حموق المرأة في الؼبلم الؼربي  -طريمت إجراء االستطالع
االستطالع
ف ٟخش٠ف  ٣١٠٢أؽشس ِؤعغز صِٛغٓ س٠ٚضشص ثعضـالػٙج ثٌغٕ ٞٛثٌغجٌظ ٌخذشثء ثٌٕٛع ثالؽضّجػٟ
(ثٌؾٕذس) ِغ ثٌضشو١ض ػٍ ٝفمٛق ثٌّشأر ف ٟثٌذٚي ثالػؼجء ٌؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز.
لجَ دضظّ ُ١ثعضـالع سأِ ٢٢٣ ٞضخظض ٌضقذ٠ذ ِذ ٜصّغه ثٌذٚي ثٌؼشد١ز دّذجدا إصفجل١ز ثالُِ
ثٌّضقذر ٌٍمؼجء ػٍ ٝؽّ١غ أشىجي ثٌضّ١١ض ػذ ثٌّشأر (ع١ذث ،)ٚثٌضٚ ٝلؼش ٚطذلش ػٍٙ١ج ِؼظُ
أػؼجء ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز.
إْ ٘زث ثالعضـالع عؼٌ ٝم١جط و١ف١ز ِمجسٔز ثٌذٚي ثالػؼجء ٌقمٛق ثٌّشأر ِٓ خالي ِؾّٛػز شجٍِز ِٓ
ثٌؼٕجطش ثٌض ٝصؼّٕضٙج إصفجل١ز ثٌغ١ذثٚ ٚرٌه ٠ضشثٚؿ د ٓ١ثٌضّغ ً١ثٌغ١جعٚ ٟثٌذِؼ ثاللضظجد ٞف ٟصٛثٌذ
ثٌقمٛق ٚثٌؼٕف ػذ ثٌٕٛع ثالؽضّجػ( ٟثٌّشأر).
ٌمذ ٔضؼ ػٓ ثالعضـالع صظٕ١ف ثٌذٚي ثالػؼجء فّ١ج د ٓ١ثالفغٓ ٚثالعٛأ ٌقمٛق ثٌّشأر ِؼضّذر ػٍٝ
ؿش٠مز إؽشثء ثالعضـالع ثٌّذٔٚز أدٔجٖ.
المرحلت االولي  -تؼريف مذى الذراست
لجِش ثٌذسثعز ثٌذقغ١ز دفقض آسثء ثٌخذشثء ف ٟؽّ١غ ثٌذٚي ثالػؼجء ف ٟؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ()٣٠
ػٓ فمٛق ثٌّشأر:
ثٌؾضثةش ٚثٌذقشٚ ٓ٠ؽضس ثٌمّش ٚؽ١ذٛصِٚ ٟظش ٚثٌؼشثق ٚثالسدْ ٚثٌى٠ٛش ٌٚذٕجْ ١ٌٚذ١ج ِٛٚس٠ضجٔ١ج
ٚثٌّغشح ٚػّجْ ٚلـش ٚثٌٍّّىز ثٌؼشد١ز ثٌغؼٛد٠ز ٚثٌظِٛجي ٚثٌغٛدثْ ٚثألسثػ ٟثٌفٍغـ١ٕ١ز ٚصٔٛظ
ٚثٌ ٚ ّٓ١ثالِجسثس ثٌؼشد١ز ثٌّضقذر ،وّج ثٔٙج شٍّش عٛس٠ج ٚثٌض ٝصؼضذش ثٌؼؼ ٛثٌّؤعظ ٌؾجِؼز ثٌذٚي
ثٌؼشد١ز ٚثٌض ٝػٍمش ػؼ٠ٛضٙج ِٓ لذً دجل ٟثالػؼجء فٛٔ ٟفّذش .٣١٠٠
ٚلذ طذق  ٠١ػؼ ِٓ ٛثػؼجء ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ػٍ ٝإصفجل١ز ثٌغ١ذثٚ ٚإِضٕغ ػٓ صٛل١غ ثالصفجل١ز
وً ِٓ ثٌظِٛجي ٚثٌغٛدثْ ثِج ثٌغٍـز ثٌفٍغـ١ٕ١ز فمذ ث٠ذصٙج سِض٠جً.
المرحلت الثبنيت  -ػمل مسودة االستبيبن
ٌمذ ثعضخذِٕج إصفجل١ز ثٌغ١ذث ٚوؤعجط ٌٙزث ثالعضذ١جْ.
ثعظ ٘زث ثالعضذ١جْ ػٍ ٝعضز ٔمجؽ ِؼضّذر ػٍِٛ ٝثد إصفجل١ز ثٌغ١ذثٚ
 ثٌّشأر ف ٟثٌّؼضشن ثٌغ١جعٟ
 ثٌٕغجء ف ٟثٌّؾضّغ
 ثٌٕغجء ف ٟثاللضظجد
 ثٌٕغجء ف ٟثألعشر
 ثٌقمٛق ثإلٔؾجد١ز
 ثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر
لجَ ثالعضـالع دم١جط ٚؽٙجس ثٌٕظش ٌٙزٖ ثٌٕمجؽ ثٌغضز ثٌّذ ٗٔٚوجٌضجٌ:ٝ

 ثٌّشأر ف ٟثٌّؼضشن ثٌغ١جع٠ :ٟش١ش ثٌ ٝصّغ ً١ثٌّشأر ،ث ٚفشطز ٌٍضّغ ،ً١ف ٟثٌخذِز ثٌّذٔ١ز ٚثٌّؾجالسثإلدثس٠ز ٌٍذٌٚز.
 ثٌٕغجء ف ٟثٌّؾضّغ :صش١ش ثٌ ٝثٌّضٛلؼجس ثٌغمجف١ز ثٌض ٝصخض ثٌّشأر ،وّج صش١ش ث٠ؼًج ثٌ ٝثٌؼٕجطشثٌغمجف١ز ثٌض ٝصّٕغ ثٌّشأر ِٓ ثٌّشجسوز ثٌىجٍِٗ ف ٟثٌّؾضّغ
 ثٌٕغجء ف ٟثاللضظجد :صٍّظ ٘زٖ ثٌٕمـز لٛر ثٌّشأر ِجدً ٠ج ف ٟإػجٌز ثٔفغٚ ٓٙصؤٌٍ٘ ٓٙقمٛق ثٌٍّى١زٚثٌضٛظ١ف
 ثٌٕغجء ف ٟثألعشر :صشًّ ٘زٖ ثٌٕمـز ثٌؼٕجطش ثٌض ٝصؾذش ثٌّشأر ػٍ ٝلذٛي صٚثػ ػٍ ٝغ١ش سغذز أٚصغٕ ٝثٌّشأر ِٓ ثْ صـٍك
 ثٌقمٛق ثإلٔؾجد١ز :صشًّ ِؾّٛػٗ ِضٕٛػز ِٓ ثالعتٍز ثٌض ٝصخض ثالصؾج٘جس ثٌغمجف١ز ف ٟصشد١ز ثالؿفجيٚثٌشػج٠ز ثٌظق١ز ثالٔؾجد١ز
 ثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر :رٌه ٠ش١ش ثٌ ٝثخـش ثٔٛثع ثٌؼٕف ٚفذٚعٗ ف ٟوً ِٓ ثي ٣٣د ٌٗٚثٌض ٝصُ إؽشثءثٌذسثعز فٙ١ج :صؾجسر ثٌذشش ٚخضجْ ثالٔجط ٚثٌؼمجح ثٌذذٔ ٚ ٟثالغضظجح ثٌضٚؽٚ ٟؽّ١غ ثٌؼٕجطش ثٌضٝ
صقظ ػٍ ٝثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر.
ِٓ خالي  ٢٣عؤثي وجٔش ٕ٘جن  ٩ثعتٍز ثشجسس ثٌ ٝصفجط ً١ثٌّؾ١ذٚ ٓ١ثٌض ٝصشًّ  -ثالعُ  ،ثٌؼّش،
ثٌؾٕظ ،ثٌِّ ،ٕٗٙقً ثٌؼًّ ٚدٍذ ثٌخذشر.
ٚلذ أؽشٕ٠ج صؾشدز ثالعضذ١جْ ثٚال فٛؽذ ثٔٙج صغضغشق فٛثٌ ٠٢ ٟدل١مز.
ٚلذ طّّش ثالعتٍز دـش٠مز صغّـ ٌٕج دجٌضظٕ١ف ؿذمج ٌٍذٌٚز ثٌّشجسوز ف ٟثالعضذ١جْ ِغ صشن ِغجفجس
ٌٍضؼٍ١ك ػٍٔ ٝضجةؼ وً دٌٚز ٌضقذ٠ذ ثُ٘ ثٌّغجةً ثٌّضؼٍمز دجٌّشأر ف ٟخذشص.ُٙ
ثفض٘ ٜٛزث ثالعضذ١جْ ػٍ:ٝ
 ٠١ عؤثي ِٓ ِم١جط ٌ١ىشس
 ٣ ثعتٍز ِٓ ٔٛع ثٌضظٕ١ف
 ٧ ثعتٍز ِٓ فتز ثالؽجدجس ثٌّفضٛفز
 ٩ ثعتٍز ػٓ ثٌّؾ١ذٓ١
ثعتٍز ِم١جط ٌ١ىشس صـٍخ ِٓ ثٌّؾ١ذ ٓ١ثخض١جس ثؽجدٗ ِٓ ثٌضجٌ :ٟثٚثفك دشذر ،ثٚثفك ،ال ثٚثفك ٚال
ثخضٍف ،ثخضٍف ،ثخضٍف دشذر.
ثعتٍز ثٌضظٕ١ف صقضجػ ِٓ ثٌّؾ١ذ ٓ١صمذ٠ش أّ٘١ز دؼغ ثٌؼٕجطش دجٌّم١جط ِٓ  ٠ثٌٚ ٥ ٝثالخ١ش ال ٕ٠ـذك
ؽّ١غ فتجس ثالعضـالع ثٌغضز دئعضغٕجء ثالعتٍز ثٌضّ١ٙذ٠ز شٍّش وً ِٓ ثالعتٍز ثٌّظّّز ػٍِ ٝؼ١جس
ٌ١ىشس ٚثعتٍز صظٕذف.
ٌُ صشًّ فتز "فمٛق ثالٔؾجح" ػٍ ٝثعتٍز ِٓ ٔٛع ثالؽجدجس ثٌّفضٛفز.

ٌمذ ػشػش ثٌخّظ فتجس ثال ٌٝٚعؤثٌِ ِٓ ٓ١ؼ١جس ٌ١ىشسٚ ،ثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر شًّ .١
وً فتٗ ِٓ ثٌفتجس ٌذٙ٠ج عؤثي ِظٕف.
ثٌضؾشدز ثٌّذذة١ز ٌالعضـالع لذ صّش دثخٍ١ج  ِٓٚلذً ِٕظّجس إٔغجٔ١زٚ ،إّٔجة١زِٕٚ ،ظّجس فمٛق
ثإلٔغجْٚ .لذ ثفذذٕج ثْ ٔضؾٕخ ثالعتٍز ثٌض ٝصغذخ ث ٞفشػٌ ،زٌه ؿٍذٕج ِٓ ٔغجء ٚسؽجي ِغٍّ ٓ١ثْ
٠ؾ١ذٛث ػٍ ٝثالعضـالعٌٚ .مذ سثؽؼٕج ثالعتٍز ف ٟػٛء سدٚد فؼٍ.ُٙ
ثٌٕغخز ثٌٕٙجة١ز ٌالعضذ١جْ وجٔش ٔض١ؾز دقظ دل١ك ٚطجسس صقش ثسشجد فش٠ك ل١جدر ِؤعغز صِٛغٓ
س٠ٚضشص ٚفش٠ك ٚوجٌز ثخذجس س٠ٚضشص ٌالعضـالع ِٚؾّٛػجس د١ٌٚز ٚل١ِٛز ٌقمٛق ثالٔغجْ.
المرحلت الثبلثت  -الؼينت
ثعضٙذفٕج ِٛثلغ صىغش فٙ١ج ِشجسوز ثٌٕغجء ٚصؼّٕش ِٕظّجس ِقٍ١زٚ ،ل١ِٛزٚ ،إلٍ١ّ١زٚ ،د١ٌٚز ،إٔغجٔ١ز
ٚإّٔجة١زِٕٚ ،ظّجس فمٛق ثإلٔغجْٚ ،ثوجدٚ ،ٓ١١ّ٠ثػالِِٚ ،ٓ١١ِٕٙ ٓ١١مذِ ٟثٌشػج٠ز ثٌظق١زِٚ ،آٞٚ
ثٌالؽتِٚ ،ٓ١الؽب ثٌٕغجءِٚ ،غضشجس ٓ٠لجٔٔٚ ،ٓ١١ٔٛجشـ.ٓ١
فجٌٕٚج ثعضذؼجد ثعضـالع ثٌغ١جعٚ ٓ١١ثعضٙذفٕج ِٓ ثظٙش ث٘ضّجَ دؤِٛس ثٌٕٛع ثالؽضّجػ( ٟثٌؾٕذس).
ٌُ ٠ضُ ثخض١جس ثالشخجص ثٌز ٓ٠ثؽجدٛث ػٍ ٝثالعضذ١جْ ػشٛثة١ج.
ٌُ ٠شعً ثالعضذ١جْ ػٍ ٝطفقجس ثالٔضشٔش ٚلذ ثسعً ٌالشخجص ثٌزٔ ٓ٠جعذٛث ثٌّؼج١٠ش ثٌّـشٚفز ثػالٖ.
ٚلذ عّقٕج ِٓ ثالشخجص ثٌز ٓ٠ثؽجدٛث ػٍ ٝثالعضذ١جْ ثْ ٠شعٍٛث ثالعضذ١جْ ثٌ ٝصِالة ُٙر ٜٚثٌخذشر
ٌٚىٓ ؿٍذٕج ِٕ ُٙػذَ ٔششٖ ػٍ ٝشذىز ثالٔضشس.
المرحلت الرابؼت  -توزيغ االستيببن
أعظ ثالعضذ١جْ ػٍ ٝشذىز ثالٔضشٔش دٛثعـز ِٛلغ عشفِٕ ٟىٚ ٟؿذم ًج ٌذ١جْ ثٌششوز فؤْ ثٌّٛلغ
ال٠غضخذَ ثالٌ١جس ثٌض ٝصقفظ ثٌّؼٍِٛجس ِٓ .ثٌّ ُٙثْ ثٌّؾ١ذ٠ ٓ١قظٍٛث ػٍ ٝثالعضذ١جْ دذِ ْٚؼشفٗ
ثِىجٔ ُٙف١ظ ثْ دؼغ ثٌؼجٍِ ٓ١فِ ٝؾجي فمٛق ثالٔغجْ ثوذٚث ثٔ ُٙلذ ٠ى ْٛٔٛصقش ثٌّشثلذز ف ٟثٌذٚي
ثٌض٠ ٝؾش ٜفٙ١ج ٘زث ثالعضـالع.
ٔجلشٕج ثالِٛس ثٌض ٝصخض ثِٓ شذىز ثالٔضشٔش ِغ ِغضشجس ثِٕ ِٓ ٟفشٔش ال ٓ٠د٠فٕ١ذسص.
صشؽُ ثالعضذ١جْ ثٌ ٝثٌفشٔغ١ز ٚثٌؼشد١ز ِٓ ِضشؽِّ ٓ١١ِٕٙ ٓ١ضخظظٚ ٓ١ثعغٕج عالعز ثعضذ١جٔجس
ِضشجدٙجس ِٓ ِٛلغ عشفِٕ ٝى ٟدىً ٌغز ِخضٍفز.
ٚصػٕج ثالعضذ١جْ ػٓ ؿش٠ك ثٌذش٠ذ ثالٌىضش ٟٔٚدٛػغ ثٌشثدؾ ثالٌىضشٌ ٟٔٚىً ٌغز.
ٚػٓ ؿش٠ك دش٠ذٔج ثالٌىضش ٟٔٚػشػٕج ثسشجدثس ثِٕ١ز ف ٟفجٌز شؼٛس ثٌّؾ١ذ ٓ١دخـش ػٕذ ثخز
ثالعضذ١جْ.
ٌّذر خّظ ثعجد١غ ،دذث٠ز ِٓ ثغغـظ  ٣١٠٢لجَ فش٠ك ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس دضٛص٠غ ثالعضذ١جْ.

ٚلذ صؤوذٚث ثْ ػذد ثٌّؾ١ذ ٓ١ال ٠مً ػٓ  ِٓ ٠١وً دٌٚزٚ ،دضّغ ً١ثوذش ٌٍذٚي ثالوذش ِغً ِظش
ٚثٌؼشثق.
المرحله الخبمسه  -التحليل
 ثغٍك ثالعضـالع ف ٟثالعذٛع ثٌغجٌظ ِٓ عذضّذش ٣١٠٢ صُ صقّ ً١ثالؽجدجس ثٌضٍِ ٝتش دجٌٍغٗ ثٌفشٔغ١ز ٚثٌؼشد١ز ِٓ ِٛلغ عشفِٕ ٝى ٟوؾذٚي ثفظجةٟٚصشؽّش ِٓ ِضشؽّ ٓ١ػشح ٚفشٔغٓ١١
 ثٌذشٔجِؼ ثالٌىضش ٟٔٚثٌّغضخذَ ف ٟصقٍ ً١ثٌّجدر ثٌض ٝؽّؼش وجْ ِ١ىشٚعٛفش ثوغ٣١١٧ ً١ سصذش ثٌذ١جٔجس ثٌض ٝؽّؼش فض ٝصى ْٛدٕفظ ثٌقؾُ ٚثٌشىً ثػ١فش ثالعضؾجدجس دجٌٍغٗ ثٌؼشد١ز ٚثٌفشٔغ١ز ثٌِ ٝغ١الصٙج دجٌٍغٗ ثالٔؾٍ١ض٠ز ٌؼًّ ؽذٚي ثفظجةٟ٠ضؼّٓ ثٌغالط ٌغجس
 سثؽؼٕج ٚفزفٕج ثالؽجدجس ثٌغ١ش وجٍِز ِ -غً ػذَ ثؽجدز ثالعتٍز ثالؽذجس٠ز صقش لغُ ( ٧ثٌؼٕف ػذثٌّشأر)
 لغّٕج ثٌضقٍ ً١ثٌز ٞلّٕج دٗ ثٌ ٝلغّ - ٓ١ثعتٍز ِٓ ِم١جط ٌ١ىشس ٚثعتٍز ثٌضظٕ١ف.لذ صُ صقٍ ً١وً دٍذ ػٍ ٝفذ .ٜػٍّٕج ؽذٚي ثفظجة ٣٢ ِٓ ٟطفقز  -ثٌظفقز ثٌشة١غ١ز ٚطفقز ٌىً
ِٓ ثي  ٣٣دٌٚز
 سثؽؼٕج ثالؽجدجس ف ٟثٌظفقز ثٌشة١غ١ز ٌىً دٍذ ػٍ ٝفذ ِٓٚ ٜعُ ٔغخ عؾالس وً دٍذ ف ٟطفقضٙج. ٌألعتٍز ِٓ ِم١جط ٌ١ىشس ،فذدٔج ثٌم ُ١وجالصٔ :ٝض١ؾز عٍذ١ز أدس إٌ ٝػالِز ػجٌ١ز ٔٚض١ؾز ث٠ؾجد١ز أدسإٌ ٝػالِز طغ١شر .وٍّج صثدس ثٌؼالِز وٍّج وجٔش ثٌٕض١ؾز ثعٛأ ٌٍّشأر .ثعضخذِٕج ٘زث ثٌؾذٚي ٌضشغ ً١دثٌز
ثٌفٌٛ-ٟن-ثح ػٍ٘ ٝزٖ ثألعتٍز ٌضق ً٠ٛثٌذ١جٔجس ثٌ ٝثسلجَ.
 دجٌٕغذز ٌالعتٍز ثٌضظٕ١ف١ز فغذٕج ِضٛعؾ ثٌؼالِجس ٌىً عؤثي. عُ ثخزٔج ِضٛعؾ ؽّ١غ ثٌذسؽجس  -وً عؤثي ٚوً ِٛػٛع ٌ -ىً دٌٚز. ٚدؼذ رٌه ،ؽّؼٕج ثٌٕضجةؼ ػٓ وً فتز ٌىً دٌٚز ،فغذٕج ثٌّضٛعؾ ثٌؼجَ ٌىً ثي  ٣٣دٌٚزٚ ،ثٔضٕ١ٙج دغضزثسلجَ ٌىً دٌٚز (سلُ ٌىً ِٛػٛع).
 ثخزٔج ثٌّضٛعؾ ثٌؼجَ ٌٍغضز ثسلجَ ٔٚضؼ سلُ ِّ١ض ٌىً دٌٚزٚ .شىً ٘زث ثٌشلُ ثٌٕض١ؾز ثٌٕٙجة١ز ٌٍذٌٚز. سثؽؼٕج ثٌذٚي ػٍ ٝثعجط ٘زٖ ثٌؼالِجس ِٓ ثالوذش ٌالطغش ،ثٌؼالِز ثٌىذش ٜصّغً ثٌذٚي ثالعٛأ ٌٍّشأرف ٟؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚثٌؼالِز ثٌظغش ٜصذي ػٍ ٝثالفؼً.

 فش٠ك س٠ٚضشص ٌالعضـالع صقمك ِٓ ؿش٠مز ثؽشثء ثالعضـالع ٚثدثسر ثٌٕض١ؾز ِٓ ِقٍٍ ٝصِٛغٓس٠ٚضشص ف ٟدٕؾٍٛس دجٌٕٙذ ،ثٌض ٟصقممش ثوغش ِٓ ثٌٕضجةؼ.
 خؼؼش ؽّ١غ ثالعتٍز ٌٕفظ ثٌّؼج١٠ش ف١ظ ثٔٙج ثػضّذس ػٍِٛ ٝثد ثصفجل١ز ثٌغ١ذثٔ ٌُٚ .ٚقجٚي ثْٔفضشع ث ٞثّ٘١ز ٔغذ١ز ثٌِٛ ٝثد ِخضٍفز ف ٟثصفجل١ز ثٌغ١ذث .ٚفّغالًٔ ٌُ ،قجٚي ثْ ٔقذد عٛثء ثْ خضجْ
ثالٔجط ثعٛأ ث ٚثفؼً ِٓ ثالغضظجح ف ٟثؿجس ثٌضٚثػ وشىً ِٓ ثشىجي ثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر.
المالحظبث
ّ٠ -٠غً ثالعضـالع ثسثء ِؾّٛػز ِٓ ثالشخجص فٚ ٟلش صِِٕ ٟقذدٚ .وٕج ِذسو ٓ١ثْ ثٌٕضجةؼ لذ
صؤعشس دؤ ٞفذط ظٙش خالي فضشر ثالعضـالع (ثغغـظ -عذضّذش )٣١٠٢
 -٣صشجدٙش دؼغ ثٌذٚي ف ٟثٌؼالِجس ف ٟدؼغ ثٌّٛثػ١غ ٌٚز ٜفّٓ ثٌّ ُٙثْ ٔؤخز ف ٟػ ٓ١ثالػضذجس
ثٌفشٚق ثٌذغ١ـز السثء ر ٜٚثٌخذشر.

ف ٟفجٌز ٚؽٛد ث ٞثعتٍٗ ثػجف١ز ػٓ ؿش٠مز ثؽشثء ثالعضـالع ٠شؽ ٟثالصظجي دّقظٍز ثٌّؼٍِٛجس،
وشٕ٠ج دٛسٚطِ ،ؤعغز صِٛغٓ س٠ٚضشص +١١ )١(٣١٧ ٣١٥ ١٣٧١ , foundation@thomsonreuters.com،

المبئمت الكبملت ألسئلت االستطالع
الممذمت
٠ - ٠شؽ ٝثخض١جس ثٌذٌٚز ثٌض ٟصشغخ ف ٟأْ صؾ١خ ػٓ ثألعتٍز فٌٙٛج
 - ٣ثعّه
ٛٔ - ٢ع ثٌؾٕظ
 - ١ثٌؼّش
ِٕ - ٥ظّضه
 - ٣ثٌّغّ ٝثٌٛظ١فٟ
 - ٧ثٌذش٠ذ ثإلٌىضشٟٔٚ
 - ١ثٌٙجصف
 - ٩ألغراض تتؼلك ببلتمرير ،يرجي اختيبر التفبصيل الشخصيت التي ال تمبنغ في ليبمنب بنشرهب
ثٌّٕظّز
ثالعُ
ثٌّغّ ٝثٌٛظ١فٟ
ٔٛع ثٌؾٕظ

المرأة في المؼترن السيبسي
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
٠" - ٠١قظ ٝثٌٕغجء ٚثٌشؽجي دفشص ِضىجفتز ف ٟثٌضششـ ٌىجفز ثٌٛظجةف ثٌض ٟصُشغً دجالٔضخجح فٟ
ثٌٛظجةف ثٌؼجِز"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

" - ٠٠لجِش ثٌقىِٛز دضؼذ ً٠أ ٚإٌغجء ثٌمٛثٔ ٓ١ثٌض ٟصٕـ ٞٛػٍ ٝصّ١١ض ػذ ثٌّشأر"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

٠شؽ ٝصظٕ١ف ثٌؼٛثًِ ثٌضجٌ١ز
ِ - ٠٣ج ٘ ٟأوذش ثٌؼمذجس ثٌض ٟصقٛي د ْٚصقم١ك ثٌّغجٚثر د ٓ١ثٌؾٕغ ٓ١ف ٟثٌغ١جعز؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
ثٌمٛثٌخ ثٌّٕـ١ز ثٌغمجف١ز ٌّج صغضـ١غ أ ٚال صغضـ١غ ثٌّشأر ثٌم١جَ دٗ
ػذَ ٚؽٛد صشش٠غ ٕ٠ض طشثفز ػٍِ ٝذجدا ثٌّغجٚثر د ٓ١ثٌؾٕغٓ١
ػذَ إدثٔز ثٌّغؤ ٓ١ٌٚثٌقى ٓ١١ِٛثٌضّ١١ض ػذ ثٌّشأر
صؤع١ش ثٌفىش ثٌذ ٟٕ٠ثٌّقجفظ
ثٌمٛ١د ثٌّفشٚػز ػٍ ٝفش٠ز ثٌّشأر ف ٟثٌضٕمً ٚثالٔؼّجَ إٌ ٝثٌؾّؼ١جس

 - ٠٢ف ٟسأ٠هٕ٘ ً٘ ،جن عذخ آخش ٠ؼٛق فظٛي ثٌّشأر ػٍٚ ٝظ١فز ف ٟثٌغ١جعز أ ٚثٌخذِز ثٌّذٔ١ز؟

النسبء في المجتمغ
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
 ِٓ" - ٠١ثٌّضٛلغ أْ صضخٍ ٝثٌفض١جس ػٓ صؼٍ ّٓٙ١فٚ ٟلش ِذىش ِمجسٔز دجٌفض١جْ"
أػجسع
دشذر

أػجسع

أٚثفك

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك دشذر

" - ٠٥صشؼش ثٌفض١جس دؼغٛؽ ٌٍضٚثػ لذً دٍٛغ ٓٙعٓ "٠١
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

 - ٠٣إٌ ٝأِ ٞذ ٜصؤد ٞثٌؼٛثًِ ثٌضجٌ١ز دٚسًث ًِّٙج ف ٟفشِجْ ثٌّشأر ِٓ ثٌّشجسوز ف ٟؽّ١غ ِؾجالس
ثٌق١جر ثٌؼجِز ٚثٌخجطز؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
ػذَ ٚؽٛد عٍـز ِٚغؤ١ٌٚز ِشضشوز د ٓ١ثٌّشأر ٚثٌشؽً ف ٟثٌّٕضي
ػذَ ثٌّغجٚثر ف ٟثٌٕفجر إٌ ٝفشص ثٌضؼٍٚ ُ١ثٌضذس٠خ
ػذَ ٚؽٛد ثعضمالي ِجٌٟ
ػذَ ٚؽٛد آٌ١جس دٌٚز ٚآٌ١جس ِذٔ١ز وجف١ز ٌضؼض٠ض ثٌٕٛٙع دجٌّشأر
فش٠ز ثٌغفش دِٛ ْٚثفمز ثٌمش٠خ أ ٚثٌضٚػ
ػذَ ثٌٛطٛي إٌ ٝثالٔضشٔش أ ٚثالصظجالس أ ٚغ١ش٘ج ِٓ أشىجي ثٌضٛثطً ثألخشٜ

 - ٠٧ف ٟسأ٠هِ ،ج ٘ ٟثٌؼمذجس ثألخش ٜثٌض ٟصقٛي د ْٚثٌّشجسوز ثٌفؼجٌز ٌٍّشأر ف ٟؽّ١غ ِؾجالس
ثٌق١جر ثٌؼجِز ٚثٌخجطز؟

النسبء في االلتصبد
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
" - ٠١صضُ ثٌّؼجلذز ػٍ ٝثٌضّ١١ض ثٌمجةُ ػٍ ٝثٌؾٕظ فِ ٟىجْ ثٌؼًّ"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

" - ٠٩ػٕذِج صضشًِ ثٌّشأر ِٓ ،ثألسؽـ أْ صفمذ ِّضٍىجصٙج ِج ٌُ صضضٚػ دؤفذ ألجسح صٚؽٙج ثٌغجدك"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

ِ - ٣١ج ِذ ٜأّ٘١ز ثٌؼٛثًِ ثٌضجٌ١ز ف ٟفشِجْ ثٌّشأر ِٓ صٍّه أ ٚف١جصر ٍِى١ز خجطز؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
صؼزس ثٌقظٛي ػٍ ٝثالةضّجْ
ثٔؼذثَ ثٌضٛظ١ف دغذخ ثٌضّ١١ض
ثٌؼجدثس ثٌذ١ٕ٠ز
ثٌّؼجسػز ثٌغمجف١ز ٌق١جصر ثٌّشأر ٍِى١ز خجطز
لٛثٔ ٓ١ثألفٛثي ثٌشخظ١ز

ٚ ِٓ - ٣٠ؽٙز ٔظشنِ ،ج ثٌؼجًِ ثٌشة١غ ٟثٌز٠ ٞم١ذ ثٌفشص ثٌٛظ١ف١ز ٌٍّشأر؟

أٚثفك دشذر

النسبء في األسرة
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
" - ٣٣صٕقجص لٛثٔ ٓ١ثٌّ١شثط ثٌقجٌ١ز صؾجٖ ثٌشؽجي"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

 ِٓ" - ٣٢ثٌّقضًّ أْ صضؼشع ثٌٕغجء ثٌٍٛثص٠ ٟشفؼٓ ثٌضٚثػ ثٌُّذَدش ٌالػضذثء ثٌؾغذ ٞأ ٚثٌٕفغ"ٟ
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

ِ - ٣١ج ِذ ٜأّ٘١ز ثٌؼٛثًِ ثٌضجٌ١ز ،إرث سغذش ثٌّشأر ف ٟفغخ ثٌضٚثػ؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
عٛف صفمذ ِّضٍىجصٙج ٚأطٌٙٛج
ثالٌضضثَ ثٌّضؼٍك دشد ثٌّٙش إٌ ٝصٚؽٙج ثٌغجدك
ثٌخٛف ِٓ صؼشػٙج ٌٍٕذز ِٓ لذً ثٌّؾضّغ
لٛثٔ ٓ١فؼجٔز ثٌـفً ثٌض ٟصظخّ ف ٟطجٌـ ثألح
ثالػضذثء ثٌؾغذ ٞأ ٚثٌٕفغٟ
ػذَ ٚؽٛد إرْ ِٓ صٚؽٙج

أٚثفك دشذر

الحموق اإلنجببيت
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
ُ٠" - ٣٥شؽـ أْ صضؼشع ثٌٕغجء ثٌؼجِالس ثٌٍٛثص٠ ٟقٍّٓ أعٕجء ثٌٛظ١فز ٌٍؼمٛدز أ ٚثٌفظً ِٓ ثٌؼًّ"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

ّ٠" - ٣٣ىٓ ٌٍّشأر أْ صمشس دقش٠ز ػذد ثألؿفجي ثٌض ٟصٛد إٔؾجدٚ ُٙصٛل١ش ثإلٔؾجح"
أػجسع
دشذر

أػجسع

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك

أٚثفك دشذر

ِ - ٣٧ج ِذ ٜأّ٘١ز رٌه فِ ٟؼجٌؾز ِشجوً ثٌقمٛق ثإلٔؾجد١ز ثٌضجٌ١ز؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
ثٌٕفجر إٌ ٝثٌغمجفز ثإلٔؾجد١ز
ثٌٕفجر إٌٚ ٝعجةً صقذ٠ذ ثٌٕغً
ثٌٕفجر إٌ ٝسػج٠ز ِج لذً ٚدؼذ ثٌٛالدر
ثٌٛطٛي إٌٚ ٝعجةً ثإلؽٙجع ثٌمجٔٚ ٟٔٛثِٓ٢

 ً٘ - ٣١ثعضخذثَ ثٌٕغجء ٌٛعجةً ِٕغ ثٌقًّ أِش ِمذٛي ثؽضّجػ١جً؟ ِٓ فؼٍه ٚػـ إؽجدضه.
 ً٘ - ٣٩صضؼشع ثٌّشأر ٌؼغٛؽ إلٔؾجح ثٌذٕ ٓ١أوغش ِٓ ثٌذٕجس؟ ِٓ فؼٍه ثششؿ إؽجدضه.

الؼنف ضذ المرأة
٠شؽ ٝإدذثء سأ٠ه فٛي ثٌذ١جٔجس ثٌضجٌ١ز
" - ٢١ثٌّشأر أوغش ػشػز ِٓ ثٌشؽً أْ ٠قىُ ػٍٙ١ج دجٌؼمجح ثٌذذٔ ٟػٍٔ ٝفظ ثٌؾشّ٠ز"
أػجسع
دشذر

أػجسع

أٚثفك

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك دشذر

" - ٢٠خضجْ ثإلٔجط ِّجسعز شجةؼز ف٘ ٟزٖ ثٌذٌٚز"
أػجسع
دشذر

أػجسع

أٚثفك

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك دشذر

٠" - ٢٣ؼضشف ثٌمجٔ ْٛدجالغضظجح ثٌضٚؽ٠ٚ ٟؼجلخ ػٍ"ٗ١
أػجسع
دشذر

أػجسع

أٚثفك

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك دشذر

" - ٢٢صضؼشع ثٌٕغجء ٌخـش ثالصؾجس د ٓٙدثخً ٘زٖ ثٌذٌٚز إِٔٙ ٚج"
أػجسع
دشذر

أػجسع

أٚثفك

ال أٚثفك ٚال أػجسع

أٚثفك دشذر

ِ - ٢١ج أّ٘١ز ِج  ٍٟ٠وّقفضثس ػٍ ٝثٌؼٕف ػذ ثٌّشأر؟
 = 1غ١ش ِ٘ = 5 ،ُٙجَ ؽذًث = N/A ،ال ٕ٠ـذك
٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
إفالس ثٌّؾشِ ِٓ ٓ١ثٌؼمجح
ثٌمذٛي ثالؽضّجػٌٍ ٟؼٕف ػذ ثٌّشأر
ثٔؼذثَ ثٌقّج٠ز ثالؽضّجػ١ز ٌٍّشأر ثٌض ٟصضؼشع ٌٍؼٕف أ ٚثالغضظجح

٥

١

٢

٣

٠

ال )(N/A
ٕ٠ـذك
صخّٛف ثٌّشأر ِٓ ثإلدالؽ ػٓ ثٌؾشثةُ ٌٍششؿز
ثٌضفغ١ش ثٌّضـشف ٌٍؼم١ذر ثٌذ١ٕ٠ز
ثٌّّجسعز ثٌغمجف١ز "ؽشثةُ ثٌششف"

 ً٘ - ٢٥صؼشف فجالس ِقذدر ٌإلصؾجس دجٌٕغجء دثخً ٘زٖ ثٌذٌٚز إِٔٙ ٚج؟ إرث وجْ ثألِش وزٌهِٓ ،
فؼٍه لُ دٛطف ثٌظشٚف دؤوذش لذس ِّىٓ ِٓ ثٌضفظً١
 ِٓ - ٢٣فؼٍه لُ دجٌضؼٍ١ك ػٍ ٝأ٠ز لؼج٠ج أخش ٜصش ٜأٔٙج صؤعش ػٍ ٝثٌّشأر.

