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قياسات عن حالة ورفاهة الشباب حسب بعض اخلصائص اخملتارة

الفئة العمرية اجملموع 

29-25 24-18 17-15
سن في    شباب 

15-29 (أ) 

األسري  والتكوين  الزواج 
43 6 _ 14 ذكور

نسبة الشباب الذين سبق لهم الزواج
82 38 2 42 ناث إ

33 34 61 34  نسبة زواج األقارب
24 34 _ 29 نسبة السيدات أعمار 18 إلى 29 املتزوجات قبل سن 18 سنة
90 81 _ 88 ذكور

نسبة املتزوجني حتت سن 30 سنة الذين اتخذوا قرار الزواج النهائي بأنفسهم )نساء/رجال(
59 54 43 57 ناث إ

12 18 21 14 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج 11+ سنة عن الزوجة
4 3 0 4 نسبة الزواج التي تكون فيها الزوجة أكبر من الزوج
4 5 0 4 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج هو نفسه عمر الزوجة
_ _ _ 56 نسبة السيدات من 20 إلى 29 سنة الالتي بدأن حملهن قبل سن 20 سنة )د(

2.3 _ _ _ متوسط عدد األطفال الذين ولدوا على االطالق لسيدات متزوجات في أعمار 29-25
2.9 2.6 2.5 2.7 عدد األطفال املثالي الذي أبلغت عنه السيدات في أعمار 29-15
83 70 _ 80 زوجاتهم مع  سينجبوهم  الذين  األطفال  عدد  موضوع  ناقشوا  الذين  الثالثني  سن  حتت  األزواج  نسبة 
81 59 26 71 الالتي يستخدمن موانع للحمل )هـ( الـ30  املتزوجات حتت سن  نسبة السيدات 

البشرية/اإليدز املناعة  واملواقف جتاه فيروس نقص  املعرفة 
94 93 87 92 ذكور

اإليدز مرض  عن  سمعوا  الذين  الشباب  نسبة 
79 81 74 79 ناث إ

11 9 7 9 ذكور
أسرهم مع  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  ناقشوا  أن  سبق  الذين  الشباب  نسبة 

14 13 11 13 ناث إ

93 92 84 90 ذكور
)و( الشباب الذين يعرفون نوع واحد على األقل من الطرق احملتملة النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  نسبة 

73 75 68 73 ناث إ

4 2 1 2 ذكور
)و( انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  أنواع احملتملة لطرق  نسبة الشباب الذين يعرفون األربع 

3 3 2 3 ناث إ

25 20 14 20 ذكور
البشرية املناعة  نقص  فيروس  يحمل  شخص  مع  للتعامل  استعداد  لديهم  الذين  الشباب  نسبة 

15 18 13 16 ناث إ

االجتاهات حيال األدوار االجتماعية  واملمارسات
على يوافقون  الذين  الشباب  نسبة 

34 36 34 35 ذكور
الفتيات عن  للشباب  أهم  التعليم  أن 

13 13 14 13 ناث إ

67 72 73 71 ذكور
منها سناً  أصغر  كان  لو  حتى  أخوها  تطيع  أن  يجب  الفتاة  أن 

52 47 47 49 ناث إ

84 86 87 86 ذكور
شيء كل  على  زوجها  موافقة  على  حتصل  أن  يجب  املرأة  أن 

79 73 71 74 ناث إ

88 89 91 89 ذكور
)ز( خاصة  ظروف  حتت  زوجته  ضرب  في  احلق  له  الزوج   أن 

75 74 74 75 ناث إ

73 67 51 65 ذكور
وضروري مهم  اإلناث  ختان  أن 

63 54 50 56 ناث إ

90 85 79 85 ختانهن مت  الالتي  الفتيات  نسبة 

املدنية واملشاركة  والعمل  التعليم، 
5 4 1 4 ذكور

29 الذي لم يدخل املدرسة على اإلطالق نسبة الشباب من سن 15 إلى 
20 13 6 13 ناث إ

_ 27 80 43 ذكور
باملدارس املسجلني   24 إلى   15 سن  من  الشباب  نسبة 

_ 21 74 37 ناث إ

93 63 23 61 ذكور
نسبة الشباب املشتركني في قوة العمل )ح(

20 14 4 13 ناث إ

8 15 16 13 ذكور
)ط( يعملون  ال  الذين  العمل  قوة  في  الشباب  نسبة 

30 35 16 32 ناث إ

123 104 101 109 ذكور
عمل عن  البحث  في  العاطل  الشباب  يقضيها  التي  األسابيع  عدد  متوسط 

183 133 114 149 ناث إ

26 29 33 29 ذكور
أن يهاجر للخارج الذي يطمح  نسبة الشباب 

5 7 10 7 ناث إ

5 4 3 4 ذكور
الذين سبق أن شاركوا في أنشطة تطوعية نسبة الشباب 

1 2 1 1 ناث إ



)ب( الثروة  من  املمثل  اخلمس 
على أ بع ا ر أوسط ني ثا دنى أ

األسري  والتكوين  الزواج 
10 15 14 17 14 ذكور

نسبة الشباب الذين سبق لهم الزواج
34 43 43 49 43 ناث إ

21 28 35 37 42  نسبة زواج األقارب

9 20 28 36 44 نسبة السيدات أعمار 18 إلى 29 املتزوجات قبل سن 18 سنة
95 90 89 85 84 ذكور

نسبة املتزوجني حتت سن 30 سنة الذين اتخذوا قرار الزواج النهائي بأنفسهم )نساء/رجال(
75 62 56 53 43 ناث إ

13 14 12 15 16 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج 11+ سنة عن الزوجة

4 2 2 5 5 نسبة الزواج التي تكون فيها الزوجة أكبر من الزوج

6 4 4 5 4 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج هو نفسه عمر الزوجة

45 53 59 65 61 نسبة السيدات من 20 إلى 29 سنة الالتي بدأن حملهن قبل سن 20 سنة )د(

1.9 2.2 2.4 2.5 2.7 متوسط عدد األطفال الذين ولدوا على االطالق لسيدات متزوجات في أعمار 29-25

2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 عدد األطفال املثالي الذي أبلغت عنه السيدات في أعمار 29-15

81 82 81 80 77 زوجاتهم مع  سينجبوهم  الذين  األطفال  عدد  موضوع  ناقشوا  الذين  الثالثني  سن  حتت  األزواج  نسبة 

74 70 73 71 67 الالتي يستخدمن موانع للحمل )هـ( الـ30  املتزوجات حتت سن  نسبة السيدات 

البشرية/اإليدز املناعة  واملواقف جتاه فيروس نقص  املعرفة 
97 94 93 88 89 ذكور

اإليدز مرض  عن  سمعوا  الذين  الشباب  نسبة 
95 91 79 73 56 ناث إ

11 11 9 7 8 ذكور
أسرهم مع  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  ناقشوا  أن  سبق  الذين  الشباب  نسبة 

25 18 11 9 3 ناث إ

96 93 91 86 86 ذكور
)و( الشباب الذين يعرفون نوع واحد على األقل من الطرق احملتملة النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  نسبة 

92 85 73 65 49 ناث إ

4 3 2 1 1 ذكور
)و( انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  أنواع احملتملة لطرق  نسبة الشباب الذين يعرفون األربع 

6 3 2 2 1 ناث إ

25 23 19 17 16 ذكور
البشرية املناعة  نقص  فيروس  يحمل  شخص  مع  للتعامل  استعداد  لديهم  الذين  الشباب  نسبة 

26 18 14 15 9 ناث إ

االجتاهات حيال األدوار االجتماعية  واملمارسات

على يوافقون  الذين  الشباب  نسبة 
28 33 36 38 39 ذكور

الفتيات عن  للشباب  أهم  التعليم  أن 
7 10 13 16 20 ناث إ

60 70 74 74 73 ذكور
منها سناً  أصغر  كان  لو  حتى  أخوها  تطيع  أن  يجب  الفتاة  أن 

36 42 49 54 62 ناث إ

77 87 88 87 88 ذكور
شيء كل  على  زوجها  موافقة  على  حتصل  أن  يجب  املرأة  أن 

64 71 77 77 82 ناث إ

87 89 91 90 87 ذكور
)ز( خاصة  ظروف  حتت  زوجته  ضرب  في  احلق  له  الزوج   أن 

65 70 77 79 79 ناث إ

50 63 71 71 66 ذكور
وضروري مهم  اإلناث  ختان  أن 

31 49 61 67 69 ناث إ

58 84 92 94 93 ختانهن مت  الالتي  الفتيات  نسبة 

املدنية واملشاركة  والعمل  التعليم، 
1 1 2 5 9 ذكور

29 الذي لم يدخل املدرسة على اإلطالق نسبة الشباب من سن 15 إلى 
1 3 9 19 35 ناث إ

68 44 40 34 32 ذكور
باملدارس املسجلني   24 إلى   15 سن  من  الشباب  نسبة 

62 43 35 26 24 ناث إ

47 62 64 67 63 ذكور
نسبة الشباب املشتركني في قوة العمل )ح(

20 15 12 12 10 ناث إ

15 15 13 11 10 ذكور
)ط( يعملون  ال  الذين  العمل  قوة  في  الشباب  نسبة 

25 41 34 35 22 ناث إ

85 107 122 108 114 ذكور
عمل عن  البحث  في  العاطل  الشباب  يقضيها  التي  األسابيع  عدد  متوسط 

120 162 151 145 170 ناث إ

28 31 31 26 30 ذكور
أن يهاجر للخارج الذي يطمح  نسبة الشباب 

11 9 5 5 4 ناث إ

4 4 4 3 6 ذكور
الذين سبق أن شاركوا في أنشطة تطوعية نسبة الشباب 

4 2 1 1 0 ناث إ



اجلغرافية املنطقة 
 احملافظات

احلدودية

الصعيد محافظات  الدلتا محافظات   احملافظات

ية حلضر يفا ر حضر اجملموع يف ر حضر اجملموع

األسري  والتكوين  الزواج 

19 14 12 13 15 15 15 11 ذكور
نسبة الشباب الذين سبق لهم الزواج

45 43 35 41 50 41 47 35 ناث إ

44 53 40 50 27 18 25 25  نسبة زواج األقارب

26 42 25 39 28 17 25 18 نسبة السيدات أعمار 18 إلى 29 املتزوجات قبل سن 18 سنة

88 87 75 85 91 92 91 86 ذكور
نسبة املتزوجني حتت سن 30 سنة الذين اتخذوا قرار الزواج النهائي بأنفسهم )نساء/رجال(

64 49 52 50 55 63 57 67 ناث إ

9 15 22 13 14 13 14 13 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج 11+ سنة عن الزوجة

5 3 6 4 4 3 4 4 نسبة الزواج التي تكون فيها الزوجة أكبر من الزوج

4 4 6 5 4 3 4 5 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج هو نفسه عمر الزوجة

62 58 48 56 67 51 63 46 نسبة السيدات من 20 إلى 29 سنة الالتي بدأن حملهن قبل سن 20 سنة )د(

2.5 2.8 2.3 2.7 2.3 2.0 2.2 2.1 متوسط عدد األطفال الذين ولدوا على االطالق لسيدات متزوجات في أعمار 29-25

3.0 3.0 2.8 3.0 2.6 2.5 2.6 2.4 عدد األطفال املثالي الذي أبلغت عنه السيدات في أعمار 29-15

79 79 78 79 82 90 84 73 زوجاتهم مع  سينجبوهم  الذين  األطفال  عدد  موضوع  ناقشوا  الذين  الثالثني  سن  حتت  األزواج  نسبة 

64 61 60 61 77 73 76 75 الالتي يستخدمن موانع للحمل )هـ( الـ30  املتزوجات حتت سن  نسبة السيدات 

البشرية/اإليدز املناعة  واملواقف جتاه فيروس نقص  املعرفة 
90 93 94 93 89 95 90 95 ذكور

اإليدز مرض  عن  سمعوا  الذين  الشباب  نسبة 
68 64 82 68 79 90 82 90 ناث إ

7 10 17 12 6 8 6 11 ذكور
أسرهم مع  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  ناقشوا  أن  سبق  الذين  الشباب  نسبة 

9 5 14 7 11 19 13 23 ناث إ

90 89 91 89 88 94 89 94 ذكور
)و( الشباب الذين يعرفون نوع واحد على األقل من الطرق احملتملة النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  نسبة 

65 56 77 61 73 87 77 84 ناث إ

1 1 2 1 3 5 4 3 ذكور
)و( انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  أنواع احملتملة لطرق  الذين يعرفون األربع  نسبة الشباب 

2 2 3 2 3 5 3 3 ناث إ

4 17 26 19 23 32 25 11 ذكور
البشرية املناعة  نقص  فيروس  يحمل  شخص  مع  للتعامل  استعداد  لديهم  الذين  الشباب  نسبة 

7 12 22 14 16 20 17 20 ناث إ

االجتاهات حيال األدوار االجتماعية  واملمارسات

على يوافقون  الذين  الشباب  نسبة 
25 44 42 44 29 18 26 39 ذكور

الفتيات عن  للشباب  أهم  التعليم  أن 
22 21 16 20 12 8 11 8 ناث إ

68 70 68 70 77 69 75 63 ذكور
منها سناً  أصغر  كان  لو  حتى  أخوها  تطيع  أن  يجب  الفتاة  أن 

55 60 51 58 49 35 45 41 ناث إ

82 88 92 89 87 84 86 79 ذكور
شيء كل  على  زوجها  موافقة  على  حتصل  أن  يجب  املرأة  أن 

74 80 75 79 78 71 76 63 ناث إ

92 85 82 84 94 92 94 87 ذكور
)ز( خاصة  ظروف  حتت  زوجته  ضرب  في  احلق  له  الزوج   أن 

62 78 72 76 77 76 77 66 ناث إ

44 71 63 69 75 63 72 47 ذكور
وضروري مهم  اإلناث  ختان  أن 

44 70 59 67 63 46 58 33 ناث إ

60 94 89 93 93 80 89 65 ختانهن مت  الالتي  الفتيات  نسبة 

املدنية واملشاركة  والعمل  التعليم، 

9 5 3 5 3 2 3 3 ذكور
29 الذي لم يدخل املدرسة على اإلطالق نسبة الشباب من سن 15 إلى 

20 28 11 24 11 3 9 6 ناث إ

40 44 33 42 38 50 41 47 ذكور
باملدارس املسجلني   24 إلى   15 سن  من  الشباب  نسبة 

32 27 47 32 35 45 38 46 ناث إ

61 56 59 56 67 60 66 61 ذكور
نسبة الشباب املشتركني في قوة العمل )ح(

8 6 11 7 16 17 16 19 ناث إ

8 12 14 12 12 15 12 14 ذكور
)ط( يعملون  ال  الذين  العمل  قوة  في  الشباب  نسبة 

35 23 33 26 37 34 36 26 ناث إ

105 100 139 111 104 130 112 98 ذكور
عمل عن  البحث  في  العاطل  الشباب  يقضيها  التي  األسابيع  عدد  متوسط 

87 148 157 152 161 148 158 122 ناث إ

18 31 32 32 31 32 31 24 ذكور
أن يهاجر للخارج الذي يطمح  نسبة الشباب 

3 6 11 7 5 8 6 9 ناث إ

2 6 8 7 3 5 4 2 ذكور
الذين سبق أن شاركوا في أنشطة تطوعية نسبة الشباب 

0 1 5 2 1 2 1 2 ناث إ



لتعليم ا
)ج( التعليم  سنوات 

+16 15-12 11-6 5-1 0

األسري  والتكوين  الزواج 

9 10 13 22 30 ذكور
نسبة الشباب الذين سبق لهم الزواج

32 30 39 56 64 ناث إ

7 23 34 33 43  نسبة زواج األقارب

0 3 14 28 37 نسبة السيدات أعمار 18 إلى 29 املتزوجات قبل سن 18 سنة

64 87 89 91 83 ذكور
نسبة املتزوجني حتت سن 30 سنة الذين اتخذوا قرار الزواج النهائي بأنفسهم )نساء/رجال(

77 70 58 55 44 ناث إ

7 9 15 13 17 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج 11+ سنة عن الزوجة

3 3 3 7 3 نسبة الزواج التي تكون فيها الزوجة أكبر من الزوج

8 6 5 4 2 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج هو نفسه عمر الزوجة

27 30 64 67 70 نسبة السيدات من 20 إلى 29 سنة الالتي بدأن حملهن قبل سن 20 سنة )د(

1.7 1.7 2.3 2.6 2.8 متوسط عدد األطفال الذين ولدوا على االطالق لسيدات متزوجات في أعمار 29-25

2.4 2.5 2.6 2.8 3.1 عدد األطفال املثالي الذي أبلغت عنه السيدات في أعمار 29-15

87 75 82 80 71 زوجاتهم مع  سينجبوهم  الذين  األطفال  عدد  موضوع  ناقشوا  الذين  الثالثني  سن  حتت  األزواج  نسبة 

76 67 72 74 68 الالتي يستخدمن موانع للحمل )هـ( الـ30  املتزوجات حتت سن  نسبة السيدات 

البشرية/اإليدز املناعة  واملواقف جتاه فيروس نقص  املعرفة 
97 98 93 85 71 ذكور

اإليدز مرض  عن  سمعوا  الذين  الشباب  نسبة 
100 97 85 60 40 ناث إ

25 13 8 6 6 ذكور
أسرهم مع  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  ناقشوا  أن  سبق  الذين  الشباب  نسبة 

37 24 13 7 4 ناث إ

97 98 90 83 68 ذكور
)و( الشباب الذين يعرفون نوع واحد على األقل من الطرق احملتملة النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  نسبة 

100 96 79 50 30 ناث إ

19 6 1 0.5> 1 ذكور
)و( انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  أنواع احملتملة لطرق  نسبة الشباب الذين يعرفون األربع 

15 7 2 1 0.5> ناث إ

44 32 19 9 7 ذكور
البشرية املناعة  نقص  فيروس  يحمل  شخص  مع  للتعامل  استعداد  لديهم  الذين  الشباب  نسبة 

49 27 17 7 5 ناث إ

االجتاهات حيال األدوار االجتماعية  واملمارسات

على يوافقون  الذين  الشباب  نسبة 

22 28 36 43 39 ذكور
الفتيات عن  للشباب  أهم  التعليم  أن 

2 8 12 18 24 ناث إ

46 63 72 74 75 ذكور
منها سناً  أصغر  كان  لو  حتى  أخوها  تطيع  أن  يجب  الفتاة  أن 

27 36 48 55 65 ناث إ

71 82 87 84 79 ذكور
شيء كل  على  زوجها  موافقة  على  حتصل  أن  يجب  املرأة  أن 

61 68 74 77 83 ناث إ

72 87 89 91 90 ذكور
)ز( خاصة  ظروف  حتت  زوجته  ضرب  في  احلق  له  الزوج   أن 

58 68 74 79 80 ناث إ

64 64 66 62 50 ذكور
وضروري مهم  اإلناث  ختان  أن 

22 34 56 67 74 ناث إ

53 73 86 93 93 ختانهن مت  الالتي  الفتيات  نسبة 

املدنية واملشاركة  والعمل  التعليم، 

_ _ _ _ _ ذكور
29 الذي لم يدخل املدرسة على اإلطالق نسبة الشباب من سن 15 إلى 

_ _ _ _ _ ناث إ

_ _ _ _ _ ذكور
باملدارس املسجلني   24 إلى   15 سن  من  الشباب  نسبة 

_ _ _ _ _ ناث إ

94 54 57 88 89 ذكور
نسبة الشباب املشتركني في قوة العمل )ح(

69 27 10 10 7 ناث إ

11 21 13 7 3 ذكور
)ط( يعملون  ال  الذين  العمل  قوة  في  الشباب  نسبة 

15 38 32 24 10 ناث إ

74 93 115 140 10 ذكور
عمل عن  البحث  في  العاطل  الشباب  يقضيها  التي  األسابيع  عدد  متوسط 

102 126 169 124 164 ناث إ

33 31 31 24 21 ذكور
أن يهاجر للخارج الذي يطمح  نسبة الشباب 

37 12 7 1 1 ناث إ

5 6 4 2 2 ذكور
الذين سبق أن شاركوا في أنشطة تطوعية نسبة الشباب 

6 4 1 0.5> 0.5> ناث إ



احلالة الوظيفية مكان اإلقامة 
يعمل ال  ( ح ) يعمل يف ر ت ئيا ا عشو حضر

األسري  والتكوين  الزواج 
2 21 15 21 10 ذكور

نسبة الشباب الذين سبق لهم الزواج
43 38 47 48 33 ناث إ

43 34 38 22 28  نسبة زواج األقارب

30 15 34 22 18 نسبة السيدات أعمار 18 إلى 29 املتزوجات قبل سن 18 سنة

72 89 89 86 86 ذكور
نسبة املتزوجني حتت سن 30 سنة الذين اتخذوا قرار الزواج النهائي بأنفسهم )نساء/رجال(

56 58 53 57 66 ناث إ

19 5 14 14 15 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج 11+ سنة عن الزوجة

2 7 3 3 4 نسبة الزواج التي تكون فيها الزوجة أكبر من الزوج

3 7 4 4 5 نسبة الزواج التي يكون فيها عمر الزوج هو نفسه عمر الزوجة

61 38 63 57 45 نسبة السيدات من 20 إلى 29 سنة الالتي بدأن حملهن قبل سن 20 سنة )د(

2.4 2.1 2.3 2.5 2.0 متوسط عدد األطفال الذين ولدوا على االطالق لسيدات متزوجات في أعمار 29-25

2.7 2.5 2.5 2.8 2.5 عدد األطفال املثالي الذي أبلغت عنه السيدات في أعمار 29-15

67 81 80 83 77 زوجاتهم مع  سينجبوهم  الذين  األطفال  عدد  موضوع  ناقشوا  الذين  الثالثني  سن  حتت  األزواج  نسبة 

71 70 70 71 72 الالتي يستخدمن موانع للحمل )هـ( الـ30  املتزوجات حتت سن  نسبة السيدات 

البشرية/اإليدز املناعة  واملواقف جتاه فيروس نقص  املعرفة 
91 93 90 94 95 ذكور

اإليدز مرض  عن  سمعوا  الذين  الشباب  نسبة 
77 88 72 88 88 ناث إ

92 9.1 8 15 10 ذكور
أسرهم مع  البشرية/اإليدز  املناعة  نقص  فيروس  ناقشوا  أن  سبق  الذين  الشباب  نسبة 

12 20 8 17 21 ناث إ

89 91 88 93 93 ذكور
)و( الشباب الذين يعرفون نوع واحد على األقل من الطرق احملتملة النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  نسبة 

71 83 65 83 84 ناث إ

2 2 2 3 3 ذكور
)و( انتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية  أنواع احملتملة لطرق  نسبة الشباب الذين يعرفون األربع 

2 6 3 3 3 ناث إ

19 20 25 20 17 ذكور
البشرية املناعة  نقص  فيروس  يحمل  شخص  مع  للتعامل  استعداد  لديهم  الذين  الشباب  نسبة 

15 24 20 14 20 ناث إ

االجتاهات حيال األدوار االجتماعية  واملمارسات
على يوافقون  الذين  الشباب  نسبة 

32 37 36 35 33 ذكور
الفتيات عن  للشباب  أهم  التعليم  أن 

14 9 16 10 10 ناث إ

69 72 74 68 65 ذكور
منها سناً  أصغر  كان  لو  حتى  أخوها  تطيع  أن  يجب  الفتاة  أن 

43 42 54 41 41 ناث إ

85 86 88 86 81 ذكور
شيء كل  على  زوجها  موافقة  على  حتصل  أن  يجب  املرأة  أن 

74 75 79 68 68 ناث إ

88 89 90 91 87 ذكور
)ز( خاصة  ظروف  حتت  زوجته  ضرب  في  احلق  له  الزوج   أن 

74 73 77 78 67 ناث إ

57 70 73 65 51 ذكور
وضروري مهم  اإلناث  ختان  أن 

57 48 66 47 40 ناث إ

85 83 93 82 70 ختانهن مت  الالتي  الفتيات  نسبة 

املدنية واملشاركة  والعمل  التعليم، 
2 5 4 2 3 ذكور

29 الذي لم يدخل املدرسة على اإلطالق نسبة الشباب من سن 15 إلى 
14 7 19 6 6 ناث إ

79 7 41 40 46 ذكور
باملدارس املسجلني   24 إلى   15 سن  من  الشباب  نسبة 

41 4 31 39 48 ناث إ

_ _ 62 68 58 ذكور
نسبة الشباب املشتركني في قوة العمل )ح(

_ _ 11 15 17 ناث إ

_ _ 12 13 14 ذكور
)ط( يعملون  ال  الذين  العمل  قوة  في  الشباب  نسبة 

_ _ 34 44 25 ناث إ

_ _ 135 102 111 ذكور
عمل عن  البحث  في  العاطل  الشباب  يقضيها  التي  األسابيع  عدد  متوسط 

_ _ 161 158 123 ناث إ

29 29 31 35 25 ذكور
أن يهاجر للخارج الذي يطمح  نسبة الشباب 

6 12 5 10 9 ناث إ

4 4 5 5 4 ذكور
الذين سبق أن شاركوا في أنشطة تطوعية نسبة الشباب 

1 3 1 2 3 ناث إ



مالحظات

 _ البيانات ال تنطبق أو عدد احلاالت ال يُذكر.

29 سنة إال إذا أشرنا إلى غير ذلك. أ( يشير مصطلح الشباب في هذا املنشور إلى الشباب من سن 15 إلى 

 ب( اخلمس املمثل من الثروة )خمس مجموعات من السكان بأحجام متساوية( مت تكوينه باستخدام مؤشر أصول األسر.

 ج( 1-5 سنوات: بعض التعليم االبتدائي؛ 6-10 سنوات: أكمل التعليم االبتدائي، وبعض اإلعدادي أو الثانوي؛ 15-11
+16: أكمل أربع سنوات أو أكثر من التعليم اجلامعي. سنة: أكمل التعليم الثانوي، وبعض التعليم اجلامعي؛ 

د( كن حوامل أو ولدن أطفاالً عند سن العشرين.

 ه�( معظم السيدات تقريبًا الالتي يستخدمن موانع حمل  يستخدمن طرق احلديثة، وأكثر الطرق شيوًعا اللولب تليها
 حبوب منع احلمل )أقراص منع احلمل الفمية(. في جميع األحوال، تتضمن الطرق احلديثة احلبوب، احلقن، الزرع، اللولب،
أثناء الرضاعة، والتعقيم الذكري واألنثوي. العازل الذكري، الواقي األنثوي، مبيدات احليوانات املنوية، انقطاع الطمث 

 و( األربع طرق النتقال عدوى فيروس نقص املناعة البشرية هي عن طريق الدم امللوث، أو من األم إلى الطفل أو العالقة
اجلنسية أو الوخز بإبرة ملوثة من شخص يحمل العدوى.

 ز( الظروف التي يكون الزوج فيها على حق لضرب زوجته تشمل أي مما يأتي: حرق الطعام، وإهمال األطفال، واجلدال   
 معه، والتحدث مع رجال آخرين،وتبديد أمواله، ورفض اجلماع معه.

ح( من يعملون في وظيفة أو يبحثون عن وظيفة.

يشمل ال  للبطالة  القياسي  التعريف  هذا  معهم.  املقابلة  قبل  األسبوع  أثناء  بفاعلية  وظيفة  عن  يبحثون  من   ط( 
لو كنا قد العمل.  إحباطهم من سوق  يبحثون على عمل بسبب  ال  ولكنهم  العمل،  في  الرغبة  لديهم  الذين   األفراد 

16 باملائة للشباب و43 باملائة للشابات. أدمجنا هؤالء األفراد، الرتفعت نسبة البطالة إلى 

املصدر

بالقاهرة  اإلقليمي  املكتب  به  قام  الذي   )SYPE(  2009 لعام  الشباب في مصر  نتائج مسح  أساس  البيانات على  تقوم 
التربوي  والتقومي  لالمتحانات  القومي  واملركز   )IDSC( القرار  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  مع  بالتعاون  السكان  جمللس 
من  ألكثر  قومية  عينة  بتغطية  االستقصاء  قام   .)CAPMAS( واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  واجلهاز   )NCEEE(
االستقصاء على موقع املعلومات عن  املزيد من  إيجاد  29 سنة. ميكن  إلى   15 بني  أعمارهم  تتراوح  وشابة  ألف شاب   15 

www.popcouncil.org/countries/egypt.asp 
 


