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رفع الجلست 01 :ظهرا

 .1جلسة اس امتع اىل مجعية أصوات نساء:
ّ
زصصتها للؾخماع ئلى حمػُت أصىاث
غلضث لجىت ألامً والضفاع حلؿت ًىم الاثىين  10حىان 2019
وؿاء وهي حمػُت وؿىٍت جأؾؿذ في جىوـ ؾىت  2011للضفاع غً خلىق اليؿاء بما فيها ئصعاج الىىع الاحخماعي في
الؿُاؾاث الحيىمُت وحصجُؼ الخىوؿُاث ألزظ مياهتهم في الحُاة الػامت والؿُاؾُت.
وفي البضاًت ،كامذ الؿُضة اًىاؽ البلؼي بخلضًم غغض أبغػث مً زلله هخاةج صعاؾت أهجؼتها الجمػُت
خىٌ ئصعاج ملاعبت الىىع الاحخماعي في الدكغَػاث الخاصت باللؼاع ألامني في جىوـ في الفترة  2018-2014خُث حػخبر
ملاعبت الىىع الاحخماعي مً آلالُاث ّ
الفػالت لخلُُم الػمل ألامني و مداؾبت جؼىع هظا اللؼاع.
ّ
هما جؼغكذ اإلاخضزلت هظلً الى الخػغٍف الدكغَعي للىىع الاحخماعي هما هص غلُه الفصل  18مً اللاهىن
ألاؾاس ي غضص  15لؿىت  2019اإلاإعر في  13فُفغي  2019اإلاخػلم باللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت "اإلاؿاواة وجيافإ الفغص
بين اليؿاء والغحاٌ وبصفت غامت بين وافت فئاث اإلاجخمؼ صون جمُيز"
ّ
وبُيذ أن الهضف مً ملاعبت الىىع هى حكغًٍ و جمىين حمُؼ أفغاص اإلاجخمؼ في اإلاؿاهمت في جىمُت
ًىمي و ّ
مجخمػهم بما ّ
ٌػؼػ اؾدثماع اإلاىاعص البكغٍت اإلاخاخت ،ومغاغاة اخخُاحاث مسخلف فئاث اإلاجخمؼ في الخؼؽ
وبالخالي جفهم افظل لألصواع التي ًإصحها اليؿاء و الغحاٌ ومً ثم عصم الهىة بين مسخلف الفئاث والؼبلاث وجدلُم
الػضالت الاحخماغُت.
وأقاعث الى أن الجمػُت اغخمضث في هظه الضعاؾت حػغٍفا واؾػا لللؼاع ألامني ًخػضي اإلاػنى الظُم لألمً
الصخص ي اإلاخمثل في أمً الحضوص الجغغافُت طض الاغخضاء الخاعجي و أمً الؿيان طض الاغخضاءاث الضازلُت ،لِكمل
ألامً الاوؿاوي الغامي الى خماًت الحغٍاث الخُىٍت وخماًت الىاؽ مً الازؼاع والػمل غلى بىاء ػمىخاتهم وزلم
أهظمت ؾُاؾُت و احخماغُت و اكخصاصًت و ثلافُه جمىذ الىاؽ كىة لبىاء بلائهم و هغامتهم و غِكهم.
وأطافذ أن الضعاؾت اإلاىجؼة ؾاهمذ في جلُُم مضي ملةمت الدكغَػاث اإلاصاصق غليها زلٌ الاعبؼ ؾىىاث
اإلااطُت للمباصب الضؾخىعٍت التي حاء بها صؾخىع  ،2014واإلاػاهضاث الضولُت التي صاصكذ غليها جىوـ فظل غً
الالتزام باصعاج مؿالت الىىع الاحخماعي غلى مؿخىي اإلايزاهُاث وحػُِىاث اليؿاء باإلاىاصب اللُاصًت بالىػاعاث.
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هما أقاعث ممثلت الجمػُت الى غُاب الاعاصة الؿُاؾُت غلى مؿخىي ملاعبت الىىع الاحخماعي و غضم عصض
أي اغخماصاث في هظا الخصىص في اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت لؿىت  2019مما ّ
اهجغ غىه خؿب عأحها غُاب الخيىًٍ
في هظا اإلاجاٌ.
ومً حهت أزغي ّ ،بُيذ اإلاخضزلت أن غُاب الخيؿُم بين غمل مسخلف الىػاعاث أصي الى صػىبت الىفاط الى
اإلاػلىمت.
ّ
هظا وجسلل الػغض حملت مً الخىصُاث الػامت والخاصت بلجىت ألامً والضفاع إلصعاج هظه اإلالاعبت وؾض
الفغاغاث الدكغَػُت فُما ًسص ئصلح كؼاع ألامً .
و مً بين الخىصُاث الػامت طهغث:


الدؿغَؼ بترهيز اإلادىمت الضؾخىعٍت إلاغاحػت صؾخىعٍت اللىاهين



حػؼٍؼ الخضابير الغامُت ئلى حػؼٍؼ اإلاؿاواة بين اليؿاء و الغحاٌ في مجاالث الدكغُل ،والصحت،

والىلل ،والظمان الاحخماعي ،والخلاغض ،والظغاةب والحلىق ا ّ
إلاضهُت .


مغاغاة الظماهاث والحلىق اإلاخػللت بملاعبت الىىع الاحخماعي باليؿبت ئلى ألاشخاص اإلادخفظ بهم .



حػؼٍؼ اللظاء غلى الخمُيز بين اليؿاء و الغحاٌ في ؾىق الكغل في اللؼاغين الػام والخاص وجىظُم

وكذ الػمل والػؼل ختى ًدؿنى لهم الخىفُم بين خُاتهم اإلاهىُت وألاؾغٍت .


جسصُص اإلاىاعص اليافُت لخىفُظ اإلايزاهُاث اإلاغاغُت للىىع الاحخماعي.



حػؼٍؼ ميافدت حمُؼ أقياٌ الػىف اللاةمت غلى الىىع الاحخماعي وطمان فػالُت اللىاهين الجاعي

بها الػمل.


حػؼٍؼ ألاخيام الدكغَػُت والخىفُظًت مً أحل جدلُم اإلاكاعهت اإلاخىاػهت والخىػَؼ اإلادؿاوي لؿلؼت

اجساط اللغاع بين اليؿاء و الغحاٌ .


حػؼٍؼ جمثُلُت ألاشخاص طوي الاغاكت في اجساط اللغاع .



طمان جيىًٍ ملةم للػاملين/اث في اللؼاع ؤلاغلمي مً أحل فهم ملاعبت الىىع الاحخماعي،

ّ
ؤلاغلمُت .
واخترامها ،وجدلُلها ،وحػؼٍؼها في اإلاػالجت
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وكغ اجفاكُاث الخػاون اإلاىكػت مؼ الضوٌ ألازغي في اإلاجاٌ ألامني في الغاةض الغؾمي .



جدضًض مباصب جىحيهُت واضحت ًمىً للمجخمؼ اإلاضوي والحيىمت مً زللها الػمل مػا لخػمُم

ّ
ملاعبت الىىع الاحخماعي في مجاٌ الحلىق
ألاؾاؾُت لجمُؼ ألاشخاص.
ومً بين الخىصُاث الخاصت بلجىت ألامً والضفاع هظهغ:


ئغاصة الىظغ في اللاهىن غضص  52لؿىت  2001اإلاخػلم بىظام السجىن و طلً لُخمص ى مؼ اإلاػاهضاث

الضولُت اإلاصاصق.


مغاكبت غمل الحيىمت غمىما و غمل وػاعة الخاعحُت بما ًخػلم غمل الفغق الخاصت بالبدث في

حغاةم الػىف طض اليؿاء و ألاػفاٌ و طلً إلاخابػت اؾخىماٌ اخضثهم في وامل جغاب الجمهىعٍت و فػالُت الضوعاث
الخيىٍيُت التي ًخللاها ألاغىان في هظه الفغق لخخماش ى و الحاحُاث الخصىصُت لطحاًا الػىف.


ئصعاج مػُاع الخبرة في "الىىع الاحخماعي" في اإلاػاًير اإلاؿخسضمت إلصماج الخبراء الظًً ًخم اؾدكاعتهم

في اللظاًا اإلاػغوطت أمام اللجىت فُما ًسص اللؼاع ألامني .


جىغُت أغظاء مجلـ الىىاب لخدضًاث مفهىم الىىع الاحخماعي و صوعه في ئصلح اللؼاع ألامني مً

زلٌ بغمجت صوعاث جيىٍيُت في اإلاجلـ ًلىم بها مسخصىن في الىىع الاحخماعي ليافت الىىاب والىاةباث.


جىؾُؼ الضوع الغكابي للجىت ألامً لدكمل جدضًاث ألامً ؤلاوؿاوي غامت و جلىم بخلُُم مضي اغخباع

زصىصُاث الىىع الاحخماعي في الؿُاؾاث ألامىُت التي حػغض أمامها.


الترفُؼ مً وؿبت مكاعهت اليؿاء في لجىت ألامً و الضفاع ( ئط جمثُلُت اليؿاء في اللجىت خالُا ال

جخجاوػ  %25مً مجمىع ألاغظاء).
وأثىاء الىلاف ّثمً الىىاب غمل الجمػُت و ًّبىىا أهمُت عصض الصػىباث التي جىاحه ئصعاج ملاعبت الىىع
الاحخماعي و ػالبىا بخلضًم اإلالترخاث بسصىص ؤلاصلخاث الدكغَػُت والترجُبُت وؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت لخجاوػ جلً
الصػىباث.
ّ
وإلاؼٍض حػمُم الىلاف خىٌ هظا اإلاىطىع أهض بػع ألاغظاء طغوعة عفؼ الغمىض اإلاىحىص في اإلافاهُم
ّ
الخاصت بالجىضعة و الىىع الاحخماعي .و صعى البػع الى مؼٍض بظٌ الجهض في عؾم أهضاف واضحت للحصىٌ غلى جىافم
في جدضًض اإلافاهُم التي جفخلغ الى حػغٍفاث ّ
مىخضة لخفػُلها في الىاكؼ.
وفي هظا الؿُاق جم الخظهير بالجضٌ الظي جم ئثاعجه أثىاء مىاككت اللاهىن ألاؾاس ي للميزاهُت وهظلً أثىاء
مىاككت مجلت الجماغاث اإلادلُت في غلكت بالىىع الاحخماعي واإلاؿاواة بين الجيؿين.
4

هما ّبين بػع الىىاب أن صعحت الالتزام باللاهىن في اإلاجخمؼ مغجبؽ بضعحت الاًمان الثلافي بظلً اللاهىن.
مكيرًً أهه مً صوع الجمػُت الػمل أهثر غلى الخىغُت وزاصت جىغُت اإلاغأة للضفاع غً خلها و جىفير بػع اإلادامين
اإلاخؼىغين لظلً.
وفي غلكت بمىطىع الخيىًٍ أقاع أخض الىىاب أهه مً الظغوعي عصض اغخماصاث لىطؼ بغهامج جيىًٍ في
مجاٌ الىىع الاحخماعي.
في خين اغخبر أي مسالف أن غُاب غىىان زاص بالخيىًٍ في مجاٌ الىىع الاحخماعي ال ٌػني ّ
ان وػاعة
ع
الضازلُت غير كاصعة غلى وطؼ بغامج جيىٍيُت في الصضص.
ّ
هظا وج ّ
ؼغق بػع الىىاب غً وكغ جلغٍغ مجلـ الىظغاء مدؿاةلين ئن واهذ الجمػُت ُمؼلػت غلُه أم ال.
وهىا أوضحذ اإلايلفت باإلاىاصغة “بجمػُت اصىاث وؿاء” أهه بالغغم مً مؼالب الىفاط الى اإلاػلىمت التي ّ
جلضمذ بها في
ّ
هظا الصضص ،ئال أن الجمػُت لم جخدصل غلى هظا الخلغٍغ .وهظا ًىؼبم غلى مػظم الىػاعاث مثل وػاعة اإلاغأة وألاؾغة
وهباع الؿً ووػاعة الػضٌ التي جفخلض الى ّ
الغص والكفافُت.
وعأي بػع اإلاخضزلين أن ؤلاقياٌ الحلُلي في مىطىع الخيؿُم بين مسخلف الىػاعاث ال ًىمً في
الدكغَػاث مػخبرًً أهه ًمىً للمجخمؼ اإلاضوي أن ًيىن له صوع هبير في طلً مً زلٌ وطىح وكابلُت جؼبُم الخلاعٍغ
والخىصُاث التي ًصضعها.
وخىٌ مؿألت اإلاؿاواة في ألاحىع أفاص أخض الىىاب بأن اإلاؿاواة في ألاحىع مديىمت باجفاكُاث مكترهت
كؼاغُت ،ملحم بها ؾلم ألاحىع وغلى اإلاغأة أن جؼالب بدلها في هظا الخصىص.
وغً الخىاصف ألافلي ّاكغ أخض ألاغظاء أن صاةغة اإلاداؾباث ّ
أهضث اهه زلٌ الاهخساباث البلضًت هىان
بػع ألاخؼاب التي ّ
جدُلذ غلى اللاهىن ألن اللاةماث اإلاؿخللت ال جسظؼ للاهىن الخىاصف ألافلي.
وفي جفاغلها مؼ مسخلف هظه الدؿاؤالث وئحابت غً مىطىع الخىاصف ألافلي أفاصث ممثلت الجمػُت أن
حمػُت أصىاث وؿاء كامذ بخلضًم ملترح خىٌ حػضًل اللاهىن الاهخسابي مً أحل الخىاصف ألافلي والػمىصي في
الاهخساباث الدكغَػُت وأهه ؾُجمػها للاء مؼ ممثلين غً عةاؾت الحيىمت في هظا الخصىص و أن الجمػُت جضغم
اإلاباصعة الدكغَػُت ّ
اإلالضمت في هظا الصضص مً ػغف هاةباث مً مجلـ هىاب الكػب ختى هظمً جمثُلُت أهثر لليؿاء
في مغاهؼ اللغاع .
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و ّ
أهضث في هفـ الؿُاق ،أن جمثُلُت اليؿاء اهسفظذ ئلى خضوص الىصف مما واهذ غلُه ؾابلا فتراحػذ
وؿبت الخػُِىاث في عةاؾت الحيىمت مً  ٪30مً الػضص ؤلاحمالي للخػُِىاث في ؾىت  2014ئلى وؿبت  ٪15في ؾىت
. 2018
أما باليؿبت للثلافت اإلاجخمػُت ،فلض ّأًضث ممثلت الجمػُت ما طهب الُه اغظاء اللجىت مً أن جؼبُم اللاهىن أو
عفظه مغجبؽ أؾاؾا بمضي مػغفت اإلاجخمؼ بمدخىي هظه اللىاهين .
وفي ئحابتها غً مسخلف الىلاةص غلى مؿخىي جفػُل ملاعبت الىىع الاحخماعي ،فلض أعحػذ اإلاخضزلت طلً
الى غُاب الاعاصة الؿُاؾُت التي جخجلى خؿب عأحها في غُاب اإلايزاهُت ومثاٌ طلً كاهىن الػىف طض اإلاغأة الظي وكػذ
اإلاصاصكت غلُه في ؾىت  2017ولم ًسصص له اغخماصاث ئال في ؾىت .2019
أما غً الىلص الحاصل في الدكغَؼ ،فاغخبروا أهه ٌػىص ئلى وحىص مفاعكت بين غمل مجلـ هىاب الكػب
وغمل الحيىمت التي حػمل غلى اصماج ملاعبت الىىع الاحخماعي في مػظم الىػاعاث و ّ
غُيذ لظلً ميلفين في هظا
ّ
اإلاىطىع .في خين ًغفع مجلـ هىاب الكػب جمغٍغه في كاهىن اإلايزاهُت بخػلت غُاب حػغٍف واضح للمصؼلح.
وفي هظا الصضص ػالب أغظاء الجمػُت ممثلي الكػب بالػمل ؾىٍا غلى مفهىم الىىع الاحخماعي لُيىن
بمثابت زؼت ػغٍم في اإلاؿخلبل.
و ّ
أهضث في زاجمت الللاء ،أن الغاًت مً زلٌ هظه الضعاؾت هى خكض الخأًُض مً أحل ئصعاج ملاعبت الىىع الاحخماعي و
جدلُل مػضٌ مكاعهت اليؿاء في مىاصب أزظ اللغاع ومضي الازظ بػين الاغخباع الحاحُاث اإلاسخلفت ليافت فئاث
اإلاجخمؼ في ميزاهُاث الضولت.

 .2جلسة اس امتع اىل امجلعية المنية "س ند":
الخاصت لألمً والضفاع ئلى الجمعيت ألامنيت سنذ وطلً اؾخجابت لؼلبهم ا ّ
ّ
إلالضم ئلى مجلـ
اؾخمػذ اللجىت
هىاب الكػب بخاعٍش  23أفغٍل  2019وخظغ غً الجمػُت ول مً ّ
محمذ الرويس ي وربيع بن سعذ وخالذ الشعيبي.
ّ
ّ
وأوضحىا أثىاء جضزلهم أهه وان ؾُأحي مػهم سمير الغرياني ،ئال أهه امخىؼ لظغوف زاصت غلما وأن لضًه خؿب
ّ
مؿخػض للحظىع أمام اللجىت في وكذ الخم.
كىلهم ملف مً الحجم الثلُل .وهى
ّ
أهض اإلاخضزلىن اإلاظوىعون أغله في مضازلتهم غلى جفص ي الفؿاص والاؾدبضاص صلب وػاعة الضازلُت أهثر مً
الؿابم مػخبرًً أن مجلـ الكغف أصبذ أصاة لللمؼٌ ،ػمل صون ملاًِـ مىطىغُت .وأقاعوا ئلى غؼٌ غضص هبير مً
ُ
ألامىُين اإلاػؼولين ( ما ًلاعب  ) 300والظًً وؿبذ ئليهم ُتهم هُضًت في خين أن غضصا هبيرا مً ألامىُين عغم اعجيابهم
غضصا مً اإلاسالفاث والجغاةم ج ّ
دصلىا غلى ول جغكُاتهم.
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مدمض الغوَس ي ئلى ّ
أقاع ّ
جىعغ إلادارة الفرعيت للقضايا إلاجراميت بالقرجاني مع عذد من الشخصياث

-

املعروفت في كظاًا عقىة وغىضما جمذ اإلاداولت لىكف هظا ألامغ مً زلٌ هخابت جلغٍغ ئلى الؿُض وػٍغ
ًخظمً خُثُاث الحاصثت ّ
ّ
ّ
الخػغض له وخلىه بماصة خمغاء مجهىلت و جلفُم غضص مً اللظاًا
جم
الضازلُت
ّ ّ
له .وأهض أهه لم ًخم ئلى الُىم جدلُل جلً اإلااصة هما لم ًخم اجساط أي احغاء مؼ مً كام بدلىه.
ّ
وأهض غلى أهه غىصغ حػمل به لىبُاث مىحىصة بىػاعة ّ
ّ
الضازلُت وهم مً
جؼغق ئلى مىطىع "هيكل دخيل"
كامىا بتهغٍبه مً جىوـ بدؿفيره بؼغٍلت قغغُت غبر اإلاؼاع لىً صون أن ًخم حسجُله .هما ّ
جؼغق في خضًثه
ّ
هظلً ئلى مىكؼ "الثىعة هُىػ" مإهضا أن هظا اإلاىكؼ الالىترووي هى مىحىص لخضمت بػع اللىبُاث بىػاعة
الضازلُت

ّ
أكغ الؿُض عةِـ اللجىت غبض اللؼُف اإلايي أجهم أزلكُا ّ
وفي جفاغلهم ّ
ًصضكىن الحظىع ئال أجهم
جفغع ئلى جفاصُل ّ
مىهجُا ّ
ّ
زاصت وأن ما غغطه اإلاخضزلىن ّ
غضة ،وٍبلى
ًفظلىن الاؾخماع ئلى ول ألاػغاف

مً الظغوعي ّ
مض اللجىت بالىثاةم اللػمت إلثباتها .وأطاف أهه ًجب أن ّ
جلغع اللجىت اإلاىهجُت التي ؾخػخمضها
زاصت وأهه حاء في جهاًت ّ
في غملها خىٌ هظا اإلالف ّ
اإلاضة الىُابُت.
ّ
وأطاف بػع ألاغظاء أن لجىت ألامً والضفاع وان ًجب أن حػمل مىظ البضاًت غلى ملف الخفلضًت بىػاعة
الضازلُت مػخبرة أن هظا ؾهى وان مً اللػم جضاعهه.
ّ
وأطاف غضص مً ألاغظاء أجهم ال ًمىً أن ٌػملىا ئال باالغخماص غلى وثاةم ،مػخبرًً ما جم ؾماغه الُىم
صاصم ومكين .وأطاف أهه ًجب اؾخضغاء وػٍغ الضازلُت خىٌ اإلاىطىع في مغخلت ملبلت.

رئيس اللجنت
ّ
عبذ اللطيف املكي
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ّ
مقررة اللجنت
الخنساء بن ّ
حراث

