
 االفتيیاتت يیقيیيیمن بكيین

في أأيیلولل منذ عشريین عاما٬ُ، عقدتت  ااألمم االمتحدةة مؤتمرهھھھا االعالمي االراابع االمعني بالنساء في بيیكيین٬، 
لتمكيین االنساء  االصيین. ووأأصدرروواا ما يیدعى بـ "منهھاجج عمل بيیكيین"  ووحدددوواا  إإثني عشر نقطة ااسترتيیجيیة

اتت. وواالفتيی  

خريیطة للمساووااةة بيین االجنسيین بالنسبة للحكوماتت  كانن منهھاجج عمل بيیكيین بمثابة ١۱٩۹٩۹٥منذ عامم 
 ً .وواالمجتمعاتت حولل االعالم٬، لكن هھھھناكك االكثيیر مما قد يیحدثث في غضونن عشريین عاما 	  

بالوعودد وواالصعوباتت حولل  نأأنت ننريید أأنهھ نعرفف نحن٬، أأعضاء االمجموعة االعاملة على االفتيیاتت٬، ما ررأأيیك
"!تقيیيیم االعالم"ووما ددوونن لـ  ١۱٨۸رااووحح أأعماررهھھھن بيین ندعو االفتيیاتت االالتي تت. موضوعع االمساووااةة في االعالم  

يیستغرقق االتقيیيیم . االرجاء إإتمامم االتقيیيیم االتالي إلعطاء ررددوودد ااألفعالل حولل االمساووااةة بيین االجنسيین في مجتمعك
.خمس ددقائق فقط إلتمامهھ٬، لكن إإجاباتك ستساعد في تحديید شكل االحركة االعالميیة لحقوقق االفتيیاتت   

:سكخبريینا االقليیل عن نفأأ     
 

  - كمم عمرركك؟   

ما هھھھوو جنسكك؟   

 ما هھھھوو عررقكك أأوو أأصلكك؟

- في أأيي بلدد وولددتت؟  

في أأيي بلدد تقططنيینن؟   

- ما هھھھي أأعلى مررحلة ددررااسيیة ووصلتت إإليیهھا؟  

- ً  هھھھلل الززلتت في االمددررسة      ؟ حاليیا

نعمم        

ال      

 



عالمكنا عن يیأأخبر  
 

١۱- في مدررستك االحاليیة أأوو سابقاً:   

  

٢۲-       :في منزلك 

 

  نعمم ال ال أأعلمم

االعلوومم؟هھھھلل تددررسس االفتيیاتت االرريیاضيیاتت أأوو     	  

 هھھھلل يیملكك االكلل مقعددااً؟   

 هھھھلل يیملكك االططالبب كتبهھمم االخاصة؟   

 هھھھلل للفتيیاتت وواالصبيیانن ددووررااتت ميیاهه خاصة بهھمم؟   

 هھھھلل تملكك االفتيیاتت فررصة لمماررسة االرريیاضة أأوو ااالشتررااكك بنوواادديي خاررجج إإططارر االمددررسة؟   

 هھھھلل يیعاملل ااألساتذذةة االفتيیاتت وواالصبيیانن بمساووااةة؟   

 هھھھلل تذذهھھھبب االفتيیاتت في مجتمعكك إإلى االمددررسة ااالبتدداائيیة؟   

 هھھھلل تذذهھھھبب االفتيیاتت إإلى االمددررسة ااألعدداادديیة أأوو االمتووسططة؟   

ة؟لى االمددررسة االثانوويیة أأوو االجامعهھھھلل تذذهھھھبب االفتيیاتت إإ     

  نعمم ال ال أأعلمم

عليیكك االقيیامم بالووااجباتت االمنززليیة؟هھھھلل يینبغي     	  

 هھھھلل تووّكلل االووااجباتت االمنززليیة حسبب االجنسس؟   

   

إإذذاا كانن لدديیكك أأخووةة (أأوو ررجالل أأوو صبيیة في االعائلة) هھھھلل يیحملوونن نفسس االقددرر منن االووااجباتت 

 االمنززليیة االتي لدديیكك؟

 هھھھلل تعتقدديینن أأنن وواالدديیكك أأوو االووصيیيینن عليیكك يیحتررموونن حقووقكك كفتاةة؟   



٣۳- ساعة في ااألسبوعع تعمليین سوااء ددااخل االمنزلل أأوو خاررجهھ؟كم   	  

	  

 

 

 

٤- هھھھل تشعريین باألمانن؟  	  
	  

 ال أأعلمم ال نعمم 

    في منززلكك

    في االمددررسة

    في مجتمعكك

    في ططرريیقكك إإلى االمددررسة أأوو االعملل

 

 

٥- حريیة االوصولل إإلى االتكنولوجيیا؟هھھھل لديیك    

(مثلل ااالنتررنتت٬، االهھووااتفف االمحموولة٬، أأوو االرراادديیوو)؟   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠۰- ساعاتت ٥ 	   	  

٥- ساعاتت ١۱٠۰ 	   	  

١۱٠۰- ساعة ١۱٥ 	   	  

ساعة ١۱٥أأكثرر منن  	   	  

	نعمم   	  

	ال   	  

	ال أأعلمم   	  



٦- هھھھل مرررتت أأنت أأوو فتيیاتت أأخرىى في مجتمعك بإحدىى االتجارربب االتاليیة؟   

 
 ال أأعلمم ال نعمم

    في قوواالببططقووسس عبوورر تقليیدديیة مثلل قططع ااألعضاء االتناسليیة ااألنثوويیة أأوو ووضع ااألقددمم 

    محاررشاتت وومعاكساتت في االشاررعع

    عنفف ذذكوورريي

    االبلططجة أأوو االعنفف في االمددررسة

    ززووااجج مبكرر خاررجج عنن ااإلررااددةة

    عنفف في منززلكك

    ااعتددااء جنسي

     

  

٧۷-           هھھھل: 

 
 ال أأعلمم ال نعمم

    تشعرريینن بالصحة؟

انتظظامماالططبيیبب بتووااظظبيینن على ززيیاررةة      

    لدديیكك سهھوولة ووصوولل إإلى االعنايیة االصحيیة في مجتمعكك

    يیستغررقق االططرريیقق االذذيي تقططعيینهھ أأكثرر منن ثالثيینن ددقيیقة لتتمكني منن االووصوولل إإلى االعنايیة االططبيیة؟

 ً     تأكليینن ووجبتيینن أأوو أأكثرر يیووميیا

أأفرراادد االعائلةررسة أأوو ددتت عنن االنظظافة االشخصيیة منن قبلل االمتتلقيینن معلووما      

 

 

 



٨۸- هھھھل تدرركيین االقواانيین االموضوعع في بلديیك االمعنيیة بحقوقق االفتيیاتت وواالنساء؟   

 

 

 

 

 

٩۹- هھھھل لديیك تعرفيین أأوو لديیك االحريیة في كيیفيیة تغيیيیر االقواانيین في   

 ال أأعلمم ال نعمم 

    في مددررستكك

    في مجتمعكك

    في بلددكك

 

 

١۱٠۰- ء وواالفتيیاتت مرااكز قيیادديیةاهھھھل تملك االنس   

 ال أأعلمم ال نعمم 

    في مددررستكك

    في مجتمعكك

    في حكوومتكك

 

 

 

 

 

	نعمم   	  

	ال   	  

	ال أأعلمم   	  



١۱١۱-     هھھھل تعتقديین أأنن 

 
 ال أأعلمم ال نعمم

    صووتت االفتيیاتت محتررمم في مجتمعكك

بإمكانكك مشارركة أأفكارركك أأوو آآررااءكك مع االررااشدديینن في مجتمعكك      

    يیستمعوونن إإلى أأفكارركك ووآآررااءككاالررااشدديینن 

    فتيیاتت أأنن بصبحنن قائددااتت في مجتمعاتهھننبإمكانن اال

    لمنصبب قيیادديي في االمستقبلل ننتتررشحيی قدد

  

 

 

١۱٢۲- أأنت سعيیدةة لهھھھ   

 

 

 

 

 

١۱٣۳-   أأفضل أأمم أأسوأأ أأمم على حالهھا عندما كانت أأمك في مثل عمركك؟ يین أأنن حيیاتكتقدعهھھھل ت 

 

 

 

 

 ً 	دداائما   	  

	عاددةة   	  

 ً 	أأحيیانا   	  

	 ناددررااً   

	 أأبددااً   

	أأفضلل   	  

	أأسووأأ   	  

	على حالهھا   	  



١۱٤- لو أأررددتت أأحدهھھھم أأنن يیعرفف شيیئاً ما عن حيیاتك٬، فماذذاا سيیكونن هھھھذاا االشيء؟    

 

 شكرااً لمشارركة آآررااءكك وو أأفكارركك معنا!

  

 


