
 
 
 

 1 

?< ءاسِّ;لا ةكراشم ز45عت وحن ةناتم +*(أ سسأ ءاسرإ
  اBCيل @

 
 <=امتجالا لصاوتلا عقاوم 3ع ەدصر َّمت ام لوح ر$#قت

 
 زجوم ر$#قت

 
 ةمِّدقم
 
78 56ارقم3دلا لاقتنالا ة(لمع دهش!

 ةلودلا تاسَّسؤم فعض مTاسRو ،ة(ناملP=لاو ة(سائرلا تاKاختنالا نم ٍّلF ل(جأتل ةج(Aن اًُّ<=عت ا(:يل 6
78 ة`عَّصلا ة(نمألا ةئ]بلاو

78و .عاضوألا ةأطو 6
6 Tا(سلا دهشملا لازي ال ،قا(سلا اذi6 فصَّتي Kلا ل(ثمتلا فعضlاسmn

6 78
 ةماعلا ةا(حلا 6

78 تا`ختنملا ءاسlِّلا ددع غلK ث(ح ،ة(سا(سلاو
 تماق دقو .سلجملل ةصَّصخم دعقم 188 لصأ نم طقف ةوضع 20 باونلا سلجم 6

78 اهن]يعت َّمت ��6لا ة(نطولا ةدحولا ةموكح
لقتو .ة�رازو ة`يقح 35 ع�مجم نم �=غال تار�زو سمخ ة(مسAب 2021 سرام رهش 6

�
 اذT ص

78 طقف ��8تر�زو �إ ددعلا
 .2022 سرام 1 خــــ�راتب اًثيدح ةنَّيعملا ةموكحلا 6

 
للا ءاسlِّلا لصاوتو

�
�P6 78هنملا فنعلاو �8=يمتلا ةهجاوم تا(:ي

 ل�ش� تازرا`لا تاّ(ساّ(سلاو تاطشانلا ضَّرعتت ث(ح ،عا8ِّ8=لا دعK ام ة�=ف 6
78 �6عP=لا نانح ة(ماحملاو ة(سا(سلا ةطشانلا لا(تغا رارغ �ع ،ةف(نعلا تاءادتعالاو فاطتخالا تا(لمعو تاد3دهتلل مظتنم

 يزاغنب 6
 ةم(لح لدعلا ةر�زو لا(تغا ةلواحمو ،2019 ويلوي رهش لالخ ةويق¤ ماهس باونلا سلجم ةوضع فاطتخاو ،P 2020=مفون رهش لالخ
8¥(سوبلا

6 78
 .يراجلا ماعلا نم رياني رهش لالخ اًرَّخؤم سلKارط 6

 
78 ءاسlِّلا ةكراشم �ع �P6لسلا�=ثأتلا ة`كترملا مئارجلا �ع باقعلا نم تالفإلاو تاءادتعالا نم ع�نلا اذT مقاف�و

 لمش!و .ةماعلا ةا(حلا 6
Tع ّمتت ��6لا كلت تاءادتعالا ەذ=P لا ّدض فنعلا لا�شأ َّنإف ،كلذ �ع ةوالع .6»امتجالا لصاوتلا لئاسوlِّع ءاس=P لثم3 ال تن�=نإلا 
 تاروشlمل ا3احض تاّ(ساّ(سلا نم د3دعلا حبصت ذإ .ه(لع اًضِّرحم حبص(ل كلذ زواجتي لK ،بسحف عقاولا ضرأ �ع فنعلل اًسا�عنا
 نأ ةKارغ الف ،ّمث نمو .اهب �=تس! ةع�رذ نيّدلا ذخأت ��6لاو ءاسlِّلل ة3ّداعملا ة(نو�=²لإلا تاثداحملاو 6»امتجالا ع�نلا �ع ةمئاقلا ة(Tار²لا
 .8́6ا�=فإلا i6ا(ِّسلا ءاضفلا �ع لاجِّرلا ةنم(هل خانملا اذT سّرك3
 
لدألا �إ ةدنAسم لولح م3دقت �إ ة(ماّرلا ة(طارقم3دلا نع ر�µقتلل ة(لوَّدلا ةمظنملا دوهج نم أَّزجتي ال اًءزج ر�µقتلا اذT لِّثم�و

¶
 ةمّمصمو ة

mnاسlلا ل(ثمَّتلا فعض ةجلاعمل
78 ءاسlلا دض 6»امتجالا ع�نلا �ع ةمئاقلا تاق3اضملل يّدصَّتلاو 6

 �ع ثدحت ��6لاو ماعلا لاجملا 6
78 ثحK ءارجإ ّمت دقو .6»امتجالا لصاوتلا لئاسو

78 6»امتجالا لصاوتلا لئاسو �ع عو¹̧ملا اذT راطإ 6
 P=مسºد 1 ��8ب ةدتمملا ة�=فلا 6

78 تاّ(ساّ(سلا تاطشانلا فدهتس! ��6لا تاروشlملا ف(lصتو تاق3اضملا لا�شأ د3دحت فدهب 2022 سرام 15و 2021
 م(يقتو ا(:يل 6

 .عضولا ��8سحتل ةمءالم <=«ألا تاّ(صوتلاو تاحا�=قالا �إ لوصولل اهمجح
 
 
 ةDجهنملا 
 
كر
�

78 6»امتجالا لصاوتلا تاَّصنم رهشأ امTرا`تعاK �=��تو كوبس½ف 6¼قوم �ع ثح`لا ز
 )51( ��8سمخو دحاو �ع را(تخالا عقوو .ا(:يل 6

 .ةنراقملا ضرغK كلذو Âزراi6ٍّ Kا(س 17 ءامسأ �إ ةفاضإلاK ،ثح`لا اذT نمض َّنهئامسأ جاردإل ةزراK ة(سا(س ةطشان
 
 :د3دحتو ÃÄّ6لا ل(لحتلا ءارجإل ةنِّيع را(تخا ة(لوألا حسملا ة(لمع تفدهتساو 

 ؛��8يسا(سلا ءاطشlلاو تاطشانلا فدهتس!و ة(Tار²لا �ع ضِّرحت لئاسر l¹̧ب موقت ��6لا i6ا(سلا ىوتحملا تاذ تاحفصلا  •
لعتي ىوتحم نَّمضتت ��6لا تاحفصلا •

�
العافت �¥لتو ةماعلا نوؤشلاK ق

ً
  ؛��8مدختسملا نم اً�=بك 

78 ة(سا(س تا(صخشل وأ 8َّ��عم i6ا(س هُّجوتل ة(مسرلا تاحفصلا •
 .ا(:يل 6
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 جارختسا حيAت ىرخأ تاودأو كوبس½ف نم "لغنات دوارك" ةادأ تمدختساو .كوبس½ف عقوم �ع ةحفص 1667 نم ةنِّيع د3دحت َّمت
فوتو �=��ت قيبطتل ة(جمP=لا ةهجاولا

ّ
 .ة�Êلطملا تانا(بلا ر

 
 :6»امتجالا لصاوتلا لئاسو �ع ىوتحملا نم ��8تئف �ع �8=ك�=لا َّبصناو

لعتملا تاروشlملاو تاد�µغتلاو تاق(لعتلا  •
�

  ؛كوبس½ف عقوم �ع ةفدهتسملا تاحفصلا ەl¹̧ت يذلا i6ا(سلا ىوتحملاK ةق
اللا ة(سا(س ةطشانو ة3دا(ق ��8سمخو دحاوـلا نم يأ ركذ اهيف دري ��6لا تاد�µغتلاو •

ّ
m�
 تالعافتلا �إ ةفاضإلاK ،َّنTرا(تخا َّمت 6

 .ىوتحملا اذT عم
 
Fار²لا باطخل يوغل عجرم دادعإ َّمت امT)ةناعتسالل ة K78 ه

 ��6لا تاروشlملا عيمجت كلذ نَّمضتو .ەذT تانا(بلا ةعومجم ل(لحت 6
لعتملا ة(Tار²لا تاKاطخ �ع يوتحت

�
 تافصلا وأ لاعفألا لثم ة(Tار²لا رعاشم �ع ةلاّدلا تارا`علاو ظافلألل مجعم دادعËو ءاسlِّلاK ةق

 �ع ض�µحتلا ��8ب 8ِّ�=م3 سا(قم لامعتساK اهتَّدح بسح ة(Tار²لا تاKاطخ تفِّنُصو .ةف(نعلا وأ ة(بلسلا تاراعتسالا وأ تارا`علا وأ
 روُّصلا �ع ةمئاقلا( ة¹¤ا`ملا �=غ تاق3اضملا لثم 6»امتجالا ع�نلا �ع ةمئاقلا ةفلتخملا تائفلا ساسأ �ع lÐ6جلا 8ُّ�=حتلا Ê��8و فنعلا
 وأ lÐ6جلا شرحتلا وأ )اهتق¤ وأ ة(صخشلا تامولعملا نع ءاشفإلا لثم( ة(تامولعملا تاد3دهتلا وأ )لاثملا ل(:س �ع ة(طمنلا
 تجرختسا ��6لا تانا(بلا ةنِّيع نمض ة(Tار²لا باطخ نع �6آلا فش²لل ة��غللا تائفلاو عجارملا ەذT تمدختساو .ة3دسجلا ةق3اضملا
78 6»امتجالا لصاوتلا لئاسو نم

 .2022 سرام 15 �إ P 2021=مسºد 1 نم ة�=فلا 6
 
78 لَّثمتت روصقلا هجوأ ضعK �ع يوطني ة(ِّصنلا تانا(بلل �6آلا ل(لحتلا نم ع�نلا اذT َّنأ �إ ةراشالا ردجتو

 باطخ دصر ةلاحتسا 6
78 جردملا ة(Tار²لا

 .ة(Tار²لا باطخل ة(نمضلا ة��غللا لا�شألا ضعK �إ ةفاضإلاK تام(ملا وأ تاموسرلا لثم روصلا 6
 
 
 
 ةDسGئرلا جئاتنلا
 
 :3�6 ام تانا(بلل ÃÄّ6لا ل(لحتلاو ة(لوألا حسملا ة(لمع جئاتن ترهظأ 
 

 

 نم ةئاملاK 21.36 رادُتو .ا(:يل جراخ نيدجاوتم ��8ف¹̧م ل`ق نم اًطاشÕ كوبس½ف تاحفص <=«أ رادُت
78 اTدصر َّمت ��6لا كوبس½فلا تاحفص

 جراخ ��8نطاق ��8ف¹̧م ل`ق نم i6اسأ ل�ش� عو¹̧ملا اذT راطإ 6
78 نورخآ دجاوتي امن]ب ،�6عفلا مهعقوم ءافخ×ب نوموق3 نَمم وأ ا(:يل

 ة²لمملاو ا(كرتو سÕوتو Ùم 6
 تا(سا(سلا تاطشانلا اهتاروشlم فدهتس! ��6لا تاحفصلا نم ةئاملاK 28.85 ةرادإ متتو .ةدحتملا
 .ا(:يل جراخ نم تا(:يللا
 

 

 ف(عض �إ عضاوتم 6»امتجالا لصاوتلا لئاسو �ع َّنهطاشÕو تا(سا(سلا تاطشانلا روضح P=تع3
لقتت ��6لا ءاسlِّلا ةئفل ماّتلا با(غلا عم ،لاجرلا نهئارظنب ةنراقم

�
 ددع لِّثمت الو .ا(لعلا بصانملا د

 ة`سÕ ىوس 6»امتجالا لصاوتلا لئاسو �ع ةماع تاKاسح ن²لتم3 نَمم ثانإلا نم ةماعلا تا(صخشلا
 .)ةساردلا اهتلمش ��6لا ةنِّيعلا نم ةئاملاK 69 ـK ةنراقم ةئاملاK 43( لاجرلا نم نهئارظنب ةنراقم ةل(Úض
mnاللا تا(سا(سلا تاطشانلا ةلمج نم طقف ناتlثا كلتمتو

ثوم تاKاسح ةساردلا نهتلمش 6
َّ

 �=��ت �ع ةق
 زواجت ث(ح ،تن�=نإلا �ع ��8عKاتملا نم لقأ ددع ءاسlِّللو .روكذلا ��8يسا(سلا ءاطشlلا فصنب ةنراقم
78 طقف عباتم 20.000ـلا ة`تع ��8عKاتملا ددع

 نم ءاسÕ اه²لمت ��6لا تاKاسحلا نم تاKاسح ةسمخ 6
78و .ةساردلا اهتلمش ��6لا ةنِّيعلا

 ةساردلا مهتلمش نيذلا روكذلا ءاطشlلا نم 13 كلتم3 ،لKاقملا بناجلا 6
 .عباتم فلأ 280و اًفلأ 50 ��8ب ام
 

 

 تن�=نإلا �ع ة(Tار²لا باطخو 6»امتجالا ع�نلا �ع ةمئاقلا تاق3اضملل ة(س½ئرلا تاعوضوملا ط`ترت
KاوضKللا ط

�
 متي ام اً`لاغو .)طقف ةمومألا رودK ءافت«الا( ة(عامتجالا ةنا�ملاو ة(صخشلا ةا(حلاو سا`

78 اهف(ظوتو د(لاقتلا وأ نيِّدلا عــــ��طت
6 Tالثم ةراشإلل تامجهلا ەذ

ً
 امF .باجحلا ءادتراK ما�8=لالا مدع �إ 

الضف ءاسlِّلا �إ لتقلاK تاد3دهت ه(جوت ظحول
ً

 وأ تارحاسلاK َّنهفصوو ةءاسإلا تالواحم نع 
 .تاناط(شلا
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للا ةءاسإلا دنAس!
�

 مهتا`جاو وأ ة(سا(سلا مهتيفلخ �إ i6اسأ ل�ش� روكذلا َّدض تن�=نإلا P=ع ة(ظف
m8اعم لمحتو ةَّدح لقأ اهنوكK ةلمعتسملا تادرفملا 8َّ�=متتو .ة(نهملا

 لامعتساو ة�µخسلاو ضفَّرلل 6
للاK صخشلا ِتْعَنك ة(بلسلا فاصوألا

�
 .نئاخلا وأ دسافلا وأ ص

 

 

 متي هنأ �86ع3 امم .ةفدهتسملا ةأرملا فالتخاK ءاسlِّلا َّدض مدختسملا ة(Tار²لا باطخ مجعم فلتخ3
الدK ىدح �ع ةأرما ل�K ةصاخلا �=باعتلا وأ رهظملا وأ ة3درفلا تا(كولسلا فادهتسال ةنيعم ةغل ءاقتنا

ً
 

 .ءاوس ٍّدح �ع تافدهتسملا تا(سا(سلا تاطشانلا عيمج لمش! تاق3اضم غَّيص مادختسا نم
 

 

78
6 Kلا ةمجاهم ّمتي ،تالاحلا ضعlع اً(ظفل تافدهتسملا ءاس=P ردق نم ِّطحلاTو َّنËل(:س �ع ،َّنهلالذ 
 ّنهناهتما بßس� ّنهيدل ةثونألا تافص مادعنال فورعم مدق ةرك بعالK ةأرما ةنراقم لالخ نم لاثملا

 .لاجرلا �ع اًركح تناF فئاظو
 

 

 امF نTَّدض ُّنش! ل(لضت تالمح لمش!و تا(سا(سلا تاطشانلا هل ضرعتت يذلا ىذألا ةع(بط فلتخت
 لصاوتلا عقاوم �ع ەا`Aنالل اKًذج <=«ألا ة(سا(سلا à6و ،شوقنملا ءالجن ة(جراخلا ةر�زو عم ثدح
فدT تناF ��6لاو ،6»امتجالا

ً
 .اهل بوسlم فá�َّم ةلاقتسا باطخ لوادت اهنمض ةKذاF تاءاعدال ا

 

 
 تاDّصوتلا
 
 :تن�=نإلا P=ع ءاسlِّلا ّدض هَّجوملا فنعلاو تاق3اضملا نم ِّدحلا فدهب ة(لاتلا تاّ(صوتلا قيبطت حا�=قا مت
 

للا تاطلسلا �ع 8ّ��عتي •
�

78اÃلا ردقلاK قيقحتلا ة(:ي
6 78

 لخاد( ةانجلا ة`ساحمو تن�=نإلا P=ع ءاسlلا دض هَّجوملا فنعلا عئاقو 6
 i6ا(س ٍّقح ةسرامم نم �=غلا عنم 217 ةداملا مّرجتو .فنعلا لا�شأ عيمج مِّرج3 يذلا تا�Êقعلا نوناق ما�حأ بجومK )دال`لا
Kلازن×ب د3دهتلا 430 ةداملا مِّرجت امن]ب ،عادخلا وأ د3دهتلا وأ فنعلا مادختسا ã8عو¹̧م �=غ ر Kمدع نم مغرلا �عو .�=غلا 
m8وناق ّصن دوجو

لعتي 6
�

 عقت ��6لا مئارجلا �إ قَّرطتت 1953 ماعل تا�Êقعلا نوناق نم 16 ةداملا نإف ،تن�=نإلا P=ع فنعلاK ق
 .تن�=نإلا P=ع مالعإلا لئاسو لمشAل اهل�وأت نكم3 ��6لاو "l¹̧لا وأ ة3اعدلا لئاسو نم ا�T=غ وأ ةفاحصلا ق�µط نع"

�وتت نأ بج3 •
¶

 ة(Tار²لا �ع ةضِّرحملاو ةف(نعلا تاق(لعتلا ة`قارم 6»امتجالا لصاوتلا تاّصنم �ع نوف¹̧ملاو تاف¹̧ملا 
78 عا¤الاو بثك نع

  .6»امتجالا لصاوتلا عقاوم مادختسا ةسا(س كهتlت ��6لا تاق(لعتلا فذح 6
لا مهف ل`ُس �=س½ت   •

¶
للا ةجهل

�
 .6»امتجالا لصاوتلا تاّصنم �ع ��8ف¹̧ملا قرف ءاضعأ ��8ب اً(لخاد ة(:ي

فوت ��6لا تا�8=ملا م(معت  •
ِّ

78 ة(Tار²لا تاKاطخو ة(بلسلا تاق(لعتلل �6آلا ءافخإلا را(خ ر
 لصاوتلا تاّصنم �ع تاروشlملا 6

 .ةقئال �=غ اهَّنأ نع غالKإلا َّمت ��6لا ةقKاسلا تاق(لعتلا ف(شرأ �إ تا�8=ملا ەذT دنAس! نأ نكم3 .6»امتجالا
m8دملا عمتجملا تامظنم �ع بج3 •

 �=يغتو ءاسlِّلا كا¹¤إ فدهب تن�=نإلا P=ع ةأرملا دض فنعلا مواقت عــــ�راشم ذ(فنت ة(ئاسlِّلا 6
 .ءاسlلل ة3َّداعملا ة(فاقثلاو ة(عامتجالا فارعألل يّدصتلاو ة(ئاسlلا ةدا(قلا ەاجتا فقاوملاو م(Tافملا

m8دملا عمتجملا تامظنمل معدلا م3دقت ة(لودلا تامظنملا �ع بج3 •
 ةصاخو ماع ل�ش� ةأرملا دض فنعلا ضTانت ��6لا 6

78 َّنهتكراشمو ءاسlلا جامد×ب قلعتي ام(ف
 .رارقلا عنص ة(لمع 6

 

�l`¼8و
 ة3دسجلا َّنهتحص �ع �P6لَّسلا �=ثأتلا ةأطو نم ف(فختلل تن�=نإلا P=ع فنعلا ا3احضل يروÙ8لا معَّدلاو تامدخلا م3دقت اًض3أ 6

 :قا(سلا اذT نمض ة(لاتلا تا(صوتلا جردنتو .ة(سفنلاو
 

 ؛تن�=نإلا P=ع فنعلا وأ تاق3اضملل ��8ضَّرعملا صاخشألل ة`سlلاK تن�=نإلا �ع ة(µÊعلا ةغللاK ةحاتملا دراوملاK 6»ولا ةدا�ز •
 ."تن�=نإلا �ع شُّرحتلا دض ة3امحلل �6خشلا كل(لد :ظوفحم كنمأو ٍلاع كتوص” لثم

https://onlinesafety.feministfrequency.com/en/. اجتسالا زكرمKع فنعلل ة=P ة(لودلا ةسسؤملل عباّتلا تن�=نإلا 
mnاسlلا مالعإلل

6 )IWMF( ��8يفحصلل �6ودلا زكرملاو  )ICFJ(https://onlineviolenceresponsehub.org/ طخو 
-https://cyber وأ /https://cyber-women.com , "وان سس«أ" ةسسؤمـK صاخلا Ä6قرلا نمألا ةدعاسم

arabs.com/، Kةئ]سملا تاق(لعتلا ة�=لفل ة(لآلا تاودألا �إ ةفاضإلا.        
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m8دملا عمتجملا تامظنم �ع بج3 •
لعتملا ةطشÕألا نم اً�زاوم اًراسم جردت نأ 6

�
 ءاسlلا دعاسº نأ نكم3 يذلا ةلاحإلا ماظنب ةق

 وأ ناسÕإلا قوقح نع ��8عفادملل ةمَّمصملاو ةدوجوملا ةنخاّسلا طوطخلا را`تعا وأ ،تن�=نإلا P=ع فنعلل تاضَّرعملا
 .اهلاونم �ع �=سلا نكم3 جذامنك ��8يفحصلا
 

الومش <=«أ جئاتن م3دقتل ثح`لا نم د�áم �إ ةجاح كانT ،تاّ(ساّ(سلا دض تن�=نإلا �ع فنعلا ة(لاحلا ثح`لا جئاتن فشكتس! امن]ب 
ً. 

 :ة(لاتلا بناوجلا ة(ل`قتسملا ثاحKألا سردت نأ بج�و

 ع�نلا ساسأ �ع ة(Tار²لا باطخ ةَّدح د3دحتل ءاسlلا فدهتس! ��6لا كلتب لاجرلا َّدض ةهَّجوملا ة(Tار²لا تاKاطخ ةنراقم •
 .6»امتجالا

 .هلالذإ وأ ام صخش ةم(ق نم ِّطحلل ة�µخسلا مادختسا ة(ف(ك ةسارد •
i6 78ا(سلا باطخلا �ع �=ثأتلا ىدم سا(ق •

 لصاوتلا لئاسو �ع تاKاسح نم ّدمتسم هنم اً�=بك اًءزج نأ قلطنم نم ا(:يل 6
  .جراخلا نم رادت 6»امتجالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اTاوتحم دع�و ة(منتلاو ثلونمو²لاو ة(جراخلا بتكم نم �6ام معدK ةعوبطملا ەذT رادصإ مت
 ة(جراخلا بتكم ءارآ ةروÙ8لاK لثمت الو ة(طارقم3دلا نع ر�µقتلل ة(لودلا ةمظنملا ة(لوؤسم
 .ة(منتلاو ثلونمو²لاو


