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  2018مؤسسة ن��ل، ستوكهولم،  ©حقوق الطبع والن�ش  
 

ي الصحف و�أي لغة.  
 ��ح بالن�ش �ض

، ون�ة، بخالف االقتباس المقتضب أو التلخ��ي ات الدور�ة أو ال�تب أو بصيغ رقم�ة أو إل��ت ي الن�ش
 إال أن الن�ش �ض

ام ب�شعاريتطلب الحصول ع� موافقة المؤسسة.  ض ي �قتبس معظمها االل�ت  ف�فرض ع� جميع المطبوعات ال�املة أو الىت
 . حقوق المل��ة المشار إل�ه أعالە

 
 
 

یحظر النشر قبل الساعة الواحدة بعد 
2018دیسمبر  10الزوال یوم   



 

ع� جائزة ن��ل للسالم ، أصحاب المعا�ي والسعادة،  انة ، أصحاب السمو المل�ي ، الحائز أصحاب الجالل
 . لضيوف ال�رام، الس�دات والسادةا
 

و�ج�ة منح جائزة ن��ل للسالم لعام  ي  2018قررت لجنة ن��ل ال�ض وناد�ا مراد ع�  إ� دين�س موك���ب
ي الحرب وال�اع المسلح. �مكن تلخ�ص كفاحهم 

جهودهما إلنهاء استخدام العنف الجن�ي كسالح �ض
ي ثالث عبارات �س�طة

ك �ض  :المش�ت
 
ي أي من الحروب -

ە من أشكال العنف الجن�ي أسلحة غ�ي مقبولة �ض  .�عت�ب االغتصاب وغ�ي
ات�ج�ة  - ي الحرب أو ال�اع ج��مة حرب�عت�ب االغتصاب المنتظم كجزء من اس�ت

 .عسك��ة �ض
ض عن جرائم الحرب ، و�جب أن    - إلفالت من العقاب الذي يتمتعون ل نضع حدا �جب معاقبة المسؤولني

 . به
 

ض الحائ��ن ع� جائزة السالم. إن ال�فاح من أجل العدالة  كة بني ع�  ،ا يوحدهمهذە �ي الرسالة المش�ت
ي رجل  مساراتهما  اختالفالرغم من  . ناد�ة مراد شابة  كب�ي العمر . دين�س موك���ب . ومع أي��د�ةوكونغو�ي

 . المعاملة سوءل وقع ضح�ةل من كثمة رابطة تجمعهما ف�ما بينهما كما تجمعهما مع  ذلك 
 

ي او�ذكر 
ي ، توكل كرمان من ال�منع� جائزة السالم السابقة ةكلمات الحائز ب يض ا  أ�دت، الىت ع� جائزتها أ�ض�

، ل ظلمواحد هو ال ضد النضال من أجل حقوق المرأة. من هذا المن�ب قالت: "الظلم  �ة جمعاء". �ي لب�ش
ي �س�طر عليها الذكور، الع���ة المرأة لا ي المجتمعات الىت

ي خاضتها النساء �ض ت المعركة الىت مسلمة، استح�ض
لنساء "ل جائزتها  قدمتقد جال ع� حد سواء. و ووصفتها بأنها معركة من أجل كرامة وحقوق المرأة والر 

ي 
ي  ،النظم قسوةغيبتهن و التار�ــــخ  غيبهناللوايت

ض وللوايت ة عالق ف�همعا�ض تصح من أجل مجتمع  ضحني
ي ال زلن يتع�� و ، بالنساء  الرجال

ي  نللوايت
ي  �ض

لم جتماع�ة و اال عدالة الفيها  لم تتحقق أوطانط��ق الح��ة �ض
 .''الفرصتتساو فيها 

 
عمل  ليواصال أبطال ال�رامة اإل�سان�ة، ب ثريط��ل  مسار ن بجائزة ن��ل للسالم إ� اليوم الفائزا �لتحق

ه حلم إنهاء  لضوء ع� نضال النساء وقمعهن. إنمن الحائ��ن ع� جائزة السالم إللقاء ا ا توكل كرمان وغ�ي
ي العالم اليو هو الظلم 

ض من أقوى األصوات �ض ي هذە المناسبة لتك��م اثنني
حسن من  م. الذي �جمعنا �ض

ي الحائ��ن  ذيناأن نحتفل به الصدف
ض ال �ض و�ي  اإل�سان،لإلعالن العال�ي لحقوق بالضبط ذكرى السبعني

ي ال�رامة والحقوق. االعتداء الجن�ي هو أ�ضا 
وث�قة تعلن أن جميع الب�ش يولدون أحرارا� ومتساو�ن �ض

 .هذە الحقوق األساس�ة اعتداء ع�
 

ي جمهور�ة ال�ونغو الد�مقراط�ة منذ عام 
ي �شبت �ض بح�اة ما �قرب من ستة  1997لقد أودت الحرب الىت

ض   . رأى الطب�ب دين�س موك��ماليني ي كونغو�ي ا�دا� من النساء المصابات بجروح �ب ض ض مرضاە عددا� م�ت  بني
ة ناجمة عن االغتصاب والعنف الجس�م. قام  اع بمهاالخط�ي ض جمة الشابات. جنود من جميع أطراف ال�ض

 من ا�سانيتهم؛تج��دهم إلحاق األذى بهم و  و ه الهدفلقد هاجموا النساء المسنات. وهاجموا األطفال. 
 الفضيع. العنف الجن�ي المعن��ة همو�حباط روح ف�ه لمجتمع الذي �ع�شونازعزعة استقرار ول�ن أ�ضا 

ي اغتصبت من وسعيؤذي الضح�ة و�ؤذي عائلتها و�ؤذي ق��تها بأ�ملها والمجتمع األ . ال �مكن للمرأة الىت
 .وتواصل ح�اتها كما كانت من قبل خلفها جند�ا ببساطة أن تضع التج��ة  30قبل مجموعة من 

 



ي ، كطب�ب أنهن �فتقرن للرعا�ة الصح�ة والدعم  وأدركالنساء  بأم عين�ه تلكرأى دين�س موك���ب
 . اليوم و لتلب�ة احت�اجات اآلالف من النساء ضحا�ا جرائم الحرب هذە.  أسس مستش�ض بانزيفاالجتما�ي

ي العالم المتخصص
ض �ض ض هو واحد من أهم الجراحني ي إصالح اإلصابات البدن�ة الناجمة عن عمل�ات  ني

�ض
ي مجال تخف�ف آثار يوفر مستش�ض بانزي  إضافة إ� ذلك،غتصاب الوحش�ة المدمرة. اال 

 العنا�ة �ض
ي المجتمع. ونت�جة االعتداءات الصدمات و�رامج إلع 

فقد العد�د من النساء  الجنس�ة،ادة إدماج النساء �ض
ي مستش�ض بانزي، 

ي وموظف�ه �ض لظلت أ�هن ودعم مجتمعاتهن المحل�ة. و�دون جهود دين�س موك���ب
 �كابدن لوحدهن و�الت الزمن. لنساء تلك ا

 
ي لقد ساعد دين�س موك�� ا النساء كطب�ب تلك �ب ض  ، ل�نه كان أ�ض� ض المتحمسني لقضيتهم  من المدافعني

ي  تمثلوكرامتهم اإل�سان�ة. وت
اف بمعاناة اتاالعتداء ع� هذەالعالم  إطالعمهمته �ض ، والمطالبة باالع�ت

ي ل كانالضحا�ا واإل�ار ع� محاسبة الجناة. لقد    أن �كون إ� ألنه اختار األعداء  كث�ي من  دين�س موك���ب
ط. لقد تحمل هو وموظفوە  وحمالت االغت�ال تهد�دات ومحاوالت الجانب الضح�ة دون ق�د أو �ش

ي عام ال
ي  ،2012تش��ه. �ض ي هجوم استهدف الدكتور موك���ب

ض �ض من وعائلته.  قتل أحد حراسه الشخصيني
 .أن الدفاع عن قض�ة المرأة ج��مة ال تطاق ،بالنسبة لبعض الناسالواضح 

 
ي  كة من أجل النساء وضد العنف لمعاناة وتك��س ح�اتك للمعر ا إبراز ، �شكرك ع� دين�س موك���ب

ي الجن  .سىي
 

ي ق��ة  
ة هنيئة�ش ح�اة . كانت تعاإلي��د�ة و جكو �شأت ناد�ة مراد �ض ، مثل العد�د تحلم ؛مع عائلتها ال�ب�ي

عندما وصلت الحرب إ� تحطمت كل أحالمها غ�ي أن  المك�اج والمال�س. بأ�ضا و ، بالتعل�م من الفت�ات
ي عام فو. جكو 

أطلق تنظ�م داعش حملة للس�طرة ع� شمال العراق و�بادة األقل�ة األي��د�ة.  ،2014�ض
 و 
ُ
ة  والدة ناد�ة مراد وستة من أشقائها بوحش�ة تتلق  ا مص�ي  ليواجهنالشابات والفت�ات، فظ بواحتُ . كب�ي

. كانت كل الستغاللهن الجن�ي إ� مدينة الموصل ن نقلهمو  �سبيهن قامت داعش. ف�ما بعد  ةوحش�أ��� 
ي سوق ال يئا شمن الممتل�ات،  جزءا امرأة 

اؤە �ض و التخلص منه، أو ب�عه ، ثم استخدامه، أنخاسة�مكن �ش
ض العد�د من الرجال. كان من المت نتظر . كان من الملآلخ��ن د�ةهأو منحه   وقع أنأن يتم تداول النساء بني

هنبهدف  ومهانة،بوحش�ة ن �عامل ي هو إبادة الشعب اإل كان ابال�امل.   تدم�ي
من ي��دي. و لهدف النهايئ

ا. يبدو أنت منبوذاتجعلهن داعش، كان �جب قتل الرجال وتدم�ي النساء لدرجة  منظور  الط��قة  اجتماع��
 .�ي تدم�ي النساء ما  مجتمعاأل��� فعال�ة لتدم�ي 

 
ي أن  ا �ستع�ي ع� الفهموم �ر إل   ُ�ستخدم المعتقد الديىض وارتكاب أعمال  عرق�ة مجموعةبادة كمس�غ أو ت�ب

  . وحش�ة ضد األفراد 
 

تها االعتداءاتلوحش�ة و ألسوأ وأق� أنواع ا وقد تعرضت حرب،الناد�ة مراد �ي ضح�ة لجرائم  ي س�ي
. �ض

ي بعض األح�ان أرادت أن �ستسلم، 
الذات�ة، وصفت صدمتها وألمها وخوفها وشعورها بالحط من قدرها. �ض

.  خنعفط��ة ع� المقاومة ولم ت بطاقةل�نها احتفظت  ي حد ذاتها ها فرار  ت عمل�ةكانو أبدا�
رمزا عظ�ما �ض

أ� داعش. لقد تحدت  انعتاقها مناليوم تتل�ت جائزة ن��ل للسالم أل�شطتها بعد وها �ي . للشجاعة
ي ارتكبت ضدلعار والصمتالمكبلة باالقواعد االجتماع�ة   ها ، وتجرأت ع� التحدث عن االنتها�ات الىت

ض آالف النساء واألطفال األي��ديضد و  ي عار الوصمة قضت ع�  . و�ذلكني ض النساء ضحا�الىت ا أصابت ماليني
ي زمن

لتأ�د من أن العالم ول ع� جرائم الحرب تكون شاهدةالحرب. لقد كّرست ح�اتها ل العنف الجن�ي �ض
 .ين� نل



 االستثنائ�ة. �شكرك ع� شجاعتك ، ناد�ة مراد 
 

ي 
،س�دايت ي

ي  وساديت ي مكافحة هذا الن�ع من جرائم  قدم كل من دين�س موك���ب
ة �ض وناد�ا مراد مساهمات كب�ي

ي تعرض ض االنتباە ع� المعاناة الىت ي العراق وجمهور�ة ال�ونغو  تالحرب من خالل ترك�ي
لها النساء �ض

ض  ي العالم ح�ث ُ�ستخدم العنف الجن�ي كسالح. �جب أن نكون مدركني
ي كل مكان آخر �ض

الد�مقراط�ة و�ض
ي شنت ع� النساء من خالل استخدام العنف الجن�ي لهذە الجرائم إذا أرد نا مكافحتها. كانت الحرب الىت

نادرا ما كانت هذە الجرائم ع� جدول  االنتقال�ة،وقت مفاوضات السالم والعدالة حان  ولما ح��ا خف�ة. 
 .األعمال

 
ي حاالت 

ض العام لألمم المتحدة المعن�ة بالعنف الجن�ي �ض اع،قالت الممثلة الخاصة لألمني ض الس�دة  ال�ض
اع ع� أنه ج��مة الحرب ءز�نب حوا  ض ي ال�ض

لم  ؛كذلك  ، ألنهبانغورا: "�جب التعامل مع العنف الجن�ي �ض
را جانب�ا اعتبارە ه أو �عد من الممكن شطب  '' ... بللحر غ�ي متعمد  �ض

 
ي الحربوضع الهش للقد تطور فهمنا لل والسادة،الس�دات 

مشكلة . إنها ع� وجه الخصوص لنساء �ض
 .�سب�ا حديثة، ل�ن اإلرادة إل�شاء الحما�ة القانون�ة للمرأة قد�مة

 
ي للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة  1998نظام روما األسا�ي لعام �مثل 

 فعالاأل و�نص ع� أناألساس القانويض
ي ع� السكان ائم حرب عندما ترتكب  ر تمثل جمثل االغتصاب واالستعباد الجن�ي  كجزء من هجوم منه�ب

. وطبقت المبادئ  ض ي  نفسها المدنيني
ي المحا�م  �ض ي الىت

ي رواندا و�وغوسالف�ا السابقة  نظرت �ض
جرائم الحرب �ض

والمحكمة الجنائ�ة الدول�ة ليوغسالف�ا السابقة). كما أصدرت هذە  لرواندا (المحكمة الجنائ�ة الدول�ة 
ي إطار هجوم واسع النطاق ضد المحا�م أحكاما ضد األشخاص الذين قام

وا بعمل�ات اغتصاب منهج�ة �ض
 . ض ي �شأن المرأة و  1325اتخاذ القرار بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة  وقامالمدنيني

السالم واألمن �ض
ا أن العنف الجن�ي ضد خطوة أبعد  2008عام ل 1820ألمن قرار مجلس ا خطو . و�2000عام  ، مؤكد�

ي الحروب وال�ا
. من المهم أن تضع الهيئات الدول�ة النساء �ض ض ا للسلم واألمن الدوليني عات �شكل تهد�د�

ك أن نمثل هذە المعاي�ي القانون�ة والس�اس�ة ول�ن  ي و . صونها ونطبقها من واجبنا المش�ت
دين�س موك���ض

ي هذا الصدد محق 
 ".: "العدالة شأن الجميععندما قال�ض

 
ي وناد�ا مراد ل ة ل قد بذل كل من دين�س موك���ب ا كب�ي ي هذتحقيق اجهود�

. وقد تمكن ا المسار لتقدم �ض
. و�ذلك استوفوا هذە نطاق اطالعنا ع� كالهما من  ض الفظائع والمطالبة بمقاضاة جميع المسؤولني

ي 
ي واقعا ألف��د ن��ل. إن عملهم وص�ةالمعاي�ي الرئ�س�ة �ض

ي ن�ع السالح. العنف الجن�ي األمر  ، �ض
، إسهام �ض

ي ذلك هو ما أطلق عل�ه  استخدامه كن قبولال �م شنيعهو سالح 
ي الحرب. إال أن إسهامهم األسا�ي �ض

�ض
ض خوة األ ألف��د ن��ل " ي الحرب بني

. لقد أشاروا عال�ي لها طابع األمم": لقد أظهروا لنا أن المعاناة اإل�سان�ة �ض
ض ألهوال ال ي الغالب ضحا�ا غ�ي مرئيني

الظلم بالعدالة.  بمكافحةالحائزان حرب. وطالب إ� أن النساء هن �ض
هما وعل�ه فالمسؤول�ة ع� عاتق المجتمع الدو�ي بأ�مله. هذە وتقع  الحرب،�جب معاقبة جرائم ف

 .ن��ل للسالمألف��د جائزة بجدارة �ستحقان 
 

ي وناد�ا مراد بمواصلة عملهما التُ  والسادة،الس�دات  ي. ل�ن الجائزة ور حملزم هذە الجائزة دين�س موك���ب
ي زمن الحرب. عندها  ا أ�ضا بالوقوف جنبا إ� جنب معهم تلزمنا 

ي ال�فاح من أجل إنهاء العنف الجن�ي �ض
�ض

ي رسالة أن تتحقق فقط �مكن 
ة""الفتا الذات�ة تها س�ي ناد�ة �ض . �جب علينا معا أن نجعل ج�لها من ة األخ�ي

ي من الذي الشابات والفت�ات الج�ل األخ�ي 
 . �ة جرائم الحرب الجنس�ةهمج�عايض


