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ádGó©dG ≥«≤ëàd kÉ«©°S :⁄É©dG AÉ°ùf Ω qó≤J

 ¿ô≤dG ó¡°T :ábQÉØÃ “⁄É©dG AÉ°ùf Ωó≤J” á∏°ù∏°S øe ôjô≤àdG Gòg π¡à°ùf
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.⁄É©dG AÉ°ùf

 AÉ°ùæ∏d  ¿Éëª°ùj  ¿Gó∏H  iƒ°S  ⁄É©dG  ‘  ∑Éæg  øµj  ⁄  ,1911  ΩÉY  ‘
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 .kÉ°†jCG á«aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G πH ,á«fóŸGh á«°SÉ«°ùdG ¥ƒ≤◊G

 ≈∏Y AÉ°†≤dG á«bÉØJG ≈∏Y ⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y ádhO 186 âbOÉ°U ,Ωƒ«dGh

 AÉaƒdÉH É¡eGõàdG ∂dòH Ió qcDƒe (hGó«°S) ICGôŸG ó°V õ««ªàdG ∫Éµ°TCG ™«ªL

 ≥«≤– ¿hO ∫ƒ– »àdG õLGƒ◊G ô°ùµHh IÉàØdGh ICGôª∏d á«fÉ°ùfE’G ¥ƒ≤◊ÉH

.Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸGh ádGó©dG

 ¿Gó∏H É¡≤≤– »àdG á∏FÉ¡dG •Gƒ°TC’G ≈∏Y á∏ãeC’G Iôah øe ºZôdG ≈∏Y øµd

 øe  Òãc  ‘  AÉ°ùædG  ∫GõJ  Ée  ,Ú°ùæ÷G  ÚH  IGhÉ°ùŸG  õjõ©J  ‘  IÒãc

 ™æ°U á«∏ªY ‘ ácQÉ°ûŸG hCG øgOÉ°ùLCÉH º qµëàdG ≥M øe äÉehôfi ¿É«MC’G

 ∞°üf øe ÌcCG …CG ,ICGôeG ¿ƒ«∏e 600 ƒëæa ,∞æ©dG øe ájÉª◊G hCG QGô≤dG
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 áë°üd Ú°ù– øe –  ™bóŸG ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ‹hódG ™ªàéŸG ÉgOóM

 áYÉæŸG  ¢ü≤f  ¢ShÒa  QÉ°ûàfG  ∞bhh  º«∏©àdG  º«ª©J  ≥«≤–  ¤EG  äÉ¡eC’G

.RójE’Gh ájô°ûÑdG

 q’EG ,πLôdGh ICGôŸG ÚH IGhÉ°ùŸG πØµJ kÉª«∏bEGh kGó∏H 139 ‘ ÒJÉ°SódG ¿CG ™eh
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القانوين  الإ�صالح  جهود  املنظمات  هذه  قادت  وقد 

ودعاوى قانونية ا�صرتاتيجية حّولت م�صهد حقوق املراأة 

وطنيًا واإقليميًا ودوليًا )املربع 1(.

بيئات  يف  ناجحة  تدخالت  املنظمات  هذه  قادت  كما 

املمكن  من  اأن  بذلك  مثبتة  القانونية  بالتعددية  تتميز 

التعامل مع الأنظمة القانونية التعددية ويف الوقت ذاته 

دعم الثقافات والتقاليد واملمار�صات املحلية.

على �صبيل املثال، يف الإكوادور حيث يكفل الد�صتور حق 

ال�صعوب الأ�صلية يف و�صع اأنظمة العدالة اخلا�صة بها، 

بتطوير  الأ�صلية  كيت�صوا  امراأتان من جمتمعات  قامت 

 ”Reglamentos de Buena Convivencia“

)قـواعد للـعي�ص الـح�صن( توفــّق بني اأعــراف املـجتـمـع 

للـعنف  التـ�صـدي  اأجــل  الإن�صـان مـن  ومبـادىء حـقـوق 

اإىل  الو�صول  الن�صـاء يف  فـر�ص  وتعـزيـز  الأ�صـرة  داخل 

العدالة. 

غري  حملية  منظمة   ،PEKKA دّربت  اإندوني�صيا،  ويف 

حكومية لتمكني الأ�صر التي تعولها �صيدات، م�صاعدين 

قانونيني حمليني على دعم الن�صاء يف اللجوء للمحاكم 

وذلك  قانوين  ب�صكل  والطالق  الزواج  لت�صجيل  الدينية 

العامة،  واملنافع  اخلدمات  على  احل�صول  من  ليتمّكّن 

عدد  لزيادة  احلكومة  على   PEKKA �صغطت  كما 

الن�صاء  لتمكني  الر�صوم  عن  والتنازل  الدورية  املحاكم 

من الو�صول للمحاكم.

دعم املنظمات القانونية الن�صائية

تت�سّدر املنظمات الن�سائية القانونية جهود جعل 

اأنظمة العدالة من�سفة للمراأة، فحيثما يكون 

التمويل احلكومي للخدمات القانونية املجانية 

حمدوداً، تتدخل املنظمات الن�سائية لتقدمي ما 

حتتاجه الن�ساء من م�سورة ودعم ملتابعة الق�سايا 

القانونية اأو و�سع حد للعنف اأو طلب الطالق اأو 

املطالبة بحقهن يف الأر�ض.

املربع 1: ترجيح كفة امليزان: ق�صايا فارقة غرّيت حياة الن�صاء

احلالت التالية عززت فر�ض الن�ساء يف الو�سول للعدالة يف جميع اأنحاء العامل. فبع�سها طّور الفهم القانوين للحقوق الإن�سانية للن�ساء مبوجب القانون الدويل، بع�سها 

�ساعد على اإنفاذ اأو اإي�ساح قوانني موجودة بالفعل، بع�سها طعن يف قوانني يجب اأن ُتلغى، والبع�ض الآخر اأوجد قوانني جديدة، وجميعها اأّدت اإىل تغيريات اإيجابية يف حياة 

الن�ساء. 

�ساحبة  حكومة  �سد  والتنمية  والقانون  املراأة  منتدى  عن  بالنيابة  دونغانا  مريا 

اجلاللة 

يف نيبال، كان القانون يعفي الرجال من املحاكمة بتهمة اغت�صاب زوجاتهم. يف عام 

2002، يف ق�صية رفعها منتدى املراأة والقانون والتنمية، اأمرت املحكمة العليا الربملان 

بتعديل قانون الغت�صاب. واإىل الآن، اأ�صبح عدد الدول التي جتّرم الغت�صاب الزوجي 

ب�صكل �صريح يف قوانينها اجلنائية 52 دولة حول العامل.

يونيتي داو �سد النائب العام جلمهورية بوت�سوانا

على الرغم من كونها مواطنة ُولدت وترعرعت يف بوت�صوانا، فبموجب القانون يحتاج 

اإقامة ول يتمتعان بحقوقهما كمواطنني لأنها تزوجت من  طفال يونيتي داو لت�صاريح 

مبداأ �صمان  اأن  اأّكدت على  فارقة  نقطة  الق�صية من عام 1992  �صّكلت هذه  اأجنبي. 

امل�صاواة الذي يكفله الد�صتور ينطبق على حقوق املواطنة للمراأة.

حكم املحكمة الد�ستورية يف كولومبيا

يف  للطعن  ق�صية   »Women’s Link Worldwide« منظمة  رفعت   ،2006 عام  يف 

الن�صاء.  حياة  لإنقاذ  الإجها�ص  عمليات  اإجراء  الأطباء  على  يحظر  الذي  القانون 

اأن  حكمت املحكمة باأن احلظر ينتهك احلقوق الأ�صا�صية للمراأة واأن الإجها�ص يجب 

يكون متاحًا يف بع�ص احلالت.

فيليز واآخرون �سد �سركة نوفارتي�ض لالأدوية

يف اأكرب دعوى جماعية للتمييز بني اجلن�صني ينظر فيها الق�صاء يف الوليات املتحدة 

اأنهن يتعّر�صن للتمييز يف  الأمريكية، زعمت 12 موظفة يف �صركة نوفارتي�ص لالأدوية 

ووافقت  املوظفات  �صالح  يف  بالإجماع  املحلفني  هيئة  قرار  جاء  والرتقيات.  الأجور 

نوفارتي�ص على دفع 175 مليون دولر لت�صوية الق�صية، مبا يف ذلك 22.5 مليون دولر 

لإدخال حت�صينات على �صيا�صات وبرامج تعزيز امل�صاواة يف اأماكن العمل.
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تنفيذ الإ�صالح القانوين املراعي 

للنوع الجتماعي 

ُيعترب الإ�سالح القانوين املراعي للنوع الجتماعي 

الأ�سا�ض لتمكني املراأة من الو�سول اإىل العدالة، 

فبدون وجود اأ�سا�ض قانوين متني، من املرجح اأن 

تتهاوى حماولت جعل املحاكم يف متناول الن�ساء، 

وجعل ال�سرطة اأقل عدائية يف التعامل مع �سكاواهن، 

اإىل غري ذلك من الإ�سالحات الالزمة لإقامة 

العدل.

ت�صـــّكل اتفاقية �صيداو املعيـــار الذهبي املتفق عليه دوليًا 

لإ�صالح النظـــام القانوين من اأجل حتقيق امل�صاواة بني 

اجلن�صـــني، فال بد مـــن العمل على اإلغـــاء القوانني التي 

متيز �صراحة �صـــد املراأة، وب�صط �صيـــادة القانون على 

احلّيـــز اخلا�ص، مبـــا يف ذلك حماية املـــراأة من العنف 

املنـــزيل، ومعاجلـــة الآثـــار الفعلية للقوانـــني على حياة 

الن�صاء.

وقـــد مت بالفعـــل اإحـــراز تقـــدم يف جميـــع املناطق، فقد 

و�صلنا يف عام 2011 اإىل ما يلي:

بلدًا ي�صمن اإجازة الأمومة املدفوعة الأجر.  173

د�صتورًا ي�صمن امل�صاواة بني اجلن�صني.   139

بلدًا يحظر العنف املنزيل )ال�صكل 1(.  125

بلدًا لديه قوانني ل�صمان امل�صاواة يف الأجور.  117

بلدًا ي�صمن امل�صاواة يف حقوق امللكية للمراأة.  115

لكـــن علـــى الرغم مـــن الإجنـــازات الهائلة، فـــاإن بقاء 

القوانني التمييزية والثغرات يف الأطر القانونية والف�صل 

يف تطبيـــق القوانني يعني اأن املراأة ل تزال حمرومة من 

حقوقها.

بلـــدًا ل جتـــرم الغت�صـــاب يف اإطـــار الـــزواج   127

�صراحة.

دولـــة تفر�ص قيـــودًا �صديـــدة على حـــق املراأة   61

بالإجها�ص. 

باملئة من الن�صاء يعملن يف وظائف ه�صة.  53

بلـــدًا تقل فيها ال�صـــن القانونية للزواج للن�صاء   50

عن الرجال.

باملئة هـــو متو�صط الفجـــوة يف الرواتب بني   30-10

املراأة والرجل.

ويف حـــني اأن جميع الـــدول الأع�صـــاء يف الأمم املتحدة 

تقريبًا �صادقت على اتفاقيـــة �صيداو، اإّل اأنها اأي�صًا من 

املعاهـــدات التـــي مت ت�صجيل اأكرب عدد مـــن التحفظات 

عليهـــا، واأكـــر تلك التحفظـــات �صيوعًا هـــي على املادة 

16 التـــي ت�صمن حقوق املراأة يف اإطـــار الزواج والأ�صرة 

)ال�صـــكل 2(، لذلـــك فـــاإن اإزالة هـــذه التحفظـــات ُيعّد 

خطـــوة حرجـــة للتاأ�صي�ـــص لأطـــر قانونية تدعـــم حقوق 

املراأة. 

ويجب �صياغة قوانني تدفع عملية التطبيق، مبا يف ذلك 

اإعمـــال �صالحيـــات واإجراءات واآليـــات متويل وم�صاءلة 

وا�صحـــة. على �صبيل املثال، يف 45 بلدَا، ت�صمل القوانني 

اخلا�صـــة بالعنف الأ�صـــري �صمانات لتوفـــري امل�صاعدة 

القانونية املجانية للمراأة. يف نيبال، �صاعدت الإعفاءات 

ال�صريبية علـــى نقل ملكية الأرا�صـــي يف �صمان تطبيق 

القوانني املتعلقـــة بحقوق امل�صاواة يف املرياث، مما اأدى 

اإىل زيـــادة مبقـــدار ثالثـــة اأ�صعـــاف يف حيـــازة الن�صاء 

للممتلـــكات. يف ال�صويد، ُتعتـــرب اأ�صهر اإجازة الأبوة غري 

القابلـــة للتحويـــل مما رفع ن�صـــب ا�صتفـــادة الآباء منها 

و�صاعد يف تقليل الفجوة يف الأجور بني اجلن�صني.
ال�صكل 1: القوانني اخلا�صة بالعنف �صد املراأة

ُثلثا دول العامل لديها قوانني �صد العنف الأ�صري، لكن الكثري من الدول ما زالت 

ل جتّرم الغت�صاب يف اإطار الزواج ب�صكل �صريح.
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دعم اإن�صاء مراكز خدمة 

متكاملة للحد من الثغرات يف 

�صل�صلة العدالة

تتميز �سل�سلة العدالة، وهي �سل�سلة اخلطوات 

التي يتوجب على املراأة اتخاذها عند اللجوء 

للق�ساء، بثغرات وا�سعة توؤدي اإىل اإ�سقاط 

الق�سايا اأثناء حتّركها خالل هذا النظام، 

وهكذا فاإن ن�سبة �سئيلة فقط من الق�سايا 

تنتهي باإدانة اأو نتيجة عادلة.

يف درا�صة اأجريت عام 2009 على الدول الأوروبية، تبنّي 

اأن ما معّدله 14 باملئة من حالت الغت�صاب املبلغ عنها 

انتهت باإدانـــة، مع انخفا�ص الن�صبـــة لت�صل 5 باملئة يف 

بع�ص البلدان )ال�صكل 3(.

مـــن اإحدى �صبل احلـــد من هذه الثغـــرات ال�صتثمار يف 

مراكـــز خدمـــة متكاملـــة جتمـــع خدمـــات حيوية حتت 

�صقـــف واحد منها جمع الأدلة اجلنائية وتقدمي امل�صورة 

القانونية والرعاية ال�صحية وغريها من اأ�صكال الدعم 

للمـــراأة. ومـــن الأمثلة الناجحة على هـــذا النهج مراكز 

ثوثوزيال للرعاية يف جنوب اإفريقيا.

تقـــع هذه املراكز يف امل�صت�صفيات العامة وتقّدم الرعاية 

الطبية الطارئـــة وامل�صورة وخدمات التح�صري للمحكمة 

ب�صكل متكامل �صديق للناجيات.

وهـــي تهدف اإىل تلبية الحتياجات الطبية والجتماعية 

للناجيات من العتـــداءات اجلن�صية واحلد من الإيذاء 

الثانـــوي ورفـــع معـــدلت الإدانـــة وتقليـــل التاأخـــري يف 

الق�صايا.

يعمل يف هذه املراكز طواقم طبية متخ�ص�صة وعاملني 

اجتماعيني و�صبـــاط �صرطة على مـــدار ال�صاعة يوميًا. 

وُيذكـــر اأن معـــدلت الإدانة يف ق�صايـــا الغت�صاب التي 

رفعتهـــا مراكز ثوثوزيال للرعايـــة يف �صويتو يف مقاطعة 

غوتنغ و�صلـــت اإىل 89 باملئة، مقارنة مع املعدل الوطني 

ون�صبتـــه 7 باملئة. ويجري الآن تكرار منوذج ثوثوزيال يف 

بلدان اأخرى، مبا يف ذلك ت�صيلي واإثيوبيا.

ال�صكل 2: التحّفظات على اتفاقية ال�صيداو

�صّجلت 30 دولة حتّفظات على احلقوق املت�صاوية 

يف الزواج اأو الأ�صرة.
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ال�صكل 3: الثغرات الهدامة لق�صايا الغت�صاب يف عينة من الدول الأوروبية

ن�صبة �صئيلة فقط من ق�صايا الغت�صاب املبلغ عنها 

تنتهي باإدانة.
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و�صع الن�صاء يف اخلط الأمامي 

خلدمات تطبيق القانون

ي�سّكل تديّن م�ستويات الإبالغ عن اجلرائم املرتكبة 

�سد الن�ساء م�سكلة خطرية يف جميع املناطق، حيث 

ُتظهر م�سوح اجلرمية يف 57 بلداً اأن ما معّدله   10 

باملئة من الن�ساء اأفدن باأنهن تعّر�سن لعتداءات 

جن�سية لكن 11 باملئة فقط منهن اأبلغن عنها، 

والن�سب مماثلة يف معدلت حدوث حالت ال�سرقة: 

8 باملئة يف املتو�سط، لكن معدل الإبالغ عنها 38 باملئة 

فقط.

ميكـــن لتوظيف الن�صـــاء يف اخلط الأمامـــي الذي يقدم 

خدمـــات العدالـــة اأن ي�صاعـــد يف زيـــادة فر�ـــص و�صول 

املـــراأة اإىل العدالة، حيث ت�صـــري البيانات اإىل اأن هناك 

عالقة طردية بـــني وجود �صابطات �صرطة والإبالغ عن 

العتـــداءات اجلن�صيـــة )ال�صـــكل 4(. يف مرحلة ما بعد 

النزاع يف ليبرييـــا، اأدى ن�صر لواء �صرطة هندية ن�صائي 

اإىل ارتفـــاع ن�صب الإبالغ وتعزيز جتنيد الن�صاء يف �صلك 

ال�صرطـــة. لكن علـــى الرغم من هـــذه الفوائد، فما زال 

معـــدل   متثيل املـــراأة يف ال�صرطة ل يتجـــاوز 13 باملئة يف 

اأي من املناطق.

لكـــن املكا�صب مـــن توظيف الن�صـــاء يف ال�صرطة ل تاأتي 

تلقائيـــًا بـــل هـــي تتطلـــب ا�صتثمـــارات، فالتجـــارب من 

اأمريـــكا الالتينيـــة ومناطق اأخرى تعّلمنـــا اأنه يجب مّد 

مراكـــز ال�صرطة ومكاتـــب خا�صة بالتعامل مـــع الن�صاء 

يف مراكـــز ال�صرطـــة بكفايتهـــا مـــن املـــوارد، بالإ�صافة 

اإىل توفـــري التدريـــب املتخ�ص�ص للعاملـــني ومكافاأتهم 

وتقديرهم ب�صكل جيد على عملهم.

عـــالوة على ذلـــك، يجـــب اأن يكـــون جتنيـــد �صابطات 

ال�صرطة وتزويد املكاتب اخلا�صة بالتعامل مع الن�صاء يف 

مراكز ال�صرطة باملوارد الالزمة جزءًا من ا�صرتاتيجية 

اأو�صـــع نطاقًا لتدريب وحتفيز جميع اأفراد ال�صرطة على 

ال�صتجابة ب�صكل منا�صب لحتياجات املراأة.

ال�صتثمار يف و�صول املراأة اإىل 

العدالة

اإن جعل اأنظمة العدالة من�سفة للن�ساء ويف 

متناولهن - �سواء من خالل حتفيز الإ�سالح 

القانوين اأو دعم اخلدمات القانونية املجانية 

ومراكز اخلدمة املتكاملة وتدريب الق�ساة - يتطلب 

ال�ستثمار. فاإدراكا منها لأهمية تعزيز حكم القانون، 

تنفق احلكومات مبالغ طائلة على امل�ساعدات لأنظمة 

العدالة، مع ذلك ما زال التمويل الهادف لتحقيق 

امل�ساواة بني اجلن�سني منخف�ساً.

يف عـــام 2009، خ�ص�صـــت اجلهـــات املانحـــة يف جلنة 

امل�صاعدة الإمنائيـــة التابعة ملنظمة التعاون القت�صادي 

والتنميـــة 4.2 مليـــار دولر للعدالـــة. كانـــت الوليـــات 

املتحدة والحتاد الأوروبـــي اأكرب امل�صاهمني، مبا ن�صبته 

واأفغان�صتـــان  العـــراق  وكان  املجمـــوع،  مـــن  باملئـــة   70

واملك�صيك والأرا�صي الفل�صطينية املحتلة وباك�صتان اأكرب 

امل�صتفيديـــن من هـــذه امل�صاعدات. وقـــد مت تخ�صي�ص 

206 مليـــون دولر )5 باملئة( من املبلـــغ لربامج هدفها 

الرئي�صي حتقيـــق امل�صاواة بني اجلن�صـــني، و633 مليون 

دولر اأخـــرى )15 باملئة( لربامـــج من اأهدافها الثانوية 

امل�صـــاواة بـــني اجلن�صـــني، لكـــن الحتـــاد الأوروبـــي مل 

يخ�ص�ـــص يف عام 2009 اأية اأموال لربامج العدالة التي 

كانت فيها امل�صاواة بني اجلن�صني هدفًا رئي�صيًا. 

كانـــت ال�صويـــد وكنـــدا والدمنـــارك والرنويـــج واأملانيـــا 

اأكـــرب اجلهات املانحة لربامج هدفهـــا الرئي�صي حتقيق 

امل�صاواة بني اجلن�صني تدعم اأن�صطة مثل تدريب الق�صاة 

وتقـــدمي اخلدمـــات القانونية املجانيـــة ل�صحايا العنف 

ال�صكل 4: متثيل الن�صاء يف ال�صرطة ون�صب الإبالغ عن العتداءات اجلن�صية
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هنـــاك عالقة طردية وا�صحة بـــني متثيل الن�صاء يف 

ال�صرطة والإبالغ عن  العتداءات اجلن�صية.

امل�صـــدر: حتليـــل هيئة الأمم املتحدة للمراأة بناًء علـــى بيانات متثيل الن�صاء يف ال�صرطة من مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )2009( ون�صب 

ل لها امل�صح الدويل ل�صحايا اجلرائم )اآخر الأرقام املتوفرة(. الإبالغ عن العتداءات اجلن�صية التي تو�صّ
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وم�صاركـــة للمـــراأة يف جهود بنـــاء ال�صـــالم وامل�صاحلة 

واإعـــادة دمج �صحايا الجتـــار بالب�صر وحمالت التوعية 

للحد مـــن الـــزواج املبكر، وكانـــت غواتيمـــال وبوركينا 

فا�صـــو وجمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة واأفغان�صتان 

وكولومبيـــا مـــن الـــدول التي تلقـــت احلجـــم الأكرب من 

امل�صاعـــدات لأنظمـــة العدالة برتكيز علـــى امل�صاواة بني 

اجلن�صني يف عام 2009. 

ا�صتنادًا اإىل قاعدة بيانات امل�صاريع اخلا�صة به، ر�صد 

م�صروعًا  لـ2946  دولر  مليار   260،5 الدويل  البنك 

خالل الأعوام من 2000-2010، كان من بينها 16،3 

مليار دولر لـ262 م�صروعًا �صملت مكّونًا خا�صًا بحكم 

حتت  م�صنفة  كانت  امل�صاريع  هذه  من  اأربعة  القانون، 

حتديدًا  اجلن�صني  بني  وامل�صاواة  القانون  حكم  رمز 

وجمموع التمويل املخ�ص�ص لها 60،6 مليون دولر، 9،6 

مليون دولر منها ذهبت ملكّونات م�صاريع م�صنفة حتت 

اإجمايل  من  باملئة   0،004 اأي  الجتماعي  النوع  رمز 

التمويل الذي ر�صده البنك الدويل خالل هذه الفرتة.

يف كانـــون اأول/دي�صمـــرب 2010، اأنهـــى البنـــك الدويل 

عمليـــة جتديد موارد �صندوق املوؤ�ص�صـــة الدولية للتنمية 

مـــع تعهد 51 جهـــة مانحة بتقـــدمي 49.3 مليـــار دولر 

لدعـــم الدول الأكر فقرًا بني اأعـــوام 2011 و2014. مت 

التفاق يف هذه الدورة على اأربعة جمالت تركيز خا�صة 

اأحدهـــا امل�صاواة بني اجلن�صني، مما ي�صّكل فر�صة مهمة 

ل�صمـــان ح�صول جهود تعزيز و�صول املراأة للعدالة على 

ح�صة اأكرب من متويل البنك الدويل يف امل�صتقبل. 

تدريب الق�صاة ومراقبة القرارات

اإن وجود عملية �سنع قرار ق�سائي متوازنة وغري 

متحيزة اأمر اأ�سا�سي ل�سمان متّكن الن�ساء الالتي 

يلجاأن للق�ساء من احل�سول على العدالة. ومع 

ذلك، حتى يف حال وجود قوانني ل�سمان حقوق 

املراأة، اإّل اأن الق�ساة ل يطّبقونها دائماً ب�سكل �سليم 

اأو من�سف.

للقا�صيـــات  الدوليـــة  الرابطـــة  تقـــوم منظمـــات مثـــل 

و�صاك�صـــي، وهي منظمـــة غري حكومية هنديـــة، بتزويد 

الق�صـــاة، ن�صـــاًء ورجـــاًل علـــى حـــد �صـــواء، بتدريـــب 

متخ�ص�ص وم�صاحة ملناق�صة التحديات التي يواجهونها 

مما ي�صاعـــد يف تعزيز فهمـــم للم�صاواة بـــني اجلن�صني 

والتزامهـــم بهـــا. ويتجلى اأثـــر هذه اجلهـــود من خالل 

ع�صرات الق�صايـــا التي نظر فيها ق�صاة �صاركوا يف مثل 

هـــذه الدورات التدريبيـــة و�صّكلت نقاط حتـــّول ل�صالح 

�صمان حقوق املراأة )املربع 2(.

ومـــن ال�صـــروري توفـــري التتبـــع املنهجي لعمليـــة �صنع 

القرار الق�صائي علـــى امل�صتوى الوطني لتوفري امل�صاءلة 

للن�صـــاء الباحثات عـــن العدالة ومتكـــني املجتمع املدين 

واحلكومـــات مـــن مراقبـــة اأداء املحاكـــم فيمـــا يتعلـــق 

ب�صمان حقوق املراأة.

املربع 2: في�صاكا وقوة عملية �صنع القرارات الق�صائية املراعية للنوع الجتماعي 

يف عام 1996، اأجرت �ساك�سي، وهي منظمة غري حكومية هندية، مقابالت مع ق�ساة وحمامني ومتقا�سيات 

اإن���اث للنظ���ر يف اأث���ر املفاهيم وعملية �سنع القرارات الق�سائية على الن�س���اء الالتي يح�سرن للمحاكم. راأى 

اأكرث من ثلثي الق�ساة اأن الن�ساء الالتي يرتدين مالب�ض مثرية يجلنب الغت�ساب على اأنف�سهن.

و�صعـــت �صاك�صي برناجمًا لتغيري اخلرافات املتاأ�صلة 

وال�صـــور النمطية عن النـــوع الجتماعي، مت تو�صيعه 

لحقـــًا لي�صمـــل 16 بلـــدًا يف منطقـــة اآ�صيـــا واملحيط 

الهادىء. ُيذكـــر اأن رئي�ص الق�صاة ال�صابق يف الهند، 

جاغدي�ـــص �صاران فريما، كان من بني اأول امل�صاركني 

يف الربنامج.

وبعد وقـــت ق�صري، اأتيحت للقا�صـــي فريما الفر�صة 

لتطبيق ما تعلمه عندما نظر يف ق�صية بانواري ديفي 

التـــي تعر�صـــت لغت�صـــاب جماعي من قبـــل رجال 

حمليني اأثنـــاء قيامهـــا بوظيفتها كعاملـــة اجتماعية 

يف قريـــة يف وليـــة راج�صتان. رفعت بانـــواري دعوى 

جنائيـــة، ولكنهـــا مل تتوقـــف عنـــد ذلـــك احلـــد، بل 

�صعت للح�صـــول على حـــل اأ�صمل للن�صـــاء العامالت 

الأخريات.

بدعم من خم�ص منظمات ن�صائية، مبا فيها في�صاكا، 

�صة �صاك�صـــي واملحامية الرئي�صية  وناينـــا كابور، موؤ�صِّ

فيهـــا، اأو�صلت بانـــواري الق�صيـــة اإىل املحكمة العليا 

الهنديـــة، وهنـــاك حققـــت اإجنـــازًا مف�صليـــًا وهـــو 

اعرتافًا قانوين بالتحر�ص اجلن�صي يف مكان العمل.

كونـــه اأحد الق�صـــاة الرئي�صيـــني يف الق�صية، مل يدع 

القا�صي فريما عدم وجـــود قوانني خا�صة بالتحر�ص 

اجلن�صي يثنيه، واأقّر باأن كالًّ من الد�صتور والتزامات 

الهنـــد الدولية مبوجب اتفاقيـــة �صيداو ت�صمن احلق 

يف امل�صـــاواة بـــني اجلن�صني واحلق ببيئـــة عمل اآمنة. 

ا�صتخدمـــت املحكمـــة الق�صية لإ�صـــدار اأول مبادىء 

توجيهية �صاملة وواجبة النفاذ قانونًا ب�صاأن التحر�ص 

اجلن�صي يف العمل يف القطاعني العام واخلا�ص.

األهـــم قرار املحكمة يف ق�صيـــة في�صاكا ق�صية مماثلة 

يف بنغالدي�ـــص واإ�صالحـــًا قانونيـــًا يف باك�صتان، مما 

جعـــل اليوم مـــا يقرب من 500 مليـــون امراأة يف �صن 

العمـــل يف هـــذه البلـــدان الثالثـــة وحدهـــا يتمتعـــن 

باحلمايـــة القانونيـــة الالزمـــة للقيـــام بعملهن دون 

م�صايقات اأو اإ�صاءة.
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زيادة فر�ص و�صول املراأة اإىل 

املحاكم وجلان تق�صي احلقائق 

اأثناء النزاعات وبعدها 

ا�سُتخدم العنف اجلن�سي كتكتيك حربي ب�سكل 

منتظم ومتعمد لقرون، ويتم ا�ستخدامه �سد 

ال�سكان املدنيني كناقل متعمد لفريو�ض نق�ض 

املناعة الب�سرية ولغر�ض احلمل الق�سري وللت�سريد 

الق�سري لل�سكان وترويع جمتمعات باأ�سرها.

يف العقديـــن املا�صيني، مت اإحراز تقدم هائل يف القانون 

الـــدويل جعـــل لأول مرة مـــن املمكن حماكمـــة مرتكبي 

جرائـــم العنـــف اجلن�صـــي )املربـــع 3(. ولزيـــادة عدد 

الإدانـــات، من الأهمية مبكان اأن جتعل املحاكم الدولية 

اجلرائـــم القائمـــة علـــى النـــوع الجتماعـــي اأولوية يف 

ا�صرتاتيجيات املحاكمات اخلا�صة بها.

عـــالوة علـــى ذلـــك، هنـــاك حاجـــة اإىل اتخـــاذ تدابري 

جلعل املحاكم وغريها من حمافـــل العدالة، مثل جلان 

احلقيقـــة، اأي�صـــر منـــاًل للن�صـــاء، والطريقـــة الوحيدة 

ل�صمـــان ذلك هـــو التاأكـــد مـــن اأن الن�صاء يلعـــن دورًا 

حموريـــًا يف حتديد نطاق واخت�صا�ـــص وت�صميم جميع 

اآليات العدالة بعد النزاعات.

املربع 3: عقدان من التقدم الريادي يف القانون الدويل

يف املا�س���ي، بال���كاد كان القان���ون ال���دويل يع���رتف بتاأث���ري النزاعات على املراأة، نتيجة لذلك مت اإنكار جتارب الن�ساء واإىل حد كبري حموها من التاريخ. لك���ن يف العقدين املا�سيني، مت اإحراز تقدم كبري يف العرتاف بجرائم العنف 

اجلن�سي املرتكبة خالل النزاعات ومالحقتها ق�سائياً.

فاتفاقية جنيف لعام 1929 تعاملت 

مع العنف اجلن�صي علـــى اأنه م�صاألة 

جرميـــة  ولي�ـــص  اأخالقـــي  ت�صهـــري 

عنيفة. اأما ميثاقا حمكمتي نورمربغ 

اأن�صئتـــا ملحاكمـــة  وطوكيـــو، اللتـــني 

مرتكبـــي جرائم احلـــرب يف اأعقاب 

احلرب العامليـــة الثانية، فلم ي�صمال 

الغت�صاب. 

لعـــام  جنيـــف  اتفاقيـــات  يف  جـــاء 

الن�صـــاء  حمايـــة  “يجـــب  اأن   1949

ب�صفـــة خا�صة �صـــد اأي اعتداء على 

لكن الغت�صاب مل يكن  �صرفهـــن”، 

مدرجًا باعتبـــاره “انتهاكًا خطريًا” 

لالتفاقيات.

1998

يف ق�صية املدعي العام �صد اأكايي�صو 

يف املحكمة اجلنائية الدولية 

لت املحكمة للمرة  لرواندا، تو�صّ

الأوىل اإىل اأن الغت�صاب ي�صّكل 

جرمية اإبادة جماعية وجرمية �صد 

الإن�صانية. وحتى الآن، اأ�صدرت 

هذه املحكمة 11 اإدانة بالعنف 

اجلن�صي.

2002

نظام روما الأ�صا�صي الذي اأن�صاأ 

املحكمة اجلنائية الدولية اأدرج 

طائفة وا�صعة من اجلرائم 

اجلن�صية وتلك القائمة على النوع 

الجتماعي كجرائم دولية يف 

لوائحه. من بني لوائح التهام الـ23 

ال�صادرة عن املحكمة، ا�صتمل 

12 منها على اتهامات بالعنف 

اجلن�صي.

يف ق�صية املدعي العام �صد برميا 

واآخرون، وجدت املحكمة اخلا�صة 

ب�صرياليون اأن الزواج الق�صري عمل 

غري اإن�صاين ي�صّكل جرمية �صد 

الإن�صانية.

1993

اأن�صئت املحكمة اجلنائية الدولية 

ليوغو�صالفيا ال�صابقة، واأقر 

نظامها الأ�صا�صي اأن الغت�صاب 

جرمية �صد الإن�صانية، كما اأن 

�صل�صلة من الق�صايا التي نظرت 

فيها املحكمة اأّكدت - يف �صابقة 

تاريخية - اأن العنف اجلن�صي هو 

جرمية حرب خطرية. حتى الآن، 

اأ�صدرت هذه املحكمة 29 اإدانة 

بالعنف اجلن�صي.

2000

اعرتف قرار جمل�ص الأمن يف الأمم 

املتحدة رقم 1325 بدور املراأة يف 

بناء ال�صالم، م�صددًا على �صرورة 

�صمان م�صاركتهن الكاملة يف جميع 

اجلهود الرامية اإىل تعزيز ال�صلم 

والأمن.

2010-2008

دعا قرار جمل�ص الأمن يف الأمم 

املتحدة رقم 1820 اإىل اتخاذ 

خطوات فعالة ملنع اأعمال العنف 

اجلن�صي والت�صدي لها لتكون جزءًا 

اأ�صا�صيًا من جهود املحافظة على 

ال�صالم والأمن الدوليني.

كما توّفر قرارات جمل�ص الأمن 

1888 و1889 و1960 لبنات متينة 

لتنفيذ القرارين 1325 و1820.
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مـــن التدابـــري التـــي ميكنهـــا اأن حُتـــدث فرقـــًا توفـــري 

واملوا�صـــالت  الأطفـــال  ورعايـــة  املاليـــة  امل�صاعـــدات 

مل�صاعـــدة الن�صـــاء علـــى التغلب علـــى العقبـــات العملية 

التـــي قـــد حتـــول دون م�صاركتهـــن، والإر�صـــاد النف�صي 

الجتماعـــي، والرعايـــة ال�صحيـــة وغريها مـــن اأ�صكال 

الدعم طويل املدى، بالإ�صافة اإىل عقد جل�صات ا�صتماع 

مغلقـــة لتمكـــني الن�صـــاء مـــن الإدلء ب�صهاداتهـــن حول 

العنف اجلن�صي.

يف جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطية، ت�صاهـــم املحاكم 

املتنقلـــة يف حتقيـــق العدالـــة للن�صـــاء من خـــالل تاأمني 

ال�صتجابة ال�صريعة يف التحقيق مع اجلناة ومالحقتهم. 

يف عـــام 2010، نظـــرت ت�صـــع حماكـــم متنقلـــة يف 186 

ق�صيـــة، بينهـــا 115 ق�صية اغت�صـــاب، اأ�صفرت عن 95 

اإدانة باأحكام بال�صجن تراوحت بني 3 و20 �صنة.

ويف �صباط/فربايـــر 2011، قامـــت اإحدى هذه املحاكم 

بالنظر يف اأول جرمية �صد الإن�صانية تنظر فيها حمكمة 

متنقلـــة، وحكمت علـــى ت�صعة جنود لدورهـــم يف عملية 

اغت�صـــاب جماعي لأكر مـــن 40 امراأة وفتـــاة يف بلدة 

فيزي قبل ب�صعة اأ�صابيع.

تنفيذ برامج التعوي�صات التي 

ت�صتجيب لحتياجات النوع 

الجتماعي 

تعّد التعوي�سات اآلية العدالة الأكرث تركيزاً على 

ال�سحية وميكنها اأن تكون و�سيلة مهمة لتعايف 

الن�ساء. يف جمهورية اأفريقيا الو�سطى، كما هو 

احلال يف العديد من �سياقات ما بعد النزاع، تفيد 

الن�ساء اأنهن بحاجة للتعوي�سات مل�ساعدتهن على 

ا�سرتداد اخل�سائر والتخفيف من حدة الفقر، ولكن 

اأي�ساً لالعرتاف باملعاناة التي مررن بها )ال�سكل 5(.

ومع اأن املجتمع الدويل خ�ص�ص اأمواًل �صخمة للمحاكم 

الدوليـــة وغريهـــا مـــن اآليـــات العدالـــة النتقاليـــة، مل 

يقابل ذلك التـــزام مماثل مل�صاعدة الـــدول على الوفاء 

بالتزاماتها اخلا�صة بالعدالة التعوي�صية.

ولتكون مفيدة للن�صاء، يجب اأن تاأخذ برامج التعوي�صات 

يف العتبـــار جميع اأ�صكال العنف اجلن�صي وذلك القائم 

علـــى النـــوع الجتماعـــي، واأن ت�صمـــل تدابـــري فرديـــة 

وجمتمعية ورمزية، وكذلك الو�صـــول للخدمات واآليات 

ا�صرتداد الأرا�صي.

يف �صرياليـــون، تقـــوم اللجنة الوطنيـــة احلكومية للعمل 

الجتماعي بدعم من �صندوق الأمم املتحدة ال�صتئماين 

لإنهاء العنف �صد املـــراأة و�صندوق الأمم املتحدة لبناء 

ال�صـــالم بتنفيذ برنامج تعوي�صات ي�صتهدف 650 امراأة 

ناجيـــة من العنف اجلن�صي ويهدف اإىل تعزيز متكينهن 

على املدى الطويل.

وحتـــى هـــذا التاريـــخ، ح�صلـــت 300 امـــراأة علـــى منح 

�صغـــرية، ودعم لإقامـــة م�صاريع �صغـــرية وتدريب على 

املهـــارات يف 14 مقاطعـــة يف البـــالد. ويف اآذار/مار�ص 

2011، اأقيـــم حفـــل يف فريتاون لتخريـــج اأول 90 امراأة 

من الدورات التدريبية التـــي �صملت حمو الأمية وقيادة 

ال�صيـــارات ومهـــارات احلا�صـــوب و�صناعـــة ال�صابـــون 

وت�صفيف ال�صعر.
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ال�صكل 5:

ت�صورات الن�صاء والرجال حول اأهمية التعوي�صات يف جمهورية اأفريقيا الو�صطى

كل من الن�صاء والرجال يقولون اإنهم يحتاجون التعوي�صات لتخفيف حدة فقرهم، 

لكن الن�صاء اأكر مياًل من الرجال للقول اإنهن يردن العرتاف مبعاناتهن.

.)Vinck and Pham 2010a and 2010b( امل�صدر: مبني على بيانات من فينك وفام
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ا�صتخدام نظام احل�ص�ص 

)الكوتا( لزيادة عدد الن�صاء 

امل�صّرعات

بـــني  امل�صـــاواة   )1999( املـــرياث  قانـــون  اأقـــّر  	•
اجلن�صني يف املرياث وامللكية.

بـــني  امل�صـــاواة  مبـــداأ   )2003( الد�صتـــور  كفـــل  	•
اجلن�صني وعدم التمييز، وا�صرتط ن�صبة ل تقل عن 

30% لتمثيـــل الن�صاء يف منا�صـــب �صنع القرار على 

جميع امل�صتويات.

تكفل ال�صيا�صة الوطنية لالأرا�صي )2004( وقانون  	•
الأرا�صـــي )2005( امل�صـــاواة يف امللكيـــة القانونية 

والعرفية لالأرا�صي. 

مت متريـــر قانون منع ومعاقبة العنف القائم على  	•
النـــوع الجتماعـــي )2008( وجتـــرمي الغت�صاب 

الزوجي )2009(.

51 باملئـــة مـــن الربملانيني ون�صـــف ق�صاة املحكمة  	•
العليـــا هم من الن�صاء، مبا يف ذلك رئي�صة املحكمة 

.)2011(

غالباً ما نرى يف البلدان التي ت�سهد زيادات كبرية 

يف متثيل الن�ساء يف الربملان قوانني جديدة تنه�ض 

بحقوق املراأة.

من نيبـــال اإىل كو�صتاريكا وروانـــدا اإىل اإ�صبانيا، حيثما 

مت ا�صتخـــدام نظـــام احل�ص�ـــص لزيـــادة عـــدد الن�صاء 

بني اأع�صـــاء الربملان، مت اإقرار قوانـــني تقّدمية متعلقة 

بحقوق الأر�ـــص والعنف �صد املـــراأة والرعاية ال�صحية 

والعمل. وحيثمـــا تنظمت الن�صاء، اأحيانـــًا بع�ص النظر 

عـــن النتماء احلزبي، ل�صمان متثيـــل م�صالح الن�صاء، 

تبع ذلك حدوث تغيري.

دعـــا منهـــاج عمـــل بيجـــني اإىل حتقيـــق التـــوازن بـــني 

اجلن�صـــني يف الهيئـــات احلكومية، يف حـــني اأن ال�صيداو 

تفر�ـــص ا�صتخدام تدابـــري خا�صة موؤقتـــة، مبا يف ذلك 

نظام احل�ص�ص، لتعظيم �صـــوت املراأة يف �صنع القرار 

ال�صيا�صي، فمن بني البلدان الـ28 التي و�صلت اأو جتاوزت 

ن�صبـــة 30 باملئة لتمثيل املراأة يف الربملانات الوطنية، ما 

ل يقل عن 23 منها ا�صتخدم نظام احل�ص�ص.

كما اأن �صتة من البلدان التي جتاوزت حاجز الـ30 باملئة 

كانت حتـــى وقت قريب يف حالة نزاع، مما يدل على اأن 

التقـــدم مرتبط بـــالإرادة ال�صيا�صية اأكـــر منه مب�صتوى 

التنميـــة. وجديـــر بالذكر اأن اإحدى تلـــك البلدان، وهي 

روانـــدا، لديهـــا اأعلى م�صتـــوى متثيل ن�صائـــي يف العامل 

)ال�صكل 6(.

يلتـــزم د�صتور روانـــدا لعام 2003 بـ«�صمـــان منح املراأة 

مـــا ل يقل عـــن 30 باملئة من الوظائـــف يف اأجهزة �صنع 

القـــرار«، ويف النتخابـــات التي اأجريـــت يف العام نف�صه 

جتاوز التمثيـــل الن�صائي احلد الأدنـــى امل�صتهدف. وقد 

عملـــت الربملانيـــات يف روانـــدا من خالل جتّمـــع ي�صمل 

عدة اأحـــزاب وتعاوّن مع وزارة املراأة ومنظمات املجتمع 

املـــدين للدفع نحو اإجـــراء اإ�صالحات، مبـــا يف ذلك يف 

املرياث وحقوق ملكية الأرا�صي والعنف �صد املراأة، كما 

تعـــاوّن مع زمالئهن مـــن الرجال للقيـــام بجولة وطنية 

ملراقبة تطبيق قوانـــني الأرا�صي واملرياث وامل�صاعدة يف 

تغيري مواقف النا�ص من حقوق املراأة. 

ال�صكل 6: التمثيل الن�صائي والإ�صالح القانوين يف رواندا

كان مـــن بـــني نتائـــج الزيـــادة ال�صريعـــة يف عـــدد 

الربملانيات اإ�صدار قوانني تقدمية يف البالد

IPU 2010a and 2011a :امل�صدر
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 ‘ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ™°Vh

á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G ±GógC’G º«ª°U

 …Qhô°V  ≥Ñ°ùe  •ô°T  ±GógC’G  √òg  ≥«≤–  ¿CG  Éªc

 »YƒdGh  º«∏©àdG  ¿hóÑa  ,ádGó©dG  ¤EG  ICGôŸG  ∫ƒ°Uƒd

 ÒZ  AÉ°ùædG  ≈≤ÑJ  ,QGô≤dG  PÉîJG  á£∏°Sh  ¥ƒ≤◊ÉH

 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  hCG  ø¡bƒ≤ëH  áÑdÉ£ŸG  ≈∏Y  äGQOÉb

.AÉ°†≤∏d Aƒé∏dG hCG á«fƒfÉ≤dG IóYÉ°ùŸG

 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,Ωó≤J  øe  √RGôMEG  ”  É‡  ºZôdG  ≈∏Yh

 ¢Uôa IOÉjRh ∫ÉØWC’G äÉ«ah ä’ó©eh ô≤ØdG øe ó◊G

 »∏µdG  Ωó≤àdG  ¿CG  ¤EG  äÉfÉ«ÑdG  Ò°ûJ  ,º«∏©à∏d  ∫ƒ°UƒdG

 ¢ùæ÷Gh  πNódG  ≈∏Y  áªFÉb  äÉJhÉØJ  √AGQh  »Øîj

.™bƒŸGh

 »JÓdG  á°UÉN  ,äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  IOÉØà°SG  ∫ÉªàMÉa

 øe πbCG R nôëŸG Ωó≤àdG øe ,á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ ø°û©j

 ô≤ØdG  ‘  ø°û©j  ø¡æe  ÚjÓŸG  »≤Ñj  Gòµgh  ,øgÒZ

 AÉ°ùædG ∫ƒ°Uh ¢Uôa π≤J ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y  .AÉ°übE’Gh

 iód á°üàfl ájÉYQ ¤EG á«ØjôdG ≥WÉæŸG ‘ äGÒ≤ØdG

 á°VGôeh äÉ«ah ™æŸ …Qhô°V ôeCG ƒgh - ø¡dÉØWCG IO’h

 ≥WÉæŸG ‘ äGô°SƒŸG AÉ°ùædG øY ÒÑc πµ°ûH - äÉ¡eC’G

.(7 πµ°ûdG) ájô°†◊G

 ƒgh  ,2015  ΩÉY  ≈àM  §≤a  äGƒæ°S  ™HQCG  AÉ≤H  ™eh

 ,á«ØdCÓd  á«FÉ‰E’G  ±GógC’G  ≥«≤ëàd  OóëŸG  ïjQÉàdG

 ´ƒædG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  º∏¶dG  AÉ¡fEG  ¿ƒµj  ¿CG  Öéj

 Qƒfi  äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ¢Uôa  ≥«©j  …òdG  »YÉªàL’G

.áeOÉ≤dG πª©dG Oƒ¡L

 º«ª°U  ‘  ICGôŸG  ¥ƒ≤M  ™°Vƒd  á«∏ª©dG  Ö«dÉ°SC’G  øe

 Ωƒ°SQ  AÉ¨dEG  :»∏j  Ée  á«ØdCÓd  á«FÉ‰E’G  ±GógC’G

 ójõj ¬fCG âÑK Ée ƒgh á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

 É¡«a  ÉÃ  äÉeóÿG  √ò¡d  äÉ«àØdGh  AÉ°ùædG  ∫ƒ°Uh

 íæŸG  ΩGóîà°SG  ,á«HÉ‚E’G  áë°üdG  äÉeóN

 OÉ«JQG  ≈∏Y  äÉ«àØdG  ™«é°ûàd  ájó≤ædG  äÓjƒëàdGh

 á∏MôŸG  ‘ ø¡ª«∏©J  á∏°UGƒeh  êGhõdG  ÒNCÉJh  á°SQóŸG

 »eÉeC’G  §ÿG  ‘  AÉ°ùædG  ™°Vh  ,áLô◊G  ájƒfÉãdG

 ,k’Éæe ô°ùjCG  áeÉ©dG äÉeóÿG π©÷ äÉeóÿG Ëó≤àd

 iƒà°ùe øe kAGóàHG QGô≤dG ™æ°U ‘ AÉ°ùædG äƒ°U º«¶©J

 ¿Éª°†d  »æWƒdGh  »∏ëŸG  Újƒà°ùŸG  ¤EG  k’ƒ°Uh  Iô°SC’G

 .¢TÉ©oŸG ICGôŸG ™bGh ¢ùµ©J äÉ°SÉ«°ùdG ¿CG

 ≈∏Y ¬≤≤– ‘ á«ØdCÓd »FÉ‰EG ±óg πc óªà©j

 RGôMEG ≈∏Y ∂dòc óªà©jh ,iôNC’G ±GógC’G ≥≤–

 QÉªãà°S’G ™«°Sƒàa ,ICGôŸG ¥ƒ≤M ó«©°U ≈∏Y Ωó≤J

 ™«ªL ‘ Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG OÉ©HCG ≈∏Y πª©dGh

 Ωó©d i qó°üàj ƒ¡a áLhOõe Iõ«e ¬d ±GógC’G

 ‘ Ωó≤àdG ´ qô°ùjh ™°SGh ¥É£f ≈∏Y » q°ûØàŸG IGhÉ°ùŸG

.±GógC’G ™«ªL ≥«≤–

äGÒ≤ØdG ∞jôdG AÉ°ùæH áfQÉ≤e äGô°SƒŸG ô°†◊G AÉ°ùf ,™°VƒdG óæY á°üàfl ó«dƒJ ájÉYQ OƒLh :7 πµ°ûdG

 »ŸÉ©dG  Ò°üædG  »g áÄ«¡dGh  .ICGôŸG  Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸÉH  á«æ©ŸG  IóëàŸG  ·C’G  áª¶æe áÄ«g »g ICGôª∏d  IóëàŸG  ·C’G  áÄ«g

.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ø¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏àH ≥∏©àj Éª«a Ωó≤J RGôMEG ‘ π«é©àdG ¢Vô¨d âÄ°ûfCG å«M ,IÉàØdGh ICGôŸG ÉjÉ°†≤d »°ù«FôdG
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 ICGôŸG  ÉjÉ°†≤d  »°ù«FôdG  »ŸÉ©dG  Ò°üædG  »g  áÄ«¡dGh  .ICGôŸG  Úµ“h  Ú°ùæ÷G

 á«Ñ∏àH  ≥∏©àj  Éª«a  Ωó≤J  RGôMEG  ‘  π«é©àdG  ¢Vô¨d  âÄ°ûfCG  å«M  ,IÉàØdGh

.»ŸÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ø¡JÉLÉ«àMG

 ÒjÉ©e ™°Vh ‘ IóëàŸG ·C’G ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG ICGôª∏d IóëàŸG ·C’G áÄ«g ºYóJ
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