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التقديم

يسعد املركز املصري لبحوث الرأي العام »بصيرة« أن يقدم سلسلة من استطالعات الرأي العام التي تقدم قياسات علمية للرأي العام النسوي 

في مصر. ويأتي هذا اإلصدار في فترة مليئة باألحداث والتحوالت السياسية، كما يأتي عقب إقرار دستور جديد مت املوافقة عليه بأغلبية كاسحة. وقد 

تعهد الدستور مبكتسبات نوعية غير مسبوقة ينتظر اجلميع أن ترى النور وتغير واقع يضع كثير من احلواجز التي تعوق ممارسة املرأة املصرية حلقوقها 

ولدورها في خدمة اجملتمع.

وتهدف هذه السلسلة إلى إلقاء مزيد من الضوء على قيم ومدركات واجتاهات املرأة املصرية نحو عدد من القضايا السياسية واإلقتصادية 

واإلجتماعية. ويأمل املركز املصري لبحوث الرأي العام »بصيرة« أن تسهم هذه السلسلة في التعرف على تأثير التحوالت السياسية التي شهدها 

اجملتمع املصري منذ قيام ثورة 25 يناير على اجتاهات املرأة املصرية. كما يأمل أن تكون هذه السلسلة بداية لرصد علمي مستمر للتغير في املنظومة 

الثقافية التي حتكم قضايا النوع اإلجتماعي في اجملتمع املصري.  

وقد إعتمدت هذه السلسلة على مجموعة من املقابالت التي متت على عينة احتمالية ممثلة لإلناث املصريات 18 سنة فأكثر، ويسمح تصميم 

وحجم العينة بإجراء مقارنات حسب العمر واحلالة التعليمية ومحل اإلقامة مما يفيد في صياغة السياسات ومراجعة أولويات البرامج واملشروعات 

ذات الصلة بقضايا النوع اإلجتماعي إعتماداً على القرائن واملعلومات. 

والنخب السياسية  القرار  التي تستهدف متخذي  املتحدة للمرأة على متويل هذه السلسلة  األمم  والتقدير ملنظمة  بالشكر  املركز  ويتقدم 

ومسئولي البرامج في املنظمات غير احلكومية العاملة في مجاالت متكني وإنصاف املرأة ومسئولي املؤسسات املانحة املعنية بقضايا النوع اإلجتماعي 

والعاملني في مجال اإلعالم.    
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1- مقدمة :
يعتبر متكني املرأة وحصولها على حقوقها أحد األهداف التنموية التي تسعى كل الدول لتحقيقها، وقد مت التركيز على حقوق اإلنسان بشكل 

عام وحقوق املرأة بشكل خاص في العديد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية. ومن سنة 1970 بدأ احلديث عن الفوارق بني اجلنسني في احلصول على 

احلريات واحلقوق السياسية والتعليم والصحة والثروة وأن متكني املرأة يجب أن يركز على املساواة بني اجلنسني في هذه اجملاالت وغيرها، وجاء إعالن بكني 

سنة 1995 للتركيز على متكني املرأة ومساندتها لضمان حصولها على حقوقها، ثم جاءت األهداف التنموية لأللفية سنة2000 لتركز على ضرورة 

التزام الدول بضمان حصول املرأة على حقوقها في مجاالت محددة وهي التعليم والصحة والدخل. كذلك كان متكني املرأة أحد األهداف الرئيسية 

للعديد من املشروعات التنموية التي تهدف إلى النمو االقتصادي وتخفيض الفقر واحلوكمة.

يهدف هذا التقرير إلى حتليل نتائج استطالع الرأى عن إدراك املرأة املصرية حلقوقها ذلك إن إدراك املرأة املصرية حلقوقها هو اخلطوة األولى 

حلصولها على هذه احلقوق. وما لم تعرف املرأة املصرية حقوقها فقد تساهم من حيث ال تدري في التحيز ضد هذه احلقوق وفي زيادة العنف املوجه 

ضدها.

يتضمن التقرير خمسة أقسام بعد املقدمة حيث يعرض القسم الثاني اإلطار النظري الذي يستند إليه االستطالع ويعرض القسم الثالث 

منهجية جمع البيانات. وفي القسم الرابع نعرض لنتائج االستطالع حول معرفة املرأة بحقوقها في مجال احلريات واملشاركة السياسية ويضمن 

القسم اخلامس عرضاً لنتائج االستطالع بخصوص احلقوق االقتصادية والتعليمية. يعرض القسم السادس للتمييز ضد املرأة والعنف املوجه ضدها 

ويتضمن القسم السابع ملخصاً للنتائج والتوصيات.

2- اإلطار النظري:
توجد تعاريف متعددة لتمكني املرأة إال أنها تصب في إحداث التغييرات املطلوبة لدى املرأة بهدف:

1- زيادة قدرتها على حتديد أهدافها والعمل على حتقيقها )القدرة الداخلية(.

2- إتاحة املوارد والبيئة التي تساعدها على االختيار )املوارد والبيئة(.

3- زيادة قدرة املرأة على اتخاذ القرارات اخلاص بها )العالقات(.

وتعتبر معرفة املرأة بحقوقها أحد العناصر الرئيسية لزيادة القدرة الداخلية لها. وتركز الدراسات على متكني املرأة في مجاالت معينة وهي 

املساهمة االقتصادية، التعليم، احلوكمة، الصحة واإلعالم. ويلخص شكل 1 العوامل املؤثرة في متكني املرأة.
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شكل )1( العوامل املؤثرة في متكني املرأة 

3- املنهجية :

3-1 أداة االستطالع:

مت إعداد استمارة جلمع البيانات شملت أسئلة حول رؤية السيدات حلقوق املرأة ومدى متتعهن بهذه احلقوق، حيث شملت االستمارة األقسام 

التالية:

1- خصائص املستجيبة،

2- حقوق اإلنسان،

3- التمييز ضد املرأة،

4- بيانات املستوى االقتصادي.
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3-2 التجربة القبلية:

مت إجراء التجربة القبلية يوم 11 سبتمبر على عينة من السيدات، وبناء على نتائج التجربة القبلية مت تعديل االستمارة، وإعدادها في صورتها 

النهائية لالستطالع. 

3-3 التدريب:

مت عقد تدريب للباحثني شمل شرح ألسئلة االستمارة والهدف من كل منها، كما شمل التدريب لعب أدوار ومقابالت افتراضية للتأكد من 

اتقان الباحثني الستيفاء أسئلة االستمارة.

3-4 مجع البيانات:

مت إجراء االستطالع باستخدام الهاتف املتصل باحلاسوب، حيث مت إعداد برنامج إلدخال االستمارة أثناء إجراء املقابلة الهاتفية، وقد شارك في 

االستطالع 28 باحث باإلضافة إلى أثنني من الباحثني املتميزين توال عملية ضبط اجلودة. 

مت إجراء االستطالع على عينة احتمالية حجمها 2080 سيدة في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات اجلمهورية من خالل 

الهاتف املنزلي والهاتف احملمول، وقد متت كل املقابالت يومي 19 و21 سبتمبر 2013.

وبلغت نسبة االستجابة حوالي 64%، ويقل هامش اخلطأ في النتائج عن %3.  

4- معرفة وممارسة املرأة املصرية حلقوقها السياسية:
كما سبق أن أوضحنا فإن متكني املرأة يعني كفالة وإنفاذ حقوقها في جميع اجملاالت ومنها احلريات واحلقوق السياسية وتعظيم مشاركتها في 

اتخاذ القرارات. إن مشاركة املرأة في اتخاذ القرار من شأنه زيادة فرص املرأة في التعبير عن رأيها واملشاركة في وضع السياسات وتصميم اخلطط، وفي 

هذا اإلطار اشتمل استطالع الرأى أسئلة للمستجيبات حول مدى وجود حريات في مصر بشكل عام وحرية تعبير عن الرأى في البيوت بشكل خاص 

وعن املشاركة في االنتخابات واملعوقات التي تواجه املرأة في هذا الصدد.

وحتى ميكن رصد الفجوة بني ما تراه املرأة من حقوقها وما تتمتع به فعالً مت اختيار مجموعة من احلقوق وتوجيه عدة أسئلة حول كل حق منها 

تبدأ بسؤال عما إذا كان للمرأة بصفة عامة هذا احلق ثم سؤال عما إذا كانت املرأة في مصر بصفة عامة تتمتع بهذا احلق ثم سؤال عما إذا كانت 

املستجيبة بصفة خاصة تتمتع بهذا احلق.

4-1 احلريات :

تشير نتائج االستطالع )جدول 1 ( إلى أن أقل من نصف املستجيبات )48,2%( يرين أن في مصر حرية وأن 29% ال يدركن ذلك. ويتناسب إدراك 

املرأة لوجود حرية في مصر عكسياً مع التحضر والتعليم واملستوى االقتصادي وطردياً مع عمر املرأة. 

وتدرك اغلب املستجيبات )94%( أن من حقهن التعبير عن رأيهن في بيوتهن )جدول2( دومنا فروق حسب اخلصائص اخملتلفة. إال أن حصول املرأة 

على حق التعبير عن رأيها في البيت ال يرقى إلى طموحها )شكل 1(. إذ ترى حوالي نصف السيدات فقط )52.2%( أن املرأة »عندها حرية التعبير في 

بيتها«. السيدات في الريف واحلاصالت على تعليم أقل وفي املستويات االقتصادية األدنى وفي األعمار األكبر يدركن أكثر من غيرهن أن املرأة املصرية 

لها احلق في التعبير عن الرأى في البيت )جدول3(. 
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جدول )1( التوزيع النسبي للسيدات حسب إدراكهن لوجود حرية في مصر 

جدول )2( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن فيما إذا كان للمرأة بصفة عامة حرية التعبير عن رأيها

4

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

94.43.91.8حضر
93.84.32.0ريف

التعليم
95.23.01.9أقل من المتوسط

92.45.62.0متوسط/ فوق المتوسط
92.85.51.7جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
94.53.81.6منخفض
93.74.12.3متوسط
94.14.61.3مرتفع

منطقة السكن
94.33.91.8المحافظات الحضرية

92.85.12.1الوجه البحري
95.52.81.7الوجه القبلي

96.04.0محافظات الحدود
العمر

93.24.91.9أقل من 30
 49 - 3093.24.91.9
5095.62.51.8 فأكثر

94.04.11.9اإلجمالي

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

46.025.128.9حضر
50.220.829.0ريف

التعليم
52.119.528.4أقل من المتوسط

44.225.530.3متوسط/ فوق المتوسط
40.731.827.5جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
50.218.831.0منخفض
46.625.927.5متوسط
45.830.124.2مرتفع

منطقة السكن
42.826.031.2المحافظات الحضرية

52.522.225.3الوجه البحري
46.021.332.7الوجه القبلي

52.032.016.0محافظات الحدود
العمر

37.726.735.6أقل من 30
 49 - 3046.123.030.9
5057.720.022.3 فأكثر

48.222.829.0اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

جدول )3( التوزيع النسبي للسيدات حسب مدى إدراكهن لتمتع املرأة املصرية بصفة عامة بحرية التعبير عن رأيها 

شكل )2( إدراك املستجيبات للحق فى التعبير عن الرأى فى البيت واحلصول على هذا احلق 

5

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

48.335.915.7حضر
55.730.813.5ريف

التعليم
61.925.812.3أقل من المتوسط

41.141.117.7متوسط/ فوق المتوسط
35.047.717.3جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
54.730.215.0منخفض
50.636.612.8متوسط
46.736.916.3مرتفع

منطقة السكن
46.937.115.9المحافظات الحضرية

52.934.113.0الوجه البحري
54.529.715.8الوجه القبلي

64.028.08.0محافظات الحدود
العمر

36.744.119.2أقل من 30
 49 - 3051.233.415.5
5063.925.610.5 فأكثر

52.233.214.6اإلجمالي
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4-2 املشاركة يف االنتخابات:

تركز االتفاقات واملعاهدات واإلعالنات الدولية على ضرورة وأهمية املشاركة السياسية للمرأة وتعتبرها أحد أهم عناصر احلوكمة. ومن ثم 

تولى املنظمات الدولية اهتماماً خاصاً للمؤشرات التي تقيس وتتابع وتقيم املشاركة السياسية للمرأة. وفي هذا الصدد تضمن استطالع أسئلة حول 

معرفة املرأة بحقها في املشاركة في االنتخابات والقدرة على ممارسة هذا احلق واملعوقات التي حتول دون ممارستها له. 

تشير النتائج )جدول 4( إلى أن الغالبية العظمى من النساء يعتقدن بحق املرأة في املشاركة في االنتخابات )97.8%( وال توجد فروق بني الريف 

واحلضر أو حسب املستويات التعليمية واالقتصادية والعمرية اخملتلفة. إال أن القدرة على املشاركة في االنتخابات ال تصل إلى هذا املستوى وإن ظلت 

مرتفعة، حيث عبرت أكثر من 80% من السيدات عن قدرة املرأة على املشاركة في االنتخابات ، وترتفع نسبة الالتي أكدن أن املرأة تستطيع املشاركة 

في االنتخابات )جدول 5(.

غنى عن البيان أن مشاركة املرأة في االنتخابات شهدت تزايداً ملحوظاً في العقد األخير خاصًة بعد ثورة 25 يناير 2011 بعكس قدرتها على 

الترشح في اجملالس النيابية واحمللية حيث مازال نصيب املرأة في هذه اجملالس منخفض جداً.

مت سؤال السيدات الالئي أجنب بأن املرأة تواجه معوقات متنعها من املشاركة في االنتخابات عن ماهية هذه املعوقات، وتشير النتائج )جدول 6 

وشكل 3( إلى األسباب التالية مرتبة حسب أهميتها:

1- دور الزوج واألسرة حيث يعتبر منع الزوج أو أحد أفراد األسرة للمرأة من أن تشارك في االنتخابات أحد األسباب الرئيسية التي ذكرتها 40% من 

السيدات. وقد ذكر هذا السبب 44% في الريف مقارنًة بحوالي 36% في احلضر و26% من احلاصالت على تعليم جامعي فأعلى مقارنًة بحوالي 

45% بني احلاصالت على تعليم أقل من متوسط. كذلك فإن منع الزوج أو األسرة كان ملحوظاً لدى صغار السن حيث ذكر ذلك 46% ممن دون 

الثالثني من العمر مقارنة بحوالي 29% ممن في األعمار الكبيرة )50 سنة فأكثر(. 

2- األعباء املنزلية:  ترجع 22% من السيدات عدم قدرة املرأة على املشاركة في االنتخابات إلى »عدم اهتمامهن / مش فاضية/ مسؤولية البيت« 

ويزداد ذكر هذا السبب بني الالتي يسكن في احلضر عنه بني الالتي يسكن في الريف، وبني صغار السن عن كبار السن وكذلك بني األكثر تعليماً 

عنه بني األقل تعليماً.

االنتخابات.  في  مشاركتها  عدم  أسباب  أحد  تعليمها  وعدم  املرأة  وعى  عدم  أن  السيدات  من   %19 أعتبر  التعليم:  عدم  الوعى/  اجلهل/عدم   -3

السيدات املقيمات في احلضر واألكثر تعليماً أكثر إدراكاً لهذا السبب.

4- العادات والتقاليد: أرجعت 11% من السيدات عدم قدرة املرأة على املشاركة في االنتخابات إلى العادات والتقاليد، وكانت السيدات في الريف 

والسيدات في األعمار الكبيرة أكثر إدراكاً لهذا السبب.

5- أسباب أخرى: ذكرت نسب تقل عن 10% من السيدات أسباب أخرى أمنية )اخلوف من املضايقات/ عدم وجود أمن / التحرش/ البهدلة( ولوجستية 

)بعد املكان/ الزحمة/ عدم وجود بطاقة( وصحية )كبر السن / املرض( وعدم الشفافية )تزوير االنتخابات/عدم االقتناع/فقدان األمل( والتمييز ضد 

املرأة )نظرة اجملتمع سيئة للمرأة /لكونها إمرأة(.

6



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

جدول )4( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن فيما إذا كان للمرأة احلق في املشاركة في االنتخابات

جدول )5( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن فيما إذا كانت املرأة املصرية تستطيع املشاركة في االنتخابات

7

النعمالخصائص
اإلقامة

97.92.1حضر
97.72.3ريف

التعليم
97.32.7أقل من المتوسط

98.31.7متوسط/ فوق المتوسط
98.71.3جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
97.92.1منخفض
97.12.9متوسط
98.71.3مرتفع

منطقة السكن
97.92.1المحافظات الحضرية

97.32.7الوجه البحري
98.21.8الوجه القبلي

100.0محافظات الحدود
العمر

96.63.4أقل من 30
 49 - 3098.91.1
5097.22.8 فأكثر

97.82.2اإلجمالي

النعمالخصائص
اإلقامة

78.521.5حضر
82.317.7ريف

التعليم
83.316.7أقل من المتوسط

77.822.2متوسط/ فوق المتوسط
74.325.7جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
84.315.7منخفض
76.223.8متوسط
75.524.5مرتفع

منطقة السكن
77.922.1المحافظات الحضرية

82.517.5الوجه البحري
79.420.6الوجه القبلي

88.012.0محافظات الحدود
العمر

70.629.4أقل من 30
 49 - 3081.818.2
5085.614.4 فأكثر

80.519.5اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

جدول )6( التوزيع النسبي للسيدات حسب أسباب عدم مشاركتهن في االنتخابات

شكل )3( معوقات مشاركة املرأة في االنتخابات

8

الخصائص
الزوج/ 
األسرة 
بتمنعها

مش من 
اهتماماتها/ 
مش فاضية/ 
مسؤولية البيت

الجهل/ عدم 
الوعي/ غير 

متعلمة

العادات 
والتقاليد

الخوف من 
المضايقات/ عدم 

وجود أمن/ التحرش/ 
البهدلة

تزوير 
االنتخابات/ 

عدم االقتناع/ 
فقدان األمل

بعد المكان/ 
زحمة 
الطوابير

كبار السن/ 
المرض

اإلقامة
36.226.822.49.39.810.36.57.3حضر
44.118.517.013.58.43.75.63.5ريف

التعليم
45.014.214.712.18.45.55.33.9أقل من المتوسط

39.729.322.68.29.88.86.17.0متوسط/ فوق المتوسط
26.233.228.316.49.57.58.46.6جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
42.418.822.78.99.76.04.91.6منخفض
37.030.615.215.57.67.36.98.0متوسط
40.915.622.28.411.08.96.98.5مرتفع

منطقة السكن
40.419.424.310.113.410.17.77.4المحافظات الحضرية

33.328.026.512.18.96.96.04.2الوجه البحري
47.418.99.711.46.75.15.25.4الوجه القبلي

23.534.913.94.20.013.90.013.9محافظات الحدود
العمر

46.228.615.59.711.44.28.55.2أقل من 30
 49 - 3041.519.527.510.97.86.33.32.2
5029.119.512.814.48.012.37.211.1 فأكثر
40.022.019.011.09.07.06.05.0اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

5- معرفة وممارسة املرأة املصرية حلقوقها االقتصادية والتعليمية:
تشير الدراسات االقتصادية إلى أن املساهمة االقتصادية العادلة للمرأة في سوق العمل وفي امتالك املوارد واألصول تؤدي إلى سرعة وزيادة 

النمو االقتصادي. وتشير بيانات القوى العاملة في مصر إلى ضعف مساهمة املرأة في قوة العمل وزيادة معدل البطالة بني النساء.

وملعرفة مدى إدراك املرأة حلقوقها االقتصادية مت توجيه عدة أسئلة حول املساواة بني املرأة والرجل في احلق في العمل وحول حقوق املرأة  العاملة 

في املساواة مع الرجل من حيث املرتب والتدريب والترقيات والعمل لوقت إضافي وتقلد وظائف عليا وحقها في احلصول على أجازة رعاية طفل وتوفير 

حضانة لألطفال في العمل.

أواًل: احلق يف العمل وتقلد املناصب العليا:

تدرك أغلب النساء في مصر أن املرأة من حقها أن تعمل مثل الرجل، تشير النتائج )جدول 7 وشكل 4( أن 87% من النساء يدركن أن املرأة لها 

احلق في العمل كالرجل دومنا فروق حسب اإلقامة )حضر/ ريف( أو التعليم أو املستوى االقتصادي أو منطقة السكن أو العمر.

جدول )7( التوزيع النسبي للسيدات حسب إدراكهن حلق املرأة بصفة عامة في العمل مثل الرجال  

9

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

88.18.23.6حضر
86.08.06.0ريف

التعليم
87.96.85.2أقل من المتوسط

85.210.04.8متوسط/ فوق المتوسط
87.88.93.4جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
86.98.24.9منخفض
88.06.95.1متوسط
87.38.54.2مرتفع

منطقة السكن
86.89.43.9المحافظات الحضرية

86.88.05.2الوجه البحري
87.57.35.2الوجه القبلي

84.012.04.0محافظات الحدود
العمر

82.79.87.5أقل من 30
 49 - 3088.17.94.0
5089.07.23.8 فأكثر

87.28.14.7اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

شكل )4( وجهة نظر املستجيبات في حق املرأة فى العمل وتوفر فرص عمل بالتساوى مع الرجل

أال إن الواقع ال يلبي طموحات املرأة فعند سؤال املستجيبات عن وجهة نظرهن في املساواة بني املرأة والرجل في توفير فرصة عمل لها ترى أقل 

من نصف املستجيبات )49%( أن السيدات يتمعن بنفس فرص العمل املتاحة للرجال )جدول 8(.

تشير النتائج إلى أن اإلناث في األعمار الصغيرة أكثر إدراكاً لعدم املساواة بني الرجل واملرأة في توفر فرص العمل. إذ ترى 36% من السيدات في 

األعمار أقل من 30 سنة عدم املساواة بني الرجل واملرأة في توفير فرص العمل مقارنًة بحوالي 29% من السيدات في الشريحة العمرية 30-49 و%21 

في الشريحة العمرية )50 فأكثر (.

جدول )8( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن في حصول املرأة على فرصتها في العمل مثل الرجال 

10

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

47.022.530.5حضر
50.424.125.5ريف

التعليم
55.021.723.4أقل من المتوسط

39.526.234.3متوسط/ فوق المتوسط
43.924.132.1جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
50.023.526.6منخفض
47.423.828.9متوسط
47.620.831.6مرتفع

منطقة السكن
45.022.632.4المحافظات الحضرية

50.623.226.3الوجه البحري
49.023.927.0الوجه القبلي

52.024.024.0محافظات الحدود
العمر

39.224.736.0أقل من 30
 49 - 3048.123.028.9
5056.522.221.2 فأكثر

48.923.127.9اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

ومن حيث الرأى في مالءمة املرأة لتقلد املناصب العليا في احلكومة فمن بني كل 5 سيدات ترى 4 سيدات أن املرأة ميكنها تقلد هذه املناصب 

وترتفع نسبة االتي تعتقدن بقدرة املرأة على تولى املناصب العليا من 78% بني احلاصالت على تعليم أقل من متوسط إلى 87% بني احلاصالت على تعليم 

جامعي فأعلى )جدول 9(. وتشير البيانات أيضاً إلى أن الواقع ال يتوافق مع رأي السيدات في إمكانية املرأة تقلد ملناصب عليا في احلكومة )جدول 10 

وشكل 4(، إذ ترى حوالي ربع السيدات )27%( أن املرأة ال حتصل على فرصتها في تقلد املناصب العليا في احلكومة مقارنًة بحوالي النصف )53%( ترين 

أن املراة حتصل على فرصتها كالرجل بينما حوالي اخلمس )19%( ترين أن املرأة حتصل على فرصتها إلى حد ما.

جدول )9( التوزيع النسبي للسيدات حسب رؤيتهن لقدرة املرأة على تقلد املرأة ملناصب عليا مثل الرجل 

11

النعمالخصائص
اإلقامة

80.819.2حضر
80.020.0ريف

التعليم
77.822.2أقل من المتوسط

82.717.3متوسط/ فوق المتوسط
87.312.7جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
77.622.4منخفض
85.114.9متوسط
82.417.6مرتفع

منطقة السكن
82.018.0المحافظات الحضرية

81.518.5الوجه البحري
78.321.7الوجه القبلي

72.028.0محافظات الحدود
العمر

76.823.2أقل من 30
 49 - 3083.116.9
5079.520.5 فأكثر

80.419.6اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

جدول )10( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن فيما إذا كانت املراة في مصر حتصل على فرصة لتولى املناصب العليا مثل الرجل

ثانيًا : حقوق املرأة العاملة:

تقوم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( على مبدأ أن الدولة ملزمة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

في مجاالت التعليم والتوظف والرعاية الصحية واجملاالت االقتصادية واالجتماعية األخرى. في هذا اإلطار تشجع احلكومة املصرية املنشآت الصناعية 

الدولية لهذه  الهيئات  املرأة والرجل في العمل. حيث تكفل احلكومة باالشتراك مع  إنتهاج سياسات تكفل املساواة بني  والتجارية واخلدمية على 

املنشآت التدريب الالزم على كيفية وضع وتطبيق سياسات املساواة بني اجلنسني في العمل كما متنح املنشآت التي تلتزم بتطبيق هذه السياسات 

شهادات متيز.

وجهت سلسلة من األسئلة للمستجيبات في االستطالع عن رأيهن في املساواة بني الرجل واملرأة في العمل من حيث املرتب والتدريب والعمل 

وقت إضافي وتقلد وظائف عليا في العمل، كما مت سؤالهن عن مدى إدراكهن حلق املرأة في احلصول على إجازة رعاية طفل وتوفير حضانة لألطفال في 

مكان العمل. 

وتشير النتائج في هذا الصدد )جدول 11( إلى إدراك املستجيبات حلقوق املرأة في العمل حيث:

1- ترى أغلب املستجيبات أن من حق املرأة احلصول على إجازة رعاية طفل وتوفير حضانة لرعاية أطفالهن بالعمل.

2- ترى أغلب املستجيبات ان من حق املرأة توفر حضانة لرعاية الطفل.

3- ترى 93% من املستجيبات أن من حق املرأة شغل وظائف إدارية عليا في العمل.

4- ترى 89% من املستجيبات أن املرأة من حقها احلصول على مرتب متساوى مع زميلها الرجل.

12

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

49.521.629.0حضر
57.017.325.6ريف

التعليم
58.816.225.0أقل من المتوسط

47.621.530.9متوسط/ فوق المتوسط
44.328.327.4جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
56.318.325.4منخفض
52.520.826.8متوسط
47.119.633.3مرتفع

منطقة السكن
49.320.829.9المحافظات الحضرية

55.819.524.7الوجه البحري
53.118.228.7الوجه القبلي

60.020.020.0محافظات الحدود
العمر

41.420.937.7أقل من 30
 49 - 3054.419.825.8
5060.217.722.1 فأكثر

53.419.327.2اإلجمالي



معرفة املرأة املصرية حبقوقها، نتائج استطالع رأى

5- ترى 62% من املستجيبات أن املرأة من حقها العمل لوقت إضافي. قد يعود صغر هذه النسبة إلى إدراك املرأة أن العمل لوقت إضافي قد يتعارض 

مع األعباء املنزلية.

يالحظ أن األسئلة في هذا الصدد وجهت حول وجهة نظر املرأة في ما إذا كان لها هذه احلقوق وليس عن مدى توفر هذه احلقوق.

جدول )11( التوزيع النسبي للسيدات العامالت حسب رأيهن فيما ما إذا كان لهن بعض احلقوق

ثالثًا : معرفة وممارسة املرأة املصرية حلقوقها  التعليمية:

يعد التعليم العنصر األساسى لتمكني املرأة حيث ميدها باملعارف الضرورية التخاذ القرارات الرشيدة في حياتها اليومية كما مينحها القدرة 

على التفاوض للحصول على حقوقها، كذلك فإنه من املعلوم أن تعليم األم يؤثر إيجاباً على تعليم األطفال. من جهة أخرى فإن للتعليم آثاراً إيجابية 

على السلوك اإلجنابي للمرأة وعلى املستوى الصحي والتغذوي لها وألوالدها كذلك فإن التعليم ميد املرأة باملعارف واملهارات التي تزيد من فرصها في 

احلصول على عمل بدخل أفضل من غير املتعلمات.

اشتمل استطالع الرأى على سؤالني عن احلقوق التعليمية للمرأة، حيث تضمن سؤال عما إذا كانت املرأة تعى حقها في التعليم مساواًة 

بالرجل بينما وسؤال عن مدى متتعها بهذا احلق. وتشير النتائج )جدولي 12 و 13 وشكل 5( إلى أن الغالبية العظمى من املستجيبات )97%( يعتقدن بأن 

للمرأة فرصة مساوية للرجل في التعليم. والتظهر النتائج أية فروق في هذا الصدد حسب اخلصائص اخللفية )اإلقامة، التعليم، املستوى االقتصادي، 

منطقة السكن، العمر( .

13

الخصائص
الحصول على 
إجازة رعاية 

طفل

الحق في توفير 
حضانة لرعاية 

الطفل

العمل في وظائف 
إدارية عليا

الحصول على 
مرتب متساوى

العمل وقت 
إضافى

اإلقامة
98.997.694.488.862.7حضر
97.996.390.988.762.0ريف

التعليم
98.096.591.087.164.1أقل من المتوسط

98.897.794.189.857.9متوسط/ فوق المتوسط
98.797.095.494.165.8جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
97.896.789.788.162.0منخفض
99.197.496.189.562.0متوسط
99.097.196.491.564.7مرتفع

منطقة السكن
98.497.594.790.059.6المحافظات الحضرية

97.796.291.987.863.4الوجه البحري
98.997.592.089.162.4الوجه القبلي

100.0100.092.092.064.0محافظات الحدود
العمر

97.997.091.989.864.9أقل من 30
 49 - 3099.697.995.190.160.8
5097.696.389.986.862.9 فأكثر

98.597.292.688.962.4اإلجمالي
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وعن واقع حصول املرأة املصرية على فرص تعليمية متساوية مع الرجل، تشير النتائج إلى أن حوالي 70% فقط يعتقدن ذلك. تختلف نسبة 

املستجيبات الالئى يعتقدن بحصول املرأة على فرص تعليمية متساوية مع الرجل حسب اخلصائص اخللفية كما يلي:

1- النسبة بني السيدات في الريف أعلى منها بني السيدات في احلضر )74% مقارنة بـ %66(.

2- النسبة بني السيدات احلاصالت على تعليم أقل من املتوسط أعلى منها بني السيدات احلاصالت على تعليم جامعي فأعلى )73% مقارنة بـ %64(.

3- النسبة بني السيدات في املستوى االقتصادى األقل أعلى منها بني السيدات في املستوى االقتصادى األعلى )70% مقارنة بـ %66(.

4- النسبة بني السيدات في الشريحة العمرية 50 فأكثر أعلى منها بني السيدات في الشريحة العمرية أقل من 30 سنة )78% مقارنة بـ %60(.

جدول )12( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن في ما إذا كان من حق املرأة أن حتصل املرأة على نفس فرص الرجل في التعليم واخلصائص األساسية

14

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

97.61.80.6حضر
96.01.92.1ريف

التعليم
96.51.81.7أقل من المتوسط

96.42.11.5متوسط/ فوق المتوسط
99.20.8جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
96.21.91.9منخفض
97.11.81.1متوسط
98.71.00.3مرتفع

منطقة السكن
97.02.50.5المحافظات الحضرية

96.21.72.1الوجه البحري
97.11.71.3الوجه القبلي

100.0محافظات الحدود
العمر

94.73.61.7أقل من 30
 49 - 3097.61.41.0
5097.21.01.8 فأكثر

96.81.81.4اإلجمالي
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جدول )13( التوزيع النسبي للسيدات حسب رأيهن فيما إذا كان املرأة في مصر حتصل على نفس فرص الرجل في التعليم واخلصائص األساسية

شكل )5( وجهة نظر املستجيبات في املساواة بني املرأة والرجل في التعليم
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الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

65.724.89.5حضر
73.817.38.9ريف

التعليم
72.919.18.0أقل من المتوسط

67.022.110.9متوسط/ فوق المتوسط
64.125.310.5جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
70.120.99.1منخفض
72.419.38.3متوسط
66.322.211.4مرتفع

منطقة السكن
62.927.39.8المحافظات الحضرية

75.417.57.1الوجه البحري
67.820.411.7الوجه القبلي

65.430.83.8محافظات الحدود
العمر

59.628.112.3أقل من 30
 49 - 3069.220.310.4
5077.816.75.5 فأكثر

69.920.99.2اإلجمالي
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6- التمييز والعنف ضد املرأة:
على الرغم من اتساع مفهوم العنف ليشمل ما وراء األذى اجلسدي والنفسي املباشر إلى احلرمان من احلقوق األساسية أو من وسائل التعبير 

عن هذه احلقوق إال أن تفهم املرأة  للعنف ما زال يشكل قوة ممانعة أمام مناهضته أو احلد منه. هذا املوقف من العنف يجعل املرأة منخرطة في صناعة 

خطاب العنف املمارس ضدها وتعمل على حماية وتعميم مؤشرات هذا اخلطاب مادياً ومعنوياً. وتتجسد خطورته في أنه يؤسس لألشكال األخرى 

للعنف من خالل قيام النساء أنفسهن وعبر دورهن في التنشئة األسرية بتعزيز وإعادة إنتاج القيم الثقافية التي تبرر العنف كما أن تبني املرأة مواقف 

مؤيدة للعنف يعرضها بشكل أكبر لدور الضحية.

وقد تضمن استطالع الرأى ثالثة أسئلة عن التمييز والعنف املوجه ضد املرأة:

أواًل : التمييز ضد املرأة:

تشير نتائج االستطالع أن أكثر من نصف السيدات )51%( يشعرن وجود متييز في املعاملة في اجملتمع بني الرجل واملرأة  لصالح الرجل )جدول 14(، 

وهذا الشعور أكثر شيوعاً بني السيدات صغار السن. فحوالي 62 % من السيدات في العمر أقل من 30 سنة يشعرن بتميييز مجتمعي للرجال على 

النساء مقارنًة بحوالي 53% ممن في العمر )30-49( و 41% من بني من أعمارهن 50 سنة فأكثر. والتوجد فروق واضحة حسب اخلصائص اخللفية األخرى.

جدول )14( التوزيع النسبي للسيدات حسب شعورهن بوجود متييز في املعاملة للرجل على حساب املراة

16

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

50.820.628.5حضر
51.218.230.6ريف

التعليم
49.216.933.9أقل من المتوسط

54.222.723.1متوسط/ فوق المتوسط
51.521.926.6جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
51.119.030.0منخفض
49.821.029.1متوسط
53.117.329.6مرتفع

منطقة السكن
49.823.726.5المحافظات الحضرية

47.419.732.9الوجه البحري
56.616.527.0الوجه القبلي

40.012.048.0محافظات الحدود
العمر

62.117.220.6أقل من 30
 49 - 3052.921.325.8
5041.417.740.9 فأكثر

51.119.229.8اإلجمالي
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شكل )6( وجهة نظر املستجيبات في وجود متييز جملتمعى لصالح الرجل 

ثانيًا: إجتاهات املرأة ضد العنف:

كما سبق أن أوضحنا فإن موافقة املرأة على العنف ضدها من شأنه أن يكرس هذا العنف ويجعل من الصعوبة القضاء عليه. وفي هذا الصدد 

سئلت السيدات في االستطالع عما إذا كان من حق الرجل )الزوج/ األب/ األخ( ضرب املرأة )الزوجة/ اإلبنة/ األخت(. تشير النتائج )بجدول 15( أن %31 

يعتقدن أن من حق الرجل ضرب املرأة. وبحسب النتائج فإن:

1- التوجد فروق بني األجيال في منح الرجل حق ضرب املرأة فنسبة املوافقة على ذلك التختلف كثيرا حسب العمر .

2- السيدات في الريف أكثر تقبالً لهذا احلق عنهن في احلضر )37% مقارنة بـ %24(.

3- السيدات احلاصالت على تعليم أقل أكثر تقبالً لضرب الرجل للمرأة من السيدات احلاصالت على تعليم أعلى )38% من بني احلاصالت على تعليم 

أقل من املتوسط مقارنة بـ 17% من بني احلاصالت على تعليم جامعى فأعلى(.

املستوى  في   %21 بـ  مقارنة  املنخفض  املستوى  في   %36( املرأة  في ضرب  الرجل  حلق  تقبالً  أكثر  األدنى  االقتصادية  املستويات  في  السيدات   -4

املرتفع(.
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جدول )15( التوزيع النسبي للسيدات حسب حق الزوج/األب/األخ في ضربهن

)هل من حق الزوج/ األب/ األخ أن يضرب الزوجة/ البنت/ األخت؟(

ثالثًا: واقع العنف ضد املرأة:

تضمن االستطالع سؤاالً عما إذا كانت املرأة تتعرض للمعاملة السيئة من الرجل، وتشير النتائج )بجدول 16( إلى أن حوالي خمس النساء 

يعتقدن أن املرأة تتعرض للمعاملة السيئة من جانب الرجل. السيدات في احلضر واحلاصالت على تعليم أعلى وفي املستويات االقتصادية األعلى وفي 

الشرائح العمرية األقل أكثر إدراكاً لذلك.

18

النعمالخصائص
اإلقامة

23.776.3حضر
36.963.1ريف

التعليم
37.662.4أقل من المتوسط

23.876.2متوسط/ فوق المتوسط
16.583.5جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
36.263.8منخفض
27.172.9متوسط
20.679.4مرتفع

منطقة السكن
22.177.9المحافظات الحضرية

31.268.8الوجه البحري
35.464.6الوجه القبلي

36.064.0محافظات الحدود
العمر

29.670.4أقل من 30
 49 - 3030.669.4
5031.968.1 فأكثر

30.869.2اإلجمالي
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جدول )16( التوزيع النسبي للسيدات حسب ما إذا كن ترين أن السيدات تتعرض للمعاملة السيئة من الرجال

19

الإلى حد مانعمالخصائص
اإلقامة

22.755.322.1حضر
16.854.229.0ريف

التعليم
18.750.830.5أقل من المتوسط

20.758.920.4متوسط/ فوق المتوسط
20.362.417.3جامعي فأعلى

المستوى االقتصادي
18.853.727.5منخفض
18.957.923.2متوسط
23.952.323.9مرتفع

منطقة السكن
24.554.920.6المحافظات الحضرية

13.559.926.6الوجه البحري
24.248.027.8الوجه القبلي

12.060.028.0محافظات الحدود
العمر

23.658.917.4أقل من 30
 49 - 3020.055.224.8
5016.151.032.9 فأكثر

19.554.625.9اإلجمالي
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7- اخلالصة والتوصيات:
يعرض هذا التقرير نتائج استطالع الرأى الذي أجراه مركز بصيرة حول مدى معرفة املرأة املصرية بحقوقها وقدرتها على احلصول عليها . ولقد 

مت جمع البيانات من عينة احتمالية حجمها  2085 سيدة في سبتمبر 2013 باستخدام الهاتف األرضي واحملمول حول مجموعة من احلقوق السياسية 

واالقتصادية والتعليمية. كذلك تضمن االستطالع أسئلة عن التمييز والعنف ضد املرأة.

7-1 اخلالصة:

تشري نتائج االستطالع إىل ما يلي:

1- أقل من نصف املستجيبات )48%( يرين أن في مصر حرية و29% اليدركن ذلك. يتناسب إدراك املرأة لوجود حرية في مصر عكسياً مع التحضر 

والتعليم واملستوى االقتصادى وطردياً مع عمر املرأة. وتدرك أغلب املستجيبات )94%( أن من حقهن التعبير عن رأيهن في بيوتهن. إال أن حصول 

املرأة على حق التعبير عن رأيها في البيت اليرقى إلى طموحها، إذ ترى حوالى نصف السيدات فقط )52%( أن املرأة »عندها حرية التعبير في 

بيتها«. 

2- الغالبية العظمى من النساء يعتقدن بحق املرأة في املشاركة في االنتخابات )98%( وال يختلف ذلك في الريف واحلضر وحسب الفئات التعليمية 

واالقتصادية والعمرية اخملتلفة، إال إن القدرة على املشاركة في االنتخابات التصل إلى هذا املستوى وإن ظلت مرتفعة حيث عبرت أكثر من %80 

من السيدات عن قدرة املرأة على املشاركة في االنتخابات بفروق قليلة حسب اخلصائص اخملتلفة. يعتبر منع الزوج أو أحد أفراد األسرة للمرأة 

من أن تشارك في االنتخابات أحد املعوقات الرئيسية ملشاركة املرأة في االنتخابات والتي ذكرها 40% من السيدات. 

3- حوالي 87% من النساء يدركن ضرورة املساواة بني املرأة والرجل في حق العمل دومنا فروق حسب اإلقامة )حضر/ ريف( أو التعليم أو املستوى 

االقتصادي أو منطقة السكن أو العمر، بينما أبدت أقل من نصف املستجيبات )48%( أنهن ال يرين توفر فرص عمل للنساء مثل ما هو متاح 

للرجال.

4- تدرك أغلبية النساء أن من حق املرأة العاملة أن تتساوى مع زميلها الرجل في املرتب والتدريب والترقية لوظائف عليا والعمل لوقت إضافي، كما 

أن من حقها احلصول على إجازة لرعاية الطفل وتوفير حضانة لألطفال في مكان العمل.

5- الغالبية العظمى من املستجيبات )97%( يعتقدن بضرورة أن يكون للمرأة فرصة مساوية للرجل في التعليم. وعن واقع حصول املرأة املصرية 

على فرص تعليمية متساوية مع الرجل، تشير النتائج إلى أن حوالي 70% فقط يعتقدن ذلك.

6- أكثر من نصف السيدات )51%( يشعرن بوجود متييز في املعاملة في اجملتمع بني الرجل واملرأة  لصالح الرجل. توضح النتائج أن هذا الشعور أكثر 

شيوعاً بني السيدات صغار السن.

)الزوجة/البنت/األخت(. حوالي خمس النساء يعتقدن أن املرأة  )الزوج/األب/األخ( ضرب املرأة  7- حوالي 31% من النساء يعتقدن أن من حق الرجل 

تتعرض للمعاملة السيئة من جانب الرجل. السيدات في احلضر واحلاصالت على تعليم أعلى وفي املستويات االقتصادية األعلى وفي الشرائح 

العمرية األقل أكثر إدراكاً لذلك.
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7-2 التوصيات:

1- يجب تعميم املعرفة بحقوق املرأة لدى الرجال فضالً عن النساء إذ أن تنفيذ هذه احلقوق غالباً مايكون مسئولية الرجل.

2- توفير املوارد والبيئة املالئمة حلصول املرأة على حقوقها في التعليم مثل املبادرات التعليمية للفتيات وإنشاء مدارس قريبة من محل األقامة 

والتوسع في إنشاء املدن اجلامعية للبنات ...إلخ.

3- تشجيع املنشآت في القطاع اخلاص على املساواة بني املرأة والرجل في التعيينات واملرتبات وتهيئة ظروف عمل مناسبة للمرأة.

4- تشجيع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية على تبنى موازنات مالية تأخذ في اعتبارها املساواة بني اجلنسني.

5- النهوض باملرأة الريفية الفقيرة وإيجاد آليات مناسبة لتوعيتها بحقوقها.

6- تضمني حقوق املرأة في إطار حقوق اإلنسان بشكل عام في املناهج الدراسية.

7- متابعة التقدم في معرفة املرأة بحقوقها وحصولها على هذه احلقوق من خالل مؤشرات تقاس بشكل دورى وعلى مستوى احملافظات.
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