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 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ دحأ ثاريملا نم نامرحلا 

 

 

 ىتح دالوألاو لزنملا فيراصم نع ةلوؤسم تسيل اهنأل ،ثرت ال ةأرملا انديلاقتو انتاداع بسحب"

 ."؟ثرت اذاملف ،هنع ةلوؤسم ريغ اهسفن اهفورصم

 ةنس )37( رمعلا نم غلبتو ،يبرغلا روزلا ريد فير نم يهو )راعتسم مسا( ىحضو ةدّيسلا لءاستت

 اهرظن ةهجو نم ،ةأرملا ثيروتل روزلا ريد يف لئاوعلا عفدت يتلا بابسألا نع ،لافطأ اهيدلو ةجوزتم

 نم بيصن ىلع اهلوصح مدع ّنإف يلاتلابو ،ةأرملا يف رفاوتت ال يتلاو هطورشو هبابسأ هل ثاريملا ّنإف

 :ىحضو ةدّيسلا فيضت  .ًاّيعيبط ًارمأ ّدعي ثاريملا

 

 

 اذه يف لّخدّتلا ًاساسأ اهل قحي الو لب ثرت ال ةأرملا ّنأ انيبرت ،ةأرملا ثيروتب نودقتعي ال يلهأ"

 ."عوضوملا

 

 

 نم ثريس اهجوز ّنإف 1ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ةثحابل اهتحّضو يتلاو ةدّيسلا رظن ةهجو قفو

 نل اهّنأ يأ اهدالوأ وأ اهجوز ىلإ بهذيس ةكرّتلا نم اهبيصن ّنإف تثرو لاح يف اهّنأو ،اهيخأ امك هتلئاع

 .ةأرملا ثاريم دّيؤت ال يهف كلذل ،يه ثرت نأ نم ًاريخ اهقيقش ثري نأ يلاتلابو ،ثاريملاب عّتمتت

 

 تاداعلا ّنأ ثيح ،ايروس مومع يف شاقن لحم تناك املاط يتلا اياضقلا نم ةدحاو ةأرملا ثاريم

 يتلاو ىحضو ةدّيسلا هتدكأ ام وهو .كلذل نيناوقلا عيرشت مغر اهثيروت نود لوحت ةدئاسلا ديلاقتلاو

 نامرح يف ديحولا نكي مل اذإ ساسألا هّجوملا هرابتعا نكمي يذلاو يلحملا فرعلا ريثأت اهتصق نم حضّتي

 .قحلا ةبحاص ةأرملا ىلإ عوجرلا نود نم تالاح ريثك يف ذخّتي رارقلاو ،ثاريملا يف اهّقح نم ةأرملا

 

 دجوي الف ًانوناق اّمأ ،ةّيلام وأ ةّينيع قوقحو لاومأ نم تّيملا هكرتي ام هّنأب ًاحالطصا ثاريملا فّرعي

 دعاوقلا ةعومجمب" هفّرع ضعبلا نأ الإ يروسلا ةّيصخشلا لاوحألا نوناق يف ثاريملل حضاو فيرعت

 لك بيصنو رادقمب ،اهبجومب ىضقيو ةكرتلل نوّقحتسملا اهب زّيمُي يتلاو ،ةّيعضولا نيناوقلاو ةّيعرشلا

 .2"ثراو

 
1 https://jfl.ngo/ 

 
 .2014 ندمتملا راوحلا-هناكرأ نايبو ثاريملا فيرعت-حادبأ دمحم 2



 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ دحأ ثاريملا نم نامرحلا 

 

 نم ددع ىلع ءوضلا طيلست ىلع ةقباسلا رهشألا لالخ ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ْتلمع

 ىدحإ يهو ،ثاريملا ةلأسم اهنمو ايروس قرش روزلا ريد ةظفاحم يف 4ةأرملا لاطت يتلا 3تاكاهتنالا

 اهحرط ةداعإ ىلع ةّيلحملا مالعإلا لئاسوو يندملا عمتجملا تامظنم تلمع يتلا 5ةساّسحلا اياضقلا

 .شاقّنلا ةلواط ىلع

 

 ةفاضإ ،كلذل يروسلا نوناقلا رارقإ مغر ثاريملا نم اهّقح ىلع لصحت ال ةأرملا نأ وه شاقّنلا ساسأ

 نمو نكلو ،قحلا اذه ىلع -اهدعاوق مارتحال تاوصألا تلاعت املاط يتلاو- ةّيمالسإلا ةعيرشلا صن ىلإ

 كلذ لك ضقانت ةّيلحملا تاداعلا ّنإف ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم تاثحاب هيلع تلصح ام لالخ

  .ثاريملا يف اهقح نم ةأرملا نامرح خّسرتو

 

 نم لعج ةكرحلا نع هتدعقأ ةباصإل هضرعت وأ هلتقمب اهليعُمل لئاوعلا فالآ نادقفو حوزنلا تاجوم

 مدع ىلإ ةفاضإ اذه ،ىضم تقو يأ نم رثكأ ةّيلام دراومل اهتجاح تدادزاو ةّيفاضإ بعاصم هجاوت ةأرملا

 يروسلا نوناقلا يف ةرّرقملا اهقوقح ىلع فّرعتلا يف اهدعاست رداصم ىلإ لوصولا نم ةأرملا نّكمت

 .ةّيلوّدلا نيناوقلاو

 

 ىلع نلصحت ال يتاوللا ءاسنلا بّنجتت ثيح ،قحلا اذه ىلع لوصحلا نود لوحت ةّيعامتجا بابسأ

 ةدّيسلا  .نهب قحلت دق يتلا ةّيعامتجالا ةمصولا ةيشخ ينوناق قيرط يأ كولس ثاريملاب نهتصح

 فرعلا ":لوقت لافطأ اهيدلو ةجوزتم يبرغلا روزلا ريد فير نم ةنس )28( اهرمع )راعتسم مسا( ةجيدخ

 ،قيرفت نود يل قحي يتوخأل قحي ام ّنأ ربتعأ ،ثاريملا يف يقح نم ينمرح انعمتجم يف يغاّطلا يّلحملا

  ."ةديج انتقالع دعت مل تقولا كلذ ذنم ،يتّصح لماك مهنم ُتبلطو يتاوخأو يتوخأ ُتعمج

 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=424299 

 
 .2021 رياني/يناثلا نوناك-ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنم-ةياهن الب قفن 3

https://jfl.ngo/%d9%86%d9%81%d9%82-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%8a%d8%a9/ 
 
 .2020 ربمسيد/لوألا نوناك-ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم-يتجاح اوّلغتسا 4

https://jfl.ngo/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%8e%d9%84%d9%91%d9%88%d8%a7-
%d8%ad%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%8a/ 

 
 .2020 ربمفون/يناثلا نيرشت-ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم-نيترم تملُظ 5

https://jfl.ngo/%d8%b8%d9%8f%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%8f-
%d9%85%d8%b1%d9%91%d8%aa%d9%8a%d9%86/ 

 



 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ دحأ ثاريملا نم نامرحلا 

 عنمت ةّيعامتجالا تاقيعملا ،ةجيدخ اهتهجاو ثاريملا يف اهقحب ةبلاطملا ةأرملل ةّيطمّنلا ةروّصلا

 ثاريملا لوح تافالخلا ضعب نأ امك ،6مكاحملا مامأ وأ ةلئاعلا لخاد ءاوس اهقحب ةبلاطملا نم ةأرملا

 :ةجيدخ لمكت .لتق ثداوح ىلإ تّدأ

 

 

 ًادهج لذبنو لمعن اّنك .ثرَّوُت ال ةأرملا نأب مهفقوم ىلع اودّكأو ةحيضف يّقحب يتبلاطم يتوخأ َربتعا"

 ."تاعازن نود اهثاريم ىلع لوصحلا نم ةأرملا نّكمتت نأ بجي ،ةّيعارّزلا يضارألا يف ةصاخ ًاريبك

 

 

 بجي قح ثاريملا ّنأ نهادحإ ىرت ،روزلا ريد عمتجم لخاد ةلكشملا مجح سكعت ةجيدخو ىحضو اتصق

 ةحلصمل قحلا اذه نع لزانتت نأ ةأرملا بجاو نم هّنأ ىرخُألا ىرت اميف ،عازن يأ هب ةبلاطملا بّبست اّلأ

 .ةلئاعلا

 نوناق ةباتكو اهرييغتب بلاطت ىلوألا ،رظن يتهجو نيب ايروس يف ةذفاّنلا نيناوقلا لوح فالخلا مغر

 ةيناّثلا كّسمتت ،ثاريملا يف لجّرلاو ةأرملا نيب ةاواسملا مدعب كلذ ًةبّبسم يندم ةّيصخش لاوحأ

 ًاماظن تعضوو ثيراوملا ماظن يف لّصف نم رثكأ يه ةّيعجرملا هذه نأ ىلع ةدّكؤم ةّينيدلا ةّيعجرملاب

 .ثاريملا يف ةأرملا قحب ناّرقي نيفرطلا ّنأ اّلإ ،هل ًالداع

 

 يف هعناومو ثاريملا قاقحتسا طورش )1953( ماعل )59( مقر يروسلا ةّيصخشلا لاوحألا نوناق دّدح

 .7ثاريملا يف ةأرملا ةّيقحأ مدع ىلإ اّيئاهن قّرطتي ملو )264(و )260( نيتداملا

 

 

 

 
 تاوقل ةعباتلا مكاحملا ،ةّيروسلا ةّيموكحلا تاوقلا ةرطيس نع ةجراخلا قطانملا يف لمعلا نع ةيروسلا مكاحملا تفقوت 6

 .قطانملا هذه يف ًايلاح ةلعافلا يه ةّيطارقميدلا ايروس
 لجأ نم ةلادعلا ةمّظنم ريرقت ىلع عالطالا نكمي ةيطارقميدلا ايروس تاوق ةرطيس قطانم يف ءاضقلا عقاو ىلع عالطالل
 .نأشلا اذه يف ةايحلا

https://2u.pw/GKyC5 
 
 .يفنحلا بهذملا يف حجرألا لوقلا ىلإ صن هب دري مل ام لك )305( مقر هتدام يف ةّيصخشلا لاوحألا نوناق عجرأ 7

https://2u.pw/NuXJQ 
 
 



 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ دحأ ثاريملا نم نامرحلا 

 ةمطاف لوقت .ءيش ىلع نلصحي مل اهتاوخأ نكلو اهتوخأ نم راقع ىلع )راعتسم مسا( ةمطاف تلصح

 :ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمظنمل

 

 يدلو ةلمرأ ينوك يتوخأ نم ةدعاسم نع ةرابع لب ،ثاريملا نم ًءزج نكي مل هيلع تلصح يذلا راقعلا"

  ."ضارمألا ضعب نم يناعي مهدحأ لافطأ

 

 

 دبال هّنإف 8ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا نم ةسماخلا ةداملا نم )أ( ةرقفلا يف

 تازّيحتلا ىلع ءاضقلا قيقحت فدهب ،ةأرملاو لجرلا كولسل ةّيفاقثلاو ةّيعامتجالا طامنألا رييغت" نم

 ىلعأ وأ ىندأ نيسنجلا نم يأ نوكب داقتعالا ىلع ةمئاقلا ىرخألا تاسرامملا لكو ةّيفرعلا تاداعلاو

 ."ةأرملاو لجرلل ةّيطمن راودأ ىلع وأ ،رخآلا نم

 بلاطأ مل ":لوقت ثيح ثاريملا يف اهقحب ةنس )40( رمعلا نم ةغلابلا ةمطاف ةدّيسلا بلاطت مل

 وه ةّبحملا ماودو يتوخأ عم يتقالع ّنإف يل ةبسنلابو ،ءاسنلا ثيروت دراوب اوسيل يلهأو ،ثاريملاب

 :ةايحلا لجأ نم ةلادعلا ةمّظنمل تلاق يتلاو )راعتسم مسا( هلهن ةدّيسلا تلعف كلذك ."مهألا

 

 

 اهثاريمب ةأرملا ةبلاطم ،لبقأ نلف ةكرّتلا نم يتّصح يئاطعإ يتوخأ رّرق ول ىّتح ،ةدّيج ةّيداملا يتلاح"

 ."تاعازّنلاو لكاشملا نم ريثكلا دلّوت

 

 

 يلئاع قافتاب كلذو ًالماك مهثاريم ىلع ءاسن لوصح يفني ال روزلا ريد يف اهثاريم نم ةأرملا نامرح 

 .ةّصتخملا مكاحملا ماكحأ ىلإ ءوجّللاب ًانايحأو

 

 
 .2003 ماع ةيقافتالا ىلإ ايروس تمضنا 8
 

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf 
 



 ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ دحأ ثاريملا نم نامرحلا 

 نأب ةيروسلا ةموكحلا ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتاب ةينعملا ةنجّللا تدشان 

 نأ ىلإ هيونتلا حصي انهو .10ةيقافتالا نم )4( رشع ةسماخلاو 9ةيناثلا نيتداملا ىلع اهتاظفحت بحست

 امب ،ةبسانملا ريبادتلا عيمج ذاخّتا "ىلع صنت ايروس اهيلع تظفحت يتلا ةيناثلا ةداملا نم )و( ةرقفلا

 يتلا تاسرامملاو فارعألاو ةمظنألاو نيناوقلا نم مئاقلا لاطبإ وأ رييغتل ،اهنم يعيرشتلا كلذ يف

 ةأرملا قوقحل ةينوناق ةيامح ضرف" ىلع تّصن ةداملا سفن نم )ج( ةرقفلاو "ةأرملا دض ًازييمت لّكشت

 صاصتخالا تاذ مكاحملا قيرط نع ،ةأرملل ةلاّعفلا ةيامحلا نامضو ،لجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع

 يف ريرقتلا سفن يف ةنجللا تصوأ امك ."يزييمت لمع يأ نم دلبلا يف ىرخألا ةماعلا تاسسؤملاو

 قوقحلا يف ةاواسملا ةلافكو ،ةّيصخشلا لاوحألا نوناق يف ةّيزيمتلا ماكحألا عيمج ءاغلإب )14( ةرقفلا

 .ةأرملاو لجرلا نيب

 

 

 

 

 

 

 
 ويلوي/زومت 16 خيرات موسرملاب ةيروهمجلا سيئر نع ردص )230( مقر موسرملاب )2( ةداملا ىلع اهظفحت ايروس تلازأ 9

 .ةّيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ عم ضراعتي ال امب ظفحّتلا ىغلي نأ ىلع ّصن يذلاو 2017
https://2u.pw/rYn3n 
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/191/23/PDF/G1619123.pdf?OpenElement 
 


