلغ الشرطة 4

 %4.3 8 أضرب المتحر  5

لو لكن  ،منعه وممكن اضربهأاتكلم مع المتحر  و لو التسه كويم  6
 لــتستاه.. سيبها وأمشي أق التسه ضيّ 

2 1.1% 

 %0.5 1 لو أادر أعمل حاجة هاأعملها 7

 %0.5 1 في التجمعات ننقذ البنت كأولوية، في الحاالت الفردية محضر تالشرطة 8

 %0.5 1 ر ــــــتم المتحــــــــأش 9

 %0.5 1 ) سيتضامن مع الرجل ضد المرأة( في القسم راجل ألن-تمشي على طول  10

 %0.5 1  أشجعها تتكلم 11

 %0.5 1 9  لكن أخاف تعمل محضر.. أشجعها تأخذ حقها  12

لو أذاها أو مد ايده عليها ممكن أروح أشهد ، لكن أخذ البنت وأساعدها 13
 %0.5 1 معاها في الشرطة

 %0.5 1 سأدافع عنها أنا عندي مبدأتم .. يحطني في مشكلة حتى لو  14

حسب استقتال البنت للفعل هاتكلم معاها وأتعدها عن المتحر  ولو  15
 %0.5 1 ألنها ماشية معايا.. كلمها يتقى موضوع شخصي 

 %0.5 1 مثال في المواصالت، منع التحر  من البدايةأممكن  ،تدخل في حدودأها 16

 %0.5 1 لو اريبتي اتدخل معاه واتخانق 17

 %0.5 1 معاه ثم اتخانق هصحسأنلو لقيتها بتستنجد ..  18

                                                           
 رجل ورطة بالمجموعاس النقاوية أنه عندما تأتي له سيدة تشكو متحرش فأنه  حاول أط  ِِلـم الموضو  علشاط سم"ة الست.أوار  9
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 القائم على النوع نفـد من العــسنة للح 18: 10والد مقـترحات املبحوثين ملا يجب عمله مع ال 
 

 النسبة  التكرارات  ما يقــترح عمـله من تـدخــالت  م 

 %20.5 53 لمجتمعلعامة توعية  1

 %19.8 51 10 تالمدارمتاب ــــــالشتوعية  2

 %14.7 38 عامة بهذه األمور توعية دينية 3

 %11.2 29 )تدريب منظم ويكون غير تقليدي( تدريب 4

 %8.5 22 المتحرشين ومرتكبي أفعال العنفعلى  عقابالزيادة  5

 %7.0 18 رةــاألسعلى مستو  توعية  6

7 
ا ـا واخالاي  ـذاتي  تطويرهم لجلسات فردية وعقد التربية من الصغر 

 وابراز القدوة وتنمية المواهب
18 7.0% 

8 
جنسية توضح  قافةث ،علمية، اختالط تحت رااتة وأنشطة ثقافية اتاحة

 وأن البنات التتقبل التحر  تهاالحقوق وايمة المرأة وخصوصي
9 3.5% 

 %1.9 5 مثال   كمراكز الشتابالشتاب .. ندوات تأماكن تجمع عقد  9

 %1.6 4 حمالت اعالمية ودعايا تالشارععمل  10

 %1.6 4 لتقويم السلوك يمسرحنشاط مناظرات و ، نشطة تفاعليةأ 11

 %1.2 3 من تالشارعتفعيل الحماية واأل 12

 %1.2 3 الشتابنعااب "نضرب" ف ثم م ونخوِّ نفهِّ  13

 %0.4 1 مافي  فائدة 14

 

                                                           
 ومن خالل جم"ياس وهيئاس تت"اوط مع المدارس.  ،اقترحت ب"ع المجموعاس النقاوية أط  تم ال"مل والتدر ب للشباب بالمدارس  10
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 سنة للحد من العنف القائم على النوع 35: 19 مقترحات املبحوثين ملا يجب عمله مع الشباب

 النسبة  التكرارات  ما يقــترح عمـله من تـدخــالت  م 

 %25.5 48 بهذه األمور توعية المجتمع 1

 %20.2 38 وتطبيق القانون  ابـعقالزيادة  2

 %14.9 28 "الشتاب والرجال تالمرحلة العمرية" تدريب 3

 %13.8 26 دينيةالتوعية ال 4

5 
اتالغ منزلية، و نصيحة وحوار منطقي مع الشتاب ثم وزيارات 

 %4.3 8 االهل ومن له كلمة تالعائلة

 %3.2 6 اعالم واعالنات تالمجتمع 6

 %2.7 5 .. مشكلة مالها  حل فائدة/  مافي  أمل 7

 %2.7 5 .نفاذ القانون على ادر المعرفةا  د ثغرات القانون و سو  أمنيتواجد  8

 %2.1 4 لتوظيف الطااات وللحد من التطالةمشروعات  9

10 
التحث عن أستاب العنف والعمل على العوامل النفسية المؤثرة 

 %2.1 4 لد  الرجال

 %1.6 3 تقليدية نقا  وندوات وور  عمل غير 11

 %1.6 3 الموظفين وأصحاب المحالتو جامعات، لتوعية للمعلمين، تا 12

 %1.6 3 مجتمعية لتأهيل الشتابتدريتات للشتاب وأنشطة  13

 %1.1 2 نتالحد من مشاهدتهم للعنف من ال 14

 %1.1 2 ذلك عدم تقبلهاو تأثر التحر  على البنات  ـةواخالاي ـةتوعية ديني 15

 %0.5 1 التربية في البيت 16

 %0.5 1 نشر الوعي تالقانون وعقوتاته 17

 %0.5 1 زيارات منزلية 18
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 استمارةنتائج تطبيق 

 

 

 ســـــــــــــتــبــيــانل ا
 

 

 بمحافظات

 الجيزة، املنيا، أسـيوط، سـوهاج"، "القاهرة
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  ـــــــــق الاام مجتمعات  - المحددةأفراد المجتمعات من الميدانية تاختيار عدد الدراسة مسؤول عن تنفيذ الفريـ
 التالية:مناطق التكل من وذلك اتستبيان استمارة ودعوتهم لتطبيق  - دخل منخفض ذاتريفية وحضرية 

o  انة  تالقاهرة،    ومنشية ناصر الهج 
o تالجيزة،      ة ــتابــإم 
o  تمحافظة المنيا،   ومدينة المنيا  وملوي  كز سمالوطامر 
o تمحافظة أسيوط،   منفلوط والفتح ومدينة أسيوط كز امر ت  
o تمحافظة سوهاج. والمنشأة ومدينة سوهاج كز أخميم امر ت 

ا لمتطلتات الدراسة غ ر ضّية تم اختيار أفراد العينة تطريقة  ، تحيث تتكون من:تتع 
 سنة؛ من مختلف المستويات التعليمية. 18: 10أوالد وبنات تتراوح أعمارهم من  -
 سنة؛ من مختلف المستويات التعليمية، والمهنية. 35: 19رجال وسيدات تتراوح أعمارهم  -

o  (تستتعد استماراتهم مل ).. سنة 35  فوق سن ـمتحوثين/ات فق 6عدد  ضمت العينةهــذا واد.  
 

 ":ســـتبيانعـــّيـــنة "اإل
  ـــــــــــــتة متحوث ا/ متحوثة، يتوزعون 368عدد مع " ستمارة االستبيان"اشمل تطبيق ـــــــــــــرة، من  %32بنسـ القاهـ

  .سوهاجمن  %18ونستة يوط، ــأس من %18، ونستة ياــمن المن %24الجيزة، و من  %8ونستة 
 

 وعــتـوزيع المبحوثين تبعًا للمحافظة، الن 20 جدول

 النسبة االجمالي إناث ذكور المحافظة

 %32 118 27 91 القاهرة

 %8 30 6 24 الجيزة

 %24 88 33 55 المنيـا

 %18 66 12 54 أسيوط

 %18 66 19 47 سوهاج

 %100 368 97 271 االجمالي
 74% 26%   
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 ة العمريةـالفئو للمحافظةـوزيع المبحوثين تبعًا ت

  ـــــنمتحوث ا/ متحوثة،  368تم تطبيق االستبيان مع عدد ــلة أعـــداد المتحوثيـ : 10تالفئـــة العمـــريـــة منهم  جـــمـ
 ، %39بنستة بنت ا(  40ا وولد   102متحوث ا/ة ) 142 عددهم سنة 18

  ــــة و ــــريـ ــــة العمـ ــــن تالفئـ ــــداد المتحوثيـ ــــة أعـ ــــددهم  35: 19جملـ  169)  %61بنستة متحوث ا/ة  226سنة عـ
 فتاة وسيدة(.  57رجل، و شاب/ 

 العمرية والفئـة للمحافظة تبعًا المبحوثين تـوزيع 21 جدول

 اجمــالـي  عـام 35: 19 سنة18: 10 المحافظة

 118 70 48 القاهرة

 30 15 15 الجيزة

 88 45 43 المنيـا

 66 52 14 أسيوط

 66 44 22 سوهاج

 368 226 142 االجمالي
 39% 61%  

 

 

 تـوزيع المبحوثين تبعًا للمحافظة والفئـة العمرية 25رسم توضيحي 

 

  ممن  %28منهم ) %74 تالعينة الذكــــورنستة
أعمارهم  %46،  ســـــنة 18: 10أعمارهم من تتراوح 
 ، سنة( 35: 19من 

  ناثونســــــــــــــتــة  %11منهن ) %26 تــالعينــة اإل
أعمارهم  %15ســنة ،  18: 10تتراوح أعمارهن من 

   .سنة( 35: 19من 

 

  العمرية والفئـة للنـوع تبًعا المبحوثين تـوزيع 22 جدول

 عام 35: 19من  عام18: 10من 

 إناث ذكور إناث ذكور

102 40 169 57 

28% 11% 46% 15% 
  

48 15 43
14 22

70 15 45
52 44

0%

20%

40%

60%

80%

100%

القاهرة الجيزة المنيـا أسيوط سوهاج

19: 35 Yrs

10: 18 Yrs

28%
11%

46% 15%

عام ذكور18: 10من  عام إناث18: 10من 

عام ذكور35: 19من  عام إناث35: 19من 

 تـوزيع المبحوثين تبعًا للنـوع والفئـة العمرية 26رسم توضيحي 
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 االجتماعية للحالـة تبعًا نالمبحوثو

  للمتحوثين فكــانــت  االجتمــاعيــةمن حيــث الحــالــة
: 10 أعمارهم تتراوح يين 142أعدادهم كالتالي: 

 3متزوج/ة،  104ة، أعزب/ أنس 115، سنة18
  مطلقين/ات. 4أرامل، 

 

 
 

 

 

 محافظة / االجتماعية للحالـة تبعًا نيالمبحوثأعداد  23 جدول

 المحافظة
دون سن 
 الزواج

 أعزب/
 آنسة

 االجمالي مطلق أرمــل متزوج/ة

 118 2 1 32 35 48 القاهرة

 30 0 0 5 10 15 الجيزة

 88 1 1 31 12 43 المنيـا

 66 1 0 25 26 14 أسيوط

 66 0 1 11 32 22 سوهاج

 368 4 3 104 115 142 االجمالي
 
 

 التعليمية والمؤهـل للحالـة تبعًا المبحوثون

  ــــــــــــــن،  43فكانت أعدادهم كالتالي: للمتحوثين ومن حيث الحالة التعليمية على م صّداة  ن و حاصل 29أمييـ
على شــــــهادة االعدادية،  ينحاصــــــل 33على شــــــهادة االبتدائية،  ينحاصــــــل 21، يقرأ ويكتب /محو األمية

حاصــــــــلين على 62حاصــــــــلين على مؤهل فوق المتوســــــــ ،  13حاصــــــــلين على مؤهالت متوســــــــطة، 71
   طالب/ة الزالوا تمراحل التعليم المختلفة.   96مؤهالت عليا، 

 الدراسي المؤهل أو التعليمية للحالـة تبعًا المبحوثين عدد 24 جدول

 أميون المحافظة
محو أمية/ 

 يقرأ ويكتب

حاصل على 

 ابتدائية

حاصل على 

 اعدادية

مؤهل 

 متوسط

مؤهل فوق 

 متوسط
مؤهل 

 عالي
 االجمــالي طالب

 118 36 8 3 16 12 11 18 14 القاهرة 

 30 5 4 1 6 7 4 2 1 الجيزة

 88 27 10 2 18 5 1 6 19 المنيـا

 66 9 15 4 24 5 0 3 6 أسيوط

 66 19 25 3 7 4 5 0 3 سوهاج

 368 96 62 13 71 33 21 29 43 ا(جمالي
 

 

دون سن 

الزواج

39%

آنسة/أعزب

31%

ة/متزوج

28%

أرمــل

مطلق

1%

 االجـتماعـية للحـالـة تبعًا المبحوثين نسب 27 توضيحي رسم
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 نِسـب المبحوثين تبًعا للحالـة التعليمية أو المؤهل الدراسي   28رسم توضيحي 

 عمـــل لا حالـةل تبعًا المبحوثون

 ــومن حيث حالة العم ـــ ــلعل لـ ــطالت ا/ة بنس 93 هم كالتالي:دادفأعينة، ـ  موظف/ة بنستة 65 و ، %25.7 تةـ
بدون عمل بنســــــــــــــتة  86 ، و%8.8حرفيون بنســــــــــــــتة  32و  ،%18.2عامل/ة بنســــــــــــــتة  66و  ،18%

ا بنستة  13و  ،%1.9بنستة أو يعملون تالخارج أو تعقد مؤات أصحاب أعمال  7، و 23.8% فـــــــــــــــاّلح 
3.6%. 

 محافظة/  للعمل تبعًا العينة أعداد 25 جدول

 بدون عمل حرفيون عمال موظفون طالب المحافظة
 أصحاب عمل/

 مؤقتعمل 
 سجلت لم فالحون

 0 0 2 15 14 39 12 36 القاهرة

 0 0 0 15 2 3 6 4 الجيزة

 2 13 1 18 4 10 13 27 المنيـا

 2 0 2 19 8 11 16 8 أسيوط

 2 0 2 19 4 3 18 18 سوهاج

 6 13 7 86 32 66 65 93 االجمالي

25.7 النسبة

% 
18% 18.2

% 
8.8 23.8

% 
1.9% 3.6%  

 فق . 362تسجل وظائفهم، والنسب تعاليه على لم  6، أي أن 362االستبيان  تاستمارات عملهمعدد من سجلوا  مالحظة: 

 

  للعمل تبعًا العينة نسـب أفراد 29 توضيحي رسم
  

11.7%

7.9%
5.7%

9.0%

19.3%

3.5%

16.8%

26.1%

0%

10%

20%

30%

أميون يقرأ ويكتب/ محو أمية ابتدائية اعدادية مؤهل متوسط فوق متوسط مؤهل عالي طالب

25.7%

18.0% 18.2%

8.8%

23.8%

1.9% 3.6%

طالب موظفون عمال حرفيون بدون عمل / أصحاب عمل

ومؤقت

فالحون
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 من خالل اإلســـــتبيان: "ن وكما يراها المبحوثحقوق البنت/المرأة " أواًل: 
 

 

ات تاالســــــتبيان والتي تتعلق تحقوق المرأة ســــــنعرض مايرونه حقوق للمرأة، /من خالل اســــــتجاتات المتحوثين
المجتمع وعلى الرجل تجاه المرأة، هذا وســــــــــــــنعرض أوال  الحقوق األكثر ابوال  من ِاب ل وما يرونه واجت ا على 

.  المتحوثين تليها األال ابوال 
 

لذلك األراام تالجداول والنســب المئوية تم احتســابها تتع ا اليل من المتحوثين لم ي ِجب عن ســؤال أو أكثر، و  مالحظة عامة:* 
  لعدد االستجاتات فق .

 
 

 حتى لو لم يعرفهاالمــرأة على الرجل أن يحمي 
 ــأع يحمي أن الرجل  من واجب على أننستة عالية منهم  اتفاق من المتحوثين تاالستبيان كانتسب لى النِ ـ

ـــــرأة  أو حق المرأة  على الرجالواجب ال)يؤيد ذلك حتى لو لم يكن يعرفها .. و  -في حال تعرضها لعنف-المـ
 بنســـــتة 20عدد على ذلك ، بينما اليوافق %93.5بنســـــتة   امتحوث   344دد ــــــــــــــــــــع الرجال والمجتمع(على 
 .%1.1ال رأي لهم بنستة 4، و 5.4%

 

 لم لو حتى المــرأة يحمي أن الرجل على 26 جدول

 يعرفها

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 2 9 107 القاهـرة

 0 1 29 الجـيزة

 1 8 79 المنيا

 1 1 64 أسيوط

 0 1 65 سوهاج

 4 20 344 اجمــالي

 
 

 
 

 

  30 توضيحي رسم

 ؟ يعرفها لم لو حتى المــرأة يحمي أن الرجل على

 

  

أوافـــق

93.5%

ال أوافق

5.4%

ال رأي لي

1.1%
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 ـرأيـبيــر عن الـــق التعحللمـرأة 

  ــــّرية .. وافق عدد عــــــــدد ، و %87.8بنستة من المتحوثين  323حول حق المرأة في التعبير عن رأيها تح 
 ال رأي لهم. 2، و أن للمرأة حق في التعبير عن رأيــهاال يوافقون/ يرفضون  %11.7تة ــبنس 43

 

 من حق المرأة التعبير عن رأيها ؟ 27 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 2 18 98 القاهـرة

 0 0 30 الجـيزة

 0 9 79 المنيا

 0 14 52 أسيوط

 0 2 64 سوهاج

   2 43 323 اجمــالي

 ؟ رأيها عن التعبير المرأة حق من   31 توضيحي رسم

 

 الميراثفـي ها نصيبأن تحصل على ـــق المــرأة ح
 من  308يؤيــد ذلــك الحق عــدد ، و الميراثفي هــا نصــــــــــــــيبعلى لمرأة يوافق المتحوثون على حصــــــــــــــول ا

ـــــــما اليوافق%83.9المتحوثين بنستة   ــــــــ  46عدد على أن تحصل المرأة على حقها من الميراث من  ، بينـ
 .%3.5ال رأي لهم بنستة  13، و %12.5بنسـتة 

 

 الميراث يف هانصيب على تحصل أن رأةلمل 28 جدول

 رأي ليال  ال أوافق أوافـــق المحافظة

 5 11 102 القاهـرة

 0 0 30 الجـيزة

 4 32 52 المنيا

 2 3 60 أسيوط

 2 0 64 سوهاج

 13 46 308 اجمــالي
 

 
 

 من هانصيب على تحصل أن رأةلما 32 توضيحي رسم

 الميراث
 

  

أوافـــق

87.8%

ال أوافق

11.7% ال رأي لي

0.5%

أوافـــق

83.9%

ال أوافق

12.5%

ال رأي لي

3.5%
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 التعليــمفـي ق ـحاللمــرأة ل
 ولم يوافق على هذه في إللي بيقولوا ان البنت مالهاش في التعليا؟ إي  رأيك"بيان ؤل تاالســـــــتاســـــــتكان ال .. "

ــدد  ـــ ــما وافقمؤيديـــن لحق المرأة في التعليم %83.4من المتحوثين بنستة   306المقولة عـ ـــ على هذه  ، بينـ
 .%1.4ال رأي لهم بنستة  5، و %15.3بنســتة   56عدد المقولة/ حرمان المرأة من حقها في التعليم 

 البنت مالهاش في التعليم ؟ 29 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 4 82 32 القاهـرة

 0 30 0 الجـيزة

 1 69 18 المنيا

 0 59 6 أسيوط

 0 66 0 سوهاج

 5 306 56 اجمــالي
 

 
 

 
 

 لمــرأة أن يكون لها كلمـة و قـرار فـي بيتـهال ـق  ح

  أن يكون لها حق اتخاذ ارار في أمور البيت، في الحق لمرأة أن ل %80ي لاحو بنســـــــــــتة  293يتفق عدد و
 مفحوصين ال رأي لهم. 6، و %18.5بنستة  68وافق على ذلك عدد ــبينما ال ي

 

 

 و كلمـة لها يكون أن المــرأة حـق  30 جدول

 بيتـها فـي قـرار

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 1 27 90 القاهـرة

 1 3 25 الجـيزة

 3 13 72 المنيا

 1 18 47 أسيوط

 0 7 59 سوهاج

 6 68 293 اجمــالي
 
 
 

 
 وقـرار كلمـة لها يكون أن المــرأة حــق 34 توضيحي رسم

 بيتـها فـي

 

  

أوافـــق

79.8%

ال أوافق
18.5%

ال رأي لي

1.6%

 التعليم ؟البنت مالهاش حق  33 توضيحي رسم

أوافـــق

15.3%

ال أوافق

83.4%

ال رأي لي

1.4%
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 ... هل هو جريمة تستوجب عقاب ؟ المــرأة العنف ضد 
  العنف ضــــد المرأة مش جريمة يتعاقم عليها الرجالة .. يا ترى انت موافق على الرأي "التســــــاؤل تاالســــــتبيان

المرأة  ضــــــد يرون أن العنف   %76.8 من المتحوثين بنســــــتة282عدد  ا الرأيهذمع " .. ولم يوافق ده؟
 ال رأي لهم. 10، و  %20.4بنســتة  75عدد رأي لا هذا مع، بينــما وافق جريمة وتستوجب العقاب

 

 ؟ جريمة ليس المــرأة ضد العنف 31 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 7 89 22 القاهـرة

 0 29 1 الجـيزة

 2 60 26 المنيا

 0 44 21 أسيوط

 1 60 5 سوهاج

 10 282 75 اجمــالي
 

 

 
 ؟ جريمة ليس المــرأة ضد العنف 35 توضيحي رسم

 

 

 ل ـض لعنف جسدي من الرجر  ــعـتـتأال  ق المــرأة ــحمن 
 لم يوافق حول ما إذا كان من حق الرجل أن يضـرب زوجته، أخته، ابنته ؟  استجاتة  لتساؤل تاالستبيان ..

ه ليم من حق الرجل أن يضــرب المرأة يرون أنأي   %75.8من المتحوثين بنســتة  279عدد على ذلك 
 شخص واحد فق ، و  %23.4بنســتة  88ـــرأة عـدد الم)الزوجة، االخت، االبنة( ، بينــما يؤيـدون ضرب 

 .%0.3ال رأي لهم بنستة 

 أخته، زوجته، يضـرب أن الرجل حق من 32 جدول

 ؟ ابنته

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 1 90 27 القاهـرة

 0 30 0 الجـيزة

 0 53 35 المنيا

 0 48 18 أسيوط

 0 58 8 سوهاج

 1 279 88 اجمــالي
 

 

 
 زوجته، يضـرب أن الرجل حق من 36 توضيحي رسم

 ؟ ابنته أخته،

 

  

أوافـــق

20.4%
ال أوافق

76.8%

ال رأي لي

2.7%

أوافـــق

23.9%

ال أوافق

75.8%

ال رأي لي

0.3%



47 

ض إليذاء نفسي ومعنوي حمن   ـق المــرأة أال  تـتعــر 
  أمــــر ا عادي ــــا وطبيعي ا، بينـــما شـــتيمة الرجل للمـــرأةأن تكــــون "  %76.5من المتحوثين بنستة  280يرفض "

ـــــق عـــدد  ـــــوافـ ـــــتة من المتحوثين  80يـ ـــــا، و  ويرون  %21.9بنسـ ـــ ـــــي ـ ـــــا وطبيعـ ـــــر ا عادي ـ  متحوثين 6أن ذلك أمـ
 ال رأي لهم. %1.6بنستة 

 

 ؟وطبيعي عادي أمـر للمـرأة الرجل شـتيمة 33 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 2 86 29 القاهـرة

 0 28 2 الجـيزة

 1 57 29 المنيا

 2 46 18 أسيوط

 1 63 2 سوهاج

 6 280 80 اجمــالي
 

 

 
  37 توضيحي رسم

 وطبيعي؟ عادي أمـر للمـرأة الرجل شـتيمة
 

 

  ـــــــا يرفض كمــــــــــــــا ــــت ما تِ : " مقولة %74.5من المتحوثين بنستة  275عدد أيض  ــــيجِ السـ ش غير بالصوت ـ
متحوثين ال رأي لهم  10، و  %22.3من المتحوثين بنســــــتة  82عـــدد على ذلك بينـــما يــــــوافــــــق ، " العالي
 .%2.7بنستة 

 

 ؟العالي بالصوت غير تجيش ما السـت 34 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 5 82 31 القاهـرة

 0 28 2 الجـيزة

 2 61 24 المنيا

 2 47 17 أسيوط

 1 57 8 سوهاج

 10 275 82 اجمــالي
 

 

 
 ؟العالي بالصوت غير تجيش ما السـت 38 توضيحي رسم

 

  

أوافـــق

21.9%

ال أوافق

76.5%

ال رأي 

لي

1.6%

أوافـــق

22.3%

ال أوافق

74.9%

ال رأي لي

2.7%
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ش من أنـواع العنف ضد   المــرأة التحـرُّ
  ـد  من أنواع العنف ضد المرأةر  ـأن التح  %74.2المتحوثين بنستة  من  273يتفـق  79اك نــلكـن ه،   ي ع 

ــــع ــــبمن المتحوثين  79د دـ ـــــ  16 ال يعتبرون التحر  من أنواع العنف ضد المرأة، كما أن %21.5 تهمنسـ
 .ال رأي لهم %4.3بنستة من المتحوثين 

 

ش 35 جدول  المــرأة ضد العنف أنـواع من التحـرُّ

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 4 25 89 القاهـرة

 0 1 29 الجـيزة

 10 24 54 المنيا

 0 11 55 أسيوط

 2 18 46 سوهاج

 16 79 273 اجمــالي
 

 

 
ش 39 توضيحي رسم  رأةالم ضد العنف أنـواع من التحرُّ

 

 

 ـــق المــرأة فـي العـمــلح

  ـــــــل.. يؤيد حق المرأة في ــــــــ ـــــــمـ ، %70.3المتحوثين بنستة من  258عمل عدد أن تحول حق المرأة في العـ
 .%2.7ال رأي لهم بنستة  10أن للمرأة حق في العـمــل، و  %27بنســتة  99بينــما اليوافق عــدد 

 

 العـمــل المرأةمــن حــق  36 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 4 40 73 القاهـرة

 0 2 28 الجـيزة

 2 26 60 المنيا

 3 27 36 أسيوط

 1 4 61 سوهاج

  10 99 258 اجمــالي

 

 

 العـمــل المرأة حــق مــن  40 توضيحي رسم

  

أوافـــق

74.2%

ال أوافق

21.5%
ال رأي لي

4.3%

أوافـــق

70.3%

ال أوافق

27.0%

ال رأي لي

2.7%
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 بمجتمعات الدراسةر وأشكال العنف المبني على النوع االجتماعي ـمظاهثانًيـا: 
 

د  من المتحوثين  ر  تعض .. نستخلص تالصفحات الساتقة رأة ــــــــــــوق المــــــــحقحول "تاالستبيان" تعقيت ا على ما و 
 :من مظاهر العنف المبني على النوع االجتماعي 

o  إذا كان اتفاق المبحوثين على أن "من واجم الرجل أن يحمي المرأة حتى لو لا يكن يعرفها" قد حصـــــــــل
ـــــق  بِ و ؛ %93.5على أعلى ِنسبة تأييد وهي  وتدخلها  من الرجال در ما يشير ذلك إلى الشهامة المنتظرةـ

؟ ـنِمـن م  لكن تحتاجها حماية. التحتاج إلى أن المرأة أيًضا يعكس رؤية مجتمعات الدراسة ؛ لكن  للحماية
ــــــــــمن رج أن هناك عنفو فقط ألنها ذلك ويوضــ  إليذا و يتســببون في ا.. من نفس المجتمع ال آخرين ـ
 فـهــي قـد ال تكون آمـنـة ويجم حمايتها.لذلك  ؛إمرأة

o 11.7%    ـهاللمـرأة حـــق التعـبيــر عن رأيال يقبلون أن يكون 

o 12.5%   فـي الميراثحقها الشرعي مــرأة على ال يقبلون أن تحصل ال 

o 15.3%   البنت مالهاش في التعليايوافقـون على أن." 

o 18.5%   كلمـة و قـرار فـي بيتـها لمــرأة احـٌق يرفضـون أن يكون من 

o 20.4%   استوجم عقابً وال يجريمة ليس العنف ضد المــرأة يرون أن  

o 23.4%   ضـرم ة( للبناالختو األو ةزوج)ال المــرأةتـتـعــّرض يقبلون أن 

o 21.9%   (وطبيعي أمـر عادي)الرجل ا كأن ُتشتا من ومعنويً  انفسيً المرأة إيذا  يوافقـون أن يتا 

o 22.3%    ما ِتِجيـش غير بالصوت العالي" يقبلون أن ُتـعـّنف المرأة "ألنها 

o 21.5%   أنـواع العنف ضد المــرأة ال يعتبر من التحـرُّش يـرون أن 

o 27%   .يرفضون أن تعمـــل المرأة 
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 "ـق المرأة في العـملح"ول ـح

  بين مختلف المحافظات، كما يتضح تالرسم  ال يوافقون أن للمـرأة حـق في العمـليالحظ تفاوت نستة من
 .بالمـنـــــــــيا %30بالقــاهـــــــرةو  %34بأســــــيــوطو  %41فالنســــــبة التوضيحي التالي .. 

 

 

 تبعًا للمحافظة /العـمــل المرأة حــقيوافق/ ال يوافق أن من  مــننسب  41 توضيحي رسم
 

 

ضـة للعنف في أي مكانالمــرأة   ُمـعـرَّ

  على أن المرأة للعنف في أي مكان، بينــــــما لم يوافق على  %71.9من المتحوثين بنستة  263وافـــق عدد
 .%1.6ال رأي لهم بنستة   6، و  %26.5من المتحوثين بنســتة  97ذلك عــدد 

 
 المرأة معرضة للعنف في كل مكان؟ 37جدول 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 5 20 93 القاهـرة

 0 8 22 الجـيزة

 0 28 60 المنيا

 1 18 46 أسيوط

 0 23 42 سوهاج

 6 97 263 اجمـالي
 

 

 

 

 المرأة معرضة للعنف في كل مكان؟ 42 توضيحي رسم
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 "عنف مجتمعي"المــرأة العنف ضد المرأة من الرجل و

  ا  %54.8من المتحوثين بنستة  201وافـق عدد على أن العنف ضد المرأة ليم فق  من الرجل إنما أيض 
ـتة 138من المرأة .. أي أمه عنف مجتمعي، بينــما لم يوافق على ذلك عــدد   %37.6من المتحوثين بنسـ

 .%7.6ال رأي لهم بنستة 28، و 
 

 والمــرأة الرجل من المرأة ضد العنف 38 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 14 22 82 القاهـرة

 0 19 11 الجـيزة

 8 38 42 المنيا

 2 29 34 أسيوط

 4 30 32 سوهاج

 28 138 201 اجمــالي
 
 

 

 
 والمــرأة الرجل من المرأة ضد العنف 43 توضيحي رسم

 

 

 العنف داخل نطاق األسرة من جميع الذكور تجاه اإلناث عامةً 

  من  )اتبنة/ الزوجة/ األم(على أن العنف ضـــد المرأة داخل األســـرة  %52من المتحوثين بنســـتة 191يؤيد
ـتة  168 ، بينــما لم يوافق على ذلك عــدد)األب/ الزوج / اتبن(جميع الذكور   %45.8من المتحوثين بنسـ

 .%2.2ال رأي لهم بنستة   8، و 
 

  39 جدول
 عامةً  اإلناث تجاه الذكور جميع من األسرة نطاق داخل العنف

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 4 33 81 القاهـرة

 0 14 16 الجـيزة

 2 48 38 المنيا

 1 32 32 أسيوط

 1 41 24 سوهاج

 8 168 191 اجمــالي
 

 

 

 

 
 44 توضيحي رسم

 عامةً  اإلناث تجاه الذكور جميع من األسرة نطاق داخل العنف
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 عدم الم"رفة"الرفع و التأ يد و "جر مة .. بين ـان اإلنـــاث .. خـت

   ـــــــان جريمــــــــة %54.2من المتحوثين بنستة   198 عددبد  أ ـــــبة  108أن ، بينما علمهم تأن الختـ ــــــ بنسـ
 .%16.2 ال رأي لها بنسبة 59عدد ، و ال يعتبرون أن الختان جريمة 29.6%

 

 ؟ جريمة..  اإلنـــاث خـتـان 40 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 31 35 52 القاهـرة

 3 8 18 الجـيزة

 17 31 40 المنيا

 4 20 41 أسيوط

 4 14 47 سوهاج

 59 108 198 اجمــالي
 

 

 
 ؟ جريمة..  اإلنـــاث خـتـان 45 توضيحي رسم

 

  بين مختلف المحافظات، الختان ال ي عد جريمة "أي أنهم يقبلون الختان"  من يرون أنتفاوت نسـب يالحظ
يوط ــأس، %30رة ــ، القاه%31يزة  ـ، الج%35يا ـفالنستة في المن التالي ..كما يتضح تالرسم التوضيحي 

 .%22ســوهاج ، وفي 28%

 

 أعداد ونسب موقف المبحوثين من الختان تبعا للمحافظة 46رسم توضيحي 
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o كــــور.يالحأ من الرسا التوضيحي التالي أن من ال يعلمــون معظمها ذ 
o  من الذكور وأيًضا في اإلناثو بينما أن من  %72كما يالحأ أن في سوهاج نسبة من يرى الختان جريمة

و وفي ســـــــــوهاج: الذكور  %33بينما اإلناث    %29يرى أن الختان ليس جريمة : في القاهرة الذكور 
 .. %33بينما في اإلنـــاث  %30و وأيًضا في أسيوط الذكور بنسبة  %28بينما اإلناث    19%

o  تجاه أهمية الختان.فالمرأة أكثر علًما ومعرفة عن الرجال بأمر الختانو و/ أو أكثر تشدًدا أيًضا  

 

 موقف المبحوثين من الختان تبعا للمحافظة والنــوع 47رسم توضيحي 

 

ل مهما فعل الرجلالمــرأة   يجب أن تتحم 

 على المرأة أن تصـــــــمت مهما فعل بها ومعها الرجل .. "الســـــــت مالها  أن  %39.5بنســـــــتة  145افق و ي
 .ال رأي لهم  %4.4 ، و%56على ذلك اليوافق غير بيتها" ، و 

 

ل مهما فعل الرجل 41جدول   المــرأة يجب أن تتحم 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 4 66 48 القاهـرة

 1 23 6 الجـيزة

 6 39 43 المنيا

 2 39 24 أسيوط

 3 39 24 سوهاج

 16 206 145 اجمــالي
 

 

 
ل مهما فعل الرجل 48رسم توضيحي   المرأة يجب أن تتحم 
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o نســـبة أعلى من المبحوثين موافقة  يالحأ
ل الزوج مُّ ح  على الرأي الخاص بضــــرورة ت  

مالهاش غير "الســــــــــت  زوجةمهما فعل بال
ــوالي  بيتها" ـــ ــيا لحـ ـــ ـــ و %50بمحافظة المنـ

ـرة تقترم من  ـيـوط و وب%40وبالقاهـ ـ أسـ
و %35حوالي ســوهاج  و  %40أقل من 

 .%20وأخيًرا الجيزة بنسبة حوالي 
 المرأة تبعًا للمحافظاتبنسب من يؤيدون تحمل الزوج مهما فعل  49رسم توضيحي 

 

 ؟حقـوق كحقـوق الرجــلأة للمـر

  من العينة  138ما ، بينأن للمرأة حقوق مســــــاوية لحقوق الرجل %61.1من المتحوثين بنســــــتة  223يؤيد
 .%1.1ال رأي لهم بنستة  4، و ال يوافقون على أن للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل %37.8بنستة 

 حقوق المرأة وحقوق الرجل متساوية 42جدول 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 1 46 71 القاهـرة

 0 4 26 الجـيزة

 1 40 46 المنيا

 1 31 32 أسيوط

 1 17 48 سوهاج

 4 138 223 اجمــالي
 

 

 

 حقوق المرأة وحقوق الرجل متساوية 50 توضيحي رسم
 

 

o  من ال يرون أن للمرأة حقوق نســــــــبة
مساوية لحقوق الرجل بالمنيا وأسيوط 

و القـــــاهرة حوالي %50رم من تتق
و الجيزة %25و ســوهاج حوالي 40%

  %15أقل من 
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 أسبام ممارسة العنفو والعوامل التي تسها في االبقا  علي  بمجتمعات البحث ا: ثالثً 
 

 

 أحد األسباب الرئيسة للعنف التمييز داخل األسرة "تفضيل الذكور عن اإلناث" –عـدم المساواة 

  وأســـــلوب التعامل مع البنات أنهم أال ايمة لبنين احول التمييز ضـــــد البنات منذ مولدهن وتفضـــــيل انجاب
ـــــــــما اليؤيد من المتحوثين،  %39.8بنستة  146ذلك عدد  يؤيديعد عنف ا ضد البنات؛ .. من البنبن  ــــــــــ بينـ

 ال رأي لهم. %4.4، ومن المتحوثين %55.9ذلك  
 

 تمييز البنين عن البنات باألسرةعدم المساواة و 43جدول 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 10 54 54 القاهـرة

 0 19 11 الجـيزة

 3 50 35 المنيا

 0 37 28 أسيوط

 3 45 18 سوهاج

 16 205 146 اجمــالي
 

 

 

 

 
 52رسم توضيحي 

 عدم المساواة وتمييز البنين عن البنات باألسرة
 

 
 
 

 

o  ـــلى لمن ــــ يالحأ أن النسبة األعـ
ـــتـــمـــيـــيـــز  مـــن -أيـــــد وجـــود ال

ـــــــرة  -المبحوثين بمحافظة القاهـ
ـل نسـبة %45حوالي  و بينما أقـ

 %30بسـوهاج أقـل مـن 
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 "الرجل صاحب القرار الوحيد في البيت"لمـرأة للرجـل في اتخـاذ القـرار .. اضعف مشاركة 

  ــــــــــــــتجاب في البيت، صاحب القرار الوحيد حول مشاركة المرأة للرجل في اتخاذ القرار أم أن الرجل واد اسـ
ـــرأة الحق أن تشارك  %69.1متحوث ا/ة بنستة  253 ـــل فمع تعدم الموافقة .. أي أنهم يرون أن للمـ ي الرجـ

الوحيد في البيت ..  وافقون أن الرجـــــل هو صاحب القراري %29.1بنستة  107، عدد 11اتاتخـــــاذ القـــــرار 
 .ال رأي لهم1.6بنستة  6وعدد  ،وال رأي للمرأة

 

 ؟ الوحيـد القرار صاحب الرجلال رأي للمرأة ..  44 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 2 82 33 القاهـرة

 1 24 4 الجـيزة

 0 65 23 المنيا

 2 34 30 أسيوط

 1 48 17 سوهاج

 6 253 107 اجمــالي
 

 

 
  54 توضيحي رسم

 ؟ الوحيـد القرار صاحب الرجلال رأي للمرأة .. 
 

  وتالرســــــــــــم التوضــــــــــــيحي التالي .. نر  أن من
يؤيـــدون أن ال رأي للمرأة لهـــا وأن الرجـــل هو 
صـــاحب القرار الوحيد في البيت ترتفع نســـبتهم 

ــــــــبة في أسيوط الكلمة  وطو بأسي %45فالنسـ
تكل من القــاهـــــــرة والمـنـــــــــيا  %30وتقترب من 
ـــــــــــــــــــــزة ألال من و وســــــــوهاج وتنخفض في الجيـ

 .ةتالجيز  15%
 

  

                                                           
 ب"ع عباراس توضح أط المرأة تشاركه الرأي؛ لكن الرجل  تخذ القرار المبحوثين  في ب"ع استماراس ا(ستبياط سجل ب"ع  11
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 غير كاٍف ويجب تشديدهالمــرأة  العقاب القانوني للعنف ضد

  أن من أســــــتاب العنف ضــــــد المرأة ألن العقاب القانوني  %60.2 من المتحوثين بنســــــتة 221يتفق عدد و
ال رأي لهم بنستة  32، و  %31.1بنســــــــــــــــــــــــــتة  114عدد على ذلك اليوافق غير كاِف ويجب تشديده، و 

8.7%. 
 

 

 ؟العقاب القانوني غير كاٍف ويجب تشديده 45جدول 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 15 48 55 القاهـرة

 1 1 28 الجـيزة

 11 31 46 المنيا

 3 22 40 أسيوط

 2 12 52 سوهاج

 32 114 221 اجمــالي
 

 

 

 
  55 توضيحي رسم

 تشديده ويجب كافٍ  غير القانوني العقاب
 

 

  تكل محافظة كالتالي:  يجب تشديده وأ ،أن العقاب القانوني غير كافِ نستة من يؤيدون 

 .%47، القـاهـــــــرة %52، المنـــــيا %62، أســــيوط %79، ســـوهاج %93الجيـزة 

 

  56رسم توضيحي             

 العقاب القانوني للعنف ضد المرأة غير كاٍف ويجب تشديده ؟ ورؤيتهم بكل محافظة أعداد ونسب المبحوثين 
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   تانـة الخـعملياجـراء 

  اجراء عملية الختان لإلناث، ويرون أن الختان كي يصــــــــــــــون البنات ويحافظ عليهن، عدد من يؤيدون أن
على ذلك .. وال يؤيد هذه النظرة  ، بينــــــــما اليوافق%28من المتحوثين بنستة  102الختان يصون البنات 

ـــــا من ال رأي لهم ، %53.3بنستة   194فعددهم   %18.7ونسبتهم  68فعددهـــم أم 
 

 الختـان .. يصون البنت ؟  46 جدول

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 33 55 30 القاهـرة

 5 14 11 الجـيزة

 15 42 31 المنيا

 7 35 22 أسيوط

 8 48 8 سوهاج

 68 194 102 اجمــالي

 
 

 
 ؟ البنت يصون..  الختـان 57 توضيحي رسم

 

  كما يتضــــــح تالرســــــم التوضــــــيحي أن مختلف المحافظات،  فينســــــتة من يرون أن الختان يصــــــون البنت
ـبة ـ ـ ـ ـ ـيا  ثا، %36.6الجيــزة في  األعـلى النسـ ـ ـ ـ ـ ـيـوط ثا و %35المـنـ ـ تقريت ا،  %25القـاهرة  ، 33أسـ

 .%13ــوهاج ـفي س نستة   هملـوأا

 

 أعداد ونسب من يؤيدون/ يرفضون أن الختان يصون البنات 58رسم توضيحي 
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  "أحد األساب"قلة الدخل وعالقته بالعـنف داخل نطاق األسرة .. 

   ـما اليوافق عدد  %56من المتحوثين بنستة  203ير ـ أن الة الدخل أحد أستاب العنف داخل األسرة، بين
 .%7ال رأي لهم بنستة  24، و  %38بنســتة  138

 

 قلة الدخل أحد أسباب العنف 47جدول 

 ال رأي لي ال أوافق أوافـــق المحافظة

 9 26 83 القاهـرة

 0 15 15 الجـيزة

 12 31 44 المنيا

 1 30 34 أسيوط

 2 36 27 سوهاج

 24 138 203 اجمــالي
 

 

 

 
 العنف أسباب أحد الدخل قلة 59 توضيحي رسم
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 على النوع االجتماعي  ـينِ ـالتدخالت المقترحة لمناهضة العنف المبرابًعا: 
 

 

 :مقترحــات المبحوثينخالصة 

  نة.س 12يام وهي طفله عندها أ 5نا بنت عمي ماتت بعد ختانها ب .. أالزم توقفوا الختان  

 نطبق القانون على اللي بيضرب الستات واللي بيعاكسهم بأن هما يتحبسوا ويدفعوا غرامه 

 تشديد العقوبه على املتحرش و التخلي عن الزواج املبكر. 

   للرجال  والسيدات بالعنف املوجود في املجتمع  تدريبات عمل ندوات توعية او 

 مًعا. عاملالتتوعية على لقامه الندوات التي تخص املرأة والرجال املتزوجين لا 

  الحديث مع الرجال الذين يعنفون اوالدهم وزوجاتهم. 

 بناءل زوجه و االمع  تعاملال ةوكيفي عن حقوق املرأة -باملنازل  -توعية للرجال  عمل ندوات. 

 ةغيرهم وكمان ننمي لغ ىده عليهم وعل ةخطور  ىتجوزوش نعرفهم مدا اللي لســـــــــــه مإللشـــــــــــباب  ةنعمل توعي 

 ول نتسرعش نفكر ال اي مشكله " نسمع بعض" ومأالحوار في حل 

 نزيد الوعي و ، أةديان في العنف ضــد املر ي ال أح ر يتوضــو بالجوامع والكنائس  ةعمل حمالت مســتمره ومتقارب

 .حول امليراثالديني 

 انــــــــــــــــتــعن الخ ـــــةكتير من الرجال ال يعرف حاج.  

 نتكلم مع كل الناس انهم يحترموا الستات و يبطلوا معاكسه البنات و الستات في اي مكان 

 البد من تثقيف املرأة بحقوقها وما لها وما عليها وانها صاحبه رأي و كلمه 

 ن واملدرسةآتحفيظ القر و  ةفصول محو االميو وعية ثقافيه في املدارس و قصور الثقافه ت حمالت. 

 اشتغلوا في الشارع وكفايه كالم عن الحقوق في التليفزيون وادخلوا املدارس واملصالح الحكوميه. 

 زمــان اعالنــات ، توعيــة للنــاس في الشــــــــــــــارع و نفهمهم ان العنف ضــــــــــــــد املرأة الزم ينت ي نحــاول نقوم بحمالت

 يته لبيته واسرته ......(ا)الراجل برع

  ولكن لألســـــــــــــف معظم .. يجب على الرجل ان يعرف ان املرأة هي نصـــــــــــــف املجتمع ولها حقوق عليها واجبات

 ة.نها للمتعأن لهم حقوق على املرأة فقط مثال أالرجال يركزون على 

  تكوينه مش ممكن حاجه تهينهللي محدش ليه دخل في إعاوزين نتربي من جديد ونعرف قيمه االنسان 
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   ونعرف الرجاله ان في قانون بيجرم العنف  ،قانون بيحميهم من العنفأن الف البنات نعر. 

 لو حصــل عنف ضــد اي ســت الزم الســت .. و   نفســها وتوقف الوالد عند حدهمعلى  وعي البنات ازاي تحافظ

 .تروح عمل محضر تثبت فيه انها اتعرضت للعنف وتاخد حقها 

 الدينعلى  طالعإكبر و ألن الثقافه هتوصلنا لبيئه كويسه لتربيه افضل ووعي وفكر  ةبالثقافه الشامل. 

 دايما ىالناس وتعليمهم ان الولد زي البنت بل بالعكس البنات شغلهم اكتر وانجازهم اعل ةوعيتـ 

 املعلومات في مصر(ات )مركز تكنولوجيا ءاملناطق االكثر عنفا حسب االحصا فيتوعية  نعمل حمالت 

  العنف ةحاربملشارع( للمناطق العشوائيه العروض مسرحيه )مسرح 

  املدارس تعلم االوالد احترام البنات منذ الصغر وانها انسانه لها حقوق 

  ًاالحترام املتبادل وعدم العنفعلى هم االلعاب والنشاط ونربي صفي حص االولد والبنت يتعلموا مع. 

  ين مايضربوناشـــــــــــــــــــــدرسـُمـال  

  في املدارس و املناهج التعليميه ، وضع مناهج اخالقيه في املدارستوعية 

 هي االساس ةالتربيه لالطفال والتعليم والثقافه العام 

  االب واالم يتشاوروا مع اوالدهم..  البنات في البيت على االحترام املتبادلتربيه الوالد و 

  بنائهاأتعلم  ةسر أياريت كل ..  تحرمت من التعليمإنا أي يعلموا بناتهم مش زي  ل هياريت ال. 

 ة.ونا شويــــرمـكلموا الرجاله عن دور املرأة وعلموهم يحت 

 ى.نا كنت بعنف مراتي وملا رحمها هللا ندمان على كل يوم كنت بضايقها فيه .. ربنا يرحمها بقأ 

  نشرات بالتلفزيون اعالنات على الفيس بوك للتوعيه او 
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 : الفئات المستهدفةمن  عددتصورات وتوقعات بعض لمعرفة .. "الذكوريةالتوصيات "من بعض 
 يله اتعرف تسمع كالم جوزها وتعرف ازاي تحايله اصل الراجل احيانا بيكون زي الطفل وعاوز اللي يح 

 ان البنات يتنقبوا ويلبسوا لبس محترم 

 جوزهاعلى  تعليش صوتهاا الست م 

 تنزلش متأخرام 

 تخرجش لوحدهاام 

 تنزلش من البيتام 

 تمشيش مع واحده مش محترمهام 

  ، ن الراجل يسايس الستأان الست تسمع كالم الراجل 

 زمان ان البيت بيه راجل ةتوعية االمهات بتاع 

 بحقوق زوجها عليهااملرأة  توعيه 

  في البيتللي اكبر منها إالست تلم نفسها وتحترم جوزها وتسمع كالم 

 فصل الرجاله عن الستات في العمل 

 تحترم الرجل و تقدر تعبه علشان بيته و عياله اانهاملرأة  تعليم 

 للسيدات عن الطاعه الزوجيهتوعية  جلسات 

 تكون محترمه في تعاملهااملرأة  أن 

 كاملرآة النقيه الالمعة تتأثر من اقل نفس يقترب منهااملرأة  ةان سمع 

 ـــو كي فياملرأة  توعيــه وجــد تظروف الحيــاة التفــاهم في جميع االمور لكي ال  أفيــه التعــايش مع الرجــل في اســــــــــ

 ةأمن املر  ىلــعأنه أن من طبيعه الرجل مشاكل ل 

  نها لو اتسابت بدون لجام هتجيب العار لعيلتهال.. املرأة  مفيش عنف ضد هو اصال 

 ماتجيبش لنفسها الضرب وأن الستات ماتفتحش فمها علشان.. ضربش الستات ان الرجاله مات 

 والرجل ملا بيضرب الست من ضيقه..  انا مش شايف ان في عنف 
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 تقرير موجـز

 

 

 ة ـــــالبؤريـة ــــيــالجماع اتــــقشلمنال

 

 بمحافظات

 الجيزة، املنيا، أسـيوط، سـوهاج"، "القاهرة
 

 

ـــــــباملرحلة العم بنات ال و من الوالد جموعات تقرير لكل من املناقشات الجماعية البؤرية مل .أ :  10رية من ـ

 .ســنة 18

باملرحلة العمرية من   يداتالســــــــو ال  من الرججموعات تقرير لكل من املناقشــــــــات الجماعية البؤرية مل .ب

 .ســنة 35: 19

 خـــالصــة املناقشات الجماعية البؤرية. .ج
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 تقرير موجـز -أ 

 

 للمناقشات الجماعـية البؤريـة 

 ات ـــبن  و أوالد ع ـم

 ســنة 18:  10باملرحلة العمرية من 

 

 بمحافظات

 الجيزة، املنيا، أسـيوط، سـوهاج"، "القاهرة

 

 سنة( 18: 10ية البؤرية )عاجممناقشات البيان بأعداد المشاركين/ات بال 48جدول 

 مركز/ منطقة المحافظة
اجمالي  أعداد المشاركين تبًعا للنوع

 بنات أوالد المشاركين/ات
 12 3 9 منشية ناصر القــاهــــرة
 10 3 7 امتابــه الجـــيزة
 15 3 12 المنـيا  المنـــيا
 14 3 11 أبو تيج ــــ النخيلة أسـيوط
 15 3 12 اخميم ــــ نيــده سوهاج

 66 15 51 اجمـــــالي المشاركين/ات 
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 منشــية نــاصـر  :منطقة     الـقــاهــرة المحافظة:  

 بناس   3أو(د،  9ن  12  عدد من تمت مقابلتهم :

 ســــنة 18:   10رية: معال ةالفئ

 ة:حقوق المرأ

 .على الدرجاتأ التعليم حتى مواصلة البنت المرأة/ حق أن من على المشاركون اتفق  التعليا .. -
ـل ..   - ـــــلون  %20، على المناصبأ  ءعتالا و من المشاركين/ات يؤيدون حـــق المـــرأة في العمل  %50العم ــبـ ــْقـ  –ي ـ

ــــــــــــــــــــــى حٍد ما  تم تعب عليها وم  ها تقدر توّفق بين بيتها وجوزها )لوعايزه تشــــــــتغل براحتها .. أن تعمل  –إلـ
ـــقــــّصر في بيتها ومذاكرة العيال تالليل .. فاألحسن ليها  ـــد ها تـ ــــ ــــ ـــيـ ــــ وعيالها والشغل، تعدين لو اشتغلت الصتح أكـ

 .)أولوياتها بيتها وجوزها(يرفضـــون عمل المــرأة ويرون أن  %30، انها تهتم ببيتها(
من المشاركين يرون أن المرأة تحصل على حقواها في المشاركة واالختيار   %70 رأي ..التعبير/ المشاركة بال -

ـــــــــــــــــــل: حقها يرون أنها في احتياج للحصـــــول على  %30دون اجتار، أما التااين  في تعض أمور ت حرم منها مثـ
ا أن لتعبير عن الرأي، ايكون لها حق في اختيار شــــــــريك حياتها وأن و ، ار الكليةيتحقها في اخ يكون لها وأيضــــــــ 

  ية.سياسفي المشاركة الدور 
 المشاركين/ات أن من حق المرأة الحصول على حقها في الميراث حسب الشرع. اتفق جميعالميراث ..  -

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 . خل البيتات داد على البنللوالتمييز هناك  -
 ة.اتصاديالظروف االتسبب  -أحيان ا –الفتيات عدم استكمال تعليم  -
 المشاركات عّبرن أن هناك اجتار أحيان ا للبنـات على االلتحاق تالتعليم الثانوي الفني؛ -فق -البنات  -
 ؛ )علمي/ أدبي(و إذا إالتحقن تالثانوي العام يكون هناك اجتار على اختيار القسم  -
 كلية معينة.كما يتدخل األهل تاجتار الفتاة أحيان ا على اختيار  -
 ، في مصروف البيت نتساهملعلى الخروج للعمل  -تعد الحصول على الدبلوم-أحيان ا يتم إجتار الفتيات  -
 ."أن البنت بتعمل كل اللي هي عايزاه"ن ينفـون اجتار الفتاة بهذا القدر، وعب روا:  " المشاركياألوالد فق "الصغ ار  -
 تالمجتمع هو عنف ضد المرأة... يرون أن ما يحدث من تحر  التحر   -
ا يرون أنه من سلوكيات العنف تالمجتمع.رب ــالض -  .. أيض 

o  ولكن اعتبروه عنف وسلوك مرفوض، ال يوجد ختان  ..الختان. 
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 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

تالرغم من تواجدهم في وعدم تصــــحيحها  الصــــعيدالمجتمعات القادمين منها تعادات وتقاليد بتعض  هلاألإلتزام  -
  .القاهرة منذ سنوات

  .رجال الدين تعض المفاهيم المغلوطة التي تصل من -
 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

  ة.ل وكتار العائلهتوعية للال -
 التوعية للشتاب. -
 ـــــــــة.خـالمفاهيم والمعتقدات الخاطئة الراس تعديلالعمل على  -

 

 امـبابــة  :مـنطقـة       الـجــــيزة  المحافظة:  

 بناس  3أو(د ،  7ن  10  عدد من تمت مقابلتهم :

 ســــنة 18:   10رية: معال ةالفئ

 ة:حقوق المرأ

ا  ومواصلة التعليم ؛على حق البنت في التعليمجميع المشاركين/ات اتفق  التعليا .. -  .على الدرجاتأ حتى أيض 
 .على المناصبأ  يتعتلأن و أن المجتمع يقبل تأن تعمل المرأة  المشاركون/اتاتفق العمـل ..  -
حق يكون لها و أن  ،هالتعبير عن رأيالمرأة احق عّبر المشـــــــــــــاركون/ات أن من التعبير/ المشــــــــاركة بالرأي ..  -

 .دور سياسىالمشاركة وممارسة 
، ارعــان في الشـمأتسـير تأن من حقها عّبرن أن  -البنات المشاركات -من المشاركين  %30 الشعور باألمان .. -

 .(ال تتعرض للتحر  .. حــتىاالحتشام  )على البنتفرأيهم أن: ( األوالد فق )من المشاركين  %70 أم ا
خوها في ي أتتعامل زيها ز )أن ت عامل تمســـــــــــــــاواة من حقها يرون أن  %40.. المســـــــــاواة في المعاملة بالبيت -

ــا  ،(البيت  (.لة اكثر من الولدالبنت مدل  ) يرون أن %60أم 
 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 تهمي  البنت داخل األسرة وعدم ابول مشاركتها تالرأي. -
 للفتيات والسيدات. االهانةو  الضرب -
 .ر ـــالتح -
  .الحرمان من استكمال التعليم -
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 : العنف ما يليستاب أ الحاضرون أن اتفق العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:أسباب ممارسة العنف، و 
 .التي تميز  -ه واناعاته وتقاليد هعاداتت -عامة  المجتمع  -
 ."ضرب البنت عشان مصلحتها".. التمييز لصالح األوالد على البنات واناعتهم مثال  تأن:  التربية من البيت -
 .رجال الدينتعـض المفاهيم المغلوطة من  -

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 أنشطة التمثيل واألغــاني. -
 .كنشاط لالطفال ي(تفاعلالمسرح نشاط مسرحي )ال -
 نشاط الرســـم. -
 عمل حمالت توعية للشتاب في مناطق تجمعاتهم. -
 ـــة )للطفال والشتاب(.يـوعــتللاجتماعات  -
 المتعلقة تالعنف ضد المرأة.ية تناا  الموضوعات اعالمتوجيه برامج  -
 

 

 المـنـــيا :مدينة       المـنـــــيا  المحافظة:  

 بناس  3ولــد،  12ن 15  عدد من تمت مقابلتهم :

 ســــنة 18:   10رية: معال ةالفئ

 ة:حقوق المرأ

ل على م و تتعل  أن ن من حق البنت أ جميع المشـــــــــاركيناتفق  التعليا .. -  كحق الولد فرصـــــــــتها في التعليمتحصـــــــــ 
 .(فرق بينهمال يكون هناك خوها و أ ي ى زيها ز تترب  )

ا أن  .. المساواة في المعاملة بالبيت -   .)زي أخوها( كل كويمأتعّبر المشاركون/ات أن من حق البنت أيض 
 ةحالي ال فالمرأة إل ـــــــــــــــــــــال تعمالنصـــــــف التااي يرون أو حوالي النصـــــــف أن من حقها أن تعمل، اتفق العمل ..  -

 ة للسرة/ الزوج.االاتصادي ةالحاج
ــــــــــــــــــــِرث في  لكن، ميراث.. اتفق المشــــــاركون أن للفتاة/المرأة الحق في الميراثالحق في ال - )علشــــــان  األرضال تـ

األرض متروح  لراجل غريب. تعدين هي الســـــــــــــت ها تزرع وال  ها تنزل األرض، تاخد مكانها فلوم تســـــــــــــتفيد 
 .بيها(
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 %40، أما الـــــ تـــــيبفي ال يها رأـــــم لـــــليتشـــــكل عام  رأةملن اوا أاتفق %60حوالي التعبير/ المشاركة بالرأي ..  -
ـــــــــــــــــــــــلك م في البيت؛ ر عن رأيهيتعبفق  ال االبنو من حق الزوجة  نأ وااتفق)التااين(  ..  بنة فليم من حقهان اتـ

 (.يرون أنه ليم من حق البنت التعبير عن الرأي داخل األسرة %100.   ) أي أن الجميع ها بنتـنأل
 

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 ".هي البنتالتحر  سبب ، "ويرون أن صور العنف التحر  فق   من  التحـرُّش.. -
عّبر المشـــــــــــاركون أن المرأة ال ترث في األرض ويتم مراضـــــــــــاتها تمبلغ من المال؛ وال  ..الحرمان من الميراث   -

 يرون أن ذلك ته أي عنف.
كما  .. كعنففونه وال يصنّ  ؛لبنتاتربية المعتاد بلوب ــــساأل هو ربــــــــن الضالجميع تأاتفق  ..الضرم والشتيمة  -

 .هلها في حالة معصيتهليم من حق الرجل ضرب زوجته بل عليه احترامها والرجوع أل يرون أنه
o  تصنيفه. تالتالي يستطعو ولمال يعرفوا معنى الختان .. الختان 

 ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:أسباب 

 .)إللي بنشوفه في اللتم والمعاكسة والضرب..(  االعالملتعض المسلسالت المنتشرة تالصغ ار تقليد  -
 .رنتـتـاالن -
 في البيت. الة التربية -
 يزيد األسر عنف ا على البنات. كالم النامالخـوف والحرص من  -

o البنت.. فيرون أن سبته تحر  أما أستاب ال.  

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 .والدلل -مثل المسرح  -نشطة أعمل  -
  .والمدرسة تالتربية في البي -
 .السلوك العنيفأصحاب والد عادة توجيه سلوك األمن خالله إ امج يتم نبر تقديم  -
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 النخيلة  :قرية  مركز: أبو تيج   أســــــــــيوط  المحافظة:  

 بناس   3ولـد، 11ن 14  عدد من تمت مقابلتهم :

 ســــنة 18:   10رية: معال ةالفئ

 ة:حقوق المرأ

 .ةحتى الجامعالتعليم ن ليم تالضرورة استكمال ـــــــكـول ؛ن تتعلمأن من حق البنت المشاركون أاجمع  التعليا .. -
 ، ةياج الزوج لمساعدة ااتصاديتة احـــــي حالـــف -فق -ذلك ن ــــــــــــكــكذلك لها حق في العمل ولالعمـل ..  -
ـــــرأة التعبير/ المشاركة بالرأي ..  - ــــــ ـــــرون أن المـ صاحب هو  )ألن الرجل.. ليم لها الحق في التعبير عن الرأييـ

 .(رمز من رموز الرجولةـة .. كـوع للزوجـالقرار الوحيد دون الرج
يرون أنه يجب أن تتســــــــــــــاو  البنت مع أخيها حتى أن يتم االهتمام   %30.. المســـــــــاواة في المعاملة بالبيت -

ربما أفضـــــــــل من أخيها  كليرون أن البنت تأ  %70 بينما ،(كثرأاالهتمام تصــــــــحة الولد أن  )حيثتطعامها مثله 
 .في البيت وتبذل مجهودالولد لكونها تعمل 

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 ا تالمجتمع.العنف المتعارف عليهمن مظاهر التحر   التحـرُّش.. -
تحتاج ا)هي البنت ه.. وكما عّبروا:  ةعنف تالمرّ  ون حرمان المرأة من الميراثال يعتبر و  ..الحرمان من الميراث  -

 .(؟!الفلوم في ايه
والد وجهة نظر األا .. كما أن و الضرب يعتبر عنف  أن الشتيمة ير  أي من المشاركين أال  ..الضرم والشتيمة  -

 )م  بتعمل لي كتاية الشاي، أو م  بتسمع الكالم ....(ها لوكـــــد فعل لسر  ضرب أختهم مثال ان 
 .)الختان .. عـادي(ضد المرأة  ةتالمرّ  ــاف ـ نـع ــدع  ال ي  أن الختـان  ويرون .. الختان  -

 عليه:أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء 

 .)كله بيعمل كده؛ و ده إللي اتربينا عليه( العادات والتقاليد والفكر السائد في المجتمع -
 ".لوك البنتــــــــسعدم إطاعة البنت ألخيها )كما ذكروا مثال لعدم إعداد الشاي ألخيها .. وعبروا عنه أنه " -
 .البنت يهأن أستاب التحر   –كما عّبروا  -أستاب التحر     -

 ت المقترحة للحـد من العـنـف:التدخال

 .طفال الصغارألاتوعية تقديم نشاط ل -
 .طفال الصغارللمتنوعة نشطة تقديم أ -
  .)يعني مثال نشوف مدرم م  بيشتم وال بيزعق فينا(ة ...  واد عبر المشاركون عن ذلك تقولهم: دو ابراز الق -
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 نيــــده :قرية    مركز: اخميـم    ســــوهاج المحافظة:

 بناس  3أو(د،  12ن 15 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة 18:   10رية: معال ةالفئ

 ة:حقوق المرأ

 ام  أ  نها ســـوف تصـــتح أل ؛حتى الجامعةتعليمها ن تتعلم وتكمل أن من حق البنت تأ المشـــاركون جمع أ التعليا .. -
 .بنائهاأفي المستقبل ومسئولة عن 

يمكن  يـــــرون أنه (%80حوالي )ين التاا ؛ أماق في العملـــــحلمرأة الن لأ( %20حوالي تفق التعض )االعمـــل ..  -
 للزوج/ للسرة.   للمساعدة االاتصاديةــــــــقــــللعمل ف خروجللمـرأة ال

ن القرار أي البيت و ــــــــــــــــــــف يرأ ليم لها المرأة/ن البنتاتفق جميع المشـــــاركين/ات أالتعبير/ المشـــاركة بالرأي ..  -
 (.دةـــالج)الجـد أو ا في بيت العائلة ن  ـــسِ ر ـكبلو ل، ألــللرج

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 .ت في المجتمعاي تتعرض له البنذتشع صور العنف الي عد من أن التحر  أ المشاركون/اتاجمع  التحـرُّش.. -
وّزع الميراث على ث ويالتر البنــت فــ والتقــاليــدلعــادات ا لتعــ  ت هنــمتفقون أ %50حوالي  ..الحرمــان من الميراث  -

 .  م الميراث حسب شرع هللاقس  ي   متفقون أن %50 الذكور فق ، أما التااين
ويرون ضــــرورة اتتاع  ،هانة لكيان البنتا الضــــرب والشــــتيمة عنف و المشــــاركون أن جمع أ ..الضـــرم والشـــتيمة  -
 تالحوار والتفاهم. سلوب التربيةأ
)أحد األطفال ذكر أنه وصية دينية يجب اتتاعها، أما التااين .. عن الختان واضحة ليم لديهم فكرة  ..الختان  -

 .(قرر ذلكتمن هي ة دّ ـالج؛ و هـب اتتاعـــــــجـيو  –ليم ديني ا  -المجتمع تنه تقليد يرون أ

 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

  ي.رئيسالسبب الجداد هي األتاء و من ا ـة توارثالماالفكار و العادات والتقاليد  -
 .. تربية بها تمييز ضد المرأة وعدم مشاركتها. كذلك التربية من البيت  -
  .المــــالعاالتأث ـر بتعض ما يشاهد بوسائل  -

o تـالبنــي ه.. فيرون أن السبب تحر  أما عن أستاب ال. 
 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 .ار في المندرةــــتوعية للكب، وجلسات المدارمتطفال األتوعية  -
   ــي.الخطاب الدينتوظيف   .في القريةوملصقات منشورات  -
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 تقرير موجـز -ب 

 

 للمناقشات الجماعـية البؤريـة 

  ســــــيدات  و رجــال  مع 

 ســنة 35: 19باملرحلة العمرية من 

 

 بمحافظات

 املنيا، أسـيوط، سـوهاج"الجيزة، ، "القاهرة

 

 سنة( 35: 19بيان بأعداد المشاركين/ات بالمناقشات الجماعية البؤرية ) 49جدول 

 مركز/ منطقة المحافظة
اجمالي  أعداد المشاركين تبًعا للنوع

فتيات/  شبام/ رجال المشاركين/ات
 سيدات

 11 2 9 منشية ناصر القــاهــــرة
 12 3 9 امتابــه الجـــيزة
 13 3 10 المنـيا ــــ المنـيا المنـــيا
 15 3 12 أبو تيج ــــ النخيلة أسـيوط
 15 3 12 ــــ نيــده اخميـم سوهاج

 66 14 52 اجمـــــالي المشاركين/ات 
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 منشــية نــاصـر  :منطقة     الـقــاهــرة المحافظة:  

 فتياس/ سيداس  2وباط/ رجال ،  9ن 11 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة  35:  19ــريـة: معُـال مرحــلـةال

 ة:حقوق المرأ

 .مــالتعليحقها في  -
 .ير تأمان في الشارعـالس -
 .. في اختيار شريك حياتها وفي تعليمها. و ارار أيها ر ـأن يكون ل -
 حسب الشرع. هايبأميراث من ترث في كل شىء أن  المرأة من حقحق الميراث ..  -
 ... أي دون توصم بهذا اللقب(طلق عليها لقب عانمن ي  أدون )ال تتزوج مثال  أتختار من حقها أن  -

 

 ف المبني على النوع االجتماعي:ـمظاهـر وأشكال العـن

عامة   رأيهااالســـــــــتهانة بو ها وعند التراية، عملفي و  ،في البيت والشـــــــــارعالمرأة ي تتعرض له ذال..  القهر والقمع -
ا لتفسير التعض نها ال تفقه شاتدعاء تأنها بنت و فق  أل  ".نااصات عقل و دين" لقوليئ؛ تتع 

 في البيت بين الولد والبنت.التمييز في التربية .. عدا المساواة في المعاملة بالبيت -
..  للمال أخيهاا في حالة احتياج حيان  أال ترث  أن المرأةعّبر معظم المشـــــــــــــــاركين/ات  ..الحرمان من الميراث  -

 .برغبتها( )فالتعض تطالبن تحقهن؛ هناك واحدة رفعت اضية على اخوتها .. بينما أخر  تركت الفلوم ألخيها

 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

 ي.المفاهيم والمعتقدات القديمة التي ال تواكب العصر الحال -
 .عن مفهوم الرجولةفكار الخاطئة التي تصل من االعالم األ -
 .ا عن المطالتة تحقهاحيان  مـرأة أصمت ال -

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 .توعية في مراكز الشتابال -
 .تاء ومن لهم سلطة في المجتمععمل دورات منتظمة لآل -
 م.المدار تعض الهيئات والجمعيات التي تتعاون مع  عمل تدريتات وتوعية تالمدارم وذلك من خالل مشاركة -
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 امـبابــة  :مـنطقـة       الـجــــيزة المحافظة:  

 فتياس/ سيداس  3وباط/ رجال ،  9ن 12 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة  35:  19ــريـة: معُـال مرحــلـةال

 ة:حقوق المرأ

 .التعليمالحق في  -
 حق العمل والتراي.  -
 حق المرأة أن ترتدي ما تريد من مالتم. -
 تشعر تكيانها المستقل كانسانه. حقها أن -
 .في البيت قرارالمشاركة تالو  التعبير عن الرأي -
 .السير تأمان في الشارع -
 .الترشح العتالء المناصبو دالء تصوتها في االنتخاتات اتك ةحقوق سياسيللمرأة  -
 .هايبأميراث  منء يث في كل شالحق في أن تر  -

 االجتماعي:مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع 

 .المجتمعمن البيت و في التفراة في المعاملة  -
ّبر عن رأيها أو أن يكون لها حق االختيار طول الوات؛ وغالت ا تخضـــــــــــع البنت لرأي  - عدم الســـــــــــماح للفتاة أن ت ع 

 األب أو األو. 
 الضرب .. ضرب الشاب ألخته، وفي تعض الحاالت يتطاول شاب على أمه تالشارع ويهينها و يضربها. -
 ؛ تما في ذلك أحيان ا تحر  الم علم لطالتاته تالمدرسة.لتحر  في كل مكانلض تعر  لا -
 بها.تحر  لتشكو م ن لقسم من مظاهر العنف نظرة المجتمع للفتاة إذا ذهبت ل -
 التمييز ضد الفتاة .. كثير من األشياء ال يصح وغل   وعيب وحرام .. بينما الشاب من حقه كل شيئ. -
)حســــــــــــــب ما يعلمون من األجداد والمناطق القادمين الختان .. ويعتقد األهالي تالمجتمع أن ذلك األمر مفيد للفتاة  -

 .منها(
  الحرمان من التعليم العالي والعمل تالدبلوم كي تساعد األهل مادي ا. -
 تعض الفتيات لم تلتحقن تالمدارم. -
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 االبقاء عليه:أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في 

 .. )كتشجيع األسرة على أن يضرب الولد أخته .. فهو رجل وعليه (. مجتمعالفكر ة التي تمثل خاطئالمفاهيم ال -
 الجهل )الثقافي و الديني( وخاصة من الرجال وميلهم للسيطرة. -

ا وعنف ا مع البنات. كالم النامالخوف الزائد من  -   .. يجعل األسر أكثر تشدد 

أحيان ا يكون من تاب تقليد الطفل لوالده وللشــــــــتاب الكتار تالمجتمع وتعض أتطال المســــــــلســــــــالت عنف األطفال  -
 )التقليد في المعاكسات واالهانة والعنف.. (

 

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 حي، الرسم ...(، على أن تتواصل األنشطة..مسر عمل أنشطة محبتة للطفال )نشاط رياضي و  -
 ة للشتاب/ األوالد.ريبيدورات تدعمل  -
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 المـنـــيا :مدينة       المـنـــــيا  المحافظة:  

 فتياس/ سيداس  3وباط/ رجال ،  10ن 13 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة  35:  19ــريـة: معُـال مرحــلـةال

 ة:حقوق المرأ

مختلفة  ةفي محافظة تالضـــــرورة دخول جامعذا كان ا  يســـــتير والدكتوراه و چصـــــل الى الماتالتعليم حتى  التعليا .. -
 .رمحْ يفضل ان يكون معها مِ 

 نواب.كبر في مجلم الأكون نسبتها وأن ت لرجل،ل في كل الوظائف مثل اعمتأن  لمرأةا حق منالعمـل ..  -
 .هميتها وكيانها منذ الصغرأ تحم بوجودها و من حق المرأة أن  -
 .لــرار للرجـيكون لها كلمة في البيت، ولكن القأن عن رأيها و ر بّ ع  ت  حقها أن التعبير/ المشاركة بالرأي ..  -
  .رث حسب شرع هللاـتأن حقها  في الميراث .. -
 ي تأمان.تمشأن حقها  -

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 .التحر ا من معين خوف   ي تم وز المت ديّ ـــقت  ن البنت أمن صور العنف فهناك تحر  و  التحـرُّش.. -
 .الحرمان من استكمال التعليم في تعض القر   -
ــالقه - .. كأن ت جب ــــر الفتاة على الزواج هرب ا من لقب عانم، وأن تجبر على أن تتنازل عن حقها، وت جب ر على  رـ

وااللتحاق تكلية فى نفم المحافظة ألن والدها ال يوافق على ســــــــــــــفرها محافظة  ي(دبأ م أ يعلم)الِقســــــــــــــم اختيار 
 أخر .

 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

 تالمجتمع. العادات والتقاليد -
حتى ن دورها محدود عن طريق المدرســة وتشــكل غير متاشــر أن البنت ضــعيفة و تأزرع المعتقدات منذ الصــغر  -

 .فالم الكارتون ولعب االطفالأفي 

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 .ذ الجيل القادمـننق يطفال في التربية لكالمفاهيم من الجذور لد  األتغيير  -

 .منذ الصغر في المدارم و عدم التمييزالمساواة التربية على  -
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 النخيلة  :قرية   مركز: أبو تيج   أســــــــــيوط  المحافظة:  

 فتياس/ سيداس  3واب/ رجل ،  12ن 15 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة  35:  19ــريـة: معُـال مرحــلـةال

 ة:حقوق المرأ

ة، بينما حتى  الجامعرة لكن ليم تالضــــــــــرو ؛ ن تتعلمأن من حقها أ المشــــــــــاركين كل الرجال يكان رأ التعليا .. -
 ة.وتختار الكليتعليمها ل أن تواصفمن حقها  ة"وافمت"لو البنت المشاركات فكان رأيهن أن  اعترضت السيدات

ــاتفق كل الرجالعمـــل ..  - أما  ،نها لن تستطيع التوفيق بين البيت والعمللعمل المرأة ألهناك ما يدعو ليم أن  الـ
ــــــــيدات فكان   %80.. إال أن حوالي ل البيت اعمأ الرجل في  هان يساعدأن من حق المرأة أن تعمل وأ يهنرأالسـ

 فق . السيداتعمال البيت من اختصاص أن أ ن المشاركين يرو الرجال من 
 .)ينفع للرجل أخذ رأي الزوجة لكن الكلمة األخيرة للرجل(.. اتفقوا أنه  التعبير/ المشاركة بالرأي -
عليها لميراث تااي ا ذا حرمت منيرون أن ترث المرأة وفق ا للشــــــرع؛ دون الميراث في األرض و إ في الميراث .. -

 ه. تحقها في ةالمطالت
المشاركين حد )عب ر أ ..سيء لسمعتهاين أذا تعرضت لحادث تحر  دون إالقسم تعمل محضر من حقها كذلك  -

 (.معة البنتعمل محضر علشان س  أ م الموضوع من غير ما لِ أحادث تحر  تي جيلبتنا لما ) أ "أمين شرطة":

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 .ي تتعرض له البنتذالتحر  ال التحـرُّش.. -
 لكن دون الميراث في األرض. –ترث المرأة حسب شرع هللا  ..الحرمان من الميراث  -
فعلى الرجل احترام زوجته كذلك على الســــــــيدة ســــــــماع كالم الزوج وعدم )كذلك االهانة  ..الضـــــرم والشـــــتيمة  -

 ه.بنتتب ، ضرب األ(االعتراض
ويحســـــســـــها تالنقص، ولكنها عادة وملتزمين )الســـــت تحم أنه مؤذي للبنت يرون أن الختان عنف ا ..  ..الختان  -

 .بيها(
 .. بين الولد والبنت. التمييز -

 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

  .إللي الزم نحافظ عليها( صولاألو دي  م عليهالحد يتكأن و أالعار )خوف ا من أن تجلب استقواء على البنت  -
o  إلى البنات.يرون أن سبب التحر  يرجع 

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

  توعية للرجال والسيداتعقد ندوات  -
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 نيــــده :قرية   مركز: اخميـم    ســــوهاج المحافظة:  

 فتياس/ سيداس  3واب/ رجل ،  12ن 15 عدد من تمت مقابلتهم :  

 ســــنة  35:  19ــريـة: معُـال مرحــلـةال

 ة:حقوق المرأ

 ي.العل تعليمها التكمّ  متفواةولو ؛ الولد مثلن البنت من حقها تتعلم أاتفق الكل  التعليا .. -
 ء.بنااأل ةفي البيت لتربيي ساسدورها األو  -في حالة التوفيق بين بيتها وشغلها - حقها تشتغلالعمـل .. من  -
 %50 ، بناء فق األ ةتصر على تربيقدورها ي أي؛ليم لها ر يرون أن المرأة  %50 التعبير/ المشاركة بالرأي..  -

ا ( أمّ التتعلق تالمنزل يمور التوذلك في األ) خير للرجللكن القرار األ ي؛تالرأة شــاركالم أن من حق المرأةن يرو 
 .مور التي تخص بيتها ففي الغالب هى صاحتة القرار الوحيداأل

ــــولك؛ ن ترث حسب شرع هللاأحقها  في الميراث .. - ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــِرثن ـ ـــــ ـــــ ـــــ ة األوالد هم من و بيت العائلأرض األفي  ال تـ
 بدل األرض أو البيت. -أحــيان ا –يحملون اسم العيلة، أما البنات فممكن تأخذ فلوم 

 مظاهـر وأشكال العـنــف المبني على النوع االجتماعي:

 والمضايقات في الشارع. التحر  التحـرُّش.. -
 يجب أال تــــــــــــــــِرث نــــــــولك - ن ترث حسب شرع هللاالمرأة أ حقالمشاركون يرون أن من  ..الحرمان من الميراث  -

 بدل األرض أو البيت. -أحيان ا –ة.. وممكن تأخذ فلوم و بيت العائلأرض األفي 
 .كثرة الحلفان تالطالقو الشتائم   وألفاظ ألاهانة الزوجة تامن الزوج و  ..الضرم والشتيمة  -
.. فمن المألوف أن يعود الرجل من العمل يفاجأ أن  وتقرره الجدة()تقليد عادي متتع .. كبرنا لقيناه؛  ..الختان  -

 البنت تم ختانها.. والمشاركون يرون أنه أمر عادي ومقبول.
 . )البنت لها البيت وشغل البيت( بين الولد والبنت في البيت زـيالتمي -

 أسباب ممارسة العنف، و العوامل التي تسهم في االبقاء عليه:

 .اتربينا عليها، العادات والتقاليدالتربية اللى  -
 .ستاب لما بتسكت على حقها الراجل بيتماد الست هى تعتبر سبب من ضمن األ -

 التدخالت المقترحة للحـد من العـنـف:

 ي.السبب الرئيس مْ ــه  ـف   – ةفي المندر  - رجاال  ونساء   لكتار السن ةتوعيال -
  .طفال في المدارمللة توعي -
  .توعية للسيدات -
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  -  تقرير موجـز –ج 

 ملناقشات الجماعـية البؤريـةخــالصة ا

 بمحافظات

 ، املنيا، أسـيوط، سـوهاج"(الجيزة)القاهرة و  "القاهرة الكبرى 

 مــــع

ـْمـــس مجــمــــوعـــــــات من
َ
 خ

 ســنة 18:  10ات باملرحلة العمرية من ـــبنال و الوالد 

 و

ـمـــــس مجــمــــــوعـــــات 
َ
 منخ

 ســنة 35: 19باملرحلة العمرية من   فتيات/ســــــيدات و رجــال   شباب/
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 ملناقشات الجماعـية البؤريـةخــالصة ا
 

 

ـــــــــــبؤرية مع عشرة مجموعالجماعية المنااشات التم عقد جلسات  - ـــــــــــات، بوااـ ـــــــــــع مجموعتيـ ن تكل محافظة؛ ـ
والمجموعة األخر  ضـــمت رجال وســـيدات ســـنة،  18:  10وبنات أعمارهم من  ت أوالدن ضـــمّ ــــــــــــــــــاحداه
 نة.ـس 35: 19من  ـمأعماره

ا ومشــــارِ  132ت الجلســــات مّ ضــــ   - الذين شــــاركوا تالمنااشــــات عددهم  )أوالد ورجال( كة، جملة الذكورمشــــارك 
ا بنســتة  103 من جملة المشــاركين؛ حيث أنهم يمثلون الفئة المســتهدفة من المشــروع تشــكل  %78مشــارك 

من  %22كة بنســـتة مشـــارِ  29اللواتي شـــاركن تالمنااشـــات عددهن )بنات وســـيدات( اث متاشـــر، وجملة االن
 .جملة المشاركين

 فريق التحث على تنوع أعمار المشاركين داخل المجموعة، وتنوع المستويات التعليمية والمهنية. ص  رِ ح   -
تكل محافظة، وتكل من الجدول التالي يوضح أعداد المشاركين/ات بجلسات المنااشات الجماعية البؤرية،  -

المجموعتين، وعدد الذكور واالناث تكل مجموعة، عدد ونســـــــــــــتة جملة المشـــــــــــــاركين/ات من كل محافظة 
 لجملة المشاركين. ةتالنست

 %17.4بنســـتة )ولد، بنت، رجل، ســـيدة( مشـــارك/ة  23المشـــاركين من القاهرة  عدد ونالحظ من الجدول أن -
مشــــارك/ة  بنســــتة  28المنيا من ،  و %16.7مشــــارك/ة بنســــتة 22الجيزة  من، و من جملة المشــــاركين/ات

 .%22.7 مشارك/ة بنستة 28وفي سوهاج  ،%22.0مشارك/ة بنستة  29يوط أسومن ، 21.2%
 

 عـدد المشاركين/ات بمجموعات النقاش البؤرية تبعًا للمحافظة، النوع، الفئة العمرية. 50جدول 

 المحافظة

 18: 10أعمار 

 سنة
اجمالي 

 المشاركين/ات

 35: 19أعمار 

 سنة
اجمالي 

 المشاركين/ات
 )تبعًا للمحافظة( االجمالي

 % العـدد سيدات رجال بنات أوالد

 %17.4 23 11 2 9 12 3 9 القــاهــــرة

 %16.7 22 12 3 9 10 3 7 الجـــيزة

 %21.2 28 13 3 10 15 3 12 المنـــيا

 %22.0 29 15 3 12 14 3 11 أسـيوط

 %22.7 30 15 3 12 15 3 12 سوهاج

 %100 132 66 14 52 66 15 51 العدد االجمالي

     %50 %10.6 %39.4 %50 %11.4 %38.6 % النسبة
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التالي يوضـــــح عدد المشـــــاركين/ات تمجموعات المنااشـــــة البؤرية تكل محافظة، تتع ا  التوضـــــيحي والرســـــم -
 للنـوع، والفئات العمريـــة.

 

 البؤرية بكل محافظة، تبًعا للنـوع، والفئات العمريـــة. ات الجماعيةمناقشالعدد المشاركين/ات ب 60رسم توضيحي 

 
 –ردًا على التســــــــــــاؤ ت الرثيسة للبحــــــ   –من المناقشات البؤرية مع المشاركين/ات بالجلسات 

 نوجـز خالصة المناقشات في الصفحات التالية.

 
 

 سوف أشير بالنقاط التالية  : مالحظة 

o " سنة(،  18: 10" للفثات العمرية )الصغَاربـ 

o "  سنة(. 35: 19" للفثات العمرية )الكـبارو 
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 ما اتفق علي  المشاركون/ات أن  من حقــوق المــرأة :أواًل: 
 الحق في التعليا 

 اتفق المشاركون بجميع المجموعات أن من حق الفتاة/ المرأة التعليم ومواصلته إلى أعلى المستويات؛  -
يرون أن تتعّلم ولكن ليم تالضرورة للجامعة إال إذا )الذكور منهم( الذين تأسيوط الصغ ار عـــــــــــــــــــــــــــدا مجموعة  -

 كانت متفواة، 
كما أن مجموعة الكتار تالمنيا يؤيدون مواصـــــــــــــلة تعليمها؛ ولو كانت الكلية خارج نطاق المحافظة فيحبذون  -

 وجـود ِمحرم معها.
 

 الحق في العمل والترقي 
 نستة من يؤيدون حق المرأة في العمل:  الصغ ار -
 صفر )ال ي قب ـلون عمل المرأة(،  %0أما أســـيوط  ، %20ســوهــاج  ، %50القاهـــرة والمنــيا  ، %100الجــيزة  -

  إذا كان لمساندة الـزوج ااتصادي ا. -فقـ   -ورغم ذلك فسن من يرفضون عملها يقبلونه 
 نستة من يؤيدون حق المرأة في العمل: الكبـار -
 يؤيدون حق المرأة في العمل،  %100تالقاهرة والمنيا  -
 وفي سوهاج يقبلون عملها إذا اسـتطاعت التوفيق بين العمل ورعاية األسرة والزوج،  -
ـــــــــــــــــال فيرون أنه ليم ضــــروري ا أن تعمل المرأة؛ ألنها لن  - تأســــيوط )الســــيدات فق ( تقبلن عمل المرأة أما الرجـ

 األساسية. تستطيع التوفيق بين عملها ومهامها
 

 حـق التعبير والمشاركة بالرأي 
 نستة من يؤيدون حق المرأة في المشاركة والتعبير عن الرأي: .. الصغ ار -
 بل ويطالبون تالتمييز االيجابي لها للمشاركة السياسية،  %100في الجيزة  -
 ،  %30القــاهــــــــــرة  -
 في األسرة،  وليست االبنة()الزوجة فق  يؤيدون مشاركة المرأة تالرأي  %40المنيا  -

  يــــرون أنه ليم للمرأة حق المشـــــاركـــة تالرأي، -   %0أمـــــا شتاب أسـيوط وســوهــاج 
 يؤيدون حق المرأة في التعبير والمشاركة تالرأي،  %100تالقاهرة والجيزة والمنيا  الكبـار -
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 يقبلون المشاركة تالرأي على أن يكون القرار النهائي للرجل،  %100أّما الكتار تأسيوط  -
ا القرار النهائي للرجل %50وسـوهاج  -   .فق  يقبلون مشاركتها تالرأي ولكن أيض 

  حق المرأة في التعبير  -نسبًيا-أكثر من الكبار من حيث عدا تقبُّلها  الصغ اروهــــــــــــــــــنا يتض  تشدد
 بالرأي بمعظا المحافظات.والمشاركة 

 

 الحـق في المــيراث 
معظم في تقريت ا بجميع المحافظات يقبلون حق المرأة في المشــــاركة في الميراث، بل أن  الكبـــــــــــــاروالصـــغ ار  -

 المنااشات اد أكّدوا على عتارة أن تحصل على حّقها "حسب الشرع"؛ 
 المنيا يرفضون أن ترث المرأة في األرض، ت الصغارإال أن  -
 تأسيوط وسوهاج أن ترث المرأة في األرض،  الكباركذلك يرفض  -
ا  -  تسوهاج أن ترث في بيت األسرة. الكباركما يرفض أيض 

  كما عّبرت عنها معظم المجموعات:..  حــقـــوق أخــرى 
 المســـــاواة بين األبناء )البنين والبنات( داخل األسرة. -
 السير تأمان في الشارع دون خوف؛  -
ن  -  تعرضت للتحر  يكون من حقها اتتالغ دون أن ينال ذلك من سمعتها.وا 
 

 :مظاهر وأشكال العنف المبني على النوع االجتماعيثانًيـا: 
 مجموعات(، تاالضــافـــــة إلى أن:9)تكرر في  :التحـرُّش -

 تالجيزة أشاروا إلى حاالت تحر  داخل المدرسة من تعض المعلمين تالطالتات. الكبار -
يرون أن ما يزيد األمر صـــــــــــــعوتة  خوف الفتاة من االتالغ عن التحر  حيث أن المجتمع ال يقبل أن تتقدم  -

معتها؛   فتاة تشكو  ضد من تحّر  بها؛ بل أن ذلك يسيئ إليها واد يؤثر على س 
ــــــــــــــــــمحادث تحر  تي جيلينا لما بأحد المشـــــاركين تالمنااشـــــة تأســـــيوط "وهو أمين شـــــرطة" ذكر أنه : ) أ -  أِلـ

 ، (!عمل محضر علشان سمعة البنتأ الموضوع من غير ما 
ويرجعون ذلك تسبب "الفتيات هن سبب التحر " تأسيوط يرون أن  الكبارتكل من المنيا وأسيوط، والصغ ار  -

 مالتسهن غير المحتشمة.
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تالجيزة  والكبارجميع المحافظات ب راالصــغ -مجموعات  8)تكرر في  :الضــرم واالهانة وتوجي  الشــتائا -
 وأسيوط وسوهاج( ... 

د عنف ا ألن ذلك ت الصغاربل أن  - المنيا وأســيوط اد عّبروا أن الضــرب واالهانة وتوجيه الشــتائم الخواتهم ال ي ع 
 "، ده أسلوب تربية البنت، ألنها م  بتسمع كالمي .. م  بتعمل لي الشاي" -كما ذكروا-

 مجتمع لكنهم يرفضونه كأسلوب لمعاملة البنات.سوهاج عّبروا عن وجود العنف تالت الصغاربينما  -
تالجيزة أســـيوط وســـوهاج ذكروا أن تمجتمعاتهم يتم معاملة البنات داخل األســـرة تأســـلوب يتســـم تعنف  والكبار -

 من األب واألو.
ـــــــــــــتالجي الكباركما ذكر  - تعض األحيان يتطاول شاب على أمه تالشارع زة أنه بخالف ضرب األو ألخته؛ في ـ

 يضربها.ويهينها و 
 

 كبارالقاهرة والجيزة، ت الصـــــــغار -مجموعات  6)تكرر في  :تمييز الولد وتهميش البنت داخل األســـــــرة -
القاهرة والجيزة وأســـــيوط وســـــوهاج( ... تما في ذلك االهتمام تصـــــحة الولد وتغذيته أكثر من االهتمام تالبنت، 

 وتهمي  البنت وعدم السماح لها تالتعبير عن رأيها داخل األسرة.

 الكبارالمنيا وأســـــــيوط وســـــــوهاج، وتالصـــــغار  –مجموعات  6)تكرر في  :يراثالِحرمان من الحق في الم -
 تالقاهرة وأسيوط وسوهاج( ... 

ار  - غ  تـالمنيـا وأســـــــــــــيوط يرون أن حرمـان المرأة من حق الميراث في األرض ليم عنف؛ واـد عّبروا: الصـــــــــ
 ، "تتراضى تفلوم بدل األرض"

ســوهاج فنصــفهم يؤيد تقســيم الميراث على الذكور فق  والنصــف ا خر يرون أن الميراث يجب ت الصغارأما  -
 أن يتم حسب الشرع"، 

 ، "في تعض األحيان ال تِرث المرأة في حالة احتياج أخيها للمال"تالقاهرة يرون أنه:  الكبار -
 ، "رضاألفي  تــــِرثال ن ـــــولك؛ ن ترث حسب شرع هللاأحقها "من تأسيوط يرون أن:  الكبـار -
ا أن:  الكبارو - ــولك؛ ن ترث حسب شرع هللاأحقها "من تسوهاج يرون أيض  ـــ ـــ ـــ ـــ ــِرثن ـ ـــ ـــ ـــ ال في و  رضاألفي  ال تـ

ـــيان ا –"األوالد هم من يحملون اسم العيلة، أما البنات فممكن تأخذ فلوم ، حيث عبروا أن ة"بيت العائل ــــ  -أحـ
 .بدل األرض أو البيت"
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ـــــــــــتان -  الكبارمحافظتي أســـيوط وســـوهاج، و وكبارصــغار  -تشـــكل خاص-مجموعات  5)تكرر من  :الِخـ
 تالجيزة( ..

 ا، ــ  ر ا عاديـــتأسيوط يرون أن الِختان أمالصغ ار  -
: ت الصغارأّما  - ر  ــــــــــــــد ذ ك  ا؛ إال أن أحد المشــاركين اـ "أن ســوهاج وتالرغم من عدم وضــوح مفهوم الختان تحديد 

ـــب  ا  –ليم ديني ا  -المجتمع تنه تقليد اتتاعها، والتااين يرون أالختان وصية دينية يجـ ـــيوأيض  ـــجـ ــــه، ب اتتاعـ
  !"قرر ذلكتمن هي ة دّ ـالجو 

 تالجيزة عبروا أن السيدات الكتار يعتقدون أن الختان عادة مفيدة للفتاة لذا يتمسكون بها. الكبار -
ـــــا  - ــــــ ــــــ يذاء تأسيوط فقد عّبروا أن: " الكبارأّمـ ـــــادة وملتزمين الختان عنف وا  للبنت ويحسسها تالنقص؛ ولكنّها عـ

 "، بهـا
 ..   "تقليد عـادي مت تع؛ ِطلعنـا لقينـاه ، وتقرره الجدة"تسوهـاج يرون أنه:  الكبار -
 القاهرة يقولون أن ليم هناك ختان ويعتبرونه عنف ا ضد المرأة.ت الصغارتاالضافة إلى أن  -

عن رأيها، عدم ممارسة حقها في االختيار، عدم استكمال التعليم، اجتارها على العمل )عدم السماح لها تالتعبير قهر الفتاة  -

 القاهرة والجيزة والمنيا( ..  وكبارالقاهرة والجيزة، ت الصغار -مجموعات  5)تكرر في  :..(

ــــرة يرون من مظاهر العنف أحيان ا عدم استكمال التعليم أو االجتار على االلتحاق تالتعليم ت الصغار - ـــــ ـــــ ـــــ القاهـ
 ، تسهم في مصروف البيت يعلى الخروج للعمل كالفني، أو اجتارها على اختيار كلية معينة، أو إجتارها 

 الجـيزة يرون من مظاهر العنف عدم استكمال التعليم، ت الصغار -
 تالقاهرة فيرون أن هناك اهر للمرأة في البيت والشارع وفي عملها وعند ترايتها ألنها مرأة،  ارالكــبأّما  -
 تالجـــيزة يرون من مظاهر العنف عدم السماح لها تالتعبير عن رأيها والخضوع لرأي األب أو األو،  الكبار -
لميراث، اجتارها على الزواج حتى ال تالمنــيا يرون أن هناك اجتار للفتاة على ترك حقها في ا الكبـاركما أن  -

 يقال عنها عانم، أو اجتارها على االلتحاق تكلية في ذات المحافظة.
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  :أسبام ممارسة العنفو والعوامل التي تسها في االبقا  علي ثالًثـا: 
ـــــــــــــــي م - عدم المســاواة بين  العادات والتقاليد المتوارثة من األجداد والتي تربوا عليها في بيوتهم؛ تما تحمله من ِاـ

 تاألسرة والمجتمع، المرأة ومحدودية دورها  الببنين والبنات
 وأضافت مجموعة الكتار تالمنيا تأن ذات القيم تصل تشكل غير متاشر من خالل المدرسة والمناهج. -
ا لل تعض المجموعات ذكروا أن "ســـبب التحر  هن الفتيات" .. وليم المتحرشـــين - ا ترســـيخ  نظرة )وذلك أيضـــ 

 المتحرشين(.  ة  برئتالدونية للمرأة و 
خوف ا من كالم النام.. والخوف الزائد من البنت؛ خشـــية أن تجلب العار للســـرة؛ يزيد من عنف األســـرة في  -

 شتاب المنيا وكتار الجيزة(.  -التعامل مع الفتاة بل اد يتعد  ذلك للعنف ضد األم.  )تكرر في مجموعتين
ـــــــــــالم .. من حيث نشره أفك - ــــــــــــ وتقليدهم لما يشاهدونه من الصغ ار ار ا سلبية حول مفهوم الرجولة، وتأث ر االعـ

 شتاب المنيا وسوهاج، كتار القاهرة( -مجموعات 3حيث المالتم وطرق المعاكسات والعنف.  )تكرر في 
ـــــــــــــــوق المرأة. )تكرر في  - ـــــــــــــــدار حقـ صــمت المرأة عن المطالتة تحقها؛ يزيد من تمادي الرجال في العنف واهـ

 كتار القاهرة وسوهاج(  -مجموعتين 
القاهرة الصــــــــــغار ت -المفاهيم المغلوطة التي تصــــــــــل للشــــــــــتاب من تعض رجال الدين )تكرر في مجموعتي -

 والجيزة(.
 المنيا فق (.الصغار تاالنترنــــــــــت )ذ ِكر من مجموعة  -
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 :   التدخالت المقترحة لمناهضة العنف المبنى على النوع االجتماعيرابًعا: 
 " تبًعا لألولوية "
لتربية الجيل  –في البيت والمدرســـــــــة ومناطق تجمعاتهم  -عقد لقاءات لتوعية األطفال والشـــــــــتاب  -

القادم على المســـــــــــــــاواة ولتغيير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وللحد من العنف المبني على النوع 
 االجتماعي؛ من خالل تعض الجمعيات التي تتعاون مع المدارم.  

 ل وكتار العائالت "في المندرة" وخاصة للسيدات.ــعقد دورات منتظمة لتوعية األه -

م، التمثيل المسرحي/ المسرح التفاعلي، )كالرسالصغ ار يرغبها من خالل أنشطة فنية الصغ ار توعية  -
 . (...الغـنـاء

 .للتوعية منشورات وملصقات في القريةعمل  -

  .موضوعات كالعنف المبني على النوع االجتماعيية للتوعية ولمنااشة المـاععمل برامج  -
*** 

 
  



87 

 

 

 

 

 

ــــالصــــة 
ُ
 الدراســــةوتوصيات  خ
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 368"مقاتالت فردية"، و تم مقابلتهم  122، منهم مبحوًثا ومبحوثة 622جملة أعداد المتحوثين  -
 ".ا  البؤريةـقـنِ المجموعات تم مقابلتهم "ت 132تم تطبيق"استمارة االستبيان" معهم، 

 جمع البيانات المستخدمةأعداد المبحوثين تبًعا لطرق وأدوات  51جدول 

 طرق وأدوات 

  جمع البيانات

 عام18: 10من 
 اجمالي

 عام 35: 19من 
 االجمالي اجمالي

 إناث ذكور إنان ذكور

 122 65 22 43 57 21 36 المقابالت الفردية

 368 226 57 169 142 40 102 االسـتبيان

 132 66 14 52 66 15 51 البؤريةمجموعات النقاش 

 622 357 93 264 265 76 189 االجمـــــــالي
 

من المنيا،  139، و (77، من الجيزة 162)من القاهرة  239عدد المتحوثين/ ات من القاهرة الكبر   -
 من سوهاج. 126و من أسيوط،  118و 
 أعداد المبحوثين تبًعا لمحافظات تطبيق الدراسة 52جدول 

  اتـافظـالمح
 عام18: 10من 

 اجمالي
 عام 35: 19من 

 االجمالي اجمالي
 إناث ذكور إناث ذكور

 162 92 21 71 70 17 53 القــاهــرة

 77 37 9 28 40 12 28 الجـــيـزة

 139 71 26 45 68 24 44 الـمنــــيا

 118 80 21 59 38 6 32 أســـيوط

 126 77 16 61 49 17 32 ســـوهـاج

 622 357 93 264 265 76 189 االجمـــــــالي
 

 
 

 
 

  

القــاهــرة
26%

الجـــيـزة
13%

الـمنــــيا
22%

أســـيوط
19%

ســـوهـاج
20%

القــاهــرة

الجـــيـزة

الـمنــــيا

أســـيوط

ســـوهـاج
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 : "الذكور"عدد المبحوثين  -
  30بنستة   متحوث ا 189سنة  18: 10تالمرحلة العمرية%  
  43بنستة  متحوث ا 264سنة  35: 19وتالمرحلة العمرية% 

   73بنســبة     453أي أن جملة الذكــــور% 
 

 : "اإلنـــاث" تاــعدد المبحوثو  -
 12بنستة   متحوثــة 76سنة  18: 10لة العمرية تالمرح%  
  15بنستة   متحوثــة 93سنة  35: 19وتالمرحلة العمرية% 

  27بنســبة     169  نـــاثأي أن جملة اإل% 
 

 
 

 
 

  

189

30%

76

12%

264

43%

93

15%

عام ذكور18: 10من 

عام إناث18: 10من 

عام ذكور35: 19من 

عام إناث35: 19من 
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: حقــ
ً
 رأة :ــمــــــــــوق الـــــــأوال

ن شملت بعض من إهدار لحيث ما يرون  سنطرح هنا أكثر ما أيده المبحوثون من   :لحقوق تلك احقوق للمرأةو وا 

  الحق في التعليم 

  ،حوالي ع شر المتحوثينتعليم المرأة حق ي عد التعليم من أكثر الحقوق المتفق عليها، فقد رفض  -
 أزمة إاتصادية للسرة فال تواصل تعليمها، ق اد يتهدد مع أي ــالحصول على هذا الح لكن -
 أو ت جبر على تغيير مسارها لسنوات تعليمية أال،  -
 أو ت جبر لترك التعليم لمساعدة األسرة ااتصادي ا. -
  أو ال تكمل تعليمها لو كانت الدراسة الجامعية خارج المحافظة. -

 
  الحـق في املــيراث 

يقّرون حق المرأة في الحصــــول على حقها في الميراث "حســــب الشــــرع"، لكن كما وضــــح  معظم المتحوثين -
: تاستجاتاتهم تاالستبيان كأن ي    ، "تم إللي بيحصل غير كده".. ويكتب أمامها "أوافق"كتب مثال 

  ؛شـر المتحوثينــحوالي ع  ق المرأة في الميراث من ـض تـام لحـــهناك رف.. احصـائي ا  -
ــــيق وما - ــــق المرأة في الميراث في تع ون رفضيرب من نصف المتحوثين ـ ــــحـ ض الممتلكات )كاألرض، و/أو ـ

 بيت األسرة، و/أو الذهب، و/أو األموال(... 
 .خوها، هيه ها تعمل إيه تالفلوم"أل"تتراضى تفلوم أو تتنازل وكما عّبر التعض أنها  -

 

  واملشاركة بالرأي  حـق التعبير 

  " حق المرأة في المشاركة والتعبير عن الرأي"المتحوثين أكثر من ِنصف مقبول لد  من ال -
 ، هذا الحق للمرأة حوالى ع شــر المتحوثينرفض ي -
 رط أن يكون القرار النهائي للرجل، ــــتشحق المرأة في المشاركة والتعبير يقبلون يتشدد التعض و  -
  ،حق المرأة في المنااشة والتعبير عن الرأيل فهم أال ابوال   سنة .. 19: 10من الفئة العمرية أكثر التشدد  -
 تالرأي. أو التعبير ليم للمرأة حق المشـــــاركـــة رون أنه ــيأسـيوط وســوهــاج .. تاألطفال  -
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 :مظاهر وأشكال العنف املبني على النوع االجتماعيـا: ـثانيً 
 

 :عدم املساواة/ التمييز داخل الســرة 
 ، لذكورصالح اهناك تمييز داخل األسرة لنصف المتحوثين تقريت ا أن  ير   -
ا التمييز يشمل هذا  -  .االهتمام بتغذية البنين عن البنات.أيض 

 

  جميع الذكور:الفتاة/املرأة بالسرة معرضة للعنف من 
جميع الذكور للعنف من  ةمعرضـــــ )الزوجة واتبنة( رأة في األســـــرةمأكثر من نصـــــف المتحوثين يرون أن ال -

 .(األب واألومن  الزوج واتبن/)من تاألسرة 
 

  ، الضرباالهانة وتوجيه الشتائمتعنيف املرأة ، : 
 !! اوطبيعي   اعادي  ا ر  ــــالشتائم للبناء أو الزوجة أمجيه و أن تحوالي ر بع المتحوثين يؤكدون على  -
بـــــــــع المتحوثين تافق يو كما  -  البنة والزوجة.ق ضرب اـــــــاالستبيان.أن للزوج حر 
 . للرجال والتستحق عقاب. .أن مايفعله الرجــال "من عنف" فهي أمـــور عـادية يرون  و -
-د عنف ا ألن ذلك ــــــعّبروا أن الضرب واالهانة وتوجيه الشتائم الخواتهم .. ال ي ع   -خاصة  الصغار-التعض  -

 ، "ألنها م  بتعمل لي الشاي"، أو "ده أسلوب تربية البنت" -كما ذكروا
 .. )ذ كر تالجيزة(الشارع في  ضربهاا هانتها و تطاول شاب على أمه و  :حاالت .. مثلهناك  -

 

 في البيت؟ القرار اتخـاذ ق ــــح.. لكن هل لها  ةــــللمرأة كلم 

بـع المتحوثين  ــــر  ي -  رار،ــق القــم لها حـأنه ليم للمرأة كلمة تالبيت وليأال من ر 
 ."األخيرة للرجلالكلمة تكون "على أن  وادــــأك  تحّفظــوا .. و ؛ واـــن وافقــمم رــكثي -

 

  أي مكانتعرُّض املرأة للعنف في: 
مرأة تآمان اتالتالي يصــعب أن تســير فتاة/ ؛ للعنف في أي مكانمعظم المتحوثين يرون أن المرأة معرضــة  -

 في الشارع لكثرة التعرض للتحر .. 
ا ضــــــــــــــد المرأة إال أن و  - ف صــــــــــــــْ ونِ  الذكورث لثي تالرغم من أن معظم المتحوثين يرون أن التحر  ي عد عنف 

 اتنـــاث يرون أن سبب التحر  هـــن الفتيات ومالتسهــن .. 
 ،داخل المدرسة من تعض المعلمينالطالتات تحاالت تحر  هناك أن  -تالجيزة -تعض المتحوثين  أشار -
المجتمع ال يقبل أن تتقدم فتاة تشــــــكو  ضــــــد من ف؛ خوف الفتاة من االتالغ عن التحر اهر ا، يزيد األمر  -

)أنا لما بيجيلي حادث ذكر أنه :  أمين شــــــــرطة" يعمل" اتأحد المشــــــــاركين تالمنااشــــــــوكما ذكر تحّر  بها؛ 
  .تحر  تأِلـم الموضوع من غير ما أعمل محضر علشان سمعة البنت!(
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  ارعــالش ـيف ر ـيـــستتشعر بأمان وهي أن يصعب على املرأة: 

  .للعنف في أي مكانمعظم المتحوثين يرون أن المرأة معرضة  -
 تالتالي يصعب أن تسير الفتاة/ المرأة تآمان في الشارع لكثرة التعرض للتحر .. ف -
ف اتنـــاث ْص ونِ  الذكورث لثي التحر  ي عد عنف ا ضد المرأة إال أن المتحوثين يرون أن معظم أن تالرغم من  -

 الفتيات ومالتسهــن ..  ــنـيرون أن سبب التحر  ه
 

 املرأة والرجل "عنف مجتمعي" العنف ضد املرأة .. عنف موجه من 

 يقع على المرأة "من المرأة والرجل".ا مجتمعي   اهناك عنف  يؤيد معظم المتحوثين أن  -
ناث تحملن نظرة أكثر ارب ا للرجال .. بل اتين الذكور واالناث داخل األســـــرة، لمســـــاواة بنظرتهم لتى أن ح -

ا ضد المرأةـــأكثر تش  ، دد 
ا  -  ترجاع أستاب التحر  ضد المرأة المتحر  بها.والعنف ضد المرأة أيض 
 

 :ِخـتـــان النــــاث 

 .ليم جريمةوأنه لختان أال من ر بع المتحوثين ابولهم ليؤيد  -
 ا:ـــرهـــكالخــتـان .. من المهم ذِ ابول حول من المتحوثين عتارات كثيرة تكررت  -

o .الختـان .. عادي 
o م اتباعها." الختان وصية دينية يج  
o  ويـجـم اتباعـ و والجـّدة هي من تقرر ذلك!"  –ليس دينًيا  - يتقليد مجتمع"الختان 
o يعتقدون أن الختان عادة مفيدة للفتاة لذا يتمسكون بها. -من األهل-لكبار "ا 
o  ّيذا  للبنت ويحسسها بالنقص؛ ولكن  هـا"وــن بـــيـزمــتــادة وملـــــها عـــ"الختان عنف وا 
o  مت بع؛ ِطلعنـا لقينـاه و وتقرره الجدة""تقليد عـادي 

 

  مهما فعل بها:)الزوج( على املرأة أن تتحمل الرجل 

ليها، فالمرأة ليم أو أساء إ على المرأة أن تتحمل زوجها مهما فعل بهاأن  أكثر من ِنصف المتحوثين يؤيد -
 .لها سو  بيتها

 

 الرجل: وق حــقال تتساوى مع ملـرأة حقوق ا 

 الرجل. وق حقمتساوية مع  وق حـقليم لها المرأة  أنعلى  نصف المتحوثينيـوافق اراتة  -
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 التعليم: 

 نستة حوالى ع شر المتحوثين. تعليم المرأة يرفض -
أو االلتحاق بتعليم فني لخفض ســــــنوات ترك التعليم، على اجتار األهل .. ضــــــد المرأة من مظاهر العنف  -

لعمل والمســــــاعدة في مصــــــروفات ل، أو ترك الدراســــــة لقلة الدخل أو معينة اختيار كليةعلى ، أو الدراســــــة
 البيت.

 ظة ذاتها، والتعض يقبل تمواصلة التعليم ولكن في نطاق المحاف -
 فق .المرأة  ض مواصلة التعليم في حالة تفوق شترط التعيكما  -

 

 في املــيراث  أو بعض من الحق /قرمان من الحالحـ 

صــــــف نِ الحوالي إال أن  ؛الميراث منها نصــــــيبحق المرأة في الحصــــــول على تمعظم المتحوثين رغم إارار  -
 .أو األموال أو الذهب أو بيت األسرةحصولها على تعض من الميراث سواء في األرض يرفضون 

 
  املشاركة بالرأي  و  التعبير 

 .. لكنمشاركة تالرأي.حق المرأة في التعبير وال ون صف يقبلنِ أكثر من ال -
 ائي للرجل،ـــيقبل تشرط أن يكون القرار النه التعض -
ا ل - ا ورفضـــ  ون فضـــير  أســـيوط وســـوهاجففي  في التعبير أو المشـــاركة تالرأي،المرأة حق األطفال أكثر تشـــدد 

 .ة تالرأياركالمشفي التعبير أو لمرأة تمام ا حق ا
 

 :معظم املبحوثين يرفضون عمل املرأة 

 في العمل،حق المرأة مايزيد عن الر بع  رفضـــي -
ا ل - ا ورفض  ـــــيوط وفي  ،معظمهم ال يقبلسوهاج تالعمل؛ في المرأة حق األطفال أكثر تشدد  ــــــ ــــــ ـــــلون فأسـ ال ي قب ـ

ـــا عمل المرأة  نصف المشاركين يقبلون عمل المرأة، القاهـــرة والمنــيا ت، تمــــــام 
وفيق بين عملها ألنها لن تسـتطيع التليم ضـروري ا ؛ عمل المرأة  يرون أنوسـوهاج تأسـيوط الكتار الرجال  -

 .ومهامها األساسية
" لمســـاعدة الزوج تعض  - في تحمل واألســـرة من ال يقبلون عمل المرأة "كحق لها" يقبلون أن تعمل "إضـــطرار 

 .ةماديالعتاء األ
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ـا: 
ً
  :أسباب ممارسة العنف، والعوامل التي تسهم في االبقاء عليهثالث

 

 

اســــتجاتات المتحوثين تمختلف األدوات الكمية من مجمل - ااــــــــــــبشـــكل عترجع أســــتاب العنف ضــــد المرأة  -
خت، والتي ترســـــ  ي مها التي اِ  ون حملوالتي نشـــــأوا عليها وي؛ والتقاليد المتوارثة العاداتلإللتزام ت -والكيفية

وِنّية توارث تتلخص في  ـــــــــرأةتجاه انظرة د  اللحظة األولى لقدومها الحياة أنها أال  ذل منام  ع  ت   يوالت، لمـ
أحد كما ذكر )ف وأحيان ا مرغوب عل مقبولفِ وأن العنف ضـــــــــــدها من األســـــــــــرة ادر ا وأال حق ا من الولد، 

أنها اد تجلب العار كما ت عامل على ، .. و دي طريقة تربية البنات( يربيهااألطفال أنه يضرب أخته ألنه 
ا داخل نطاق األســــرة دوم ا للســــرة لذا يجب الســــيطرة عليها نوع آخر من يســــتمر ، وتعد الزواج أيضــــ 

 ، و ربما األبناء من مصدر آخر وهو الزوجوالسيطرة .. العنف 
لتزام ا ب -  المرأةتقوم ؛ ف" مجتمعي ا "المشــروعالضــت   لســير في منظومةســتمرار االو المتوارثة التقاليد هذه وا 

ت  -خاصــة  - كما و  ،12إبنتها أو حفيدتهااألارب إليها.. ل تجاه بْ ها من ا  عليبذات األفعال التي م وِرســ 
)أي أن يتمثل المظلوم تصفات الظالم ويتمثل ته ويقوم أو الظالم ..  "التماهي بالمتسلطـــــــــــ "بذلك ي يسم  

وذلك "يبدو لها" كنوع من إكتســــاب المشــــروعية والقبول .. نفســــه(وأحيان ا تجاه  بذات األفعال تجاه آخرين
، من المنزل  تخرجالأتان .. والعديد من القرارات مثل: الخِ مثل  اتذ ارار خ  تْ ت  فهكذا  من المجتمع ... 

ما لم يتم كســــــــــر هذه  األفعالتتوارث ذات وهكذا ت ضــــــــــرب .. ت شــــــــــتم .... ... ، ال تتعلم ال تعملو أ
 الدائرة.

 لتعض مظاهر العنف فتأتي كالتالي:متاشرةالاألستاب ّما أ -
 

 :تواُرث التـربيـة على التمييـــز وعدم املســاواة  

الذكر حتى ادر ا من ايمة  و أال أنها و عدم المســــاواة داخل األســــرة، والتربية على التمييز ضــــد الفتاة/ المرأة،  -
 ، ها على حقواها في الغذاءحصولفي 

 ، في التعليمأخيها   مع ساو  يتعلى حقٍ  حصوال  أال و  -
ا في حقها في  - كما عب ر تعض المتحوثين أنه يمكن للم في األسرة أن تشارك تالرأي؛ لكن )التعبير  عن الرأي وأيض 

 .البنات أل(
  

                                                           

 األساليب الدفاعية لإلنسان املقهور من " سيكولوجية االنسان املقهور "  د. مصطفى حجازي   12 
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  ويدافع عن املتحرشين رُّشتحليرفض ا..  املجتمع:  

، )نصـــف اتناث، وث لثي الذكور(أســـتاب التحر  للفتاة/المرأة ومالتســـها المتحوثون  رجع تقدم، ي  ما  مع شـــي اتم -
على كاهل المرأة ون يضـــــعل مســـــئولية التحر  للمرأة، كما أن الذكور م  ن نســـــتة عالية من المرأة ت ح  أنر  ف

 أنها سبب التحر .
 فما الســــــبب ؟ ت عند توجيه ســــــؤال للمتحوثين "تالمقابلة" .. أن التحر  يحدث أحيان ا لســــــيدات محتشــــــماو  -

عامة  من أســــــتاب ما غير ذلكألفالم و تعالم والنت واشــــــديدة العمومية كاألســــــتاب ذلك  اع و جرْ معظمهم أ
 ماالتهام وال يقتربون منه متدافع عن الذكور وتدفع عنهكثير من االســــتجاتات الف.. تحي  تالذكور واتناث 

ســـــــــن المراهقة، الة تربية من : غريزة الشـــــــــتاب، عددت أســـــــــتاب مثل فتعض االســـــــــتجاتات مثال  ؛ ينكفاعل
لشـــتاب االمدرســـة والبيت، والمجتمع والة التدين، وعدم وجود ادوة  ...  واســـتجاتة واحدة عّبرت أنها عنف 

 تجاه البنات.
معظم المتحوثين يرون أن التحر  عنف ا ضـــــد أن . "ظاهرة التحر " اســـــتمرارفي  ت ســـــهممن العوامل التي  -

ـــــن .. لسبب التحر   ِجعر ت  منهم عالية  ةِنستالمرأة إال أن  ـــــأنهم يدعمأي لفتيات ومالتسهـ ـــ ـــ تشكل غير  -ون ـ
دانة الفتيات -متاشــــــــــر اســــــــــتمرار الحلقة المفرغة "متحّر  يبرئه المجتمع، ت نبئ؛ مما يتبرئة المتحرشــــــــــين وا 

 ."حصول على حقهاالو الدفاع عن نفسها ؛ بل ويسيئ سمعتها إن حاولت وم ت ح ر   بها ي تهمها المجتمع
 

 الــخــــــــتــــــان  .. 

 ال نعرف عنه، نقبله ، أو نرفضه .. ليس بيدنا القرار . وال نتشارك الحديث عنه

لختان قبول أو لممارســــة االمتحوثين كأســــتاب لســــتاب التي ذ كرت من األمن  -
، و  "يعتقدون أن الختان عادة مفيدة للفتاة لذا يتمســــــــــــــكون بها الكتار " منها:.. 

  "تقليد عادي مت تع؛ ِطلعنا لقيناه، وتقرره الجدة" هناك تعض االســــــــــــتجاتات مثل:
يذاء للبنت ويحسسها تالنقص؛ لكنها عادة "أو أن    "وملتزمين بهاالختان عنف وا 

يتضـــــــــح أنهم ال يدافعون عن ايمة للختان في حد ذاته ليقبلونه بل عن ذا كه -
حتى من يرون أنـه مؤذي ويحســــــــــــــم و ، "الكتـار يعتقـدون"عـدم معرفـة. وأن 

ـــدون م... والحفاظ عليها  االلتزام تالعادات والتقاليدتالنقص .. جميعهن يقفون مع  ـــنـ ـــااـ ـــشـ ــــ وأحيان ا  تهاـ
 .دون معرفة واضحة

"الختان عنف وإيذاء 

للبنت ويحسسها 

ــــها 
 
بالنقص؛ ولكن

 عــادة وملـتـزمـيـــن بــهـا"

 استجابة احدى المبحوثات
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نســـــــــتة اليلة من المتحوثين لديهم تعض الخل  عما إذا كان الختان  -
 –ليم ديني ا  -تقليد مجتمعي  "الختان، أو  "وصية دينية يجب اتتاعها"
ـــــــّدة هي من تقرر ذلك!"وي ـــــــه، والجـ ـــــــب اتتاعـ الخل  هذا رغم  أي..  جـ

ا  ا؛ عمــا إذا كــان أمر ا دينيــ  أنهمــا يتفقــا على أنــه أمر إال أو مجتمعيــ 
 . واجب اتتاعه، وأن من يقرر ذلك الجدة

ـــــــــــــــــــــير إليه  - لتكتمل األســــــتاب، كما يتضــــــح تالرســــــم ما أود أن أ شــــــِ
التوضيحي  أن حوالي ر بع اتناث ال تعرفن ما إذا الختان جريمة ؟ 

اأن ما يقرب من نصف الذكور ال يعرفو كما   أم ال؟   !!ن أيض 
من يعلمون أن الختان هم أال النســب أن و ، جريمةســب هم من يعلمون أن الختان أن أعلى النِ  :تالرغم من -

 :يتض  أنال ي عد جريمة . ..  لكـن من المقاتالت مع المتحوثين ومن خالل المنااشات الجماعية البؤرية 
 ؛)الذكور واتناث( وال يشارك في اتخاذهليم بيده القرار يرتضي تأن ع الجمي  -
 "اته اد تم ختانهنيحضــــر األب من العمل ليفاجأ أن ابفكما عبروا أنه أحيان ا "..  المنااشــــةوأن هذا األمر خارج  -

 اررت كل شيء.هي من والجدة .. 
متخذ القرار )ال ينااشـــون األمر مع األســـرة أو الجدة جريمة الختان  نأتمن يعلمون من الواضـــح أنه حتى ف -

 .!رغم علمهن.. تالختان  اتتعض اتناث ملتزمبل أن ، (في الختان
  

35%

61%

23%
17%

42%

22%

ذكــور إنــاث ذكــور إنــاث ذكــور إنــاث

جـريمــة.. نـعـــم  ليس جريمة.. ال  ال أعـــــرف

 هل الختان جريمة ؟ 61رسم توضيحي 
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 :   التدخالت املقترحة ملناهضة العنف املبنى على النوع االجتماعيرابًعا: 

 
 

ــــعق -  حول المساواة وابول ا خر ورفض العنفلتوعية األطفال والشتاب دورية وتدريتات د لقاءات ـ
  .المبني على النوع االجتماعي

نشــــرها تمجتمعهم والحوار مع ا خرين  علىو  ؛القدرة على معايشــــة تلك القيمالمســــتفيدين  كســــابا -
 حولها .. خاصة تالمنزل ومع من يكبرونهم.

تعض من يتبنون وجهات نظر مع والمنااشـــــة لحوار لدعم المســـــتفيدين ومشـــــاركتهم اإتاحة فرص  -
 .ممن لهم تأثير تالمجتمعو رة ايمغ
مهارات "الحوار مثل:  (ينللمســتفيد اتخالل اللقاءات والتدريت)مهارات تدريتات للمســتفيدين على إدماج  -

.. ليكونوا شـــــركاء  سعمال العقل وما يتصـــــل ب  "13نقدي" ، و"التفكير اللمي"التفكير العِ والمنااشـــــة" 
 .للتأثير في المجتمع المحي  ومؤهلينيحملون رسالة انسانية وتنويرية، 

 
  

                                                           
تطبيق، تحليل، تركيب و/أو تقييم الم"لوماس المجم"ة أو المولده عن طر ق المالحظة، ال"ملية ال"قلية النشطة والمتقنة لتصور، ب  التفكير النقدي  13

 .الت"قل أوالتواصل والغرت من التفكير النقدي هو استخدامه كمرود لالعتقاد واتخاذ القراراس باط،ن، ا(ستةالتجرب
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 ـمـــــــالحــــــــــــــــــــقلا
 

 

 

 اســـتمارة املقابلــة -1

 اســـتمارة الســتبيان -2
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 هيئة كير الدولية بالت"اوط معمؤسسه التعافي والحياة 
 

  مشروع دمج الرجال للحد من العنف القائم على النوع 1  قـــملح

  "  ـالــرج   ـةفـوق" 

 
 
 
 

 

 ةمقابل استمارة

ف الق  
ال للحد من العن  مج الرج  م على الن وعاد

 
 ئ

 

 
 

 

-  

 هــذه البيــانات سـرية لغرض البـحــث لصالح مؤسسة والتعافي والحيـــاة وغير مسموح بتداولها
  

 ............................................................................................................... محافظــــة:
 ............................................................................................................... مـــركــــز :

 ............................................................................................................... القرية/املنطقة :

 2016/.........../.............. املقابلة:تاريخ 

 ...................……… ,....................... الساعة :  وانتهت املقابلة.........................                                      ,....................... الساعة :  مــن   وقت املقابلة:

  

اسم الباحث/ة 

: 

............................................................................................................... 
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  ونضوج اآلنساس نفسيتا و اجتماعيتا، تت"اوط نحن مؤسسة الت"افي والحياة والتي تهدف لت"افي

المؤسةةسةةه مع هيئة كير الدولية بمصةةر، كما تت"اوط مع جم"ياس وةةر كة بمحافظاس القاهرة، 

ـالـهوالجيزة، والمنيا، وأسيوط ، وسوهاج بمشرو  "  " وقـفـة رجَّ

 حول  قةف على ب"ع المفاهيم وال"اداس المجتم"ية بالمنطر  ـةةةةةلت"  والمقابلة م"كم بهـةةةةةـةةةةةدف ا

برنامج   قدّم للشةةةةةباب ليرد على ا(حتياجاس تصةةةةةميم ل ،حقوق المرأة وال"نف ضةةةةةد المرأة 

 والمشكالس التي سنت"رف عليها من آرائكم.
 

 ةالبيانات االساسي
  أنــــثى ....          ذكــــــــــر    ..  النـــــوع :  .1
 سـنة ................... ر :ـــم  ــالعُ  .2
 )ي كتب العمل تالتفصيل(..........................................................................................................  ل :  ـــــمـــالع .3

 )      (   مـــــوظـف       -
 )      (    فــــــالح -
 )      (    عــــامـــل -
 )      (    ِحـــرفي -
 )      (   ال يعمل )طــالب( -
  )      (    عــاطـل -
   ...................................................................................................................................................... أ خـر  تـ ذكر : -

 :  ـحــالــة الـتــعلـيـمـــيــةال .4
 (   )       أ ّمـــي       .أ
 )      (    يـقـرأ ويكتب .ب
 )      ( حاصل على مصداة محو األمية .ج
 )      ( حاصل على الشهادة االعدادية .د
 )      (  حاصل على مؤهل متوس  .ه
  )      ( حاصل على مؤهل فـوق متوس  .و
  )      (  حاصل على مؤهل عالي  .ز
   .............................................................................................................................................. أ خـر  ت ـذكر : .ح
 )      (   طــــــــــــالـــب     .ط
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 :  ـحــالــة االجـتـماعـــيــةال .5
 )      ( دون ِســـــــن الـزواج .أ
 )      (   أعـــــــــــزب .ب
 )      (   مــــــــتزوج .ج
 )      (   أرمــــل .د
   ..................................................................................................................... :ُتذكرُأخـرى  .ه

 " ؟ هل توافق مع الرأي إللي بيقول ان " المرأة من حقها تتعلا .6
 )     (   نعم .أ
  )     (   أل .ب
 ()       ال أعرف .ج

 
 

 ؟رأيها بحرية توافق ان الست تشارك برأيها ويكون ليها حق التعبير عن .. اي  رأيك .7
 )     (    أوافق .أ
  )     (  ال أوافق .ب
 )     (  ال أعرف .ج

 

ِرثـش .. إنت مع  .8 ِرثو وناس تانية بتقول إن الِســت ما ِتــو  في  ناس بتقول إن الِســت ِتــو 
 أي رأي من االتــنين؟

 )    (   ِتــْوِرث .أ
  لــمــــاذا؟ )    ( ما ِتــْوِرثـ  .ب
 )    (  ال أعرف .ج

.......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
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ِرث مع اخواتها ســـــــــوا  فلوس أو دهم أو بيوت أو  .9 ت من حقها ِتو  يعني رأيك ان الســـــــــِ
 أراضي؟

 11)    ( اسأل سؤال   نــــعــــــــــــــــم .أ
  )    ( ال ترث في الكل .ب
 )    (   ال أعرف .ج

ِرثش في  مع اخواتها ؟    .10  يجب طرح البدائل على المتحوث **اي  إللي الِســت ما ِتــو 
 )    (    بيوت .أ
  )    (   أراضي .ب
 )    (    فلوم .ج
  )    (   دهب .د
 ........................................................................ )    (  أخــرى تــذكـــر .ه

 

  ؟بتتعامل زي أخوها الولـدو واّل بتتعامل أقل من  -في البيت -و اي  رأيك هل البنت  .11
 )    (   زي تعض تمام .أ
    )    (  أال منه .ب
 )    (  ال أعرف .ج

  ؟في  ناس بتقول ان " في  عنف ِضـد المرأة " انت مع الرأي ده واّل أل  .12
 )    (      نـــــــعــــــــــــــم .أ
    )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج

 

 ت ما تجيش غير بالصوت العـالي"و توافق معاها واّل أل؟ ـإي  رأيك في إللي بيقولوا إن " الِس  .13
 )    (    موافق .أ
    ( )     ال أوافق  .ب
 )    (  ال أعرف .ج
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ــــــرو إللي عنده  .14 ـ ــــــم  سنة بيمارس  12في  ناس بتقول ان " العنف مش متوقف على الُعـ
ــــــ "و ياترى إنت  ــــــ  ومر اُتـ ُتـ ل ى ِبن  العنف على أخت  وأم و والراجل الكبير بيمارس العنف ع 

 موافق على الكــالا ده ؟
 )    (    نعــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج

 

بيكون ســـــبم من أســـــبام عنف  - قلة الفلوس يعني -في  رأي بيقول أن " قلة الدخل  .15
ـــتات ؟ ياترى إنت موافق مع الرأي ده ؟  الرّجـالة ضد السِّ

 )    (    نعــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج

 

 فيـ  ناس بتعتبر أن التحرش نوع من أنواع الُعنف ضد المرأةو إيــ  رأيــك؟ .16
 )    (    نعــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج

ـس البنات"و  .17 في ناس بتقول ان " المعاكسـات والتحرش في الشارعو ســببها األســاسي ِلـب 
 إيــ  رأيــك ؟

 )    (    نعــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج
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ببنات أو ســـتات بيكونوا البســـين  -أحياًنا-إي  أســـبام معاكســـات الشـــبام وتحرشـــها  .18
ا الاتراحات المفحوص ومحتشمين ع اآلخر " ؟  ي مكن اختيار عدة بدائل، بوضع عالمات تتع 

 )    (    الة التــدّيــن .أ
 )    (  الة التربية من البيت .ب
 )    ( الة التربية من المدرسة .ج
 )    ( عدم وجود عقاب رادع .د
 )    (  تأثير االعالم والسينما .ه
 )    (  عدم وجود اـدوة .و
ــر .ز  .............................................................)    (   أخــــــــرى ُتـــــذك 

 انت لو شفت حالة تحرش أو ِست في الشارع حد بيعتدي عليهاو ممكن تتصرف إزاي ؟ .19
ا الاتراحات المفحوص  ي مكن اختيار عدة بدائل، بوضع عالمات تتع 

 )      (  مالي  دعوة /لتزم الصمتا أه .أ
 )      ( إللي بيعتدي عليهاروح اتكلم مع اأه .ب
 )      (   دافع عنها ـا أه .ج
 )      (   ةبلغ الشرطــا أه .د

 .......................................................................................  أخرى تذكر .ه
 

 إيــ  رأيــك ؟في  ناس بتقول "ان الختـان جريمة" و يا تـرى  .20
 )    (    نعــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج

 

 في  ناس من رأيها "ان الختـان بيصـون الِبنت"و انت مع الرأي ده واّل أل ؟  .21
 )    (    نــعــــم .أ
 )    (   ال .ب
 )    (  ال أعرف .ج
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ـــن .22 ـــوا بسالا من غير تحرشو أو عنف ِمـ ــــ ـــان نضمن ان اخواتنا وستاتنا يعيشـ ــــ ــــ ــــ  علشـ
  ؟سنة  18:  12مع الوالد والشبام سن  –إللي ممكن يتعمل ي  إنظرك  ةوجه

ا الاتراحات المفحوص  ي مكن اختيار عــــدة بدائل، بوضع عالمات تتع 
  )      (     يــةالدينالـتـوعــيـة  .أ
 )      (     دارمــــالم يفالـتـوعــيـة  .ب
 )      (    اجتماعات توعيه فى المجتمع .ج
 )      ( التدرب على ايد  متخصصين لتعديل السلوك  .د
 )      (    زيـــادة الـِعــق ـاب القـانــونـي .ه
 ..............................................................................................................تـذكــر أخرى  .و

.............................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................. 
 

 

علشان نضمن ان  -سنة  35: 19مع الشبام والكبار سن  –إللي ممكن يتعمل ي  وا   .23
 ؟اخواتنا وستاتنا يعيشوا بسالا من غير عنف  

ا الاتراحات المفحوص  ي مكن اختيار عـــــــدة بدائل، بوضع عالمات تتع 
  )      (     يــةالدينالـتـوعــيـة  .أ
 )      (    اجتماعات توعيه فى المجتمع .ب
 )      ( على ايد  متخصصين لتعديل السلوك التدرب  .ج
 )      (    زيـــادة الـِعــق ـاب القـانــونـي .د
 ........................................................................................  تـذكــــرأخرى  .ه

..................................................................................................................................................... 
 

 

 وثــــر للمبحــّدا الشكــق  
 

 

 وسجل توقيت نهاية املقابلة على الغالف
  



106 

 هيئة كير الدولية  بالت"اوط معمؤسسه التعافي والحياة 

 مشروع دمج الرجال للحد من العنف القائا على النوع  2ملحـق  

   "ـالــرج   ـةفـ" وق
 

 
 

 اســتمارة اســـتبيان
م على الن وع

 
ائ ف الق 

ال للحد من العن  مج الرج    د
 

  ...........................................المحافظــة: 
 ...........................................مــــركــــــــز: 

 ..........................................القرية/ المنطقة: 

 

 )اختياري ا(.........................................................................  .....................................................................االســــــــــا: 
 

 

  2016 / .......... / .........التاريخ: 
 

كة : رب 
معي ة الش  الج  رف ب   (.........................................................)    .................................................................................... اسم المش 

  



107 

 

  اآلنساس نفسيتا و اجتماعيتا.نحن مؤسسة الت"افي والحياة والتي تهدف لت"افي و نضوج 

  تت"اوط المؤسةةةسةةةه مع هيئة كير الدولية بمصةةةر ومع عدد من الجم"ياس الشةةةر كة بمحافظاس

ـالـهالقاهرة، والجيزة، والمنيا، وأسيوط ، وسوهاج لتنفيذ مشرو  "  " وقـفـة رجَّ

 المجتم"ية ف على ب"ع المفاهيم وال"اداس ر  ـةةةةةلت"  واستمارة ا(ستبياط هذه الهـةةةةةـةةةةةدف منها ا

ـنـف ضد المـرأة  بالمنطقة باب ـم للشدَّ ـق  ـبرنامج   ُ وذلك لتصميم ، حول حقـوق المـرأة وال"ُ

 التي سنت"رف عليها من آرائكم. –أو المشكالس  -على ا(حتياجاس  اردت 

  توجد اجابة صحيحة واجابة خاطئة، عـبّر عن رأ ك بحر ة وصراحة أ تا كانت ا(جابة .. لتساعد )

 .   ُـلبـي احتياج وباب المجتمع بناء برنامجفي 

 المــرجــو وضع عالمة ن.بين القوسـين أمام اختيار واحد فقــط   

ـا كل الشـــكر والتقديـــر.لك       
َّ
 ـــم ِمـن

 :صتتعوبة بقراءة أستتئلة االستتتبيان .. يمكن للمشــرفين بالجمعية الشــريكة معاونة من يجد  مالحظة

على أن يقوم المشتترف بقراءة األستتئلة واالستتتجابات "كما هي"، ويستتجل المشتترف أمام استتمه على 

 .نعاوط بقراءة ا(ستبياط الغالف 
 

 يـة:ــــاســـأواًل: البيانات األس

 الحالة التعليمية:  (1
 )      (    أ ّمـــي       .أ
 )      (    أاــــرأ وأكـتـب .م
 )      ( حاصل على شهادة محو األمية .ج
 )      ( حاصل على الشهادة االبتدائية .د
 )      ( حاصل على الشهادة االعدادية .ه
 )      (  حاصل على مـــؤهــــل متوس  .و
  )      ( حاصل على مؤهل فـوق متوس  .ز
  )      (  حاصل على مـــؤهـــــل عـــالــي  .ح
   ........................................................................................................................... أ خـر  تـ ذكر : .ط
 )      (    طــــــــــــالـــب     .ي
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 )ي كتب تالتفصيل( .........................................................................................................................العمـل:  (2
 )      (   مـــــوظـف       -
 )      (    فــــــالح -
 )      (    عــــامـــل -
 )      (    ِحـــرفي -
 (    )    ال أعمل )طــالب( -
  )      (    عــاطـل -
   ............................................................................................................................... أ خـر  تـ ذكر : -

 

ـــر:  )  (3 ـــــــن ـة(  .....................الُعـــم   س 

 الحالة االجتماعية:  (4
    )   (   أعزب  .أ
    )   (   متزوج  .م
   )   (   أرمل  .ج
 )   (  .....................  .د

 

 ثانيًـا: العـنف ِضــد الـَمــرأة

ياترى إنت موافق واّل غير موافق على أن " من حق الراجل أن  يضرم ِمـرات و أو ُأختـ و  (5
 أو ِبـنـتـ  " ؟

 )      (   ٌأواِفــــق    
 )      (    ال ٌأواِفــــق    
 )      (  ال رأي لي    

 يا ترى إنت شايف ان "شتيمة الرّجالة للستات مسألة عادية وطبيعية " واّل أل ؟ (6
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
  )      (   ال رأي لي
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 فيـ  ناس بتعتبر أن التحرش نوع من أنواع الُعـنـف ضد المرأةو إيــ  رأيــك؟ (7
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

ــــــنف بسبم تفضيل إن الِخلفة  (8 في  رأي بيقول ان البنت من ساعة ما ِتتولد بتتعّرض للُعـ
 ِتبقى صبيان مش بنات ... إنت موافق على الرأي ده ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   رأي ليال 

نمـا من السـت ات كمـان  (9 ـالة ب س؛ وا  في  ناس بتقول إن " العنف ضد المرأة ِمـش  من الرج 
ـل ـي ـا .. مثاًل(  . إيــ  رأيــك في الكالا ده ؟)ل ـم ـا قالوا ِدي ِبنية إتهّدت الحيطة ع 

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

ِرثـش .. إنت  (10 ـو  ـ ـت ما ِت ـ ِرث وناس تانية بتقول إن الِس ـو  ـ ـت ِت ـ في  ناس بتقول إن الِس
 مع أي رأي من االتــنين؟

 )      (  أنها ِتورث
   )      (  ما ِتــْوِرثـ 
 )      (   ال رأي لي

 العــالـي؟إي  رأيــك في إللي بيقولوا: إن الِســـت ما تجيش غير بالصوت  (11
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي
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ــــــرو إللي عنده   (12 ـ ــــــم  سنة بيمارس  12في  ناس بتقول ان العنف مش متوقف عل الُعـ
ســـنة بيمارس العنف على بنتـــ  ومراتـــ و ياترى  60العنف على أخت  وأم و والراجل أبو 

 إنت موافق على الكالا ده ؟
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

 ـك في إللي بيقولوا إن " البـنـــت ما لهاش تعـلـيا " ؟إي  رأيـ (13
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

ـــــــــــــبم من  (14 ياترى إنت موافق واّل غير موافق على أن قلة الدخل أو الفلوس يعني ســــــ
 أسبام عنف الرّجـالة ضد الِستات ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

ـة للعنف في أي مكان " ؟  (15  إنت موافق واّل غير موافق على أن " الِســت ُمـع ـرض 
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

 عتبر ُعـنــف ؟اي  رأيك في إلللي بيقولوا إن توجي  كلمات شــــتيمة للِســتو ي (16
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي
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 في  ناس بتقول "ان الِخـت ــان جــريـمـة" و يا تـرى إيــ  رأيــك ؟ (17
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

 يـحـمي الســت حتى لو ما يعرفـهاش ؟ياترى إنت موافق أن الراجـل  (18
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

ـــت الزا تسكت؛ ألن مالهاش غير  (19 ـــل ضد السـ ـــما عمل الراجـ ـ ـــه  ـ في  ناس بتقول ان  م 
 بيتها وجوزهاو يــاتـرى مـوافـق على الكالا ده ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي
 

 ثـالـثًـا: حـقـــوق الـَمــرأة

 و انت موافق واّل غير موافق؟"حـق الِســت ُتـع ــّبر عن رأيهامن "في  ناس من رأيها أن   (20
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

حق الســـــــــت تشـــــــــتغل زّيها زي الراجل"و انت موافق واّل غير في ناس بتقول أن "من  (21
 موافق؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
 )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي
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في ناس بتقول إن الســــت " من حّقها يكون ليها قرار أو كلمة في بيتها "و موافق واّل  (22
 غير موافق؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

في  ناس بتقول إن "الست مالهاش رأي في البيتو والراجل هو صاحم القـــرار الوحيـــد  (23
 "و إيــ  رأيــك ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

 في  ناس بتقول ان " الختـان ِبـيـُصــون الِبنت"و إيــ  رأيــك ؟  (24
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ٌأواِفــــق ال 
 )      (   ال رأي لي

 في  ناس رأيـها أن " الِســت حُقـوقــــها زي حـقــــوق الــراِجـــل"و إيــ  رأيــك ؟  (25
 )      (  ٌأواِفــــق 

   )      (  ـق ٌأواِفـــال 
 )      (   ال رأي لي
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ـدُخــل الُمقـترح  رابِـعًــا: الـتَـّ

ــــــــــ  ناس رأيها إن " العنف ضــد المرأة ِمش  جريمة يتعاقم عليها الرّجالة "و يا  (26 فيـ
 تـرى انت موافـق على الرأي ده ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

فيـــــــ  ناس رأيها إن " العقـــــــام القانوني للرّجالة إللي بيستخدموا العنف ضد المرأة  و (27
 عقام غير كافي؛ وبيطالبـوا بتشــديـد الـعـقــام " انت موافق عـلى الرأي ده ؟

 )      (  ٌأواِفــــق 
   )      (  ٌأواِفــــق ال 

 )      (   ال رأي لي

 ؟نعـمـــل إيــ  د المرأة لـحـد ما ينتـهيو لو إحــنا عايزين نحارم العنف ض  (28
- ........................................................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................................. 

o ال يوجد عنف ضد المرأة   )      ( 
o ال رأي لي     )      ( 


