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 جنقيب في الحابوهات

 ِثادسجتاٌرؼاوْ ِغ " ذٕمُة فٍ اٌراتىهاخ"ع ؤظشج ٌٍذساساخ إٌسىَح ِشش َٕظُ فشَك ػًّ :خلفية

فٍ  اإلٌىرشؤٍ اإلػالَ أدواخػٍٍ اسرخذاَ  ٌرذسَةيرٌه و،  Rising Voicesصاػذج أصىاخ

ٌذوائش االجرّاػُح ذٍ ٌُ ٔؼرذ ِٕالشرها تىظىح وصشادح فٍ ااي االجرّاػُحاٌّىظىػاخ  ِٕالشح

 .اٌّىجىدج واٌرٍ أصثذد ِٓ تُٓ اٌىثُش ِٓ اٌراتىهاخ ،اٌّذُطح تٕا وِطاٌؼرها فٍ وسائً اإلػالَ

. ِاْ اٌشلٍَّٓ تأدواخ وِّاسسح األوَسؼً اٌرذسَة إٌٍ سفغ دسجح وػٍ اٌّشرشن

 ج ػٍٍ ػذد ِٓخشق ِساداخ اٌصّد اٌّفشوض ػًٍاٌرذسَة إٌٍ  "ذٕمُة فٍ اٌراتىهاخ" َهذف

ٌّجّىػح افشَك ٔظشج تؼمذ ذذسَة  وٌمذ لاَ .داٌح دىاس تُٓ اٌّشرشوُٓخٍك َح واالجرّاعاٌّىظىػاخ 

. ٔظشج ػٓ فرخ تاب اٌرمذَُ ٌٍّجّىػح اٌثأُح فشَكاألوًٌ فٍ أغسطس ِٓ اٌؼاَ اٌجاسٌ، وَؼٍٓ 

. ِساًء 8إٌٍ  5، ِٓ اٌساػح 2010 أورىتش 16أورىتش إٌٍ اٌسثد  14ِٓ اٌخُّس : جوقيث الحدريب

. ب، اٌّؼادي 74\12شاسع  32ِمش ٔظشج ٌٍذساساخ إٌسىَح اٌىائٓ فٍ  :مكان الحدريب

: يإي 2010 سثرّثش 28االسرّاسج وإسساٌها لثً َىَ  ءًِتشجاء  :آخر موعد للحقديم

exploring.taboos@nazra.org 

 
اسحمارة الحقديم 

o ُاالس :

o ٓاٌس :

o ًِّجاي اٌؼ :

o ٍٔاٌثشَذ االٌىرشو :

o ٌُدّىياٌهاذف ا: 

o (:إْ وجذ) اٌّشرشن فُها سواتط اٌّىالغ االجرّاػُح 

 :اٌّذؤح -

 :تىناٌفُس -

 :اٌرىَرش -

 :اٌفٍُىش -

 :ذىَة-اٌُى -

 

 

 

o  ؟"اجرّاػُح ذاتىهاخ"اٌه ػٕذ روش اٌرٍ ذخطش فٍ ب جاألوٌٍِا هٍ اٌفىشج 
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o  طشح أفىاسن اٌشخصُح فٍ ِىاْ ػاَ؟هً ذسرطُغ 

 

 

o ِا ِفهىِه ػٓ اٌشجىٌُح؟ 

 

 

o ِارا ذؼشف ػٓ أِشاض ٔمص إٌّاػه؟ هً ذجذها ٔرُجح ٌؼاللح ِثٍُح او ػاللح غُش ِششوػح ؟ 

 

 

o (ٔؼُ أو ال أو ال أػٍُ فقط أورة: )هً ذمثً إٌماش فٍ اٌّىظىػاخ اٌراٌُح 

 سجانغشاء اٌة: 

 ًاٌؼاللاخ اٌجٕسُح ٌٍّشأج واٌشج: 

 إجهاض اٌّشأج: 

 اٌؼاداخ واٌرماٌُذ: 

o ٌرؼثُش؟ِا هٍ دذود دشَح اٌشأٌ وا 

 

 

o هً ذؼرمذ أٔه ِٓ اٌعشوسٌ وجىد سلاتح ػٍٍ آساء األفشاد؟ وٌّارا؟ 

 

 

o (أسفط أوأؤَذ  فقط أورة: )دذد ِىلفه ِٓ اٌؼثاساخ اٌراٌُح 

 ًال َجة ػًٍ اٌّشأج ِخاٌفح سأٌ اٌشج: 
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 َجىص ٌٍشجً اسرخذاَ اٌؼٕف ِغ اٌّشأج فٍ تؼط اٌذاالخ: 

  جاٌىظائف ٌٍشجً أو اٌّشأ إرا وأدَجة ذذذَذ: 

 َال َجة أْ َثىٍ اٌشجً فٍ ِىاْ ػا: 

 السذفاع ٔسثح اٌرذشش اٌجٕسٍ ِالتس اٌّشأج أهُ سثة: 

 َصؼة ػٍٍ اٌّشأج ذىٌٍ ِٕاصة لعائُح: 

o  (#تىظغ سِض  اخرش)ِا طثُؼح اٌّؼٍىِاخ اٌرٍ ذفصخ ػٕها وذسرخذِها ػٍٍ االٔرشٔد: 

 ُاالس: 

 ٓاٌس: 

 ِذً اإللاِح: 

 ًِّىاْ اٌؼ: 

 صىس شخصُح: 

 ٌىرشؤٍاٌثشَذ اال: 

 سلُ اٌهاذف: 

  االجرّاػُحاٌذاٌح: 

o ٌّارا ذمذِد ٌهزا اٌرذسَة؟ 

 

 

o ِا ذىلؼاذه ِٓ اٌرذسَة؟ 

 

 

 

 
فٍ داٌح  اٌّرمّذُِٓجُّغ سىف َرُ إػالَ ، 2010 سثرّثش 28اٌرمذَُ َىَ  آخش ِىػذ إلسساي اسرّاسج

ُّ لثىٌهُ إلج تاٌّشاسوُٓ اٌزٌ االذصايلذ َرُ  .ٌرذسَة أو الياالٔعّاَ  . ساء ِماتٍحذ

 exploring.taboos@nazra.org: يإيتشجاء إسساي االسرّاسج 


