
20032003: : تقرير تنمية المرأة العربية الثاني         تقرير تنمية المرأة العربية الثاني         
الواقع  واآلفاق الواقع  واآلفاق : :  الفتاة العربية المراهقة       الفتاة العربية المراهقة      

 مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات

المرأة المرأة 



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
نهلة، مصر

من أين يأتون بمثل .. آأن أي رجل في الدنيا أحس من أي امرأة     ”
.“بل من دماغهم... هذا الكالم؟ أآيد ليس من الدين        

شذى، اليمن  
المرأة عندنا ال تنفع أن تكون رئيسة دولة ألن المرأة        ”

 “...إنسانة رقيقة  
أعتقد أن المرأة يناسبها أن تعمل في المجاالت         ”

.“المناسبة لها والمتفقة مع ديننا اإلسالمي        



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
حسن،المغرب   

. “ما يزال هناك تفضيل للرجال على النساء في آثير من المسائل    ”
، اليمن شهاب 
   .“، والمرأة بالرقة والضعف والعاطفة      )أي الغلظة  " (الجالفة   "الرجل يتميز بـ   ”

اليمن، ميساء
.“ن المرأة أضعف من الرجل وال تستطيع أن تحل محله          إ”

 اليمن ،أمل  
.“ن المرأة طبعا عاطفية جدا، أما الرجل فليس عاطفيا        إ”



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
، مصرفاطمة

 وتخلف وتخلي بالها          الستات بتحبل    .  ستات  رجاله والبنات       الوالد بيبقوا”
 “ تشتغل وتصرف على البيت      الوالد والرجاله       من 
 مصر،نهلة
آما أن على الولد أن يحمي            .  شكل الولد ليس مهما آما هو شكل البنت                 ”

ولكن أنا أعرف أوالد         ") .   جدع ( " البنت قليال وأن يكون شهما وشجاعا                 
".   مش رجاله يعني     "ابدا، ولكن هؤالء ليسوا أوالدا،            "  جدعان    "ليسوا    

.  ولكن هذا األمر ليس مشكلة بالنسبة إلى البنت           
. “ربما ال يجب أن يكون هناك فرق، ولكنه موجود          



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
مصر، فاروق

، يتحمل "جدع" يعني شخص الذآوري  الجنس   ”
.مسئولية ويهتم بالناس المحيطين به ويخدم أصحابه        

دون أن يعني " الدلع   "الجنس األنثوي فيتميز بالحنان و   
لكن البنت    ". جدعة"ذلك أن البنت ال يفترض أن تكون    

. “ال بد أن تكون حلوة الطباع وجميلة   
اليمن ، هند    

فالبنت مغلوب    . األوالد يأخذون حقوقا أآثر منا    ”
.“ منذ يوم والدتهاعلىأمرها 



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
بهاء مصر

الجنس الذآوري هو مبدئيا األقوى واألقدر على تحمل الصعاب والجنس          ”
. “األنثوي يفترض أنه بيحتمي بالجنس الذآوري  

 
رمص، نجالء
ا األوالد والبنات ال يختلفون في الجسم والشكل فقط، ولكن يختلفون فيم         ”

. “هو مسموح لكل منهم أن يقوم به    
.“األوالد لديهم قدر أآبر من الحرية  ”
.“ البنات محرومات تماما منها، وخصوصا في الريف      ”



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
 لبنان ،رفيق
ن وضع المرأة اآلن أفضل من ذي قبل وينقصها      إ”

 . “ن وضعها مقبول ، إآي تصبح مساوية للرجل   القليل    
، لبنان جان بول

”ن المرأة مظلومة قليالً إ”
مروى، الجزائر  

.“إن المرأة تعيش في محيط عدائي   ”



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
، لبنان أشرف 
ن المرأة ال تزال تتعرض لالستغالل بشكل خاطئ في آثير من     إ”

  . “ولكن ال يزال أمامنا الكثير       ،المجتمعات   
في رأيي المرأة والرجل متساويان، أي أن الحقوق التي تعطى        ”

 .“للرجل يجب أن تعطى آلها للمرأة أيضا         
نادية، الجزائر     

 “ن المرأة ليس لها أية حقوق ال في المنزل وال في المدرسة      إ ”



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
مصر ،حكمت
طبعا هناك ظلم يقع على النساء، وخصوصا النساء الفقيرات               ”

آثيرات ال يعرفن القراءة والكتابة، وآثيرات          . والنساء الريفيات      
. “منهن فقيرات ويربين أوالدهن وحدهن  

.“إن الحياة صعبة بالنسبة النساء أآثر مما للرجال           ”
وحيد، اليمن  

ن المرأة مظلومة قليال وليس لها دور في المجتمع بل آأنها      إ ”
.“محتقرة 



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
جهاد تونس

. حقوق المرأة هي من المكتسبات الهامة واإليجابية          ”
قد تم تجاوز الوقت الذي آانت فيه المرأة تتعرض         ل 

للضرب من قبل زوجها، ويطردها ويرميها في الشارع      
 .“مع أوالدها 

، تونسنور
“ إن الفضل في ذلك يعود الى المرأة        “...



المرأةالمرأة  ...... مراهقات ومراهقين    مراهقات ومراهقين   شهاداتشهادات
، الجزائر حنان
ن وضع النساء سيئ جدا، خصوصا من ناحية األحوال الشخصية          إ”

. “والزواج والطالق      
على الرغم من أن المرأة تدرس وتصل إلى أعلى المراآز،  ”

. “ فهي تظلم في النهاية   
فوزي، الجزائر  

. “ن وضع المرأة مأساوي    إ”
المرأة حظها ملعون على المستوى السياسي واالجتماعي ألن            ”

“القوانين جائرة جدا ومنحازة للرجل، الذي ينظر إليها باستصغار      


