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 لوألا مسقلا

 

 ةمّدقم

 زاجتحالا لمشت ذإ“ ةاناعملا هذه هجوأ ددعتت ،ةّحلسًملا تاعازنلا ءاّرج ةرّرضتملا تائفلا رثكأ نم ءاسنلا ربتعُت

 يسنجلا فنعلا رطخ ديازتو نامرحلا عاونأ ىّتشو يداصتقالا نمألاو ةيندبلا ةمالسلاو براقألا نادقفو لزعلاو

 تدقف ،ءوجللاو حوزنلل ترطضا نأ دعب ،ةاناعملا نمً ابيصن ةأرملل ناك ّةيروسلا برحلا يفو.1"توملا ىتح حرجلاو

 ىلع ةفلتخم عازن فارطأل ةعبات ّةيركسعو ةينمأ تاهج نم لاقتعالاو ةقحالملل تضّرعتو ،شيعلا رداصمو ليعملا

 نوجس يف نهلاقتعا دعب ءاسن لتقم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنًم تّقثو .يندملاو يسايسلا اهطاشن ةيفلخ

 دراوملا ّةلقو يرسقلا ريجهتلاو حوزنلا نع ةجتانلا ةريبكلا ةيسفنلا رارضألا ىلإ ةفاضإ اذه .2ّةيروسلا تاطلسلا

 يماع نيب ّةيروسلا روزلا ريد ةظفاحم ىلع ةلودلا ميظنت ةرطيس ةرتف لالخ .اهترسأو اهل تضرعت يتلا تاكاهتنالاو

 ىلإ اهلوحو اهقوقح نم اهمرحف ،ةأرملل هترظن عم ىشامتي امب ءاسنلا ىلع ادويق" ميظنتلا ضرف 2017و 2014

 نم يأ ميظنتلا ِعاري مل ،ةفلتخم مهتب روزلا ريد ةظفاحم يف ءاسنلا نمً اددع مدعأو لقتعاو ،ةعتملل ةليسو درجم

 ةضيرم ةدّيس ةافو ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنًم تّقثو .3"ةبوقعلا ذيفنت يف وأ ماهتالا يف ءاوس ةيئارجإلا لوصألا

 ةظفاحم ىلإ لوصولا نم مهعنمو نييندملا نم ددع عم اهزاجتحا دعب ةيطارقميدلا ايروس تاوق زجاوح ىدحإ ىلع

  .4ةكسحلا

 

  2004.ةيهيجوت ةقيثو ،رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا -برحلا ببسب تاررضتملا ءاسنلا تاجايتحا ةيبلت 1

https://shop.icrc.org/addressing-the-needs-of-women-affected-by-armed-conflict-an-icrc-guidance-document-pdf-en 

 ، .2020ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – نيطسلف عرف يف اهلاقتعا دعب روزلا ريد نم ةديس ةافو 2

https://bit.ly/3eGdvRj  

 2018 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -"تّايريد" ريرقت 3

https://jfl.ngo/%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%91%d8%a7%d8%aa/ 

 .2016 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم- يبيلص مجر زجاح ىلع روزلا ريد نم ةدّيس ةافو 4

https://2u.pw/XZw27 
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 طوغضلا ديازت لظ يف ،ةميرك ةايحل ىندألا دحلا نيمأتلً ايلك ديدج رودب مايقلا ىلع ةيروسلا ةأرملا برحلا تربجأ

 .اهرود دّيقتو قّيض بلاق يف ةأرملا عضت يتلا ةّيعامتجالا دعاوقلاو ،ليوطلا برحلا قفنل ةياهن دوجو مدعو ةّيلحملا

 ةأرملا ّنإ .ةّيبلس ةيحض درجم تسيل اّهنأ ّالإ ،هبناوج نم بناج يأ يف يروسلا عازنلا ةيشحو نم ةأرملا فعُت مل"

ً الاقتعاوً ابيهرت نمثلا عفدت نأ يغبني الو -فورظلا طغضب وأ اهرايتخاب اذه ناك ءاوس- ةديازتم تايلوؤسم ىلوتت

  .5ً"ابيذعتو لب ،ةءاسإو

 زكارم يفو اهلكايه يف اهجامدإو ةأرملا قوقح زيزعت ىلع 2011 ماعلا دعب يروسلا يندملا عمتجملا تامظنم تلمع

 ،اهتيبلت ىلع لمعلاو ةأرملا تاجايتحا ىلع فرعتلل تامظنملا هذه دراوم نم ماه ءزج صيصخت ّمتو ،رارقلا عنص

 ىلع ريثأت تاذ فارطأو يروسلا يندملا عمتجملا تامّظنم لمعت .ةأرملا نوؤشب ةّصتخم تامّظنم تسّسأت امك

 ىلع وأ )ةيروتسدلا ةنجللاو ضوافتلا دوفو يف ةيوضعلا( ينطولا ديعصلا ىلع ًءاوس مالسلا دوهج يف ءاسنلا كارشإ

 ةأرملا اياضقل نوكي نأ يف بساكم دوهجلا هذه تقّقح .)ةيعمتجملا حلصلا تاردابم يف ةكراشملا( يّلحملا ديعصلا

 .اهقوقح ىلع لوصحلل اهل ةحاتُملا لئاسولاو ةدعصألا فلتخم ىلع اهرود لوح تاشاقنلا يفً اّماهً ازّيح

 رارقتسا هاجتاب عفدلل ةرطيسملا فارطألا نم ةّرثؤم دوهج بايغو ،ةّدع ّةيروس قطانم يف لاتقلا ةّدح عُجارت عم

 قرف ليكشتو تاطاسو قالطإ ىلع ّةيوفع ىرخأو مّظنم اهضعب ةّّيلحم تاعومجم ردابُت ً،اتقؤم ناك نإو يّلحم

 ةأرملل ربكأ رودب ةبلاطملا تاوصألا عفترت ،مهتالكشم زواجت ىلع نيّيلحملا نّاكسلا دعاستل حلُص تاردابم حرطو

 .يعمتجُملا مالسلا دوهج يف ةّصاخ

 

 لمعلا نكميو ً،اجذومن روزلا ريد يف ةّيطارقميدلا ايروس تاّوق ةرطيسل ةعضاخلا قطانملا نم ةّيثحبلا ةقرولا تذّختا 

 فدهتسا نايبتسا تذّفنو ،روزلا ريد يف ءاسن عم تالباقم )10( ةمّظنملا ترجأ .جئاتنلا ةنراقمل ىرُخأ قطانم ىلع

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف 6ةرسكلا ةيحان ىرُق نم ددع يف ةأرما )500(

 

 ، .2014شتوو ستيار نمويه -عازنلا فارطأ ةفاك نم تاكاهتنالاو زاجتحالل نضرعت نهريغو تاطشان- ةأرملا هعفدت يذلا برحلا نمث -ايروس 5

https://www.hrw.org/ar/news/2014/07/02/254366 

 نم ددعو يندملا سلجملا رقم اهيف .ةظفاحملا يحاون ربكأ نم ةدحاو يهو ،ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيسل عضختو يبرغلا روزلا ريد فير يف ةرسكلا ةيحان عقت 6

 .ةّيندملا تامظنملا

https://goo.gl/maps/WcuB4Aew8s6s9mQa9 
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 تايّدحتلاو ،هزيزعت يف نهرودو يّلحملا مالسلا ءانب يف روزلا ريد ةظفاحم يف ءاسنلا كارشإ ةّيفيك ةقرولا هذه ُشقانُت

 ام :ةيلاتلا ةلئسألا ىلع ةباجإلا لواحُتو ،رودلا اذه زيزعت يف ةطشانلا يندملا عمتجملا تامّظنم رودو ،نهجاوت يتلا

 رظن ةهجو نم ّرثؤم رود ةسراممل اهجاتحت يتلا دراوملا يه امو ؟ةّيعمتجملا تاحلاصملا ديعص ىلع ةأرملا رود وه

 ؟كلذ يف يندملا عمتجملا رود وه امو ؟ءاسنلا
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 ؟روزلا ريد اذامل

 ةجتانلا ّةيروكذلا ةرطيّسلا طوغض تحت ّةيروسلا يضارألا لمجُم يف ءاسنلا نم نهريغ امك روزلا ريد ءاسن شيعت

 ءاسنلل سيل ذإ ةّيفيرلا قطانملا يف ةصاخ ةّيلج ةّيعامتجالا طوغضلا هذه راثآ رهظتو ،ديلاقتلاو تاداعلاو فارعألا نع

 عقاولا اذه .قوقح نم كلذ هباش ام وأ ةيعمتجملاو ةيسايسلا ةكراشملاو ثرإلاو ميلعتلا يف قحلا يف ةيولوأ

 .ةأرملا رود شيمهت ىلإ ىدأ ةظفاحملا قطانم بلغأ يف ءاسنلا هيناعت يتلا يساقلا يعامتجالا

 .ةرطيسملا ةهجللً اعبت ءاسنلا عم لماعتلا فلتخا ،ةظفاحملا ىلع ةرطيسلا ىوق فالتخا عمو 2011 ماعلا دعب

 مل ،قشمد ةموكحل ةضراعم ةّحلسم ىوق ترطيس ،روزلا ريد قطانم مظعم نم ةّيموكحلا تاّوقلا جورخ دعبف

 طمن ضرفل َعست مل اّهنأ الإ اهتاراعشو اهئامسأ يفً ارهاظ يمالسإلا هّجوتلا ناك نإو ةحضاو ةيجولويديإ لمحت

 ريثأت اهل نكي مل( ماشلا رارحأ ةكرحك ةّيمالسإ ةّحلسم ىوق زورب عمو 2013 ماع .نّاكسلا ىلع ةايحلل نيّعم لكشو

 امهتيفلخل قفو ةأرملا هيلع نوكت نأ بجي امل ةّينلع ةروصب اجّور ،ةرصنلا ةهبج ليصفو )روزلا ريد يف ريبك

 .ةيجولديألا

 هل تضرعت اميف ةقراف ةطقن 2014 ماعلا فصتنم يف روزلا ريد ةحاسم مظعم ىلع ةلوّدلا ميظنت ةرطيس تّلكش

 ءاهتناو نجسلابً ارورم دلجلاب تأدب تابوقع اهقحب قّبطوً ادحوم ًءادر اهيلع ضرَف ثيح ،طوغض نم ّةيريدلا ةأرملا

 .7توملا ىتح مجّرلاب

 ضهانملا يلوّدلا فلاحتلا نم معدب _ روزلا ريد ىلإ ةّيطارقميدلا ايروس تاّوق لوخد عمو 2017 ماعلا  ةياهن يف 

 ةيجولويديألا ةّيفلخلا ثيح نمً امامت ةضقانم اّهنأب فصتت يتلاو _ ةّيكيرمألا ةدحّتملا تايالولا ةدايقب باهرإلل

 تّلكشت ثيح ،لماك لكشب ءاسنلا عم لماعتلا  رّيغت ً،اقباس ترطيس يتلا ةّينيّدلا تاعومجملل يسايسلا هجوتلاو

 امك ،لجرلا ىلع ىوكشلا ميدقت ةيناكمإ ةأرملل يطُعأو ،ءاسنلاب ةصاخلا اياضقلا يف رظنلاب ىنعُت يتلا“ ةأرملا راد"

 ةمّظنم مهب تقتلا روزلا ريد نم ءاسنو لاجر ،لمعلاو جورخلا يف ةأرملل قحلا ةيطارقميدلا ايروس تاوق تطعأ

 بسانتت ال ثيح ةيلئاع تالكشم هنع جتن ةيطارقميدلا ايروس تاوق هب موقت ام ّنأ اودكأ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا

 .ةّيعمتجملا فارعألا  عم ةديدجلا دعاوقلا

 

 .روزلا ريد يف مجر ةلاح ىلع دهاش عم ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 7

https://www.youtube.com/watch?v=hgZvDstjr4c&t=4s 
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 يف عارصلا تاونس دعب عمتجملا دجُو ،ةظفاحملا ىلع تّرم يتلا ةرطيسلا فالتخاو برحلا ةلاحل ةّيساسأ ةجيتنكو

 حزان  تايئانث ىلع ةمئاقلا تافالخلاو 8ةيلخادلا تاعازنلاو تاعارصلا تديازتو ،رارقتسا مدعو ىضوفو ةشاشه ةلاح

 بعللاو طالتخالا نم اهدالوأ عنمت لئاوعلا ضعب ،ةفلتخملا رئاشعلا ءانبأ نيبو ٍلاومو ضراعم ،يدركو يبرع ،ميقمو

 ترج ،2011 ماعلا لبق ةدوجوملا ةميدقلا تاعازنلا نعً الضف  ،9ةّيلئاعلا تاموصخلا ببسب ىرخأ لئاوع دالوأ عم

 نوكي نأ نود ،نييلحملا نيرثؤملاو ءاهجولا لخدت لالخ نم ً ايحلص تافالخلا لح ىلع تالاحلا هذه لثم يف ةداعلا

 ةطشنأ يف يغاطلا يروكذلا روضحلا ظحالي كلذ ىلع حضاو لاثمكو تاحلاصملا هذه يفً ارشابموً اينلعً ارود ةأرملل

 .ةأرملا رودل يلجلا بايغلاو ،ةّيلحملا ةّيندملا تاردابملاو يندملا عمتجملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2019 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم-مالسلاو روزلا ريد 8

https://2u.pw/96Xdj 

 

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةميقم ةسّردم عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 9
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 براجتلاو تايدحتلا ..تاّيريد ءاسن رظن ةهجو نم مالسلا ءانب يف ةأرملا ةكراشم

 ال قطانملا ضعب يفف اهتكرح دّيقت اهضعب ،جئاتنلاو ريثأتلا ةفلتخم تايدحت روزلا ريد ةظفاحم يف ةأرملا هجاوت

 تاهج تلمع . 10ةّيعمتجملا اهتمهاسم دّيقي ام اذهو اهيبأ وأ اهيخأ وأ اهجوز ةقفرب الإ جورخلا نم ةأرملا نكمتت

 .11نهل ريثأت يأ دجوي ال عقاولا يف نكلو ةمعاّدلا تاهجلا طورشل اهتباجتسا تابثإل ءاسن فيظوت ىلع ةّيلودو ةّيلحم

 ةأرملا تطعأ اّهنأ نم مغرلابو روزلا ريد ةظفاحم يف ةيتاذلا ةرادإلا لبق نم ةثدحُملا رئاودلا يف ةكرتشملا ةسائرلا

 يف ءاسنلل يدايقو لعاف رود بايغ ىلإ ىدأ ام اذهو ءاسنلا تايحالص حضاو لكشب ددحت مل اّهنأ ّالإ ةدايقلل ةصرف

 .12نيلماعلا يقاب عم ةرمتسم عازن ةلاح يف نهسفنأ تالماعلا ءاسنلا تدجو يلاتلابو ،تارادإلا هذه

 تايّدحتلا

 روزلا ريد يف عازنلا تالاح يف يساسأ رود ةأرملل ،ةّيلحملا تاعازنلا ىلع ريثأتلاو ةمهاسملا يفً ايعمتجم اهرود ديدحت

   .13تامادصلا نم ديزملا ىلع ضيرحتلا وأ هتيبثتو مالسلا ىلع زيفحتلا يف اّمإ لثمتي

 دقف ددصلا اذه يف ديلاقتلاو تاداعلا رود نمً اقباس هركذ مت ام ىلإ ةفاضإ ،ميلعتلا يف قحلا نم ءاسنلا فالآ نامرح

 دعاقم جراخ ةريبك ةئف دوجو يفً ارود ميلعتلا ىلع 15تاءارجإ نم 14هتضرف امو ةيلاتتملا ةيركسعلا تاعومجملل ناك

 

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةميقم ةأرما عم 2020 ربمتبس/لوليأ 4 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم    10

 .ةّيلود ةمظنم يف لمعتو روزلا ريد نم ةحزان ةدّيس عم ربمتبس/لوليأ 6 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم  11

 .روزلا ريد يف ةيتاذلا ةرادإلل عباتلا يندملا سلجملا رئاود ىدحإ يف ةلماع ةديس عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 12

 .2018 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم-ةّيلوأ تايصوت...ةلودلا ميظنت دعب ام روزلا ريد 13

https://2u.pw/FTnIr 

 ، .2017ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم – فرطتلاو فنعلا راكفأ نعً اديعب انلافطأ ةيبرتل لمعلا ىلإ جاتحن 14

https://2u.pw/NQa3S 

 .2020 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم -كرتشملا شيعلاو مالسلل ةادأ ىلإ عارصلل ةادأ نم ميلعتلا 15

https://2u.pw/siaNW 
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 لامكتسال ةطلسلا ةرطيس قطانم ىلإ هجوتلا لقرعت يتلا ّةيداملا تابوعصلاو ةينمألا فواخملا ىلإ ةفاضإ .ةساردلا

 ..16ميلعتلا

 جمارب بايغو ،ةرطيسملا ةيروكذلا ةلاحلا اهنم ةديدع بابسأ ىلإ دوعي ام اذهو ةقطنملا يف ةأرملل ليثمت دوجو مدع

 تاكرحتلا ىودج لوح صاخ لكشب ةأرملاوً امومع عمتجملا ىلع ةنميهملا سأيلا ةلاحو يسايسلا نيكمتلا

 .17ةّيندملاو ةيسايسلا

 تاناعإلا ضعب نوكو لمعلا صرف ةردنو ةيلاملا دراوملا ةلقو ليعملا نادقف عم ةيفاضإ ةّيلام ءابعأ ةأرملا لّمحت

 امم .18روكذلا نم رثكأ لئاوعلا ضعب يف ءاسنلا ددع ّنأ نم مغرلا ىلع ةلئاعلا يف روكذلا ددع ساسأ ىلع ددحتت

  .يعمتجملا لمعلا نع ءاسنلا فوزع ىلإ ىدأ

 ةلوّدلا ميظنت ةرطيس تقبس يتلا ةلحرملا يف ءاوس ،روزلا ريد يف ةأرملا فدهتست يتلا تاردقلا ءانب جمارب فعض

 .19هجورخ تلت يتلا ةلحرملا وأ

 براجتلا

 ديدحت نم فارعألاو ةيروكذلا ةطلسلا هضرفت امو ةأرملا ىلع ةريطخ تايعادت نم برحلا هتبّبس امم مغرلا ىلع

 نم دحلا ىلع ةأرملا ةردق تتبثأ ةديدع براجت ّنأ ّالإ دويقلا هذه لك لظ يف اهل ةحونمملا ةقيضلا ةحاسملاو اهرود

 قيوطتل روزلا ريد يف ةفلتخم رئاشع نم ةبلط تاهمأ عم لصاوتلا يف تاسّردم تحجن .اهنم ةياقولاو تاعازنلا

 يلاتلابو نسلاب اهربكي لجر نم ةرصاق ةاتف جيوزت عنم نم ءاسنلا ضعب تّنكمت .20روطتي ّالأ ىلع لمعلاو فالخ

 تضرعت نأ دعب ةيطارقميدلا ايروس تاوق يف تايدايقلا ىدحإ عم تلصاوت ىرخأ ةملعم .21اهقحب كاهتنا عوقو

 

 .2018 ،ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم-ةيلوأ تايصوت...ةلوّدلا ميظنت دعب ام روزلا ريد 16

https://2u.pw/FTnIr 

 قباسلا ردصملا 17

 قباسلا ردصملا 18

 قباسلا ردصملا 19

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةحزان ةّملعم عم 2020 ربمتبس/لوليأ 4 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 20

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةحزان ةديس عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 21
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 ةّيلحم ةمّظنم يف ةفظوم تلّخدت .22عازن يأ عوقو لامتحا ىهنأ ام وهو ةسردملا ىلإ اهقيرط يف يهو ةلكشمل ةبلاط

 لئاوع درط ىلإ يدؤي نأ داك فيضملا عمتجملا نم نيرخآو نيحزان لافطأ نيب لصح فالخ روطت نود لوؤحلل

 ةيلوّدلاو ةيلحملا ةيندملا تاردابملاو تامّظنملا يف تالماعلا ءاسنلا موقت .23روزلا ريد فير يف ةيرق نم ةحزان

 ةصاخ تامّظنملا تنكمت امل ّنهالولو ةيعوتلا لئاسر ليصوت يف نمهاسيو ،ةلئاعلا دارفأ ةفاك ىلإ لوصولا ليهستب

 .24اهفادهأ قيقحت نم ةيناسنإلاو ةيبطلا

 عمتجملا تايلوؤسم نم ةدحاو يه ّةيريصملا تارارقلا يف ةكراشملاو ريبعتلل ةيفاكلا اهتحاسم ةأرملا ءاطعإ ّنإ

 ،ةأرملاو لفطلا قوقحو ناسنإلا قوقحو ضوافتلاو راوحلا تاراهمب قلعتي اميف ربكأ ةيارد ىلإ ةأرملا جاتحتو .يلحملا

 يف ةردابملا مامز ةأرملا كالتما نم مغرلا ىلع ،ةيصخشلا تاءافكلاو تاردقلا نكلمي يتاوللا ءاسنلا نم ريثكلا دجوي

 مل نكلو صاخلا اهبولسأو اهتقيرطب تالكشملا نم ريثكلا لح ىلع لمعلاو برحلا دعب ةصاخ تاقوألا نم ريثك

 .25ّةيدايق زكارم ّملست نم ّنكمتت

 ةطشنأ ىلع ةأرملا رود زيزعتب ةمتهملاو ةقطنملا يف مالسلا ءانب يف ةلماعلا يندملا عمتجملا تامّظنم دوهج رصتقت

 رورم عم نكل ،ةقطنملا ىلع ديدج لاجملا اذه يف تامّظنملا لمع نوك ببسلا دوعي دقو ،ةريصق ددملو ةدودحم

 تّنكمت .عيضاوملا فلتخم شاقنو تاعامتجالا ةفاك يف كراشت نأ ةأرملل نكمي .26ريبك ريثأت اهل نوكيس تقولا

 .27اهنيهنأو ةيضقلا نقوطو نلخدت ثيح ريس ثداح دعب عوقولا كشو ىلع ناك يرئاشع فالخ زواجت نم ءاسن

 نهبراجت نيمضتو ةدافتسالاو نهئارآ لبقتو نهيدل مالسلا موهفم زيزعت ،اهلافطأ ةصاخبو اهطيحم ىلع ةأرملا رثؤت

 .28مالسلل وعديً الماكً اليج بسكنس اّننأ ينعي

 

 

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةّملعم عم 2020 ربمتبس/لوليأ 6 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 22

 .روزلا ريد يف ةيلحم ةمظنم يف ةفظوم عم 2020 ربمتبس/لوليأ 6 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 23

 .روزلا ريد فير يف نيتيلود نيتمظنم يف نيتفظوم عم 2020 ربمتبس/لوليأ 6 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم امهترجأ ناتلباقم 24

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةّملعم ىرخأو ةميقم ةأرما عم 2020 ربمتبس/لوليأ 4 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم امهترجأ ناتلباقم  25

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةحزان ةديس عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 26

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةضرمم لمعت ةديس عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 27

 .يبرغلا روزلا ريد فير يف ةديس عم 2020 ربمتبس/لوليأ 5 خيراتب ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم اهترجأ ةلباقم 28
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 ةّيلوّدلا قيثاوملا يف مالسلا ءانب يف ةأرملا ةكراشم

 ةعانص يف ةأرملا رود ةدايز ةرورضو ،اّهلحو تاعارصلا عنم يف ةأرملل ماهلا رودلا ىلع )1325( نمألا سلجم رارق ّدكأ

 ةّيلحملا مالسلا تاردابم معدت ريبادت ذاختاب" )ب( ةرقفلا ةنماثلا هتدام يف بلاط ،تاعازنلا لحب قلعتملا رارقلا

 ذيفنت تايلآ عيمج يف ةأرملا كرشُت ريبادتو ،تاعارصلا لحل نويلصألا نّاكسلا اهب موقي يتلا تايلمعلاو ،ةأرملل

  .29"مالسلا تايقافتا

 اهتكراشمل ّنأو هيفاعتو يعمتجملا جيسنلا ءانب ةداعإ يف يسيئر رود ةأرملل ّنإف )1889( نمألا سلجم رارقل قفو

 تائيهو ءاضعألا لودلا " ةعساتلا هتدام يف ثح ،تايجيتارتسالا ذيفنتو عضو يف اهتاجايتحاو اهرظن ةهجو ذخأ يف رود

 تاجايتحالا مييقت ءانثأ رابتعالا يف ةأرملا نيكمت عضو ةلافك ىلع يندملا عمتجملاو ةحناملا تاهجلاو ةدحتملا ممألا

 هتدام يفو ."ةقحاللا جماربلا ةطشنأو تاعوفدملا ليومت يف اهجامدإو ،عازنلا ءاهتنا دعب ام ةلحرم يف طيطختلاو

 يف ميلعتلا يف ةيواستم صرف ىلع تايتفلاو ءاسنلا لوصح نامضل ةنكمملا ريبادتلا عيمج ذاختا.." ةرشع ةيداحلا

 .30"...رارقلا عنص يف ةأرملا ةكراشم زيزعت يف ميلعتلل يويحلا رودللً ارظن ،عازنلا ءاهتنا دعب ام تالاح

 مضخ يف يعامتجالا ماظنلا ىلع ظافحلا لجأ نم لمعت" امً ابلاغ يهف عازنلا تاقوأ يفً امساحً ارود ةأرملل ّ�ّنإ

  .31"...اهب فرتعم ريغ نكلو ةريبك ةمهاسم ةأرملا مدًقتو .تاعازنلا نم اهريغو ةحلسملا تاعازنلا

 

 2000 ربوتكأ/لوألا نيرشت 31 خيراتب ةدوقعملا )4213( مقر ةسلجلا يف رداصلا  (1325) مقر نمألا سلجم رارق 29

https://bit.ly/2UaxQFa  

 . 2009 ربوتكأ/لوألا نيرشت 5 خيرات )6196( مقر ةسلجلا يف رداصلا )1889( مقر نمألا سلجم رارق 30

https://bit.ly/2GLe004  

 .1995 ربمتبس/لوليأ -)139( ةرقفلا عبارلا لصفلا- نيجيب لمع جاهنمو نالعإ 31

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html 
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 نم ةأرملا ةكراشم ىلع يوطنت يتلا مالسلا ثوحب ريوطتو ،ةيملسلا قرطلاب تاعازنلا لح ةيلوّدلا قيثاوملا عّجشت

 .32ةّيلودلاو ةّيميلقإلاو ةّينطولا مالسلا تاكرح يف اهتمهاسم ةعيبطو ،اهيلع تاعازنلا رثأ ةسارد لجأ

 ّنإ": )30( مقر ةيصوتلا نم )6( ةداملا يف ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلاب ةّينعملا ةنجللا لوقت

 .ةنيابتم عازنلا دعب ام قايس يف ةددحملا نهتاجايتحاو عازنلا عم نهبراجتو ةسناجتم ةعومجم نلكشُي ال ءاسنلا

ً ارود نيدؤي نلزال لب ،خيراتلا ىدم ىلع نيّدأ دقف ،فادهأ وأ اياحض درجم نسلو تايبلس تاجرفتم نسل ءاسنلا

 تاكرح يف تاوضعكو ،ناسنإلا قوقح نع تاعفادمكو ،مظنملا يندملا عمتجملا نمً اءزج نهفصوب تالتاقمك

 ."..ءاوس ©دح ىلع ةّيمسرلا ريغو ةّيمسرلا شاعتنالا تايلمعو ،مالسلا ءانب تايلمع يف ةلعاف رصانعكو ،ةمواقملا

 ىلع تدكأو ،نهشيمهتو ءاسنلا هاوفأ ميمكت ءازإ ةيصوتلا سفن نم )43( ةداملا يف اهقلق نع ةنجللا تبرعأو

 رهدزت عمتجم ةماقإلً اطرش ةأرملا كارشإ ةربتعم ،ةّيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا دعصلا ىلع ءاسنلل عسوأ ةكراشم

 .33مالسلاو ةيطارقميدلا هيف

 ةلادعلا تايلآ يف كلذكو ،ريمعتلاو مالسلا يتيلمع لحارم ةفاكب عماج راطإ يف ةداج ةكراشم ةأرملا ةكراشم نودب"

 .34".ً.اماتً اجامدإ عازنلا نع ةدلوتملا اهتاربخو ةأرملا تايولوأ جمدُت نل ،ةّينطولا ةحلاصملاو ةّيلاقتنالا

 

 

 

 

 

 .)146( ةرقفلا عبارلا لصفلا-قباسلا ردصملا 32

  )30( مقر ةيصوتلا- ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعملا ةنجللا 33

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CEDAWGenRec30Arabic.pdf 

 24 خيراتب ةيروسلا ةيبرعلا ةيروهمجلل يناثلا يرودلا ريرقتلا نأشب ةأرملا دض زييمتلا ىلع ءاضقلاب ةينعملا ةنجلل ةيماتخلا تاظحالملا نم )ج( )13( ةرقفلا  34

 .2014 وينوي/ناريزح

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSYR%2fCO%2f2&Lang=ar 
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 يناثلا مسقلا

 تافدهتسملا تمّسُق ،)%39( تبراق ةبسنب تاحزان لمش ،ةرسكلا ةيحان يف ءاسنلا نم ةنّيع ىلع نايبتسالا دمتعا

 نمل )%49( ةبسنو ،)%51( لا تبراق ةبسنب ماع 35 و 18 نيب نهرامعأ حوارتت نمم ىلوألا نيتيرمع نيتئف ىلإ

 نضُخ نم نيب تاباجإلا ةفرعم طقف نيتئف نيب ةيرمعلا تارايخلا رصح نم ةمظنملا تفده .ماع 36 نم رثكأ ّنه

  .ةليوط ةيلمع وأ ةيتايح ةبرجت نهيدل سيل نم نيبو ،ةليوط ةرتف ذنم ةلئاع نهيدلو لمع نسرامو ةبرجت

 ةيئادتبالا[ نيب تعونت يتلاو تاداهشلا ةلمح نم نك تانيبتسملا نم )%75( نم رثكأ نإف يملعلا ليصحتلا قفو

 .)1 لكشلا( .يملع ليصحت يأ نهيدل سيل )%25( براقي ام ،]ةيعماجلا...

 

 نهعاضوأ تعونت تافدهتسملا يقابو ،تاجوزتم ريغ )%25(و تاجوزتم تابيجتسملا نم )%65( نأ امك

 .)2 لكشلا( .قالط نودب لاصفنالا وأ قالطلا نيب ةيعامتجالا

12%

29%

19%

10%

6%

24%

1 لكشلا

 ةيئادتبا ةداهش

 ةيدادعإ ةداهش

 ةيوناث ةداهش

 ةيعماج ةداهش

 طسوتم دهعم ةداهش

 دجويال
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 ءاسنلا ىدل مالسلا ءانب ةطشنأ ىدص

 يف مالسلا ءانبب ةصاخلا يندملا عمتجملا تامّظنم ةطشنأ نع نفرعي وأ نعمس )%63.6( تاكراشملا مظعم

 ،مالسلا ءانب صختو ةلماعلا تامّظنملا اهتقلطأ تاردابمو تاراوحو تابيردت نع )%56.6( تثدحت .نهتقطنم

 يف ةلعافلا لودلا ىلعو عيراشملل ةلّومملا تاهجلا ىلع رصتقي عوضوملا اذهب مامتهالا ّنإ اولاق )%20( يلاوح

 لكش ىلع يلحملا عمتجملا اهقلطي ةيتاذ يه دوهجلا ّنإ )%22( تلاق اميف ،ةيلحملا تامظنملا سيلو ةقطنملا

 .)3 لكشلا( .تاردابم

2% 3%

25%

65,00%

5,00% 0
 نود لاصفنا

 قالط

 مدع لضفت

 ةباجإلا

 ةقلطم ةجوزتم ةجوزتم ريغ

2 لكشلا
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 )تاراوحلاو تابيردتلا( مالسلا ءانب ةطشنأ يف ءاسنلا ةكراشم

 عمتجملا تامّظنم لبق نم نهتقطنم يف ةلوذبملا دوهجلاب ةفرعم نهيدل ءاسنلا ةيبلاغ ّنإف تاباجإلا نيبت امك

 )%21( براقي ام ّنإف تاباجإلا ليصافتبو .ةطشنألا هذه نرضحي مل ّنهنأ نّدكأ )%70( نم رثكأ نكل ،يندملا

 .)4 لكشلا( يملع ليصحت يأ نهيدل سيل نرضحي مل نمم

56,60%

19,81% 22,01%
1,58%

  ( مالسلا ءانب دوهج دجوي

 تاراوح - تاردابم -  تابيردت

 تامظنملا هذه لبق نم )

 اذهب طقف مامتها دجوي

 عمتجملا لبق نم عوضوملا

 ةمعادلا تاهجلاو يلودلا

 نم ةيتاذ ةيلحم دوهج دجوي

 يلحملا عمتجملا لبق

 ىرخأ

3 لكشلا
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 .)5 لكشلا( .)%48( تزواجت ةبسنب نرضحي مل نم رثكأ نه تاجوزتملا ّنإف يعامتجالا عضولا ةيحان نمو

 

 ّنإ اولاق )%28( ً،ابّيغت رثكألا تائفلا تنّيب يتلا جئاتنلا عم مجسنت نهروضح مدع بابسأ نم ءاسنلا هتركذ ام

 ،روضحلا نع تاجوزتملا نم ةعفترم ةبسن فوزع عم يقتلي ام اذهو روضحلا نم نهنكمت ال ةيلئاعلا نهتايلوؤسم

10%

22%

10,60%

4,80% 2,40%

20,80%

2%
7%

8,40%

4,80% 3,60% 3,60%

 دهعم ةداهش ةيعماج ةداهش ةيوناث ةداهش ةيدادعإ ةداهش ةيئادتبا ةداهش

 طسوتم

 دجويال

4 لكشلا

 معن ال

1,80% 0,40%
16%

48,40%

4%0,20% 0,20% 9%

18,40%

1,60%

 ةقلطم ةجوزتم ةجوزتم ريغ ةباجإلا مدع لضفت قالط نود لاصفنا

 5 لكشلا

 معن ال
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 تثّدحت ثيح تابيردتلا هذهل ءاسن ةوعد متت ال .ةطشنألا نم عونلا اذهب ةكراشملاب نهلئاوع نهل حمست ال )11%(

 .)6 لكشلا( .ببسلا اذه نع )25%(

 

 ىلإ كلذ دوعي دقو ،نهتكراشم مدعل ةينمأً ابابسأ نركذي مل تافدهتسملا ّنأ مامتهالا ريثت يتلا جئاتنلا رثكأ نم

 يف ينمألا تالفنالا ةلاحب تنروق ام اذإ )روزلا ريد برغ( ةفدهتسملا ةقطنملا يفً ايبسن لضفأ ةينمأ ةلاح دوجو

 .يلحملا ةصاخ مالسلا ءانب راسمب نهمامتها تاكراشملا تّدكأ امك .ةظفاحملا قرش

 

 

5,09%

11,90%

28,04%

10,24%

1,13%

25,49%

2,83% 2,54%

12,46%

0,28%

ارخنالا دوأ ال
ف ط نأ ي

امظنملا ةطش
خ ت

 ةدوع ةيش

لإ ماظنلا  .انه ى

ت ال
مس

ل ح تلئاع ي
حأ نأب ي

 نم عونلا اذه رض

ابيردتلا
  ت

ت ال
مس

ل ح م ي
تايلوؤس حلاب ةيلئاعلا ي

  روض

ل
س

ابيردتلا هذه نأب ةعنتقم ت
اراوحلا و ت

اذ ت
 ت

  ريثأت وأ ةميق

ل
س

ف ةمتهم ت لا ءانب ي
 مالس

توعد متت مل ثمل ي
اعامتجالا هذه ل

 ت

يل
انملا نم س

س
ح ب

ابيردت روض
حي ت

 لاجر اهرض

ن و
 ً اعم ءاس

امظنم
ندملا عمتجملا ت طعت ال ي

ً ايفاكً امامتها ي

نلا رودل
ف ءاس لا ءانب ةيلمع ي

 مالس

معأ انأ
لمأ ال و ل

قولا ك
حلل مزاللا ت

  روض

أ ال
لا لالخ نامألاب رعش

حل رفس
ابيردتلا روض

  ت

6 لكشلا
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 تافدهتسملا رظن ةهجو نم مالسلا ءانب يف ءاسنلا رود

 ّنأو ،يعمتجملا مالسلا ةيلمع يف رود يأ ةأرملل نوكي نأ بجي ال ّهنأ نلق نايبتسالا يف نكراش نمم طقف )1%(

  .ءاسنلا رود ةرورض ىلع ندكأ )%99( اميف ،لجرلا ىلع ةرصتقم راودألا هذه

 لجرلا رود يواسي نأ بجي اهرود ّنإ تلاق نم نيب تافدهتسملا بسحب يلحملا مالسلا ءانب يف ةأرملا رود عّونت

 بّرقملا طيحملا عمو ةلئاعلا يف مالسلا دوهجو ةفاقث رشنب اهرود تَدّدح نم نيبو ،)%40( تزواجت ةبسنبً امامت

 ءاسنلا عم لمعلاك ،لاجرلا رود نع فلتخي نأ بجي اهرود ّنإ نلق )%30( نم رثكأ .)%27( تزواجت ةبسن يهو

 .)7 لكشلا( .مهدوهج يف لاجرلا معد وأً ارصح

 

 مالسلا ءانب يف ةكراشملا ةأرملا يف رفاوتت نأ بجي يتلا تافصلا

 تانيبتسملا نم )%50( ،تاعازنلا لحو مالسلا ءانب يف تالماعلا ءاسنلا يف رفاوتت نأ بجي يتلا تافصلا نعو 

 ةفرعملا .مالسلا ءانب يفً ارود بعلتل ةأرملا هب عتمتت نأ بجي ام مهأ نم ةيتايحلاو ةيلمعلا ةبرجتلاو ةربخلا نأ نيأر

 تأر ثيح ،)%53( تزواجت ةيلاع ةبسن ىلع تزاح ةفص عازن لكل قفو فارطألا عم لصاوتلاو لخدتلا ةقيرطب

 ةيمهأ نع نثدحت )%30( برقت ةبسن .اهيعاسم يف حاجنلا ىلع رثكأ ةلخدتملا ةأرملا دعاسي كلذ ّنأ تاكراشملا

 اهل تالئاع نم نردحني يتاوللا ءاسنلا ةكراشم ةيمهأ نع تثدحت ةبسنلا سفنو ،ةيعماجلا ةداهشلا ىلع لوصحلا

27,80%

8,20%
1%

40,80%

10,80% 11,40%

 و اهتلئاع عم لمعلا

 بّرقملا اهطيحم

 يعولا زيزعتل

 لاجرلا دوهج معد

  مالسلا ءانب يف

 نأ ءاسنلل بجي ال

 ءانب يفً ارود نبعلي

  مالسلا

 نأ ءاسنلا ىلع بجي

 وً ايوقً ارود نبعلي

 ءانب يفً ايواستم

  مالسلا

 نأ ءاسنلا ىلع بجي

ً ارود نكلتمي

 نوكي نأ ةطيرش

 لاجرلا رودلً ارياغم

  مالسلا ءانب يف

 اهرود رصتقي

 عم طقف لمعلاب

  ءاسنلا

7 لكشلا
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 ءاسنلا ّنإف كلذ نعً الضفو ،يعامتجا لوبق نهيدل ةوسنلا ءالؤهف ،يلحملا حلصلا يف ةفورعم تامهاسم

 ءانب يف اهرود ةسرامم نم اهعنمت ةأرملا مامأ ليقارع دوجو مدع نم دب ال ّهنأ ندكأ )%31( ةبسنب تانيبتسملا

 .)8 لكشلا( .ةّيعامتجالاو ةيسايسلا ةكراشملا نم اهعنم وأ ّةيرحب لقنتلا ىلع اهتردق مدعك مالسلا

 
 .ةباجإ نم رثكأ رايتخا ةيناكمإ تافدهتسملا ءاسنلل ناك لاؤسلا اذه يف ّهنأ رابتعالا نيعب ذخألا عم

 

 

 

 

 

 

31,20%

50,20%

30%

53%

31%

2,80%

 ةداهش ىلع ةلصاح

 ةيعماج

 ةربخ وأ ةبرجت ةبحاص

 ةيتايح

 ةلئاع نم ردحنت

 تاعازنلا لحب ةفورعم

 لح يف ةربخ كلتمت

 تاعازنلا

 يف طارخنالا ىلع ةرداق

 مالسلا ءانب تايلاعف

 يف مئاد لكشب ةميقم

 نع ةجراخ قطانم

 ةموكحلا ةرطيس

 ةيروسلا

8 لكشلا
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 مالسلا ءانب يف ةكراشملا نم ةأرملا نّكمت يتلا دراوملاو فراعملاو تاراهملا

 نع رظنلا ضغب مالسلا ءانب يف اهرود ةسراممل قيرطلا اهل دّهمتو كلمت ام زّزعت تاراهمو فراعم ىلإ ةأرملا جاتحت

 يف ءاسنلا ةعباتم ىلإ دتمي اّمنإو تابيردتلا ىلع رصتقي ال اذهو ،لخدتلا يف اهدمتعت نأ اهل نكمي يتلا ةقيرطلا

 .نهفادهأ ىلإ لوصولا ىلع نهتردق نم دكأتلل تاراهملا نهباسكإ دعب نهطاشن

 تاودأو يعمتجملا كسامتلاو مالسلا ءانب موهفمب ءاسنلل رثكأ ةفرعم نم دبال ّهنإ نلق تاكراشملا نم )59%(

 تاراهم نم ةأرملا نيكمت بوجو نع نثدحت )%59( و  .ناسنإلا قوقح ئدابم ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإ ،لخدتلا

 ضعب تثدحت ،هتبستكا ام قيبطت ىلع اهدعاسي امب تاشاقنلا ةرادإل اهل صرف ريفوتو ةيعمتجملا تاراوحلا ريسيت

 ةلوقعم ةينمز ةرتفل تاعازنلا لحو مالسلا ءانب لاجم يف ةصتخم/صتخم دوجو ةرورض نع )%32( تاكراشملا

 مدعو لماك لكشب ةحاتملا صرفلا نم ةدافتسالل كلذو ،اهقيبطتو فراعملا باسكإ ىلع اهلالخ فرشت/فرشي

 .فارشإو قيبطت نودب تناك اذإ ةدئاف الب نوكت دق يتلاو مالسلا ءانبب ةصاخلا ّةيديلقتلا تابيردتلاب ءافتكالا
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 ةصالخلا

 فالآ نامرحو اهليثمت فعضو اهرود دييقت اهتايلجت زربأ تايّدحت ةأرملا هجاوت ،روزلا ريد ةظفاحم يف -

 تايناكمإ نإف لباقملاب ،تاردقلا ءانبو ليهأتلا جمارب فعضو سرادملا قالغإ ةجيتن ميلعتلا نم تابلاطلا

 ةحاسملا ريفوتو اهتاجايتحا ىلع ىنبُت جمارب دامتعاب كلذو لمعلل ةصرف لكشت اهكلتمت ةّمهم براجتو

 نأ ىلع تايدحتلا فلتخم ةجلاعمل ةبولطملا تايجيتارتسالا عضو نم دب ال .ةكراشملاو ريبعتلل اهل ةمزاللا

  .مييقتلاو ذيفنتلاو طيطختلاو جايتحالا ديدحت نم لحارملا ةفاك يف ةأرملا كراشت

 جمارب اهمظعم يف نمضتت ال ثيح ،ءاسنلا تاجاح ِبلت مل روزلا ريد يف يندملا عمتجملا تامّظنم ةطشنأ -

 عضوو بعاصملا ةشقانمل ةنمآلا ةحاسملا نهل رفوت الو نهبلاطمو نهتاجايتحا لوانتت الو نهب ةصاخ

 نزاوت دجوي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإ .اهمظعم يف ةيلكشو ةدودحم ةأرملا تاكراشم ّنأ امك ،لولحلا تاحارتقا

 .ةّيناسنإلا لامعألل هجوي ام نيبو ةأرملل ةصصخملا تاعورشملل ةينمزلا تارتفلاو دراوملا نيب

 لقنتو يعمتجملا جيسنلا ىلع ظافحلا يفً اراّبجً ارود بعلت ةأرملا ّنأ تالباقملا يف تاديسلا هتدروأ ام دكؤُت -

ً ازجاح ّلكشت يهف ،اهلمع ناكم وأ اهلزنم نم ءاوس ةرشابم ناديملا ىلإ اهب تاطيحملا براجتو اهبراجت

 .دوهجلا هذهب ِفاك فارتعا دجوي ال كلذ نم مغرلا ىلعو ،اهراثآ نم فيفختلا وأ تاعازنلا عنم يف ريثأتلا غلاب

 تايلاعف يف ءاسنلل نزاوو رثؤم روضحب روزلا ريد يف يندملا عمتجملا مامتها مدع ّنإف ،نايبتسالا جئاتنل اقفو -

 ةطشنأ يف ةكراشملا نع ءاسنلا فوزعل نيّيقيقح نيبس نالكشي ،ةأرملل ةيلئاعلا تايلوؤسملاو ،مالسلا ءانب

 .ةطشنألا هذه يف ةكراشملا يف تانيبتسملا ءاسنلا مظعم ىدل يلاعلا مامتهالا نم مغرلاب يندملا عمتجملا

 تقولا سفنبو ةقطنملا يف فارعألاو تاداعلا يعارتو يلحملا قايسلا بسانت تالخدت ميمصت نم دب ال -

ً اريثأت رثكأ مادختسا بلطتي اذهو ،تالاجملا فلتخم يف ةأرملل ةلعاف ةكراشمل ةليوطلا قيرطلا ةيادب ّلكشت

 ةأرملل رثؤم لخدت ةيفيكو لكش ددحت يتلا ثاحبألا نم ديزملا ءارجإو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو مالعإلل

 .اهقيبطتل دراوملاو ةيفاكلا ةصرفلا اهئاطعإوً ايلحم اهرشنو
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 تايصوتلا

 :يصوُت ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ّنإف نايبتسالاو تالباقملا جئاتن ىلع ءانب

 :كانه لمعلا يونت يتلا وأ روزلا ريد يف ةلماعلا يندملا عمتجملا تامّظنم

 ّنهكارشإ ىلإ ةفاضإ ،ّنهتاجايتحا ديدحت يف ندعاسُيل ّنهتكراشمب ءاسنلاب ةقلعتُملا تاعورشملا ميمصت .1

 .يلعف لكشب ذيفنتلاو ةرادإلا يف

 نيرثؤملا ةفاك عم لصاوتلا ىلع لمعلاو ،يلحملا عمتجملا تاداعو بسانتت ةكراشم قرط دامتعا .2

 .ةيجيردت ةروصب نإو اهكارشإ لهسي يذلا رمألا ،ةأرملا ةكراشم ةيمهأب مهعانقإل نييلحملا

 تايدحتلا ذخأو ،يندملا عمتجملا تامّظنم ةطشنأ يف ةيواستم دعاقم صيصختو ءاسنلل رثكأ فادهتسا .3

 نهل حمست ال يتاوللا ءاسنلا لثم ةكراشملا نعً افوزع رثكألا تائفلا ةصاخ رابتعالا نيعب ّنههجاوُت يتلا

 تاعوطتم قيرط نع ةبيرق لزانم وأ نهلزانم يف ةطشنأ ميظنت نكمي ثيح ،روضحلاب ةيلئاعلا ّنهتايلوؤسم

 .ءاسنلا نم تالماع وأ

 يف تاعازنلا لحو مالسلا ءانب لاجم يف ةّصتخم/صتخم نييعتو تابيردتلا يلت ةيلمع ةطشنأ ديدحت .4

 مدعو ،®نهل يقيقح نيكمت ىلإ لوصولل ءاسنلا ةعباتم يف ةمهاسملل ةأرملاب ةصاخلا تاعورشملا فلتخم

 .ةريغصلا تاردابملاو تابيردتلا ىلع ةمئاقلا ّةيديلقتلا ةطشنألاب ءافتكالا

 لكشب ةأرملا كارشإ قرطو تايدحتلا زربأ ديدحتل ءاسنلا ةكراشمب ةيناديملا تاساردلا نم ديزملا ءارجإ .5

 .لاّعف

 :ةلّومُملا تامّظنملا

 .ةأرملاب ةصاخلا تاعورشملل ةيفاك ةّينمز تارتفو معد صيصخت .1

 .يعمتجملا ملسلا ءانب يف ةأرملا ةكراشمب ةصاخلا ةيناديملا تاساردلاو ةّيثحبلا تايلمعلا معد .2

 نوكي ّنأ ىلع ذيفنتلا قطانم قايس ةاعارمو عيراشملا ةفاك يف تاكراشملا ءاسنلا ددعل ىندأ دح عضو .3

 ةيروص بنجتل حضاو لكشب ءاسنلا ةيلوؤسمو رود ديدحتو ،نيسنجلل ةيواستم ةكراشمو روضح فدهلا

 .يئاسنلا دجاوتلا

 ،تنرتنالا قيرط نع وأ رشابم لكشب ّنهل هجوتلاب ءاوس لزانملا نم ءاسنلا عم لمعلل ةطشنأ دامتعا .4

 .ةيلئاعلا ّنهفورظ قفو نهل ةحاتملا تاقوألا ةاعارمو

 تايدحتلا اهقيرط نع حرطي ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو مالعإلا لئاسو ربِع ءاسنلا ةكراشمل ربكأ معد .5

 .ةّيئاسن ةدايقب نوكت نأو ،ةكراشملل ةبسانملا تاودألاو براجتلاو صرفلاو
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 .ةكراشملا ىلع ّنهعيجشتل مالسلا ءانب تاعورشم يف ةيدايقلا زكارملا يف ءاسن ىلع دامتعالا .6

 

 عجارم
 ةرصاعملا تاساردلل نومرح زكرم – مالسلا قيقحتو ةيروسلا ةأرملا -1

https://bit.ly/3kcjSx8  
 ايسآ يبرغل ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةنجللا- قارعلاو نانبلو نيطسلف ةلاح تاسارد – مالسلا ءانبو تاعازنلا لح يف ةأرملا رود زيزعت لبس -2

 )اوكسإلا(

https://bit.ly/3p4Z3am  

 اوكسإلا- ةيبرعلا ةقطنملا يف برحلاو مالسلا تاقوأ يف تاسسؤملا رود- نمألاو مالسلاو ةأرملا -3

https://bit.ly/3kc3VXy  

 رمحألا بيلصلل ةيلودلا ةنجللا- ةحلسملا تاعازنلا ءانثأ ءاسنلا نيكمت :ةيطمنلا ةروصلا ىلع بلغتلا -4

https://bit.ly/2JIKOry  

  ندمتملا راوحلا - دوواد رداقلا دبع- تاقفاوتلاو مالسلا ءانبو تاعازنلا لح يف ةأرملا رود -5

https://bit.ly/2Iccbdo  

 ليكولا عقوم- يعمتجملا ملسلاو مالسلا ءانبو عازنلا لح قايس يف ةّيندرألا ةأرملا -6

https://bit.ly/2InYS96  

 نانبل يف مالسلا ءانب قحلم- تالامتحالاو مهولا نيب ام : تايروس ءاسن ةدايقب نانبل يف مالسلا ءانب -7

https://bit.ly/3pdBzA7  

 اوكسإلا – مالسلا ىلإ ةوعد :نيجيب دعب تاونس رشع ةيبرعلا ةأرملل توريب نالعإ ذيفنت -8

https://bit.ly/2Uf8qWF  

 نانبل يف مالسلا ءانب قحلم- عازنلا نمز يف ءاسن تالوحت -9      

https://bit.ly/2U8li0R  

 


