
 

 

 

 مىاػذ تأىىنٌٌىررؤُح إلا إٌشرج

 إٌساء فٍ ِراوس اإلحرجاز

 3102دَسّثر / وأىْ األوي 

 

 (تأىىن لىاػذ) اٌسجُٕاخ ٌّؼاٍِح اٌّرحذج األُِ لىاػذ  حىيدًٌُ ذذرَثٍ 

 (بانكوك قواعد)نات األمم المتحدة لمعاملة السجٌ قواعد ظمة الدولٌة لالصالح الجنائً حولللمن النشرة الدورٌة  فً بكم مرحبا

. بانكوك تطبٌق قواعدو ،السجٌنات  النساء حول العالم انحاءمن المنظمة و   والتطورات األخبارحول  ملخصوالتً تتضمن  ،

 .آراء المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً تعكسان  بالضرورة لٌست النشرة فً الواردة اآلراء

 publications@penalreform.org:  التالً نرحب بمساهماتكم للنشرة وآراكم على العنوان

 :فً هذا العدد

 ً   الضوء دائرة ف

 جدٌدة مطبوعات  

 المنظمة الدولٌة لالصالح الجنائً من مطبوعاتو دوراتاطالق ،  القادمة بحوثال 

 حدث نشاطات المنظمةأ 

 (بانكوك قواعد) السجٌنات لمعاملة المتحدة ماألم ملخص اخبار  شبكة  قواعد 

 نظام العدالة الجنائٌةلنساء فً باخرى متعلقة  أخبار أ 

 

 ِا هٍ لىاػذ تأىىن؟

واعد التً هً تكملة للقو، 1222كانون األول  12عتمادها من قبل األمم المتحدة فً فً تم إ التًالمعاٌٌرهً مجموعة من 

ضمن فً عٌن اإلعتبار  خصائصهنحتٌاجاتهن وجات النساء وأخذ إالبٌة إحتٌتإلى هدف ت النموذجٌة الدنٌا لمعاملة السجناء

 .عدالة الجنائٌةلانظام 
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 فٍ دائرج اٌضىء

 اٌسجىْ فٍ إٌساء تحك جٕسُحاٌػرذاءاخ اإل َخاٌرطٍغ إًٌ ذار: اٌسوار ٕرذيِ

 فً النساء على تؤثر التً والسٌاسات الظروف على الضوء البلدان قد سلط  من العدٌد فً ناتالنساء السجٌ معدالت زٌادة

 األسترالً المركز من ستاتوبولوس التالٌة  تتحدث ماري دونةلما فً. وال ٌختلف الوضع فً أسترالٌا. القانون مع نزاع

 . لالعتداء الجنسً تعرضن الذٌن سجٌناتال  معالجة سالٌباعن  الجنسٌة االعتداءات لدراسة

 (اإلنجلٌزٌة باللغة) المدونة رابط :لقرائة المدونة بالغة االنجلٌزٌة اتٌع الرابط التالً

 

 جٕائٍاخثار ِٓ إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالصالح اٌ

 من هم النساء السجينات؟ نتائج دراسة من ارمينيا وجورجيا

 من كجزء. السجٌناتالنساء  وخلفٌات أوضاع دراسة تقارٌر ولى منلٌة لالصالح الجنائً السلسلة األاصدرت المنظمة الدو

 تحلٌل اجراء لىإ ضافةباإل ، وأرمٌنٌا جورجٌا فً النزٌالت  من بالمائة 02 و 54قامت المنظمة بإجراء دراسة ل  البحث،

 .الرئٌسٌٌن المصلحة أصحاب مع ومقابالت السلطات من الواردة صاءاتلإلحا

، 1222 سبتمبر/  اٌلول  14فً وارسو فً  والتعاون األمن فً منظمة اإلنسانً البعد تطبٌق اجتماع فًتم اطالق التقرٌر 

 وسٌتم اطالق التقرٌر وقٌرغٌزستان، كازاخستان فً مماثلة بحوث إجراء تم كما. الروسٌةو اإلنجلٌزٌة باللغاتحالٌاً ومتوفر 

 .قرٌبا  

 

 التنفيذ  اتومؤشر رشاديدليل إ ، مجانية دورة الكترونية: (بانكوك قواعد )المتحدة  األمم حول قواعد تعليمي برنامج

 األمم قواعد حول إلكترونً تعلٌمً برنامج 1222 اكتوبر/ ول ولٌة لالصالح الجنائً فً تشرٌن األاطلقت المنظمة الد

الدليل : الرئٌسٌة المصادر من اثنٌن وتم عرض. نٌوٌورك فً فً المتحدة وذلك خالل اجتماع األمم  (بانكوك قواعد) المتحدة

 السجينات لمعاملة المتحدة األمم قواعد حول تطبيق: االحتجاز في ةالمرأ ،الذاتً والبرنامج اإللكترونً  اإلرشادي ومؤشرات التنفيذ

 .الرئٌسً الخطاب تاٌالند من ماهٌدول باجراكٌتٌابها األمٌرة قدمتكما  ، (بانكوك قواعد)

 :التالً على الرابطلكترونٌة القصٌر حول الدورة اإل الفٌدٌو مشاهدةمكنك ٌ

practice-rules-bangkok-putting-detention-http://www.penalreform.org/resource/women/ 

  elearning.org-http://penalreform:التالً الرابط على  االنجلٌزٌة باللغة البرنامج فً للمشاركة مفتوح اآلن التسجٌل باب

 .البرنامج من العربٌة والروسٌة النسخة بإعداد حالٌا   المنظمة تقوم
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 ُحرطٍؼاخ اٌّسرمثٍاٌ

 لرغُسسرأْرائج دراسح ِٓ وازاخسراْ و : إٌساء اٌسجُٕاخ  هُ ِٓ

 الشخصً الملف فً وتبحث السجون، فً النساء أوضاع حول سلسلة الدراسات من الثانً التقرٌر المنظمة إلطالق تستعد

 .وقٌرغٌزستان كازاخستان فً السجٌنات وخلفٌات

 : أن البحث من األولٌة النتائج تظهر

  23 ًب مقارنة لسجن،دخولهم ا قبل ٌعملون  كانوا قرغٌزستان فًلدراسة اتهم شمل التً  النساء من  فقط المائة ف 

 . كازاخستان فً المائة فً 40

 فقط المائة فً 2 ولكن السجن، فً االكتئاب منٌعانون  كازاخستان فً النساء من المائة فً 42بان  بٌنت الدراسة 

 . النفسً العالج تلقوا

 والتفكك واإلقامة، العمل فقدان نتٌجة للحبس شٌوعا   األكثر العواقب كانت للنساء بالنسبة النفسً، األثر بخالف 

 . المجتمعو أسرهم قبل من العار ةووصم األسري

 .سٌتوفر التقرٌر الكامل باللغة اإلنجلٌزٌة والروسٌة قرٌباً 

  .1222دٌسمبر / ول أحوال السجٌنات فً األردن فً شهر كانون األ دراسة ستكمال مشروع إالمنظمة بقامت كما 

 

 اٌسجُٕاخ إٌساء ػًٍ جرّاػُحاإل اٌؼسٌح أثر: إٌّسي ػٓ تؼُذا اٌسجٓ

سجن  بعدٌحٌث  .كازاخستان فً السجٌنات على جتماعٌةاإل العزلة أثر عن تكتب شٌهان فرانسٌس ،والإلستشارٌةالباحثة 

 قٌرغٌزستان، سجون فً الحٌاة فرٌدة عن طبٌعة لمحةوألخد .  قراغنديفً  مدٌنة أقرب عن ونصف ساعة كوكسن للنساء

  معرضاً  افتتحو. للنساء سجن فً واحد أسبوع ذلك فً بما القضبان، وراء ا  شهر جورالن ارٌك الفرنسً المصور قضى

 .1222بر اكتو/ األول  تشرٌن فً بٌشكٌك فً فترةاله هذ خالل لتقطتهاالتً ا للصور

 kyrgyzstan-prison-news/month-http://iwpr.net/report: ٌمكنك اإلطالع على الصورعبر الرابط التالً

 

 السابقةاألحداث 

 : ٕساءٌٍ أذُراواًٌ سجٓ  زَارج إٌّظّح اٌذوٌُح ٌإلصالح اٌجٕائٍ

 سجن الى  زٌارة، 1222 رنوفمب/   الثانً تشرٌنشهر  فً( مكتب آسٌا الوسطى) لمنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائًٌأجرت ا

 أن نٌتبوقد  . فً كازاخستانساء واألطفال فً السجون نللجتماعٌة كجزء من مشروع تعزٌز الخدمات الصحٌة واإل أتٌراو

ٌعملون فً الموقع وٌعتبرون أٌضا أخصائٌٌن  نفس هناك ثالثة علماء . ف صحٌة جٌدةمع ظرو مبنً حدٌثاً مبنى السجن 

أو فً ورش نظافة  تالماعطهاة وكإما  ئة ٌعملون حالٌاً افً الم 22فً سن العمل و هم ئة من النساء افً الم 12. إجتماعٌٌن

القراءة ولكن فرص الحصول على  ةزاوالخب ،تصفٌف الشعر والخٌاطة على التدرٌبوٌتوفر التعلٌم الثانوي . الخٌاطة

 ةمحدودبصفة نت نتراإلخدمة و أجهزة الكمبٌوتر وتوفٌر،  شراء الكتب من المكتباتب قدمت توصٌاتو. قلٌل جدا   والإلطالع

 . الكمبٌوترتعلٌم دورات باألضافة  الى توفٌر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://iwpr.net/report-news/month-prison-kyrgyzstan
http://jo.wego.com/flights/ljg/guw/cheapest-flights-from-lijiang-city-to-atyrau


 اٌصحُح  رػاَحاٌسٕىٌ ٌٍجٕح اٌذوٌُح ٌٍصٍُة األحّر حىي اٌ ّؤذّراٌإٌّظّح اٌذوٌُح ٌإلصالح اٌجٕائٍ ذشارن  فٍ 

اولٌفر روب فً البرامج فً المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً  ةمسؤولت شارك 1222اكتوبر / فً شهر تشرٌن األول 

 السن كبار السجناء على العام هذا ركز يذوال ،  الصحٌة الرعاٌة حول األحمر للصلٌب الدولٌة للجنة لسنوياالمؤتمر 

  فً نساءبال والرعاٌة الصحٌة الخاصة  (بانكوك قواعد) السجٌنات لمعاملة المتحدة األمم قواعد عن تحدثتو . والنساء

 .السجون

 

 أوروتا فٍ واٌرؼاوْ ِٓاأل ٌّٕظّح اإلٔسأٍ اٌثؼذ ذطثُك اجرّاع ٌالصالح اٌجٕائٍ فٍ  ٌّٕظّح اٌذوٌُحا تُاْ

 األمن لمنظمة اإلنسانً البعد تطبٌق اجتماع فً بٌاناً  قدمت المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً 1222 سبتمبر /أٌلول  فً

ٌوضح و. المرأة ضد والعنف الجنائٌة العدالة نظام فً المرأة ضد التمٌٌز بٌن صلةال على الضوء طٌسل ،أوروبا  فً والتعاون

 عتقالاإل أثناء المعاملة لسوء اتعرضم ن النساءوأ السجن،دخولهم  قبل عنفلل قد تعرضواالسجٌنات  من كبٌرة نسبةأن البٌان 

 والسٌاسات العقابٌة تشرٌعاتها لمراجعة والتعاون األمن منظمةعضاء ا المنظمة تدعو. نوالسجداخل و ستجوابواإل

 .(بانكوك قواعد) السجٌنات لمعاملة المتحدة األمم قواعد مع لتتماشى والممارسات

 

 : ْىاٌسج فٍ إٌساء : ِٕرذي إٌّظّح اٌذوٌُح ٌالصالح اٌجٕائٍ

 اجتماعفً  بٌن المشاركٌن التً تمت نقاشاتالعن  روب اولٌفر البرامج فً المنظمة الدولٌة لإلصالح الجنائً ةمسؤولتتحدث 

النشاط الجانبً ، كما تتحدث عن  1222سبتمبر  /أٌلول  الذي عقد فً أوروبا فً والتعاون األمن لمنظمة اإلنسانً البعد تنفٌذ

  .وجورجٌا أرمٌنٌامن  الدراسة نتائج السجٌنات؟النساء  هم :الجدٌد  التقرٌر اطلق تم حٌث للمنظمة

 

 اٌشثىح جذَذ

  ِمررج األُِ اٌّرحذج اٌخاصح اٌّؼُٕح تّسأٌح اٌؼٕف ضذ اٌّرأجذمرَر 

مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنٌة بمسألة العنف ضد المرأة رشٌدة مانجو، قدمت  1222 أكتوبر/ فً شهر تشرٌن األول 

 ضدهن والعنف النساء سجن بٌن القوٌة لصلة، مبٌنة ااآلثار المترتبة علٌهحول أسباب وظروف حبس النساء وتقرٌراً جدٌداً 

 للنساء ألول مره معاٌٌر انشأت  خصٌصاً بانكوك قدمت  واوضح التقرٌر أن قواعد. السجن بعد أو أثناء أو قبل ذلك كان سواء

 .السجناء من الجنسٌن بٌن الفوارق تراعً لمعاملة شاملة وقدمت إرشادات السجٌنات،

 

 واٌّّارسح، اٌمأىْ فٍ اٌّرأج ضذ اٌرُُّس تّسأٌح اٌّؼٍٕ اٌؼاًِ اٌّرحذج األُِ فرَك إًٌ َحػضىذمذَُ  إًٌ اٌذػىج

 ( واٌىارَثٍ اٌالذُُٕح أِرَىا ِجّىػح)

 الكارٌبً البحر ومنطقة الالتٌنٌة أمرٌكا مجموعة لىإ ٌةعضول الطلبات لتقدٌم اإلنسان حقوق لمجلس العامة األمانة دعت

 ٌناٌرمن  5  هولتقدٌم الطلبات  النهائً الموعد. والممارسة القانون فً المرأة ضد التمٌٌز بمسألة المعنً عاملال للفرٌق

: على الرابط التالًمتوفرة  تقدٌمال إجراءات بشأن التفاصٌل من مزٌدللو، 1223

hchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/HRC25.aspxhttp://www.o 
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http://www.ahram.org.eg/News/1086/5/258117/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9.aspx
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/OSCE-HDIM-Side-Event-PRI-Who-are-women-prisoners-Flyer-10-09-13.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/OSCE-HDIM-Side-Event-PRI-Who-are-women-prisoners-Flyer-10-09-13.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/OSCE-HDIM-Side-Event-PRI-Who-are-women-prisoners-Flyer-10-09-13.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/09/OSCE-HDIM-Side-Event-PRI-Who-are-women-prisoners-Flyer-10-09-13.pdf
http://www.penalreform.org/resource/women-prisoners-survey-results-armenia-georgia/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/HRC25.aspx


 

 سجىْ ٖ فٍإٌشأ:اٌمضثاْ وراء طفايأ" تؼٕىاْذمرَرا  ذٕشر( اإلٔساْ حمىق ػٓ واٌذفاع ٌرؼسَس اٌىّثىدَح اٌراتطح)ٌُىادو 

 " وّثىدَا

دراسة  منً األولى ه سلسلة 1222 أكتوبر /تشرٌن األول  فًاإلنسان  حقوق عن الدفاعو لتعزٌز الكمبودٌة الرابطة اصدرت

لعواقب   ا مفهوم أوسع حول توفٌر إلى السلسلة هذه وتهدف. فً كمبودٌا السجون داخل نشأة األطفال  أثر مٌتقٌلالحاالت 

 فً األطفال ٌنسى ما غالبا"على ان  الدراسة نصوت. السجن داخل امهاتهم معن شوٌعٌ الذٌن لألطفالوالنفسٌة  الجسدٌة

 ". عنهم المسؤولة السلطات قبل من مهملٌن ٌكونون ما غالبا ذلك، من األسوأو. معالمجت قبل من الكمبودٌة السجون

 

 اٌجٕائُح اٌؼذاٌح ؤظاَ اٌّرأج :إٌّظذشىًُ  إػادج: َرٌٕذاا

 على ركز،  1222 دٌسمبر 3 دبلن فً تارٌخمدٌنة  فً اً مؤتمر( IPRT) ثقة - هٌئة اإلصالح الجنائً فً اٌرلندا عقدت  

بدائل  نهج نحو: ونظام العدالة الجنائٌة  المرأةبعنوان  جدٌدة، ورقة حدثطلق خالل الأو. نساء السجٌناتالمجتمع لل ستجاباتا

  .االحتجاز

 

 اٌّرأج؟ ضذ اٌؼٕف أشىاي ِٓ شىً هً اٌؼذاٌح اٌجٕائُح

 هً الجنائٌة العدالة كانت إذا ما حول جلسة نقاشٌة ،ةلاوكجزء من مشروع شؤون العد والعدالة، الجرٌمة دراسات مركزعقد 

وتسعى .األضرار ههذ من أسوء آثار تخفٌفال مجالهذا  فً العاملة للمنظمات ٌمكن وكٌف المرأة، ضد العنف أشكال من شكل

 على عتماداإل من للحد األعمال وتطوٌرجدول البدائل واٌجاد المتحدة، المملكة فً الجنائٌة العدالة نظم تقلٌص إلىالمنظمات 

  .الجنائٌة العدالة نظام

 

 :اٌسجىْ فٍ االورظاظ ِٓ ٌٍحذ اسرراذُجُاخ ػٓ واٌجرَّح تاٌّخذراخ اٌّؼٍٕ اٌّرحذج األُِ ِىرة دًٌُ

ي والذ. السجون فً االكتظاظ من لحدا استراتٌجٌات حول تدرٌبً دلٌل والجرٌمة بالمخدرات المعنً المتحدة األمم مكتبنشر

 .بانكوك قواعد فً  ةمبٌن كما هً االحتجازٌة غٌر والبدائل المرأة عنجزء  ٌتضمن

 

 :فُرٕاَ فٍ اٌجٕائُح ذاٌحاٌؼ ٔظاَ فٍ اٌّرأج وضغ ػٓ ّرحذج اٌّؼٍٕ تاٌّخذراخ واٌجرَّحاألُِ اٌ ذمرَر ِىرة

ٌتعٌن التً الرئٌسٌة والثغرات التحدٌات ٌحدد نوعه، من األول اً هوتقرٌر،  1222نوفمبر /  الثانً تشرٌن فً أطلق  

األمم المتحدة المعنً بالمخدرات والجرٌمة مكتبمن الخبرات المقدمة  على ماداإلعتب جنائٌةال العدالة نظام عبر معالجتها   

(UNODC) ، للسكان المتحدة األمم وصندوق ،للمرأة المتحدة ممهٌئة األو (UNFPA)، ًالتً القضاٌا مختلف التقرٌر وٌغط 

 .والمتهمٌن والمجرمٌن السجناء ذلك فً بما فٌتنام فً المرأة هاتواج

 

 :االجرّاػُح اٌرػاَح اسرحمالاخ ػًٍ اٌّخذراخ حُازج جرَّح أثر: ػماب طىًَ األِذ

 قذ ذؼشضٍ أيشٚكا فٙ ٔالٚح 01 فٙ ايشأج 081,111 بّ ذى انذكى ػهٗ يا ٚقاسأَ األدكاو يششٔع يٍ جذٚذان رقشٚشانٚكشف 

 ْؤالء ػهٗ انقإٌَ ْزِ ذأثٛش ٔيذٖ انًخذساخ،ػهٗ  َرٛجح دٛاصذٓى جرًاػٛحاإل انشػاٚح قاقاخاسرذ ػهٗ انذٛاج يذٖ نذظش

 .ٔأطفانٍٓ انُساء

http://www.iprt.ie/files/IPRT_Position_Paper_on_Women_in_the_Criminal_Justice_System.pdf
http://www.iprt.ie/files/IPRT_Position_Paper_on_Women_in_the_Criminal_Justice_System.pdf
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CGIQFjAE&url=http%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A8_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%258A_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2585%25D8%25A9&ei=7uISU-_THOmT0AWO-oGQAg&usg=AFQjCNHeTgzrocjKsyo7Xjsxn2p4yho6uw&sig2=MVP7q5B9ABv4TXZRjVwmNA&bvm=bv.62286460,d.d2k


 

 ّؼُماخواٌ إٌجاحاخ،اٌرأثُراخ:  اٌسَاراخ اٌؼائٍُح ٌٍسجىْ

 ٓإٚاج انرٙ ضاٚاانق يؼانجحدٕل سثم  ٕزانثذ ػهٗ انقائًح ستؼحاأل ٚحاسانإلخث ُششاخان يٍانثاَٛح  سهسهحان Eurochips أطهقد

 ػُٕاٌ ذذد Eurochips يٕقغ ػهٗ يرادح ٔسركٌٕ ح،قاديان األساتٛغ خالل ػذاد انرانٛحٔسٛرى اطالق األ. انسجُاء األطفال

 ."اإلخثاسٚح ُششاخيٍ ان خاصحان ػذاداأل 1102 خشٚف"

 

 ٌّساجُٓألطفاي ا اٌؼمٍُح اٌصحح ٌرؼسَس ذخالخذ

 انز٘ اسرًش نًذجٔاألٔسٔتٙ  ذذاداإل يٍ انًًٕل انركٛف نًششٔع انُٓائٙ انرقشٚشَشش  1102 اكرٕتش / ذششٍٚ األٔل فٙ  ذى

 اٜخشٍٚ األطفال يٍ أكثشيؼشضٌٕ يشذٍٛ َٔصف  انسجٍ فٙ ٔانذٚٓى ادذ انزٍٚ األطفال أٌ إنٗ انذساسح ٔذشٛش. سُٕاخ ثالز

/  انثاَٙ ذششٍٚ 6 فٙ تشٔكسم فٙ يؤذًش  انًششٔع َٓاٚح ٔاقٛى فٙ. أخشٖ يسأئٔ جرًاػٛحاال ٔانٕصًح انؼقهٛح، ًشاكمهن

 .انقٕاٍَٛ نإلصالح ػًم  خطح: ٍٚانٕانذ أدذ سجٍ يغ كٛفانر: تؼُٕاٌ  1102َٕفًثش 

 

: إسثأُا ٍف اخٌٍٕساء اٌّهاجر اإلٔساْ حمىق أرهاواخ حىي اٌّرأج تىضغ اٌّؼُٕح اٌّرحذج األُِ جٕحٌإًٌ  حِشررو رساٌح

 (Centro de Internamiento، CIES) األجأة احرجاز ِراوس فٍ  االحرجاز

 انضٕء ذسهٛظ خالل يٍ انًشأج، تٕضغ انًؼُٛح انًرذذج األيى نجُح إنٗ يشرشكح سسانح قذيا تشٔ اجٕال ٔفٛشٔكاسٚم كالَذٚسرُٕٛ

 االَرٓاكاخ يٍ يجًٕػح ذٕضخ انشسانح. حانذشٚ يٍ ٓىدشيأَانؼشقٙ  انرًُٛظ دسةاخ انًٓاجش انُساءاسرفشاد سٛاسح  ػهٗ

 .انٕضغٕٚة نرص اإلسثاَٛح سهطاخنه حقرشديذذاتٛش  ، ٔذقذوانُساء انًٓجشاخ يُٓا ذؼاَٙ انرٙ اإلَساٌ نذقٕق

 

  اٌؼٕف ضذاٌٍّّىٔح  اٌثشرج رواخ إٌساء! جذَذ ِٓ أساَد دًٌُ ذذرَثٍاطالق 

َح رٔاخ انثششج ُساءضذ انؼُف نتا قإٌَان إَفار ّٕ فٙ انٕالٚاخ  اَفار انقإٌَ تانؼُف دٕل ذذذ٘ م ذذسٚثٙدنٛيصذس جذٚذ ٔ:انًه

 .انًرذذج

 

 جذَذج حىي اٌّراج ؤظاَ اٌؼذاٌح اٌجٕائُح؟ وِصادر ِماالخ ٌذَه هً

 info@penalreform.org : ػهٗ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ انرانٙ ىذكايشاسك اسسال ىًٚكُك

 penalreformint@:  ذاتؼُا ػهٗ ذٕٚرش

 

http://www.eurochips.org/
http://www.coping-project.eu/final_conference.php
http://www.awomensenews.org/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D9%91%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A
mailto:info@penalreform.org

