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 .1ما هى سأَل بفنشة املىخذَاث الىسائُت النىَخُت علً مىاقع االوخشوج اليت
حشاسك هبا الىساء وَبذَه سأَهه مبخخلف املىاظُع ؟
رؼزرب ادلٕزذَبد ثؾىً ػبَ وإٌغبئُخ ثؾىً خبؿ ِٓ اٌزجّؼبد اٌيت ٌُظ ذلاب
صِبْ زلذد أو ِىبْ ِؼني؛ فىً ؽخـ ميىٕٗ اٌذخىي إٌُٗ يف أٌ ولذ وِٓ أٌ ِىلغ.
رغزخذَ ٘زٖ ادلٕزذَبد ٌؼشك جتبسة وخرباد وحتذَبد األػنبء يف ادلٕزذي عىاء االجزّبػُاخ
واٌضمبفُخ واٌقذُخ وغري٘ب  .ادلٕزذَبد ثؾىً ػبَ ٍ٘ عبدخ دلّبسعخ احلشَخ ,عىاء دشَخ اٌزؼاجري أو
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دشَخ إٌمذ أو دشَخ اٌزشوَخ ػٓ إٌفظ ولنبء أولبد شلزؼخ .ورغبُ٘ ٘زٖ ادلٕزذَبد ػًٍ إػيبء
ادلشأح اٌىضري ِٓ ادلؼٍىِبد اذلبِخ ألهنب حتزىٌ ػًٍ ِىامُغ سلزٍفخ وِزٕىػخ وخبفخ ػٕذِب
رىىْ ادلؼٍىِبد ِىصىلخ (اعُ ِىزت ٌالعزؾبساد اٌقذُخ أو ػٕىاْ زلً وسلُ ٘برفٗ).
ورؼزرب ٘زٖ ادلٕزذَبد وعٍُخ ِٓ وعبئً اٌزىٕىٌىجُخ احلذَضخ يف اٌزؼبًِ واٌزىافاً ثاني
إٌبط وميىٓ اعزخذاِهب ثؾىً إجيبيب أو عٍيب.
ولذ رأخز ٘زٖ ادلٕزذَبد ففخ اجزّبػُخ ,أو الزقبدَخ ,أو سَبمُخ ,أو صمبفُاخ
وغري٘ب؛ وأدُبٔب رأخز ففخ اٌؾّىٌُخ يف ِىامُؼهب فىً ؽخـ َذيل ثذٌىٖ يف ادلىامُغ
ادليشودخ شلب َغبػذ ػًٍ اٌزفىري امجّؼٍ ,واٌزجبدي اٌضمبيف ,وفنبء ٌٍذىاس واٌزؾبوس ورجابدي
اخلرباد ,ورىصُك اٌؼاللبد ,ورىىَٓ اٌقذالبد احلُّذح.

ما هى سأَل باملىخذَاث الىسائُت علً االوخشوج مه وادُت حشبىَت ؟
ِضً وً وعبئً اإلػالَ واالرقبي ٌالٔزشٔذ وِٕزذَبهتب عٍجُبهتب وحتذَبهتب فهاٍ
وعٍُخ ىُؼخ ٌزىجُههب ٌٍخري واٌزُّٕخ أو ذلذس األولبد وامجهىد .ػٕذِب حتزىٌ ادلٕزاذَبد
ػًٍ ادلىامُغ اذلبِخ اٌيت رؼًّ ػًٍ رىػُخ ,ورُّٕخ اٌفشد ,واألعشح ,واجملزّغ فإهنب رغابػذ
اٌفشد ػًٍ حتمُك رارٗ وريىَش أعشرٗ ورُّٕخ رلزّؼٗ .وِٓ ادلالدظ أْ ٘زٖ ادلٕزذَبد ٌذَهب
ِؾشف ػبَ َؾشف ػًٍ ادلىامُغ ادليشودخ وحيبوي أْ رىىْ مجُغ ادلىامُغ ذلب فاجةخ
أخاللُخ ثؼُذح ػٓ اٌزجشَخ واٌزؼذٌ ػًٍ دمىق اِخشَٓ.
وميىٓ ٌٍّٕزذي ادلهزة أْ َىىْ عبدخ خقجخ ووادخ غٕبء ٌٕؾش اٌىػٍ و اٌضمبفخ و واً
ٔبفغ ِٓ األفىبس و ادلؼزمذاد و ادلّبسعبد  ,وٍ٘ وعٍُخ فؼبٌخ و ٔؾيخ و ٔبفزح ٌميبع واجري ِآ
ِشربدٌ اإلٔزشٔذ شلٓ ٌذَهُ ا٘زّبِبد شلبصٍخ.

هتزُ ثؼل ادلٕزذَبد ثبٌٕبدُخ اٌىىُٕخ فزنغ ػًٍ ادلٕزذي ثؼل ادلىامُغ اخلبفخ
ثبٌىىٓ وذعزىس اٌىىٓ ,واألِضبي اٌؾؼجُخ ,واٌىٍّبد اٌمذميخ وفىس ػٓ اٌذوٌخ وغري٘اب
ِٓ ادلىامُغ اٌيت رؼًّ ػًٍ رمىَخ اٌشاثو اٌىىين ورؼشَف امجًُ امجذَذ مببمُٗ ورمبٌُاذٖ
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وػبدارٗ .اٌؼذَذ ِٓ ادلٕزذَبد رؼًّ ػًٍ اٌزؼشَف ثجؼل ادلشثني وادلخزقني يف رلابالد
رشثىَخ فزٕؾش ثؼل ِمبالهتُ أو أحببصهُ اٌزشثىَخ ٌالعزفبدح واالعزضادح.
ويف ٔفظ اٌىلذ جيت االعزئٕبط ثجؼل اِساء ادليشودخ يف ٘ازٖ ادلٕزاذَبد
وخبفخ يف ادلىامُغ اٌقذُخ ,وخٍيبد اٌزجًُّ ,واٌشجُُ غري٘ب ألهنب لذ رٕفاغ أٔابط
ورنش آخشَٓ فال ثذ ِٓ اعزؾبسح ادلخزقني واٌشجىع إٌُهُ .
 .2هل حشَه أن هزي املىخذَاث مه املمنه أن حنىن مخىفسا للمشأة لخجدذ
راهتا وثقافخها مه عذة وىادٍ ؟
ٔؼُ ميىٓ أْ َىىْ ادلٕزذي ِزٕفغب ألٌ ؽخـ جيذ ٔفغٗ وَؼارب ػآ سأَاٗ
اٌؾخقٍ ،وٌىٓ ادلهُ أْ َؼرب اٌؾخـ ػٓ سأَٗ دوْ رغفُٗ اِخشَٓ وزٌه ال ثذ ِآ
ِشاػبح ادزشاَ وجهبد إٌظش وادلىمىػُخ يف إٌمبػ .إْ اٌىزبثخ واحلىاس واٌزؼجري ػٓ اٌشأٌ
ِٓ أُ٘ ِىىٔبد اٌؾخقُخ اٌغىَخ ورلزّغ اإلٔبس ؽأٔٗ ؽأْ رلزّغ اٌزوىس يف اٌزّزاغ
ثبحلشَخ ادلٕنجيخ مبؼبَري اجملزّغ .أػزمذ أْ عٍجُبد االٔزشٔذ ِهّب وبٔذ ٌُظ ػزسا دلٕاغ
اٌجٕبد ِٕهب ثً جيت أْ ٔىجٗ ثٕبرٕب إىل وُفُخ اعزخذاَ ٘زٖ اٌىعبئً حبىّاخَ .از٘ت
اٌجؼل إىل أْ اخلىف ػًٍ اٌجٕبد ِٓ األعجبة اٌىبفُخ دلٕؼهٓ ِٓ اعزخذاَ االٔزشٔذ و٘زا
اخلىف ٌُظ يف زلٍٗ وادليٍىة رضوَذ اٌجٕبد ثبٌمُُ اٌقبحلخ واٌضمخ .ال ؽاه أْ صمبفاخ
اإلٔزشٔذ مشوسح ػقشَخ اجزّبػُب ودساعُب وفىشَب .
 .3ما هى حعلُقل علً جناح بعط املىخذَاث الىسائُت النىَخُت يف اسخقطاب

آالف الفخُاث والسُذاث مبخخلف الششائخ للمشاسمت والخصفخ يف هزي املىخذَاث ؟

إْ صلبح ادلٕزذَبد َذي ػًٍ متُض ِىامُؼهب ,أمهُزهب ،ورٕىػهب ,ودغٓ اخزُابس
أػنبئهب ؤؾبه ادلٕزغجني إٌُهب .وزٌه َذي ػًٍ أْ اٌفزبح أو ادلشأح اعزيبػذ أْ رؼارب
ثؾىً جُذ ورفبػٍذ ِغ اِخشَٓ ِٓ خالي ادلىامُغ ادليشودخ.
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 .4بشأَل مبذأ وجىد إعالواث حنلف أصذاهبا مبالغ مبرية حعشض يف هزي
املىخذَاث هى دلُل جناح هلا ؟
ميىٓ أْ رىىْ اإلػالٔبد ػبِال ٘بِب يف اعزميبة اٌضائشَٓ وٌىٓ أدُبٔب رؼًّ
ػًٍ رؾىَؼ اٌمبسئ ,وػذَ اٌزشوُض .وضشح اإلػالٔبد ذلب ػذح لشاءاد ِٓ ِضً ىةُابْ
امجؾغ ادلبدٌ ػًٍ دغبة ادلبدح اٌضمبفُخ واألغشاك اٌزؼٍُُّخ وٌىٕهب رذي أَنب ػًٍ وضشح
ادلشربدَٓ ٌٍّىلغ ٔظشا ٌٍخذِبد ادلزبدخ فُهب.
 .5مُف حقُمني أٌ مىخذي وسائٍ ؟
ٕ٘بن ػذح أِىس ميىٓ ِٓ خالذلب رمُني ادلٕزذي وٍ٘:
 وجىد ٘ذف وسعبٌخ وامذخ ٌٍّٕزذي.
 حتذَذ اٌؾشحيخ ادلغزهذفخ.
ٔ ىػُخ ادلىامُغ ادلذسجخ يف ادلٕزذي حبُش رزغاُ ثبٌىالؼُاخ وادلىماىػُخ
واإلصبسح.
 اٌزٕىع يف ِىامُغ ادلٕزذي وػذَ اٌزىشاس ادلًٍ.
 االثزؼبد ػٓ اٌزذضة واٌزؼقت ػٕذ إثذاء اٌشأٌ.
 اٌزضاَ ادلؾشف اٌؼبَ ثذخىي ادلٕزذي ٌٍّزبثؼخ واإلؽشاف.
 اعزخذاَ اٌٍةخ اٌؼشثُخ ادلجغيخ لذس اإلِىبْ.
 اعزخذاَ األعٍىة اٌشالٍ يف اٌزؼجري ,وادزشاَ وجهبد إٌظش.
 االٌزضاَ ثذلخ ادلؼٍىِبد ورىصُمهب.
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 اال٘زّبَ ثضمبفخ ادلشأح ومجبذلب.
 اال٘زّبَ جبّبي اٌقفذبد ادلذسجخ ِٓ خالي اٌزٕغُك اٌفين ٌٍقافذبد
واألٌىاْ ادلزٕبعمخ.
 اٌزمًٍُ ِٓ اإلػالٔبد اٌزجبسَخ ػًٍ ففذبد ادلٕزذي.
 اٌزجذَذ ادلغزّش.
 رفبػً امجّهىس ِؼٗ .
 اٌزفبػً ِغ اٌمنبَب اٌيت متظ دُبح إٌبط وػذَ إمهبي األدذاس امجبسَخ.
ٔ ؾش صمبفخ األًِ واٌزؼبوْ واٌزغبِخ ثني إٌبط .
 لٍخ األػيبي اٌفُٕخ وعهىٌخ اٌزقفخ وحتًُّ اٌجُبٔبد.
 اٌزؾجُغ ادلغزّش ٌإلثذاػبد وادلغبمهبد امجبدح.
 األِبٔخ يف ٔمً األخجبس واٌقىس وروش ادلقذس ادلٕمىي ِٕٗ ثذلخ.
 اعزخذاَ إٌقىؿ اٌؾشػُخ واألخالق اٌذَُٕخ يف رأٌُف اٌمٍىة واحلزس ِٓ
إلذبَ إٌقىؿ اٌؾشػُخ ٌزقفُخ اخلالفبد اٌؾخقُخ .
 االثزؼبد متبِب ػٓ اٌؾجهبد اٌيت ِٓ ؽأهنب رنش حبمىق إٌابط أو ِقاب
اٌذوي.
 حتمُك اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ صمبفخ وػّال.
 االٌزضاَ اٌزبَ ثمُُ اإلعالَ.
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