
 ءاسنلا دض فنعلا ةهجاوم
تايتفلاو
لمعلا ةطخ
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 ىلإ“ تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا“ حلطصم ريشي“
 لكشب ريثأت اهل نأ فرعن يتلا ءاذيإلا وأ فنعلا لامعأ
ا .تايتفلاو ءاسنلا ىلع ريبك
 لمشت تايكولسو مئارج حلطصملا اذه نمض جردنت ثيح
 ،يرسألا فنعلا ،ىرخألا ةيسنجلا مئارجلاو باصتغالا
 ءاضعألا هيوشت كلذ يف امب) ”فرشلا“ مئارجو ،ةقحالملا
 ًاعافد“ لتقلاو ،يرابجإلا جيوزتلا ،ثانإلل ةيلسانتلا
 ،ىرخألا مئارجلا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب ،(“ فرشلا نع
”تنرتنإلا ربع اهباكترا متي يتلا مئارجلا كلذ يف امب
2021 ،ةدحتملا ةكلمملا يف ةيلخادلا ةرازو

:ءاسنلا دض فنعلاب فيرعتلا
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ةيفيرعت ةذبن 01
 درف لك دض بيهرتلاو ةلماعملا ءوسو فنعلا نأ نيح يفف
انعمتجم يف درف يأو
 براجتلاو ةرفوتملا ةلدألا نأ الإ ،قالطإلا ىلع لوبقم ريغ
 نلكشي نهنأ انربخت تايتفلاو ءاسنلا اهنشياع يتلا
.لاجرلا يديأ ىلع اياحضلا نم ىربكلا ةبسنلا
 تايتفلاو ءاسنلا نم ديدعلا نأ كردن نأ اًضيأ مهملا نم
 يجودزمو نييلثملا عمتجم نمو ةشمهملا تاعمتجملا نم
 سنجلا ييئانثو ًايسنج نيلوحتملاو يسنجلا لويملا
(LGBTQIA+) + نييسنجاللاو
 ،نهتمالس ىلع ةديرفو ةيعون ًارطاخم نهجاوي نلزي الو نهجاو
 معدلا ىلع لوصحلل نهمامأ ةيفاضإلا قئاوعلا ىلا ةفاضإ
.هنلمحتي يذلا ىذألا نع غالبإلل اهنجتحي يتلا ةياعرلاو
 ةعجفملا درارفيإ ةراس لتق ةميرج نإف ،كلذ ىلع ةوالع
 طابض دحأ اهذفن يتلاو ،2021 ماع يف ارتلجنإ يف
 ريغ تايكولسلا نم ىرخأ تالاح ىلإ ةفاضإ ،روكذلا ةطرشلا
 ،همهفتن لكشبو ،َّرضأ دق ؛ةطرشلا دارفأ لبق نم ةلوبقملا
.ةطرشلا زاهج يف تايتفلاو ءاسنلا ةقثب
 ىلع ظافحلل ديزملا لمع انيلع بجوتي هنأ كردن نحنو
 ،تايفلخلاو تاعمتجملا عيمج نم تايتفلاو ءاسنلا ةمالس
 عتمتي ال تايحالصب نوعتمتي ةطرشلا طابض نأ كردن امك
.صاخشألا لاقتعا ىلع ةردقلا كلذ يف امب ،مهريغ اهب

 مت دق ريثكلا نأ كردن اننأ نم مغرلابو ،بابسألا هذهلو
 ديزملا كانه نأ الإ ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا عنمل هلمع
 لمع ةطخ لوأ عضوب انمق دقف كلذلو ،هب مايقلا نكمي امم
.تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ةحفاكم ىلإ فدهت انل ةيمسر

 ةجلاعم نأ كردن اننإف ،ةينعملا فارطألا عم رواشتلابو
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا

، 

 فنعال مئارج نم ىربكال ةیبلغأال نإ  یف تایتفالو 
ءاسنال ىلع ةعقاوال  امف .الجر اھفرتقي ةیالمشال 
ادنلریإ  ففي الفترة الواقعة مابین العام 2017 
والعام 2021، لقیت 34 فتاة وامرأة مصرعھن 
على أیدي رجال  امنیب .الجر یدیأ ىلع ةیالمشال 
ادنلریإ  نم ىرخأ االكشأ نھریغ ریثكال ھجاو 
بیھرتالو ةلماعمال ةءاسإو یروكذال فنعال  عمتجمال 
یف كلذكو نھتویب لخاد یف لكك

.
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 هذه انلمع ةطخ نإف كلذل ًاتقو بلطتتس لماك لكشب
 لالخ زيكرتلا عم ،تاونس عبس اهتدم ةيلوأ ةرتف يطغتس
 تاءارجإلا يف مدقت زارحإ ىلع لمعلا ىلع نيلوألا نيماعلا
 نأ نمضيس كلذو .ةطخلا هذه ةقيثو هذه يف اهيلع صوصنملا
 يذيفنتلا بتكملا ةيجيتارتسا عم ًامئاوتم نوكيس انلمع
 ءاسنلا دض فنعلا ءاهنإب ةصاخلا ةيلامشلا ادنلريإل
 ةحصلاو لدعلا يترازو ةيجيتارتسا عم كلذكو ،تايتفلاو
.يسنجلا فنعلاو يرسألا داهطضالاب ةقلعتملا

 اننإف ،مكل ةيطرشلا تامدخلا مدقت يتلا ةهجلا انتفصبو
 ةلكشملا هذهل لح داجيإ اننكمي ال هنأ كاردإلا مامت كردن
 اًرود ةطرشلل نأ ملعن اننكل ،اهريغ نع لزعم يف ةيعمتجملا
 ةفاضإلاب اننإف ،ببسلا اذهلو .هبعلت نأ عيطتست ًامهم
 ،اهذاختا ةطرشلا مزتعت يتلا ةددحملا تاءارجإلا نايبت ىلإ
 دوهج معد اهلالخ نم يونن يتلا ةيفيكلا اضيأ انددح
.لكك عمتجملا يفو ماعلا عاطقلا يف انئاكرش

 نأ ةطرشلا دارفأ نم نوعقوتي سانلا نأ اضيأ ملع ىلع نحنو
 يف ،نكن مل اننأب رقن امك ،مهتايكولس يف نيدايق اونوكي
 نومزتلم نحنو .تاعقوتلا كلت ىوتسم ىلع ،نايحألا ضعب
 انتايكولسب ًاءدب ،ةقثلا كلت ءانب ةداعإب ًاّيدج امازتلا
.انفقاومو

 لخاد اهب مايقلا أدب دق لمعلا نم ةريبك ةيمك نإف لعفلابو
 تاعاطق ةفاك ربع ،اياون نالعإ رادصإ كلذ يف امب ،زاهجلا
ىدصتن نأب ،زاهجلا
 هعقوتن ام نأ ىلع ديكأتلا ديعن نأو ،قئاللا ريغ كولسلل
 ىلعأ ىلع ةطرشلا دارفأل ينهملا كولسلا نوكي نأ وه
 دارفأ دض تاءاعدالا عم لماعتلا متي نأ نامضو ،ريياعملا
.ةيدجم ةقيرطب نيفظوملاو ةطرشلا

The voices of women and girls have been 
heard loudly and are very much reflected مت دقل 

 نكمي امك ،حوضوب تايتفلاو ءاسنلا تاوصأ ىلإ عامتسالا
 رمتسنسو .هذه لمعلا ةطخ ايانث يف ريبك لكشب اهعامس
ميمص نمو نيرقم ،ديدش مامتهاب نهفواخم ىلا عامتسالا يف
 نه نهنأب نرعشي نأ ًادبأ نهيلع يغبني ال هنأ انقامعأ
 .نهسفنأل ةمالسلا نيمأت نع تالوؤسملا

 عاطق ءاجرأ ةفاك نم انئاكرشل يركش صلاخ نع برعأ نأ دوأو
 انل اومدق ،نيلعاف ءاقدصأ اوناك نيذلاو ،تايتفلاو ةوسنلا
.ةظحللا هذه ةياغل ،ءانبلا دقنلاو هيجوتلاو معدلا

 ءاسنلا نم ديدعلا ىلع عقو دق ام ليزن نأ ًادبأ اننكمي ال
 نأ لجأ نم ًاعم لمعن نأ عيطتسن اننكل ،ةّيذأو ملأ نم تايتفلاو
 ًامارتحا رثكأو نمآو لضفأ اناكم انعمتجم لعجنو ،دجب يغصن
.ًامدق نيضمي َّنهو نهل

 تايتفلاو ءاسنلا نأ ملعن نحنف .ةيادبلا الإ يهام هذه لمعلا ةطخو
 ،نايعلل ةحضاو ةيطرش تامدخ لالخ نم ًاذيفنت ةيؤر ندري
.تاءارجإ ذختتو يغصت ،متهت ،ةباجتسالا ةعيرس ،ةحاتم

 ةباينلابو ،يمازتلا مدقأ نأ عيطتسأ يننإف ،ةطرشلل دئاقكو
 نم لعجن نأب ،انيدل فظوم لك نعو ةطرشلا دارفأ نم درف لك نع
 يف تايتفلاو ءاسنلل ًايقيقح ًاعقاو رييغتلاب حومطلا اذه
 .ةيلامشلا ادنلريإ ءاحنأ ةفاك

نريب نومياس
 ةطرشلا دئاق
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 هذه لمعلا ةطخ ريوطتب انمق فيك 

 ًايلوأ اًعامتجا ،دعب نعو ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج دقع ،2021 لوليأ يف
 ةفرعملاو ةيتايحلا براجتلا باحصأ ءاكرشلا نم ةعساو ةعومجم مض ،عالطتسالل
 كلذ ةليصح تلكش ثيح .تايتفلاو ءاسنلاب ةلصلا تاذ اياضقلا يف ةربخلاو
 ىنعي قيرف ليكشت متو ،هذه لمعلا ةطخل ةيلوألا ريياعملاو رواحملا شاقنلا
نم نوكتي عورشملاب
.دعب اميف ةطخلا ريوطت ىلع فارشإلاب ىنعُي نيفظوملاو ةطرشلا طابض رابك

 ذنمو ،ةحضاو ةطرشلا زاهج يف ايلعلا ةدايقلا تناك دقل
 لمعلا ةطخ ريوطت متي نأ ىلإ ةجاح دوجو عمو هنأب ،ةيادبلا
 ةقالعلا تاذ فارطألا كارشإو نواعتلا نإف ،ةدحاو ةريتو ىلع
 يف ةيروحم ًاسسأ انوكي نأ بجي ،ةطخلا ميمصت ةيلمع يف
 .دوشنملا انجهن

 ًايلحم ةروشنملا داوملل ةلماشلا ةعجارملا ىلإ ةفاضإلابو
 فنعلاب قلعتي اميف ةلدألا ىلع ةينبملاو ،ًايلودو ًاينطوو
 جمانرب ميظنتب انمق دقف ،تايتفلاو ءاسنلا دض
 ةعاطتساب نأ انل نمض امم .ةكراشملا ىلع ينبم يليصفت
 ءاسنلا كلذكو - تايتفلاو ءاسنلا عم لمعت يتلا تامظنملا
 ريوطت يف رشابم لكشب نمهاسي نأ ،نهسفنأ تايتفلاو
.ةطخلا هذه

 نييلثملا عمتجم نم نه نم ةراشتسا تمت دقف كلذك
 ييئانثو ًايسنج نيلوحتملاو يسنجلا لويملا يجودزمو
 تايلقألا نم ّنه نمو ،(LGBTQIA+)+نييسنجاللاو سنجلا
 نمضن يك ،تاريغصلا تايتفلاو تابلاطلاو ،ةيقرعلا
 ذاختاو ّنهب ةصاخلا تايدحتلاو قئاوعلا ديدحت متيس هنأ
.اهنأشب تاءارجإ

 انئاكرش نم انتدرو يتلا تاقيلعتلاو دودرلا تنمضت دقو
 لالخ نم اهتجلاعم تمت ثيح ،ةماقإلا عوضومب قلعتت فواخم
 عيمج ةدناسم صوصخب ةطرشلل ةاطعملا تاداشرإلا ةعجارم
 كلذك .يئانجلا ءاضقلا تاءارجإ قيرط نع دوهشلاو اياحضلا
 ىلإ لوصولا ةلوهسب ةقالع اهل تاقيلعتو دودر مالتسا مت
 ددع يف اهريفوت لالخ نم ،اهيلع عالطالا ةيناكمإو لمعلا ةطخ
 كلذ جاردإ متدقو .نيرجاهملا تاعمتجم يف ةدئاسلا تاغللا نم
.ةطخلا ريوطت نم ءزجك

 ةرتفلا يف ىرج دقف ،ةكراشملا ىلع ينبملا جمانربلا امأ
 ةلسلس نّمضتو ،2022 طابشو 2021 لوألا نيرشت نيب ام
 ةشقانمل ،انئاكرش عم (دحاول دحاو) ةيئانثلا تاعامتجالا نم
 اهب ماق ةيملعت ةرايز كلذكو ،لمعلا ةطخل ةيساسألا بناوجلا
نيرخآلا ةطرشلا طابض رابكو ةطرشلا دئاق
 نم ةلسلس كلذكو ،تايتفلاو ءاسنلل تامدخلا يمدقم ىلإ
 لوصحلا نامضل ،تنرتنإلا ربع ةيرواشتلا تايلاعفلا
.ةحرتقملا تاءارجإلا لوح ةلصفم دودرو تاقيلعت ىلع

02
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 ةطرشلا زاهج ىعس دقف ،كلت ةكراشملا لحارم عيمج لالخو
 صرفلا نم نكمم ددع ربكأ ةحاتإ ىلإ ةيلامشلا ادنلريإ يف
 عضو ىلإ ةجاحلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،تارواشملا ءارجإل
 ةطرشلا نأ اًضيأ انكردأ دقل .ريخأت نودب هذه لمعلا ةطخ
 ًارييغت بلطتي يذلا لحلا كلذ نم ًاءزج ىوس تسيل
ىلعو ًاقيمع ًايعمتجم
 ةحاتإ ىلإ نيدهاج انيعس دقف ،هيلع ءانبو .عساو قاطن
 نكمي ام نأشب ،حيرصو ٍقداص ،حوتفم شاقن ءارجإل ةصرفلا
.كرتشملا يدحتلا اذه ةهجاوم يف هب مهاست نأ ةطرشلل

 نييساسأ نيأدبم اناك نيرخآلا كارشإو رواشتلا نأ نيح يف
 يف ًامساح ًارود امهل نوكيس هنإف ،ةطخلا هذه ريوطت يف
 اهقيبطت ةيلمع

.ًاضيأ ةيراجلا

 ادنلريإل يذيفنتلا بتكملا مازتلا رابتعالا نيعب ذخأن اننإف ،ًافنآ ركُذ امكو

 ةفاك ربع“ نامألا ىلع لوصحلا يف ةيساوس ”هتيجيتارتسا رشنب ةيلامشلا

 اهنأشب يرجت يتلا تاراشتسالا ىلا ةفاضإ ،اهيذفنتو ،ةيموكحلا تاعاطقلا

 .ةظحللا هذه يف

 ،ةيجيتارتسالا هذه ريوطت يف ةدعاسملا يف لماكلا اهرود ةطرشلا بعلتسو

 نامضل ليكشتلاو ةغايصلا ةداعإل ةلباق اهلعجت ةقيرطب ةممصم انططخ نأ ثيح

.كرتشم جهنب لمعلا
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:امه نييجيتارتسا نيتجيتن ىلإ لوصولا ىلإ ىعسن اننإف ،هذه لمعلا ةطخل انريوطتبو انن

:1 ةجيتنلا
 هيف نوكي عمتجم ءانب يف ةمهاسملا
 يأب تايتفلاو ءاسنلا دض ءاذيإلاو فنعلا
 لوبقم َريغ ،ناك ناكم يأ يفو ،ناك لكش
.ًادبأ هعم لهاستلا متي الو

.اهتابجاو ءادأل ةطرشلا هب موقت ام يف تايتفلاو ءاسنلا ةقث ىلع لوصحلا:2 ةجيتنلا

03(ةيناثلاو ىلوألا ةنسلا) انلمع ةطخ
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 :لوألا روحملا

 ةقثلا ءانب

:يناثلا روحملا

اياحضلا ةدناسمو ماودلا ىلع ةانجلا ةقحالم

:ثلاثلا روحملا 

ًانامأ رثكأ نكامأ

:يهو ،ةيولوألا اهل رواحم ةثالث ىلع زكرت انلمع ةطخ نإف ،ةيجيتارتسالا فادهألا هذه قيقحت لجأ نمو
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 ةلباق ،ةددحم ،ةيولوألا تاذ رواحملا نم روحم لك نمض اهذختنس يتلا تاءارجإلا نوكتسو
 ةيسيئرلا تالاجملاب ةقلعتملا تايجيتارتسالاب انتامازتلا عم مءالتتو ،سايقلل
:تاءارجالا كلت لمشتسو .انلمع يف ىرخألا

.ةطرشلاب ةصاخلا ةيلامشلا ادنلريإ ةطخ •
 فنعلاو يسنجلا فنعلا نأشب ةيلامشلا ادنلريإ ةيجيتارتسا •

يرسألا
 ةطرشلاب ةصاخلا (HMICFRS) ةيكلملا شيتفتلا ةئيه ريرقت ” •

 ةئيهل يئاهنلا ريرقتلا ”و ،ايناطيرب يف يندملا عافدلاو
 ةرهاظل يدصتلل ةطرشلا لبق نم ةذختملا تاءارجالا لوح شيتفتلا
“تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا

• The Gillen Review: نيناوقلا ةعجارم جئاتنب صاخلا ريرقتلا 
لماعتلاب ةقلعتملا تاءارجالاو

 .ةيلامشلا ادنلريا يف ةريطخلا ةيسنجلا مئارجلا عم 
 تاءارجالا ذيفنت صوصخب ،ةطرشلا ةداقل ينطولا سلجملا لمع راطإ •

تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا عم لماعتلا يف ةعبتملا
 ةيلامشلا ادنلريإ يف روهمجلاب ةينعملا ةطرشلا ةيجيتارتسا •
 ادنلريأ يف بابشلاو لافطألاب ةينعملا ةطرشلا ةيجيتارتسا •

ةيلامشلا
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 نعو ،انعضو دقف ،انلمع ةطخ يف ةيولوألا تاذ رواحملاب قلعتي اميفو       
.ًالوأ ةطرشلا يف ةقثلا ،دصق

 عمتجم نم صاخشألا تاجايتحا سكعنت نأ اًضيأ يرورضلا نم
 ًايسنج نيلوحتملاو يسنجلا لويملا يجودزمو نييلثملا
 لمعلا ةطخ يف (LGBTQI+)+يسنجاللاو سنجلا ييئانثو
.هنوهجاوي نأ نكمي يذلا يفاضإلا فعضلا ةاعارمل ،هذه

 لمعلا ةطخ ىلع بجوتي هنأ ةقيقح ًاضيأ انلاب نع بيغي الو
 ًاريثك يتاللاو ،ًاّنس رغصألا تايتفلاو ءاسنلا يمحت نأ هذه
 نأ انعمس دقو ،نهتاوصأ عامسإ يف تابوعص نهجاوي ام
 ًءانبو .ّنهيلع ةقاش نوكت نأ نكمي يئانجلا ءاضقلا تاءارجإ
 قوقح ئدابم لاخدإ نامضل انئاكرش عم لمعنس اننإف ،هيلع
.ةطخلل انذيفنت ةيلمع يف لفطلا

 ،ريبك لكشبو ،دنتست ،اهب صتخن يتلا انلامعأ نأ امك
 ةلدألا ىلإ كلذكو ،اهانيقلت يتلا دودرلاو تاقيلعتلا ىلإ
 لثم ةرصاعملا فواخملاو مومهلاب ةقالع اهل يتلا ،ةرفوتملا
 صخش بارش يف ردخملا عضو وأ رمخلا بكس :”نكيابس“ لا
 تايتفلاو ءاسنلا نأ ملعن يتلاو ،”هنذإ نود وأ هملع نود ام
 ةداعإل ةلباق هذه انلمع ةطخ لعج لالخ نمو .اهاياحض بلغأ نه
 نوكنس اننأ نم نوقثاو اننإف ،ليكشتلاو ةغايصلا
 يف أرطت دق يتلا ىرخألا لئاسملا نم يأ جاردإ ىلع نيرداق
.ةيلاعفبو ،لبقتسملا

 مل اننكل ،انعم اهتراثإ تمت لئاسم كانه نإف ،كلذ عمو
 يف هانمتن انك يذلا ىوتسملاب اهيف مدقت زارحإ نم نكمتن
.ةلحرملا هذه
 

 يدصتلل لامعأ نم ةطرشلا هب موقت اميف ةقثلا نأ ملعن نحنو
 يلحملا نيديعصلا ىلع ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلل
 لتقلا تايلمعل ةجيتن ،كش عضوم تحبصأ دق ،ينطولاو
 اذهلو .ةريخألا ةنوآلا يف تعقو يتلا ةريهشلا ةيواسأملا
 تاذ ،هذه لمعلا ةطخ نم نيلوألا نيماعلا لالخو اننإف ،ببسلا
 هاقلتي يذلا بيردتلا يف رظنلا ديعنس ،تاونس عبسلا
 ةظفاحملا كلذ نمضيسو .انيدل نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ
 يذلا روهمجلا عم مهلماعت ةيفيك ييف ريياعملا ىلعأ ىلع
 مهضعب اهب نولماعي يتلا ةيفيكلا يفو ،هتمدخب نوموقي
 ىلع ،عيرس لكشب ،فرعتلا نم مهنيكمت كلذكو ،ضعبلا
 تاءارجا يف ًاروف ءدبلاو ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارج
.اهل يدصتلا

 اهب مدقت يتلا تاربخلا ىلع ءانبو ،امامت كردن نحنو
 ،تاعمتجملا ضعب نم تامداقلا تايتفلاو ءاسنلا نأ ،انؤاكرش
 لمشيو .ّنهب ةصاخو ةيفاضإ ،نهتمالس ىلع تاديدهت نهجاوي
 ىلع ينبملا ءاذيإلا ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،كلذ
 جاوزلاو ،ثانإلل ةيلسانتلا ءاضعألا هيوشتو ،فرشلا
.ثيدحلا قرلاو ،هاركإلاب

 تاعمتجملا نم تامداقلا تايتفلاو ءاسنلا نأ اًضيأ ملعن نحنو
 نهجاوي ،ةلماعملا ءوسو فنعلل نضرعتي يتاللاو ،ةشمهملا
 يف كلذكو ،هل نضرعتي امع غالبإلا يف ةيفاضإ قئاوع
.يئانجلا ءاضقلا تاءارجإ يف ةكراشملا

04 لمعلا ةطخ رواحم
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 ءاسنلا دض فنعلا اياحض نأ ملعن نحن ،لاثملا ليبس ىلعف
 نيشاحتي ةتباث ةماقإ نكلمي ال يتاوللا نم تايتفلاو
 ،ةدحتملا ةكلمملا ةموكح ديب يه ةلأسملا هذهو .ةطرشلا غالبإ
 نحنف ،كلذ عمو .اهدض ةينوناق نوعط ًايلاح يرجت ثيح
 اهذختن نأ انناكمإب يتلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا ىلع نوممصم
 جمارب يف جردن نأو ردصن نأ نمضتي اذهو .نهارلا عضولا يف
 ،انلمعب انمايق ةيفيك صوصخب تاداشرإ انيدل بيردتلا
 ينيتورلا انلمع نم سيل هنأ ىلع حيرص لكشبو صنت
 نم ققحتلا
 نوكي نأ نمضن يك كلذو ،صاخشألل ينوناقلا عضولا
دوهشلاو اياحضلا تاجايتحا ةيامح ىلع بصنم انزيكرت

 ،ةينطولا ةطرشلا ةزهجأ ربع ةلأسملا هذه ةبقارم عباتنسو
 املاح ،لوصألا بسح ،هذه لمعلا ةطخ ليدعتب موقنس ثيح
.لوبقم لح ىلإ لصوتلا متي

رظنلا تاهجو كردن اننإف ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 متي نأ بجي هنأب ،تايتفلاو ةوسنلا عاطق ىدل ةخسارلا 
 تاعيرشتلا راطإ نمض ءاسنلا دض ةيهاركلا ىلإ رظنلا
 نيوكت لجأ نم كلذو ،ةيهاركلا مئارجب ةصاخلا تالجسلاو
 تايتفلاو ءاسنلا دض مئارجلا راشتنال ةقد رثكأ ةروص
صاصتخا نم سيل هنأ عمو .اهطامنأو
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ةيلامشلا ادنلريأ يف ةطرشلا زاهج
 ءاسنلا دض فنعلاب ةقلعتملا لمعلا ةطخ
05تايتفلاو
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ةقثلا ءانب

 تايكولسلاب قلعتي اميف عمتجملا يف ةلصاحلا تاريغتلا عم لماعتللو
 زاهج ىلع بجي هنأب رقن اننإف ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةصاخلا
 .ًالوأ نحن انتايكولسو انفقاوم يف رظني نأ ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا
 نيفظوملاو زاهجلا دارفأ تايكولسو فقاوم نوكت نأ بجي هنأ كردن نحنو
 نوكت نأ ىلع صرحنسو .ًاديدحت ةلأسملا هذه يفو ،ريياعملا ىلعأ ىلع انيدل
 تافلاخملا عم ةلاعف ةقيرطب لماعتيس ةطرشلا زاهج ّنأب ةقثلا روهمجلا ىدل
 فيقثتب موقن نأ كلذك ًادج مهملا نمو .تايوتسملا عيمج ىلعو ،ةبكترملا
 اهفلخت يتلا دمألا ةليوط راثآلاو ةيسيئرلا لئاسملا مهف ةيغب ،زاهجلا دارفأ
 دض فنعلا مئارج عم مهلماعت ءانثأ ،ةلوبقملا ريغ تايكولسلاو فقاوملا
.تايتفلاو ءاسنلا

:لوألا روحملا
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               1
 ،ضعبلا مهضعب عم انيدل نيفظوملاو زاهجلا دارفأ لماعت ثيح نم ،اهعقوتن يتلا نع ريياعملا كلت تندت امثيح هنأ نمضنسو
 .لوبقملا ريغ كولسلا تاذ عم لماعتنس اننإف ،ًاضيأ روهمجلا عم مهلماعت ةيفيكو

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 نأ نامضل ،دارفألا تالجس صحف ةيلمع يف قيقدتلا
 ،تارارقلا ذاختا يف ةلءاسملل ةعضاخلا ةيلمعلا كلت
 لشف ثودح دنع ةبسانم ةيزارتحا تاءارجا ىلع يوتحت
 لالخو ،ةمدخلا ءانثأ دارفألا تالجس صحف ةيلمع يف
ةمدخلا نم جورخلا دنع ةعبتملا تاءارجإلا قيبطت

1
 ءانثأو ةمدخلا يف لوبقلا دنع دارفألا تالجس صحف تايلمع ةعجارم
كلذ ىلع ءانب اهثيدحتو ،يغبني امك ةمدخلا

2
 ءوسو ةيسنجلا ةءاسإلا نم ةقباسلا تالاحلل ةعجارم ءارجإ
موعزملا كولسلا
 نأ نامضل ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا ةرئاد دارفأ دض
 قيقحتلا يف ةعبتملا تاءارجإلا ةمءالم يف رظنلا متي
ةيامحلاو

2 
 طيلستل ةبسانملا تاءارجإلا ذاختا متيسو ،اياضقلل ةعجارم ءارجإ متيس
 ،ةيامحلاو كولسلا ءوسو ةيئانجلا رومألاب ةقلعتملا فواخملا ىلع ءوضلا
t.هذه لمعلا ةطخ دادعإ ةرتف رادم ىلع اهتراثإ تمت يتلاو

3
 يتلا تاداشرإلا ميدقتب اهيف موقن يتلا ةقيرطلا ةعجارم
 اهلالخ نم مدقن يتلا تايلآلاو ،ةيصوصخلا عباط لمحت
 اوعدت يتلا ءايشألا نع غالبإلا يف ةدعاسملاو معدلا
              .لمعلا ناكم يف قلقلل

3.1
 لومعملاو ،ةيصوصخلا عباط لمحت يتلا تايلآلل ةعجارمب مايقلا مت
 ءادأل اهتيحالص نم دكأتلل كلذو ،ةدعاسملاو معدلا ميدقت يف اهب
 ،عئاقولاو مئارجلا عاونأ ةفاك ىلع كلذ زكريسو .بولطملا ضرغلا
 مئارجلاو يرسألا فنعلاب صاخلا بيردتلا ىلع زيكرتلا نم ًالدب
طقف ةيسنجلا
3.2
 غالبإلا يف نيبغارلل ةحاتملا ،ةيلخادلا تاءارجإلا ةّيهامب يعولا ةدايز
لمعلا ناكم يف ،ةبكترملا تافلاخملا نع

4
 ريياعملاو تايكولسلاب صاخ اياون نالعإ نايب رشن
 فالتخا ىلع ،ةطرشلا يفظومو دارفأ لبق نم ةعقوتملا
مهتاجردو مهتابترم

4
 متي فوس يذلاو ،ريياعملاو تايكولسلاب صاخلا اياونلا نالعإ نايب
ةطرشلا يفظومو دارفأ عيمج ىلإ هغالبإ

فدهلا                       
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ةلمكت 2 فدهلا
 ةفرعملاب مهدادمإ نامضل كلذو ،مهتاراهم ريوطتو ،انيدل نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ ميلعتل جمارب قيبطتو ميمصتب موقن فوس
 ةردقلا يلاتلابو ،اهيف يسيئر عفاد صخشلا سنج نوكي يتلا عئاقولاو مئارجلا ىلع فرعتلا ىلع نيرداق اونوك يك ؛ةقثلاو
.ءاضقلا ىلإ ةانجلا ةلاحإ نكمملا نم لعجت ،ىوقأ ةيئاضق يواعد دادعإ ىلع

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 نولمعي نيذلا نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل بيردت ءارجإ
 ةيسفنلا مالآلا يف يئاصخأ يدي ىلع ،ةيمامألا طوطخلا ىلع
 ةطرشلا زاهج لبق نم هريوطت مت ،يرسألا فنعلا نع ةمجانلا
 لخادلا يف ةينعملا فارطألا عم نواعتلاب ،ةيلامشلا ادنلريإ يف
جراخلاو

1
 نولمعي نيذلا نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل بيردت ءارجإ
 ةيسفنلا مالآلا يف يئاصخأ يدي ىلع ،ةيمامألا طوطخلا ىلع
يرسألا فنعلا نع ةمجانلا

2
 نولمعي نيذلا نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل بيردت ءارجإ
 ةيسفنلا مالآلا يف يئاصخأ يدي ىلع ،ةيمامألا طوطخلا ىلع
 عم نواعتلاب هريوطت مت ،ةيسنجلا تاءادتعالا نع ةمجانلا
جراخلاو لخادلا يف ةينعملا فارطألا

2 
 ةمجانلا ةيسفنلا مالآلا يف يئاصخأ دي ىلع ةيبيردت ةرود دقع
ةديدج تاعيرشت لاخدإ ةيلمع ةدناسمل ،ةملؤم براجتب رورملا نع
 روصلا طاقتلا لمشيو ”up skirting“ لثم ةديدج مئارج كلذ يف امب
 ”down blousing“ و ،مهملع نود ةيلفسلا مهسبالم تحت صاخشالل
 ،سبالملا قوف ردصلا ةقطنم دنع صاخشألل روص طاقتلا لمشيو
مهنذإ نود وأ مهملع نود

3
 نولمعي نيذلا نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل بيردت ءارجإ
 ،شرحتلاو ةقحالملا يف يئاصخأ يدي ىلع ،ةيمامألا طوطخلا ىلع
 تارييغتلا عم ىشامتي ام عم ،تنرتنإلا ربعو ًايصخش
                      اهذاختا عمزملا ةيعيرشتلا

3 
 يدي ىلع نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل بيردت ءارجإ
ةقحالملا يف يئاصخأ
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ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

4
 يف دارفأك ةبلطلا بيردت جمانرب ةعجارم
 تابلطتملا سكعي هنأ نم دكأتلل ،ةطرشلا
 يرسألا فنعلاب ةقلعتملا ،ةيعيرشتلا
 ءاسنلا دض فنعلاو ةيسنجلا مئارجلاو
 دودرلل ةعجارم كلذ لمشيسو .تايتفلاو
 هيوشتب ةصاخلا ريراقتلا ىلع ةدراولا
 فنعلاو ءادتعالاو ،ثانإلل ةيلسانتلا ءاضعألا
 ءادتعالاو ،هاركإلاب جيوزتلاو ،نييسنجلا
فرشلا ىلع مئاقلا

4.1
 ثيدحت نامضل جراخلاو لخادلا يف ةينعملا فارطألا عم ةطرشلا ةيلك لمعتس
 كلذ لمشيسو .تاسايسلاو عيرشتلا يف تارييغتلا ءوض ىلع ،داوملا
 Women’s Aid, Women’s Resource and Development :ةيلاتلا تاسسؤملا
Agency, The Rainbow Project 

4.2
 نم ءزجك كلذو ،ةجاحلا تعد املك ماظتناب هثيدحتو بيردتلا ةعجارم متت امك
ةسسؤملل رمتسملا ينهملا ريوطتلا ةيلمع
4.3
 بيذاكألا لوح ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا ماسقأ عيمج يف بيردت ءارجإ
 تارابعلاو ،ةفحجملا تادقتعملا نم صلختلل كلذو ،باصتغالا نع ةرشتنملا
 فنعلا مئارجو يسنجلا ءادتعالا مئارج لوح ةفئازلا تادقتعملاو ،ةلذتبملا

5
 ،ريوطتلاو ميلعتلل ًاجمانرب ريوطتو ميمصت
 ،نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمجل ،ًاصيصخ
 تايكولسلا زييمت ىلع نيرداق اوحبصيل
 ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةلصلا تاذ
 لاكشأ ةفاك كلذ لمشيسو .طاسوألا فلتخم نم
مئارجلاو عئاقولا

5.1 
 ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب صاخ ريوطتلاو ميلعتلل جمانرب1 قالط
 ،طاسوألا ىلع زكريس ثيح ،نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ عيمج فدهتسيو
 ةراثإ ىلإ يدؤت يتلا بابسألاو ،ةفلتخملا ةيمارجالا تايكولسلا ،تاقالعلا
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا

5.2 
 مت يتلا ةيفيكلا مييقتل ،بيردتلا اذه ءاهتنا دعب نايبتسا عيزوت متيسو
 ،بيردتلا اذه لالخ تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا عوضوم ىلإ قرطتلا اهلالخ نم
 ينهم ريوطت ةيلمع يأ نيسحت يف نايبتسالا اذه جئاتن نم ةدافتسالا متتسو
ةجاحلا تعد اذإ ،رخآ رمتسم

 ةلمكت 2 فدهلا
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 ءاسنلا دض فنعلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،انب ةصاخلا ”ةماركب لمعلا“ Dignity at Work تاسايسلا ةمزح ةعجارمب موقنس
 فنعلا نع غالبإلا نأب مزجلا ىلع ينبم كلذو .لمعلا ناكم يف يرسألا فنعلا نع ةددحم ةسايس لاخدإ كلذ لمشيسو .تايتفلاو
 لبق نم اهنع غًّلبملا عئاقولل ةيوئملا ةبسنلا نم لقأ كلذك وهو ،ناكسلا ةماع دنع هنم لقا وه ،ةطرشلا دارفأ فوفص نيب يرسألا
 يتلا تاقيقحتلا ًاصاخ ابيردت نيبردم نيققحم مضي يذلا روهمجلا ةيامح عرف دوقيسو .ةطرشلا زاهج ىدل نيفظوملا صاخشألا
 نيفرشملل جهنلا يف حوضوو قفاوت ىلإ يدؤيس اذهو .يناج وأ ةيحض ناكأ ءاوس ،اهيف ًافرط ةطرشلا يف نيلماعلا دحأ نوكي
.يرسأ فنع دوجوب تاءاعداب مدقتلا ثيح ،مهتيامحو دارفألا ةمالس نومعدي نيذلا

Action Measure

1
 Dignity at ”لمعلا ناكم يف مارتحالا“ ةسايس ةعجارمب موقنس
Work جتني يتلا ةببسملا لماوعلا يف رظنلل ،انب ةصاخلا 
ملظتلاو ،شرحتلاو ،رمنتلا اهنع

1
 ”لمعلا ناكم يف مارتحالا “ تاسايس ثيدحت نم ءاهتنالا متيس
Dignity at Work، زيزعتل لصاوتو لاصتا ةطخ قالطإ متيسو 
يعولا ةدايزو

2
 ناكم يف يرسألا فنعلا نع ةددحم ةديدج ةسايس جيورتو رادصإ
 نع غالبإلا ةيفيكب ةصاخلا تايلوؤسملاو راودألا ددحت ،لمعلا
،اهيف قيقحتلاو يرسألا فنعلا
 ناك ءاوس ،ةطرشلا زاهج يبستنم نم اهدارفأ دحأ نوكي امدنع
هب هبتشم وأ ةيحض

2.1 
 اهلاخدإ مت يتلاو لمعلا ناكم يف يرسألا فنعلاب ةصاخلا ةسايسلا
 زاهجلا ماسقأ عيمج ىلإ

2.2 
 يف ةدعاسملل يرسألا فنعلا اياضق يف ءاطشن نييعت مت
ةديدجلا ةسايسلا قيبطت

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

3 فدهلا   



19 

POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELAND: TACKLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS

 ةانجلا ةقحالم
 ماودلا ىلع

 ءاسنلا دض فنعلا ىلع ،صاخ لكشبو ،زيكرتلا عم ،ًاروف بيجتسي نأ يئانجلا يئاضقلا ماظنلا ىلع نأ كردن نحنو
 ةصاخلا تالدعملا نم ليلقتلا ىلإ ،يئانجلا يئاضقلا ماظنلا يف انئاكرش عم نواعتلابو ،ىعسنس اننإف كلذلو .تايتفلاو
 فنعلاب قلعتي اميف ،اهسفن ةيحضلا ىلع تاءادتعالا عوقو راركتب ةصاخلا تالدعملا نمو ،هتميرج باكترال مرجملا راركتب
 رظنلاب مكاحملا عانقإ يف اياحضلا لشف ىلإ يدؤت يتلا بابسألل لضفأ مهف ىلإ ًاضيأ ىعسنس و ،تايتفلاو ءاسنلا دض
.يئاضقلا ماظنلل ةيباجيإلا تاجرخملا ةدايز ىلإو ،نهاياضق يف

:يناثلا روحملا
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 لالخ نم كلذو ،رياعملا ىلعأ نمض يرجي تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةقلعتملا مئارجلا باكترا يف قيقحتلا نأ نمضنسو
.اهتاجرخمو تامكاحملا لدعم يف ةدايزلا ىلإ ىعسنس اننأ امك ،قيقحتلاو فارشإلاب ةقلعتملا تايوتسملا نيسحت

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 اهتدم ةرطخلا ةيسنجلا مئارجلا لوح ةيجيتارتسا عضو
 .ةماعلا ةباينلا عم رواشتلاب كلذو ،تاونس عبس

1.1
 عم ،بنج ىلإ ًابنج ،ةرطخلا ةيسنجلا مئارجلا نأشب ةيجيتارتسا عضو
ماعلا ءاعدالا ةرئاد

1.2
 عم نواعتلاب ،ةمدقملا ةمدخلا ىوتسمب ةقلعتملا ةيقافتالا قالطإ
 طيلست لجأ نم كلذو ،اهتعجارم ةيلمع تمت نأ دعب ،ماعلا ءاعدالاو روهمجلا
 ءارجإ ةيلمع لالخ اهب مازتلالا ىلع قفتملا ريياعملا ىلع ءوضلا
يرسألا فنعلاب ةصاخلا تافلملا ةدوج عفرو ،قيقحتلا

2
 يتلا ريياعملا عفرو نيسحتل ةقيرط داجيإب مايقلا
 يمارجإلا كولسلا يف قيقحتلا ءارجإ ةيلمع طبضت
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب قلعتملا

2 
 يئانجلا ءاضقلا تاجرخمل ليلحت ءارجإب ،رهشأ ةثالث لك ،مايقلا
 تافلم ميدقتل قرغتسملا تقولا ،مهتلا ،تالاقتعالا لمشي ثيحب
 يف رظنلاب مكاحملا عانقإ يف اياحضلا لشف تالدعم ،اياضقلا
 امب ماسجألا ىلع اهؤادترا متي يتلا تاريماكلا مادختسا ،نهاياضق
 ةلدألا ةءافك مدعب ةقلعتملا تابوعصلاو ،تاليجستلا ةدوج كلذ يف
                                                تاقيقحتلا يف ةدوجوملا

1  فدهلا
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 دض فنعلا صخت اياضق يف ،مهعم قيقحتلا وأ ،مهيلع ضبقلا ءاقلإ بولطملا صاخشألاب ةقلعتملا تاءارجإلل ةيولوألا يطعنس
..تايتفلاو ءاسنلا

 سنج ىلع ةمئاقلا ةيهاركلا وأ/ و ءاسنلا دض ةيهاركلا نيودتو فينصت اهيلع ءانب متيس يتلا ةيفيكلا ديدحتب موقنس
.دارفألا

ءارجإلا Measure

1
 ةصاخلا ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج تانايب ةدعاق ينبت
 كلذو ،(WPRAM) نيبولطملا صاخشألا ةروطخ ةجرد مييقتب
 دض فنعلا صخت اياضق ةمذ ىلع نيبولطملا صاخشألا نأ نامضل
 ةيولوأ ءاطعإ بولطملا تائفلا نمض مهجاردإ مت دق ،تايتفلاو ءاسنلا
اهعم لماعتلل

1
 ةجرد مييقتب ةصاخلا ،ةانبتملا تانايبلا ةدعاق لمشتس
 دض فنعلاب قلعتت تائف ،نيبولطملا صاخشألا ةروطخ
ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج لخاد تايتفلاو ءاسنلا

Action Measure

1
 موقي يتلا ةيفيكلل ةيلمعلا تايناكمإلاو تارايخلا ضارعتسا
 يتلا عئاقولا نيودتب ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج اهب
 موقت نأ حارتقا ةيغب ،ةأرملل ةيداعملا فقاوملل ةجيتنك لصحت
.ةبوقعلا ديدشت ةيلامتحا كلذ يف امب ،ًاقحال لخدتلاب ةطرشلا

1
ةعجارملا ةيلمع مامتإو تارايخلا ضارعتساب مايقلا متيس

2  فدهلا  

3 فدهلا
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..تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارج كلذ يف امب ،يقالخأو لاعف لكشب اهنيودت متي مئارجلا عيمج نأ نم دكأتلاب موقنس

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 ةيونس قيقدت تايلمع ءارجإب مئارجلا ليجست بتكم موقيس
مئارجلا ليجست ةيلمع يف ةقدلا نامضل

1
 عم قيقدتلا ةيلمعل ةيونسلا جئاتنلا قفاوتت نأ بجي
ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم

2
 نيفظوملل ةيلجلا ةروشملا مئارجلا ليجست بتكم مدقيس
 ماسقأ عيمج يف ،مهبيردتو ميرجلا ليجست نع نيلوؤسملا
 ليجست تايلمع يف قباطتلا تايوتسم عفرل كلذو ،ةسسؤملا
 ليجستب ةصاخلا ةيلخادلا ةرازو تاميلعتل ًاقفو ،ةميرجلا
مئارجلا

2 
 لجأ نم كلذو نييلخادلا بيردتلاو ةيداشرإلا ةلدألا رشن متيس
تايلمعلا ذيفنت ءانثأو تاسرامملا يف قيبطتلا ةيلمع زيزعت

4 فدهل
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.تايتفلاو ءاسنلا ىلع ريبك لكشب رثؤت يتلاو ،رركتم لكشب تاءادتعالا اهيلع عقت يتلا اياحضلا ديدحت ىلإ ىعسنسو

5  فدهلا

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 اياحضلا ديدحت نأشب ةيلاحلا انلمع ةقيرط ةعجارم
 اهنأ نم دكأتلل ،ةرركتملا تاءادتعالل ضرعتت يتلا
 ضرعتت يتلا ،اياحضلا كلت ىلع فرعتلا ىلع ةرداق
 دض فنعلاب ةقلعتملا تاءادتعالا عوقو راركت ىلإ
اهيلع ،تايتفلاو ءاسنلا

1
 راركت ىلإ ضرعتت يتلا اياحضلاب ةصاخلا ةيجيتارتسالا ةعجارم
 اهيلع ءادتعالا عوقو

2
 اهريفوتو ،لكاشملا لحل تاودألا نم ةعومجم ريوطت
 اياحضلا معدب ةقالعلا يوذ نيفظوملاو ةطرشلا دارفأل
 ةقلعتملا تاءادتعالا عوقو راركت ىلإ ضرعتت يتلا
اهيلع ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب

2 
 يئاضقلا ماظنلا تاجرخم لمشت يك كلت تاودألا ةعومجم ريوطت مت
 دض فنعلا مئارج اياحض معدل ةحاتملا ريبادتلاو ،ةيامحلاو ،يئانجلا
تايتفلاو ءاسنلا

3
 يتاللا اياحضلا ددعل ،ىلوألا ةنسلا يف ،دح عضو
 ءاسنلا جض هجوملا فنعلا عوقو راركتل نضرعتي
            نهيلع تايتفلاو

3 
 ءاسنلا دض فنعلا مئارج اياحض ددعل دحك لوألا ماعلا ديدحت متيس
ةيلاتتملا ًاموي 365 لا ةرتف لالخ تايتفلاو

4
 تاءادتعالل يلامجالا ددعلل ،ىلوألا ةنسلا يف ،دح عضو
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةقلعتملا

4 
 ءاسنلا دض فنعلا مئارج اياحض ددعل دحك لوألا ماعلا ديدحت متيس
  ةيلاتتملا ًاموي 365 لا ةرتف لالخ تايتفلاو
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 ،ةدوجوملا ةيامحلا ريبادت ىوتسم عفر لجأ نم كلذو ،ءاضقلا نع ةرداصلا ”ةيامحلا رماوأ“ يف لمعلاب ءدبلا ليعفتب موقن فوس
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارجب ةقالع اهل يتلاو

 فنعلا نع ةمجانلا لتقلا مئارج ةعجارمل اهب موقن يتلا ةيلمعلا ؛لتقلا مئارج نم دحلل انتيجيتارتسا نم ءزجكو ،مدختسنس
 عيمج ذاختاو ،لاجملا اذه يف اهيلع فرعتلا مت يتلا ةميرجلا طامنأل ةفرعمو ،لضفأ مهف نم اننيكمت لجأ نم ،(DHR) يرسألا
.لبقتسملا يف ،يرسألا راطإلا نمض تايتفلاو ءاسنلا دض لتقلا مئارج عنمل ةنكمملا ريبادتلا

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 ةيئاضقلا رماوألاب لمعلا يف ءدبلا ليعفتب موقن فوس
 ةبقارمو ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةقحالملا نم ةيامحلاب ةصاخلا
 ةلماكلا ةيئاضقلا رماوألاو ةتقؤملا ةيئاضقلا رماوألا فيظوت
 صاخشألا كئلوأ ىلع ظافحلا فدهب ةقحالملا نم ةيامحلل
 تنرتنإلا ربع ناك ءاوس ةقحالملا تايكولس رطخل نيضرعملا
هجراخ وأ

1
 ةقحالملاب ةصاخلا ةيئاضقلا رماوألاب لمعلا يف ءدبلا متيس
 تاذ ةيعوتلاو بيردتلا ريفوت متيسو ،ةيلامشلا ادنلريإ لخاد
نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ معدل كلذو ،ةلصلا

2
 ةيامحلا تاراعشإ /رماوأ يف لمعلاب ءدبلا ليعفتب موقنس
 ادنلريإ يف يرسألا فنعلاب ةقلعتملاو مكاحملا نع ةرداصلا
 صاخلا موسرملا يف لمعلاب ءدبلا مت نأ دعب كلذو ،ةيلامشلا
 ادنلريإ يف صاخلا ،ةيندملا تاءارجإلاو يرسألا فنعلاب
 2021 ماعلل ةيلامشلا

2
 ضرعتلا نم ةيامحلا تاراعشإو رماوأ يف لمعلاب ءدبلا متيس
ةيلامشلا ادنلريإ لخاد ،مكاحملا نع ةرداصلا ةلماعملا ءوس ىلإ
 ةدعاسمل صوصخلا اذهب ةيعوتلاو بيردتلا ريفوت متيسو
نيفظوملاو طابضلا

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 متي يتلا ةيلمعلل لعافلا لامعتسالا ينبتب ةطرشلا زاهج موقيس
 عيمج يف يرسألا فنعلا نع ةمجانلا لتقلا مئارج ةعجارم دنع اهب مايقلا
 ،”ًالوأ ةياقولا“ انجهن يف اهب ءادتهالا لجأ نم كلذو ،ةيلامشلا ادنلريإ ءاحنأ
 ةلاعفلا تاعجارملا لالخ نم هلاكشأ لكب يرسألا فنعلا ةهجاوم يف عبتملا
زاهجلا لخاد ملعتلا قرطل

1
 نم ةدافتسملا سوردلا عيمج جاردإ ىلع لمعلا متيس
 ةقلعتملا لتقلا مئارجل اهب موقن يتلا تاعجارملا
 ةصاخلا انتيجيتارتسا نمض ،يرسألا فنعلاب
يرسألا فنعلا نم ةياقولاب

6 فدهلا

7 فدهلا
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 نكامأ
اًنامأ رثكأ

رومألا نم ،تنرتنإلا مدختسن نحنو نينمآ نوكن نأو ،مالسب ةماعلا نكامألا يف عاتمتسالا ربتعي
 ادنلريإ يف تايتفلاو ءاسنلل ايقيقح ًاعقاو كلذ نوكي نأ نامض ىلع انئاكرش عم لمعنس .ةيساسألا
 ءاسنلا رعشت نأ لوبقملا ريغ نم هنإ نمؤن اننإ .تاقوألا عيمج يفو نكامألا ةفاك يف ،ةيلامشلا
 لولحلا داجيإ ىلع انئاكرش عم لمعلاب نومزتلم نحنو ،انعمتجم لخاد ناكم يأ يف نامألا مدعب تايتفلاو
 نم ليلقتلا ىلع لمعن فوس .ةيمويلا نهتايح نم ءزجك تايتفلاو ءاسنلا هشيعت يذلا فوخلا اذهل
.انامأ رثكأ اننكامأ لعجو ،تافلاخملا باكتراب حمست يتلا صرفلا

:ثلاثلا روحملا
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 نكامألا ديدحتل ةروطتم ةيلمع دادعإ لالخ نم ةماعلا نكامألا يف تايتفلاو ءاسنلل نامألا ىوتسم نيسحت ىلإ ىعسن فوس
.نهيلع ربكأ ريثأت ةميرجلل اهيف نوكي يتلا تاقوألاو

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 تاقوألا يف ،ةطرشلا دارفأ هيجوت اهلالخ نم متي ةيلمع ريوطت
 ثودحل عقاومك اهفيرعت مت يتلا عقاوملا ىلإ ،ةيسيئرلا
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا

1
ةسسؤملا ءاحنأ عيمج يف اهقيبطتب ءدبلاو ةيلمعلا ريوطت مت

2
 تاءادتعالل يلامجالا ددعلل ،ىلوألا ةنسلا يف ،دح عضو
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةقلعتملا

2 
دحلا عضو ةيلمع تمت

1 فدهلا



27 

POLICE SERVICE OF NORTHERN IRELAND: TACKLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS

 نود وأ هملع نود ام صخش بارش يف ردخملا عضو وأ رمخلا بكس :نكيابس لا“ ثداوح نم دحلا يلاتلابو ،يعولا ةدايز ىلإ ىعسنسو
.ةيلامشلا ادنلريأ ءاحنأ عيمج يف ،”هنذإ

ءارجإلا Measure

1
 ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج يف ةيلخاد تاداشرإ ةعومجم دادعإ
 عضو وأ رمخلا بكس :نكيابس لا مئارج يف قيقحتلا ةيفيك لوح
هنذإ نود وأ هملع نود ام صخش بارش يف ردخملا

1
 متيسو .اهرادصإو ةيلخادلا تاداشرإلا ةعومجم دادعإ نم ءاهتنالا مت
رمتسم لكشب اهثيدحتو اهتعجارمب مايقلا

2
 ىلع ديكأتلاب ةفلتخملا قطانملا يف ةطرشلا زاهج عرفأ موقت
 ةلماعلا تاعومجملل يساسأ زيكرت عضوم ”نكيابس”لا نوكي نأ
(تاناحلاو معاطملاو رجاتملاك) تآشنملا لمع تاقوأ يف ،ًاليل

2 
 رجاتملا لمع تاقوأ يف ًاليل لمعلاب ةصاخلا تاعومجملا ءاشنإ مت
 عضوم ”نكيابس“ لا نوكي نأ ىلع زيكرتلا عم ،تاناحلاو معاطملاو
 ،تاعومجملا كلت نم تانيع ذخأب مايقلا متيسو .اهل يساسأ زيكرت
 صخي اميف ،ةدوجلا ريياعمب اهمازتلاو اهديقت ىدم نم دكأتلل
رومخلا طرشب قلعتملا ”نكيابس“ لاب ةطبترملا اياضقلا

3
 لا اياضقب يعولا ةدايز ىلإ فدهت ةيمالعإ ةلمح دادعإب مايقلا
 تافرصتلا كلتب مايقلا نم ةانجلا عنمو ”نكيابس“

3 
 اهقالطإو ةيمالعإلا ةلمحلا دادعإب مايقلا مت

4
 لوح ةدراولا تاغالبلا ددعل ،ىلوألا ةنسلا يف ،دح عضو
”نكيابس”لاب ةقلعتملا تاءادتعالا

4 
دحلا عضو ةيلمع تمت

2  فدهلا
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 اهكلسي يتلا ةيفيكلل ىدصتت يتلا ،ةطرشلل ةيمالعإلا تالمحلا رشنو ريوطت ىلع ةينعملا فارطألا نم ةعومجم عم لمعنس
تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارج اهيف بكترت يتلا نكامألا عيمج يف ةانجلا

ةذختملا ريبادتلا ءارجإلا

1
 نيلوؤسملا ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج وبستنم رظني
 دحأ هنأ ىلع ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ىلإ ،ةميرجلا عنم نع
 ميمصت ةيلمع يف ةكراشملا يف مهرود نم ءزجك تارابتعالا مهأ
 ذخأ قيرط نع كلذ نم دكأتلا متيس ثيح) ًانمآ ًاميمصت ينابملا
(ةدوجلا ريياعمب مازتلالا ىدم سيقت ةنيع

1
 نامألا ريفوت بوجوب صاخلا يبهذلا رايعملاب ىمسي ام مادختسا
 Secured by Design) ًانمآ ًاميمصت اهميمصت قيرط نع ينابملل
Gold Standard)، نوكي ميمصت ةيلمع يأ يف ىذتحي جذومنك 
اهيف رود ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلل

2
 ادنلريإ يف نامألا رفوت يتلا نكامألل جيورتلا ةلصاوم متت
 ةيلمع نم ءاهتنالا مت امك ONUS safe spaces ةيلامشلا
 يتلا ةيوعوتلا تايلاعفلا ةماقإ كلذ يف امب ،ةعجارملا
ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج يفظومو دارفأ اهفاضتسا

2 
 ادنلريإ يف نامألا رفوت يتلا نكامألل جيورتلا ةلصاوم متت
 ،ةعجارملا ةيلمع نم ءاهتنالا مت امك ONUS safe spaces ةيلامشلا
 دارفأ اهفاضتسا يتلا ةيوعوتلا تايلاعفلا ةماقإ كلذ يف امب
ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج يفظومو

3
 لوادج ىلع ةتباثلا تاعوضوملا نم يه تايتفلاو ءاسنلا ةمالس
 دكأتلل ةنيع ذخأ متيس) تايلاعفلا ةماقإل طيطختلا دنع انلامعأ
(رابتعالا نيعب كلذ ذخأ يف مازتلالا ىدم نم

3 
 لوادج ىلع ةتباثلا تاعوضوملا نم يه تايتفلاو ءاسنلا ةمالس
 نم دكأتلل ةنيع ذخأ متيس) تايلاعفلا ةماقإل طيطختلا دنع انلامعأ
(رابتعالا نيعب كلذ ذخأ يف مازتلالا ىدم

4
 جمارب يف تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةيعوتلا جاردإ مت
ةماعلا ةمالسلاو ماعلا ماظنلاب ةصاخلا بيردتلا

4 
 جمارب يف تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب ةيعوتلا جاردإ مت
ةماعلا ةمالسلاو ماعلا ماظنلاب ةصاخلا بيردتلا

3 فدهلا
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لبقتسملل ،اًنامأ رثكأ ةماع نكامأ ميمصت ىلع انئاكرش عم لمعنس

ةذختملا ريبادتلا ءارجإلا

1
 لصاوتو تالاصتا راطإ نمض تالمحلا كلت ذيفنتب مايقلا مت
ةسسؤملا

1
 يدصتلاب ةقالع اهل تالمح ميظنت لجأ نم كرتشم لكشب لمعلا
 ءاسنلا دض ةبكترملا مئارجلاب ةقلعتملا فقاوملاو تايكولسلل
تايتفلاو

4 فدهلا
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 موقي ،ةقطنم لكل ةطرشلا ماسقأ عيمج يف تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا نع ايلعافت ًاجمانرب دادعإب ،ًاصيصخ ،موقنس
.نييلحملا ةطرشلا ةداق دحأ هيلع فارشإلاب

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 انلمع تباوث نم ءزجك ةقالعلا تاذ ةيلحملا تاهجلل طئارخ دادعإ
يلحملا عمتجملا عم يكراشتلا

1.1
ةسركم ةيلحم لاصتا ةطقن نآلا اهيدل ةقالعلا تاذ ةيلحملا تاهجلا

1.2
 ةطخ ذيفنتو دادعإب تماق دق ةقطنم لك يف ةطرشلا نوكتس
 ةطيرخ دادعإ كلذ يف امب ،هذه لمعلا ةطخل ًامعد ،ةيلحم ةيكراشت
اهتطشنأ ططخلاو ةقالعلا تاذ ةيلحملا تاهجلاب

2
 ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج لخاد لاصتالا طاقن نم ةعومجم ديدحت
ةيلحملا ةكراشملاو لمعلا ططخل معدلا ميدقتب موقت ةيلامشلا

2
 ءاسنلا دض فنعلاب ةصاخلا لاصتالا طاقن نييعت مت
 ةيلحملا تاهجلا عم اهب لاصتالا تانايب ةكراشم تمتو ،تايتفلاو
ةقالعلا تاذ

3
 ةطخ فادهأ قيقحت ةيغب ةيلحملا ةطشنألاب قلعتت ططخ دادعإ
 يف ةكراشملا ىلإ فدهي ًاجمانرب دادعإ كلذ يف امب ،هذه لمعلا
 ربع ،ةميرجلا عنم يف ةمهم لئاسر ثبل ةيلحملا تايلاعفلا
كاشكألا مادختساو تارضاحملا ءاقلإ

3
قيرف / ةقطنم يف ةطشنألل ططخ عضو مت

5 فدهلا
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 عامس متي نأ نامض لالخ نم كلذو ،ةقثلا ءانب فدهب ،(IAG) تاصاصتخالا ةددعتم ةلقتسم ةيراشتسا ةعومجم ءاشنإب موقنس
 .ةطخلا هذه قيبطت هعابتا متيس يذلا كلسملا ليكشت يف لاعف رود نهل نوكي نأو ،تايتفلاو ءاسنلا تاوصأ

 متي ال نأب ،تايكولسلاو فقاوملا رييغت ىلع اهعم لمعنو ةقالعلا تاذ ةيسيئرلا تاهجلا عم ةيجيتارتسا ةكارش ينبن فوس
ههاجت تمصلا مازتلا وأ ،هنع يضاغتلا وأ ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا عاقيإ

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 لجأ نم (IAG) ةلءاسملل ةلقتسم ةيساسأ تاءارجإ عضو مت
                             ذيفنتلا ةيلمع ىلع فارشإلا

1
 لك عمتجت نأ ىلع ،ةيلامشلا ادنلريإ اهرقمو (IAG) ءاشنإ متيس
ديدج دجتسا املك وأ روهش ةثالث

ءارجإلا ةذختملا ريبادتلا

1
 تاذ تاهجلا عم ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج لمعيس
 ةطرشلا زاهج يبستنم ىدل ةفرعملا ةدايز فدهب ،ةقالعلا
فلاو ءاسنلا دض فنعلا عم لماعتلل مهتاراهم ىوتسم نيسحتو
                            تايت

1
 تاذ ةينعملا تاهجلا عم كارتشالاب تاردابملاو جماربلا دادعإ مت
ةقالعلا

6  فدهلا

7 فدهلا
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 ةمدصلاب ةطاحإلا ىلع ةينبم انتاسرامم نوكت نأ نامضل كلذو ،عامتسالل ةصصخملا تاردابملا نم جمانرب دادعإب موقن فوس
 ءاسنلا نم رشابم لكشب اوعمتسي يك ،رمتسم لكشب انيدل نيفظوملاو ةطرشلا دارفأل صرفلا ريفوت لالخ نم ،ةيسفنلا
.ةبرجتلاب نررم يتاوللا تايتفلاو

ةذختملا ريبادتلا ءارجإلا

1
 ةيسيئرلا فارطألا نم ددع ىلإ تارايزلا نم ًاجمانرب ذيفنت مت
                  ةقالعلا تاذ

1
 يمدقم ىلإ طابضلا رابك اهب موقي تارايزلا نم جمانرب عضو
 اهب رمت يتلا براجتلا نع رشابم لكشب عامسلل ،تامدخلا
                                                 لمعلا ةطخ ةرتف ةليط رمتسيو ،اياحضلا

8 فدهل
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06انئاكرش ةدناسم

 اهذختيس يتلا تاءارجإلا ديدحتب ،هالعأ انمق امنيب
 دهجلا اذه نم ءزجك ،ديدحتلا هجو ىلع ةطرشلا زاهج
 يتلا ةيفيكلا ضارعتسا مهملا نم هنإف ،يعامجلا
 يف نيرخآلا انئاكرشل معدلا ميدقت اهلالخ نم مزتعن
.اهتانوكم دحأ ةطرشلا ربتعُت يتلاو ،ّمعألا له تاردابملا
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1
ةقثلا ءانب
 عم نواعتلاب هلمع ةطرشلا زاهج يدؤيس .1
 كلذو ،ةينعملا تاهجلاو نييسيئرلا ءاكرشلا
 عم لماعتلا يف مهبراجت نم ةدافتسالا نامضل
 يفو ،انيدل بيردتلا جمارب يف ،ةطرشلا زاهج
،تاسايسلا عضو
 مايقلا دنع اهب موقن يتلا انتاسرامم يف كلذكو
.انتابجاوب

 يف ةكراشملا لالخ نم كلذب مايقلا متيسو
 نم ةنوكم تاعومجم ربع ،ةمئالملا تاراشتسالا
 تالاحلا ديدحتل ،ةقالعلا تاذ ةيسيئرلا تاهجلا
 نم براجت تايتفلاو ءاسنلل اهب نوكي يتلا
 تاسايسلا نم ديزملا دادعإ يف اندعاست نأ اهنأش
 لوصولل كلذو ،بيردتلا جماربو ،ةيلخادلا
 دارفأ نم اهعقوتن يتلا ءادألا ريياعم ىلعأ ىلإ
.انيدل نيفظوملاو ةطرشلا

2 عوضوملا
ماودلا ىلع ةانجلا ةقحالم
 عم ،ينواعت لكشب ةطرشلا لمعتسو .1
 ،براجتلاو ،ةفرعملا نيب ام عمجلاب مايقلا
 نأ نامضل كلذو ،اهباستكا مت يتلا تاربخلاو
 ةطرشلا هب موقت امل ةيساسألا تاجرخملا نوكت
 ةطلسلا ةيجيتارتسا نمض ةدجاوتم لامعأ نم
 فنعلاب ةصاخلا ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةيموكحلا
.تايتفلاو ءاسنلا دض

 تايلآ يف ةكراشملا لالخ نم كلذب مايقلا متيسو
 يف ةيموكحلا ةطلسلل ةعبات رواشتلل ةبسانم
 تالخدم ريفوت لجأ نم كلذو ،ةيلامشلا ادنلريإ
 ادنلريإ يف ةطرشلا زاهجل ةماعلا ةسايسلا
 ءارآلا سامتلال تاوعد كلذ لمشيسو .ةيلامشلا
و ةديدجلا ةيعيرشتلا ماكحألا نأشب
 ىلع ريثأت اهل نوكيس يتلا تاسايسلا وأ /
.تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا اياضق

 ،ةلصلا تاذ ةطاحإلا قاروأو تاعفارملا دادعإ
 ةطلسلا ةيجيتارتسإ دادعإ يف ةدعاسملل
 نأ كلذ لمشيسو .ةيلامشلا ادنلريإ يف ةيموكحلا
 ًالثمم ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج نوكي

 رمألا قلعتي امدنع كلذو ،عيفر ىوتسم ىلع
.لمعلا قرفو ةينعملا فارطألا عم لعافتلاب
 
 يك ،لدعلا ةرازو ةطرشلا زاهج معديسو .2
 نع فشكلاب قلعتملا عورشملا ةعجارمب موقت
 تارم ددع ةدايز ةيغب ،نييرسألا فنعلاو ءادتعالا
.هقيبطت
هؤارجإ مت يذلا يميداكألا ثحبلا نم ءاهتنالا دعب
 ةطرشلا زاهج موقيس ،لدعلا ةرازو لبق نم
 يعولا ةدايز لجأ نم كلذو ،ةززعملا داوملا ريفوتب
 ماجسنالاو قفاوتلا ىوتسم عفرو ،عورشملاب
 ،رارقلا عانص لبق نم قيبطتلا ةيلمع يف
 .ةيلمعلا هذه يف ،مهعيمج
 معدلا ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج مدقيس
 دحلا رييغت لجأ نم ،لدعلا ةرازول ةدعاسملاو
 ،تامولعملا نع فشكلاب ءدبلل بولطملا ىندألا
 اياحضل لضفأ ةيامح ريفوت لجأ نم كلذو
 ىلع لمعلا قيرط نع ،ةلمتحملا يرسألا فنعلا
.عورشملا اذه عيسوت

 ةيجيتارتسا عضو ةطرشلا معدتسو .3
 ادنلريإ يف ،يرسألا فنعلا يبكترمب ةصاخ
 لكشب ءادتعالاب نوموقي نيذلا ،ةيلامشلا
.رركتم
 تايجيتارتسالل ةعجارم ءارجإب ةطرشلا موقتسو
 رئاودلا يف ،رركتملا يرسألا فنعلاب ةقلعتملا
 يف ةدعاسملا لجأ نم كلذو ،ىرخألا ةيئاضقلا
 ،ةيلامشلا ادنلريإل جذومن لضفأ ىلإ لصوتلا
 نيذلا ءاكرشلا ،يل ًامعد رفويو ،لبِق نم ًاموعدم
 يف طقف ادحاو ًارود بعلت امنإ ةطرشلا نأ نوكردي
 يدؤي نأ هنأش نم اذهو .ةانجلا تايكولس عم لماعتلا
 ةانجلاب ةصاخ ةيجيتارتسا عضو متي نأ ىلإ
 لكشب يرسألا فنعلا مئارج نوبكتري نيذلا
 يوتحت ثيحب ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ،رركتم
 كيرش لكل ،ةحضاوو ةددحم تايلوؤسمو راودأ ىلع
.ءاكرشلا نم
 نيسحتل اهئاكرش معدب ةطرشلا موقتس .4
 قيرط نع كلذو ،اياحضلل ةمدقملا تامدخلا ىوتسم
 تاضرعملا تايتفلاو ءاسنلل مدقملا معدلا جاردإ
 تاجايتحالل حرتقملا مييقتلا نمض ،فنعلل
.ةيلامشلا ادنلريإل ةيمدخلا
 ،لمعلا ةيمك مجح ديدحتب قلعتملا لمعلا ةلصاوم
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 تاجايتحالا مييقتل ةرئاد ءاشنإ لجأ نم كلذو
 ادنلريإ يف اياحضلا معد ةيعمج اهرفوت يتلا
 اياحضلاب ةيانعلا ةدحو نمض (VSNI) ةيلامشلا
.(VWCU) ةطرشلا زاهج يف دوهشلاو
 سلجملا ةقفاوم ىلع لوصحلل ىعست ثيح
ةقلعتملا تايصوتلا ىلع يئانجلا يئاضقلا
 
 ةيجيتارتسإلا تايصوتلل ًاقفو ،لضفملا جذومنلا ةيهامب
 يف شيتفتلا ةنجل نع رداصلا ريرقتلا يف اهب يصوملا
 زومت نم عبارلا يف ،مهب ةيانعلاو دوهشلاو اياحضلا ةلماعم
(2020 CJNI).
 مكاحم داجيإل ةيمارلا دوهجلا معد ىلع لمعنس .5
 ادنلريإ يف يرسألا فنعلا اياضق عم لماعتلل ةصصخم
 معد ريفوت ىلع انتردق ةدايز لجأ نم كلذو ،ةيلامشلا
 لشف تالدعم نم ليلقتلاو ،يرسألا فنعلا اياحضل لضفأ
نهاياضق يف رظنلاب مكاحملا عانقإ يف اياحضلا
 ءاضقلا يف هئاكرش عم نواعتلاب ةطرشلا زاهج لمعيس
 لماعتلل ةصصخم ةيبيرجت ةمكحم ءاشنإ ىلع ،يئانجلا
 نأ ىلع ةمكحملا زكرتس ثيح ،يرسألا فنعلا اياضق عم
 مكاحملا يف ةيئاضقلا تاءارجإلاب رورملا ةيلمع نوكت
 رثكأو ةيلاعف رثكأ ةيئانجلا ةيئاضقلا ةيلمعلا يفو
 اياحضلا لشف تالدعم نم ليلقتلا لجأ نم كلذو ،ةءافك
 تقولا ليلقتو ،نهاياضق يف رظنلاب مكاحملا عانقإ يف
 رودص ةظحل ىتحو ءادتعالا نع غالبإلا ةظحل ذنم قرغتسملا
 مكاحم نمض اهلامعأ ةيبيرجتلا ةمكحملا أدبتس .ةمكحملا رارق
ثيح دياسنقال تسافلب
 ةيرسألا ةئيبلا نمض ةبكترملا فنعلا مئارج ىلع زكرتس
.ةديدجلا يرسألا فنعلا ةميرجو

 عفر لجأ نم اهئاكرش عم لمعلا ةطرشلا لصاوتس .6
 ،تايتفلاو ءاسنلا نم ةميرجلا اياحضل مدقملا معدلا ىوتسم
 يتلا تامدخلا نم ةدافتسالل ةيناكمالا ةحاتإ لالخ نم كلذو
 يف صاخشألل ةدناسملاو ةدعاسملاو داشرالاو حصنلا مدقت
 .(advocacy services) تاءارجإلاب مامتإ
 ،ميلقإلا ىوتسم ىلع ًاعورشم ذيفنت ةطرشلا ديؤتسو
 اياحضل داشرإلاو حصنلاو ةدناسملاو معدلا ميدقت ىلإ فدهي
 .ةعومسم مهتاوصأ لعجو ،ةيسنجلاو ةيرسألا تاءادتعالا
 تاءادتعالا اياحضل ةدناسملاو معدلا ميدقت كلذ لمشيسو
 ريغ وأ ةيرسألا ةئيبلا نمض كلذ ناك ءاوس ،ةيسنجلا
 يك ،ةلودلا نم اهئاكرشل ةدعاسملا ةطرشلا مدقتس .ةيرسألا
 فنعلا اياحض نع عفادت يتلا تاهجلل ةمدقملا تالاحإلا نوكت
.ةءافك تاذو ةلاعف ،يسنجلاو يرسألا

 ،لماش حسمب مايقلل اهءاكرش ةطرشلا دعاستسو .7
 ًايميلقإو ًايلحم ،هطبر مت دق ةطرشلا زاهج نأ نم دكأتلل

 عم كلذكو ،اياحضلا نع عافدلاو ةدعاسملا تاعومجم عم ،ًاينطوو
 ادنلريإ يف تايتفلاو ءاسنلا عم نولمعي نمم تامدخلا يمدقم
.ةيلامشلا
 
 ةصاخلا تايجيتارتسالاب ةطيرخ ريفوت ةطرشلا معدتس
 تادايق ىدل ةيمهأ اهل يتلا ،(ةقالعلا تاذ) ةينعملا تاهجلاب
 قطانملا ةداق كلذ يف امب ،ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا
 .اهلامعأل ةطرشلا ةكراشم نع نيلوؤسملا رابكلا طابضلاو
 ىدل ةفرعملا ىوتسم عفرو يعولا ةدايز ىلإ كلذ يدؤيسو
.نيفظوملاو ةطرشلا دارفأ
 ٍلكل اهب لاصتالل ةيسيئرلا ةهجلا ديدحتب ةطرشلا موقتس
 ًايميلقإو ًايلحم ،(ةقالعلا تاذ) ةينعملا فارطألا تاعومجم نم
.ًاينطوو

3عوضوملا
اًنامأ رثكأ نكامأ
 هجو ىلعو ،اهئاكرشل معدلا ةطرشلا رفوتسو .1
 (تاناحلاو معاطملاو رجاتملاك) تآشنملا لمع ءانثأ ديدحتلا
 ءاسنلا دض فنعلا اياضقب يعولا ةدايزل كلذو ،ًاليل
.تاءادتعالا عوقو عنم لجأ نم ،تايتفلاو
 ةعجارم ىلع انئاكرش ةدعاسم لالخ نم كلذب مايقلا متيسو
 لثم ،لضفألا ةسرامملا أدبم ىلع ةينملا لولحلا ديدحتو
 هلمع يرجي ام ىلع ةينبملا ”انامأ رثكأ عراوش وحن“ ةردابم
 ىلع اهطاقسإو اهليدعت نكمملا نم يتلاو ،ةدحتملا ةكلمملا يف
.ةيلامشلا ادنلريإ داصتقا
 زاهج نم ةنوكم ةيلحم لمع قرف ءاشنإب ةطرشلا موقتس
 ةلماعلا تآشنملا نم انئاكرشو ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا
 دحلل ةحاتملا صرفلا ديدحتو تاردابملا ةعجارمل كلذو ،ًاليل
 مادختسا ةركفب لمعلاب ءدبلا كلذ يف امب ،مئارجلا نم
.”Ask for Angela“ لثم ،ةرفشملا تاملكلا

 ةطلسلل معدلا ريفوتب ةطرشلا موقتس .2
 ءارجإل ،ميلعتلا عاطق يف نيرخآلا ءاكرشلاو ةيميلعتلا
 بجاولا تاءارجإلا نع رابخإلاب مايقللو ،سرادملا يف بيردت
 ثدحت يتلا ةئيسملا تايكولسلا نع غالبإلا دنع اهعابتا
 تاوصأ نأ لفكن اننإف ،كلذبو .ةيميلعتلا ةئيبلا نمض
 اذه ةنونيك يف يساسأ رود اهل نوكيس تايتفلاو ءاسنلا
.لمعلا
 ةطشنألا نم ةعومجم دادعإ يف اهئاكرش ةدعاسمب ةطرشلا موقتس
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأو ةبلطلل ةيبيردتلا
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 سلجملا ىلإ لمعلا ريسب ةصاخلا ريراقتلا عفر متيس
 ًاضيأ يذلاو ،زاهجلا يف ةمدخلا ءادأ ىوتسم ةبقارم نع لوؤسملا
 لوصحلا نامضل كلذو ،لمعلا ريس ىلع فارشإلا ىلوتيس
هذه نم ةوجرملا جئاتنلا ىلع
 يف ةطرشلا زاهج ىلع فرشملا سلجملا مالعإ متيسو .ةطخلا
 يف لمعلا ريس ىلع ةلصاحلا تاروطتلاب ،ةيلامشلا ادنلريإ
.اهنأشب مهعم قافتالا مت تارتف ىلع ،ةطخلا هذه

 اهيلإ ةديدج تاءارجإ لاخدإو ماظتناب انلمع ةطخ ةعجارمب موقنس
.ةجاحلا تعد املك

 قيسنتلاو نواعتلا ةعومجم يقتلتس
 ءاسنلا دض فنعلا نوؤش يف
 يف ةطرشلا زاهجل ةعباتلا ،تايتفلاو
 كلذو ،يرود لكشب ،ةيلامشلا ادنلريإ
 فادهألا قيقحت هاجتاب عفدلا لجأ نم
 يف ةدراولا تاءارجإلاو
 ةعومجملا هذه لمشتسو ةطخلا هذه
 ،تابترملا فلتخم نع نيلثمم
 ةفاضإ ،زاهجلا يف راودألاو ،تاجردلاو
.ةطرشلا زاهج يبستنم داحتا ىلإ

 ةيلباقلاو ةرادإلا
07ةلءاسملل

 نوكي نأ ًادج يرورضلا نم هنإف ،روهمجلا ةقثب قلعتي اميفو
 مايقلاب دهعتي امع ًالوؤسم ةيلامشلا ادنلريإ يف ةطرشلا زاهج
 .تايتفلاو ءاسنلا دض يروكذلا فنعلل يدصتلل هب
 ماظن دادعإب موقنس اننإف ،رابتعالا نيعب كلذ نيعضاو
 ريس ىلع ةلصاحلا تاروطتلا دصرل كلذو ،ءادإلا سايقل
.ةطخلا هذه يف قثوم وه ام عم ةنراقملاب ،لمعلا
:يلي ام كردن اننأ دكأتن يك ءادألا سايق ماظن دادعإب موقنس
 ةيناثلاو ،ىلوألا ةنسلا لالخ ريياعملاو تازاجنإلا •
اهدعب امو
 نيرخآللو انل حمستس يتلا ريبادتلا يه ام •
هجو لضفأ ىلع ،لمعلا ريس ىلع تاروطتلا دصرب
 ،لعفلاب اهيلع لوصحلا مت يتلا تانايبلا يه ام •
ىرخأ نكامأ يف
.حاجنلا هيلع نوكي نأ عقوتملا لكشلا وه ام •
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1  ةجيتنلا
 ناكم يأ يفو ،ناك لكش يأب تايتفلاو ءاسنلا دض ءاذيإلاو فنعلا هيف نوكي عمتجم ىلع لصحن نأ
.ًادبأ هعم لهاستلا متي الو لوبقم َريغ ،ناك

جئاتنل 08
.اهدصرب موقنس يتلا تارشؤملا نم ددع دجوي هنإف ،نيتوجرملا نيتيجيتارتسالا نيتجيتنلا قيقحت نم نكمتن ىتح

 

رّشؤملا

نهيلع تايتفلاو ءاسنلا دض هجوملا فنعلا عوقو راركت نم نيناعي يتاللا اياحضلا نم لقأ ددع
1.1 ةطرشلا ةطخ)

رركتم لكشب ءادتعالاب نوموقي نيذلا ،تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارج يبكترم نم ،لقأ ددع
(1.2 ةطرشلا ةطخ)

تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلاب تاءادتعالا اهيف رركتت يتلا نكامألا نم لقأ ددع
(1.3 ةطرشلا لمع ةطخ)

 تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارج يف ضافخنا
(VAWG)
(ةيناثلا ةنسلا وأ ىلوألا ةنسلا يف هسايق متي ال)
(1.4 ةطرشلا لمع ةطخ)
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2  ةجيتنل

.اهتابجاو ءادأل ةطرشلا هب موقت ام يف تايتفلاو ءاسنلا ةقث ىلع لوصحلا

 

رّشؤملا

تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا ثداوح نع غالبإلا يف ةدايز
(Y 2 و Y 1 يف سايقلا يرجي)
(4.1 ةطرشلا ةطخ)

تايتفلاو ءاسنلا دض فنعلا مئارجب ةقلعتملا يئانجلا ءاضقلا تاجرخم يف نسحت
(2.4 ةطرشلا لمع ةطخ)

لامعا نم ةطرشلا هب موقت ام يف تايتفلاو ءاسنلا ةقث ىوتسم
(2.1 ةطرشلا ةطخ)

(2.2 ةطرشلا ةطخ) تايتفلاو ءاسنلا اهاقلتت يتلا ةمدخلا نع اضرلا ىوتسم
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