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: ةصالخلا
              

 وا تادرفنم ، يتاوللا ءاسنلا ىلع قبطني حلطصم يه ،) WHRDS ( ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا نا  
 اهيلا ةراشالا َمت ، تاعفادملا نم ةيوناثلا ةئفلا هذه نإ .ءاسنلا قوقح زيزعت لجا نم ًاديدحت نلمعي ، تايرخا عم
 ءاوس دح ىلع ةلودلا ريغ نم دارفاو ةلودلا اهب موقت يتلا َ،نِهسنج ىلا ةبسنلاب َةصاخ رطاخملا نهجاوت َنهَنأل ،
 وا ةينيدلا ،ةيفاقثلا دعاوقلا يدحتو ةهجاومل نضَرعتت امدنع ةصاخ ،نهَتاعومجمو َنهتالئاع كلذ يف امب،
 ( ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا نإ ،لاح ةيا ىلع . نهتاعمتجُم يف َنهتناكمو ءاسنلا رود نع ةيعامتجالا

WHRDS (، ةيامحلاو معدلا ىصقأ ىلا ةجاحِب نم ًابلاغ نه.

 ) EU( يبوروالا داحتالا تاهيجوت .... ةيامحلا نامض" ، 2004 ماع يف ) EU( يبوروالا داحتالا َىنبت دقل
 ةبراقم دنع سنجلا روظنم قيبطت مهملا" نم هنا فرتعت تاهيجوتلا نإ . )ليلدلا(. ناسنالا قوقح نع تاعفاملل
 يف ءاضعالا لودلا تاهيجوتلا هذه هيف بطاخُت يذلا تقولا يف ،امنيب . ناسنالا قوقح نع تاعفادملا عوضوم
 اهب دوصقملا نم ، عوضوملا اذهب ةلصتملا ) EU( يبوروالا داحتالا تائيهو تاثعب ،) EU( يبوروالا داحتالا
 نع تاعفادملا ءاسنلا  ةيامحب قلعتي اميف ) EU( يبوروالا داحتالا جراخ تاموكحلا كولس ىلع ريثأتلا ً،اضيا

. نِهقوقح قيقحتو زيزعتو ،) WHRDS ( ناسنالا قوقح

 يفو تاهيجوتلا هذه قيبطت ىدم يف قيقدتلاب ، 2001 ناسين /ليربا يف ،) EU( يبوروالا داحتالا ماق
 َرفو دقل ". ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا ةلاحب صاخلا مامتهالا":لجا نم سلجملا اهيلا اعد يتلا جئاتنلا
 قوقح نع تاعفادملا ءاسنلاب اهنم نيتنثا ، ةدَدحم ةيصوت 41 نم ةعومجم وا ةَنودم ) EU( يبوروالا داحتالا
 لجا نم ،ناسنالا قوقحل ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ناسنالا قوقحل تامظنم 10 تماق .) WHRDS ( ناسنالا

 – ديدحت تايصوت نم ةعومجم عضوب ، يلعفلا اهقيبطت نامضو ةيلوالا ةمهملا تايصوتلا هذه نيسحت
 مكثُحن ،كلذل . ناسنالا قوقح نع تاعفادملل ) EU( يبوروالا داحتالا تاهيجوت قيبطتل سنجلا
 ةنجللا دوفوو تايلصنقلا ،) EU( يبوروالا داحتالا تارافس يلثمم هيجوتو ةقيثولا هذه ىلع ةقفاوملا ىلع ًاضيا
.هاندأ ةدراولا ةلمحلا تاءادن ىلا ةباجتسالا ىلع مكدالب يف ةدمتعملا ةيبوروالا

:)ةبولطملا( اهب ىصوملا تاءارجالا

 /ربمفون 29 خيراتب مكدالب يف ) EU( يبوروالا داحتالا دوفو وا يلثمم عم ءاقل ميظنت – 1
 ءاسنلا موي ( يناثلا نيرشت /ربمفون 29 نم خيرات يا َلضفُيو ً،ابيرقت يناثلا نيرشت
 ، )ناسنالا قوقح موي ( لوالا نوناك /ربمسيد 10 ىتح )ناسنالا قوقح نع تاعفادملا
 يبوروالا داحتالا تاهيجوت قيبطتل سنجلا – ديدحت تايصوت نع ءاقللا لالخ ةخسن ميدقتو
)EU ( ناسنالا قوقح نع تاعفادملل .



:) EU(لخاد تاكبشلا يف ءاضعا اهيدل يتلا تامظنملا
 يف ناسنالا قوقح نع لوؤسملا صخشلا عم ءاقل ريضحت بولطملا                                                          
 نع تاعفادملل ربكا ةيامحو معد ريفوت ةشقانمل ، ًابيرقت يناثلا نيرشت /ربمفون 29 يف ، مكدالب ةيجراخ ةرازو
 داحتالا تاهيجوت قيبطتل سنجلا – ديدحت تايصوت نع، عامتجالا لالخ  ،ةخسن عيزوت بِجي . ناسنالا قوقح
 . ) HRDS (ناسنالا قوقح نع نيعفادملل ) EU( يبوروالا

:) EU( جراخ تاكبشلا يف ءاضعا اهيدل يتلا تامظنملا
 ةرافسلا وا /و ) EU( يبوروالا داحتالا دفو عم ءاقللا بولطملا                                                         
 خيراتب ،مكدالب يف ) 2007 يناثلا نوناك /رياني نم ًاءدب يبوروالا داحتالا ةسائر ىلوتت فوس ايناملا (ةيناملالا

 قوقح نع تاعفادملا ءاسنلل ةيامحلاو معدلا تاجرد ىلعا ريفوت َةيفيك ةشقانمل ً،ابيرقت يناثلا نيرشت /ربمفون 29
 داحتالا تاهيجوت قيبطتل سنجلا – ديدحت تايصوت نع ،عامتجالا لالخ  ،ةخسن عيزوت ًاضيا بِجي . ناسنالا
.   ) HRDS ( ناسنالا قوقح نع نيعفادملل ) EU( يبوروالا

2 –

 يا لالخ وا ، مكدالب يف ) EU( يبوروالا داحتالا دوفو وا يلثمم عم عامتجالا لالخ - 2
 يبوروالا داحتالا تاهيجوت قيبطتل سنجلا – ديدحت تايصوتل جيورتلل هب نوموقت طاشن
)EU ( ناسنالا قوقح نع نيعفادملل) HRDS (  بلط ًءاجر :

 

 نيعب ذخالا عم، ) GAERC( ةيجراخلا تاقالعلل ةماعلا نوؤشلا سلجمل ةددحملا جئاتنلا َينبت
 عم َ،نهطاشن ةسرامم يف ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا اههجاوت يتلا قئاوعلاو رطاخملا رابتعالا
 عم لماعتلا يف سنجلا -ديدحت َةيمها ىلع ديكاتلاو َنهتيامح زيزعت ةعرسوةرورض ىلع ديدشتلا
.) WHRDS( ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا اياضق

 نع يبوروالا داحتالا تاهيجوت قيبطت بَيتك يف ةيذيفنتلا تايلآلاو سنجلا -ديدحت تايصوت جمد
.)ةيدنلوهلا ةسائرلا ةَدوسم يف درو امك( ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا



 عرسأب تاثعبلا َلك ىلا ،ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلا ةيامحل سنجلا -ديدحت تايصوت رشن
.لماكلاب اهذيفنتو نكمم تقو

 نامض لجا نم ،ناسنالا قوقح نع نيعفادملا ةثعب ةئيه بيردت يف سنجلا -ديدحت تايصوت جمد
.) WHRDS( ناسنالا قوقح نع تاعفادملا ءاسنلاب ةَقلعتم اياضق يف دَدشملا زيكرتلا

 نيعفادملاو ءاسنلا عيمج ءاوتحاو ، مهتاكبش كيرحت ، مالعالا عم ، لاصتالا ًءاجر- 3
 تاهيجوت قيبطتل سنجلا – ديدحت تايصوت معدل مكنم نيفورعملا ناسنالا قوقح نع نيرخآلا
.ناسنالا قوقح نع نيعفادملا نع ) EU( يبوروالا داحتالا

، انب اولَصتا

 متُمق يجيورت طاشن يا نع وا ،مكدالب يف ) EU( يبوروالا داحتالا دوفو وا يلثمم عم مكعامتجا نع انوِملعأ
 نع تاعفادملا ءاسنلل ةعباتلا ) Website( ةينورتكالا ةحفصلا ىلا هلسرن نحنو ، ًازجوم ًاضرع انل اولسرا .هب
: ناسنالا قوقح

 HYPERLINK "http://www.defendingwomen-defendingrights.org" 
www.defendingwomen-defendingrights.org

.نيرخآلا طيشنت لجا نم
: ىلا مكتلئسأ  وا مكتامولعم  اولِسرأ

 HYPERLINK "mailto:whrd@apwld.org" whrd@apwld.org وا   HYPERLINK 
"mailto:lisa@apwld.org" lisa@apwld.org
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