
الشابة  العربیة   

المرأة العربیة و تحقیق صنع القرار
 

٣٩٪

 یمكن  للمرأة أن تكون رئیسة  وزراء أو رئیسة  لدولة  مسلمة  : مؤیدة

اإلجابات المتوقعة من علیاء ( الحاصلة على تعلیم
ثانوى أو أقل و ال تعمل و غیر مهتمة بالسیاسة

فیما نشأت في بیئة دینیة محافظة و تعیش في الریف )
تتصف بعدم تأییدها التام لمشاركة المرأة الفّعالة في

صنع القرار في الحیاة الخاصة و العامة
 

٦٧٪

٢٨٪ الرجال أفضل  في تولي القیادة السیاسیة من النساء : غیر مؤیدة 

من هي الشابة العربیة األقل تأییدًا  لمشاركة
المرأة التامة  في المجتمع ؟

و ما هي العوامل المؤثرة في إنحیاز الشابة 
العربیة للدفاع عن حقوقها؟

 

التعلیم سالح المرأة العربیة 

الرجل له القرار األخیر في كل الشؤون العائلیة : غیر مؤیدة    

 علیاء و تأیید حقوق المرأة   

علیاء هي نموذج للشابة العربیة المتزوجة التي  
تعیش في الریف

 
تعّرفوا على العوامل المؤثرة في إنحیاز علیاء للدفاع عن 

 حقوق المرأة و تأییدها ألهمیة دور المرأة في المجتمع

من هي علیاء؟

٤١٪ تؤید حقوق المرأة

ثم حصلت  علیاء على 
شهادة جامعیة

في حال كانت علیاء حاصلة
على تعلیم ثانوى أو أقل و ال
تعمل و غیر مهتمة بالسیاسة

 نشأت في بیئة دینیة محافظة و

٤٧٪ تؤید حقوق المرأة

ثم دخلت علیاء سوق العمل

٥٤٪ تؤید حقوق المرأة

ثم أصبحت علیاء مهتمة 
 بالسیاسة

٧١٪ تؤید حقوق المرأة ٦٠٪ تؤید حقوق المرأة

في حال كانت علیاء حائزة 
على شهادة جامعیة و تعمل
و مهتمة بالسیاسة فیما نشأت

 في بیئة منفتحة

لبنان

فلسطیناألردن
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ما مدى تأثیر بلد اإلقامة على تبدل آراء علیاء ( الحاصلة على
تعلیم ثانوى أو أقل و ال تعمل و غیر مهتمة بالسیاسة والتي نشأت

في بیئة دینیة محافظة و تعیش في الریف )  فیما یخص تولي
المرأة للمراكز القیادیة و لمشاركتها الرجل في صنع القرارات  ؟

٢٠٪ ٦٤٪ ٥٥٪ ٣٨٪

٦٠٪٤٧٪ ٢٤٪

هل تتغیر آراء علیاء تجاه الدفاع عن حقوق المرأة بحسب الدولة العربیة المقیمة بها؟

ال تعملن  

 حاصالت على ثانوي أو أقل
نشأن في

بیئة دینیة محافظة

٨٥٪
 

٧٢٪  

متزوجات

غیر مهتمات بالسیاسة

٧١٪  
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صفات الشابات العربیات اللواتي یعشن في الریف


