
 ةنراقمُلا ةيقيرفألا بادآلا يف ثحبلا ةنجل
 

 رشتلب يدنيوو )زمايلو ةيلك(  (Brahim El Guabli)يلبكلا ميهاربا :ــل ةكرتشمُلا ةسائرلا تحت
(Wendy Belcher)  )نتسنرب ةعماج(  

 ةيلودلا ةيعمجلا لخاد ةنراقملا ةيقيرفالا بادآلا يف ثحبلا ةنجل سيسأتو روصت ةغايص تمت دقل
 ويسرامو (William Spurlin) نيلروبس زمايلو نيذاتسألا فرط نم ۲۰۱۹ ةنس ِنَراقمُلا بدألل
 ةيقيرفالا بادآلا لوح ةنجلل ةيعمجلا داقتفا ةجلاعمل  (Márcio Seligmann-Silva)افليس-نامغيليس
  .ملاعلا يف اعونت رثكألاو مدقألا ةيبدألا ةلتكلا لثمت يتلا

 
 ةماخضلاو ةكرحلاب تقولا سفن يف زيمتت ،ةيبعشلا تاروصتلا سكع ىلع ،ةيقيرفالا بادآلا نإ  
 ةغللاو عونلا وأ ايفارغجلاب رمألا قلعت ءاوس ةرَّوصتمُلا دودحلا لك زواجتت بادآلا هذه نإ .ليوطلا اهخيراتبو
 ةمسن رايلملا نم برقت ةنكاس ىلع رفوتت ةيقيرفألا ةراقلا نوكل ارظن .خلإ ،ةينمزلا ةرتفلا وأ روهمجلا وأ
 يف وأ اهسفن ةراقلا يف ءاوس ،ةيفاقثلاو ةيبدألا لاكشألا يف ددعت ىلعو ادلب نيسمخو ةعبرأ ىلع يوتحتو
 ةنجللا هذه نإ .تقولا سفن يف ةبعصو ةعساش نَراقمُلا ليلحتلا تايناكمإ نإف ،نينسلا فالآ ربع تاتشلا
 تافاحجإلا ةّيدْقَن ةقيرطب لِئاسُت يهو ىتح ةنراقمُلا تاساردلا لاجمل ةمادَتسُم ةمهاسم ميدقت ىلإ فدهت
  .يميداكألا صصختلا اذه يف ةرمتسمُلا ةيكيرمأ-وروألا ةيزكرملا ةعزنلا تاذ

                
 تاتشلا وأ ةيقيرفالا نادلبلا لك نم بادآلا يف نيثحابلا لك هجو يف ةحوتفم ةنجللا نإ 
 يأب اضيأو ةيرامعتسالا تاغللاب ةيقيرفالا بادآلا يف نيثحابلاب ُبِّحَرُت اهنأ امك .ءاوس دح ىلع يقيرفالا
 نم ةيقيرفالا بادآلا تاصصخت لك يفو ،ةبوتكم وأ ةيهافش تناك ءاوس ،ةيلصألا تاغللا فالآ نم
 نيثحابلل حامسلاو يقيرفالا بدألا لوح ةيراجلا تاشاقنلا ةغايص ىلإ ةنجللا ىعست .نورقلا فلتخم
 بدألا يف نيثحابلا معد صاخ لكشب يغتبت ةنجللا نإ .ينُواعَت لكشب اهلقصو مهثوحب جئاتن ميدقتب
  .اهب نوموقي يتلا ةيساسألا ثوحبلاو ةيقيرفالا ةراقلا يف يقيرفالا
 
 نإف ،ةيقيرفالا ةراقلا اهب زيمتت يتلا ةيوغللاو ةيفاقثلاو ةينثالا ةيددعتلل رابتعالا نيعب اذخأ 
 عيضاوم تاميتلا هذه مضت .تاغللاو نادلبلا نم نكمم ددع ربكأ لوح ثحبلا عيجشت ىلإ فدهت ةنجللا
 ةيلثملا لوح تاساردلاو عونلا تاساردو ىرخألا طئاسولاو بدألا نيب ةقالعلاو رامعتسالا ةيفصت لثم
)LGBT( تاتشلاو ةيقيرفالا ةيممألاو لالقتسالا دعب ام تاعازنو ريرحتلا بورحل رمستملا ريثأتلاو 
 صخش لكل حوتفم ثحبلا ةنجل ىلإ مامضنالا نإ .اهريغو يقيرفالا قايسلا يف ةمجرتلا سييْستو يقيرفالا



 ،ةيقيرفالا تافاقثلاو خيراتلاو بادآلل ةَنراقمُلا تابراقملل صوصخلابو يقيرفالا بدألا يف ثحبلاب متهي
  .يملعلا مهراسم ةيادب يف مه نيذلا نيثحابللو هاروتكدلا بالطو لمعل ةحوتفم اهنأ امك
 


