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معالي رئيس الوزراء،

تحية طيبة وبعد ...

يساورني قلق عميق ألن النساء الناجيات من االغتصاب وغيره من العنف 
الجنسي التي تعتبر جرائم حرب لم يحصلن على العدالة وجبر الضرر بعد 

على الرغم من مرور 14 عاماً على نهاية الحرب في البوسنة والهرسك.

ويتمثل أحد االلتزامات التي تقع على عاتقكم بموجب القانون الدولي 
في تمكين جميع الناجيات من جرائم العنف الجنسي من الحصول على 

العدالة وجبر الضرر عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تعرضن لها.

إنني أحثكم على التحرك اآلن من أجل وضع إستراتيجية لجبر الضرر الذي 
لحق بضحايا العنف الجنسي التي تعتبر جرائم حرب، وتهدف إلى 

ضمان إعادة الحق إلى نصابه والتعويض والتأهيل وضمانات عدم تكرار 
مثل تلك االنتهاكات للضحايا.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام...

االسم:

البلد:

من أجل 
تحقيق العدالة 
لنساء البوسنة 

والهرسك

يرجى نزع البطاقة البريدية واالحتفاظ بهذا الجزء

ألصق طابعاً 
بريدياً هنا

رئيس الوزراء نيكوال سبيريتش

إبان الحرب التي اندلعت في البوسنة والهرسك في الفترة من 1992 إلى 1995، تعرضت آالف 
النساء لالغتصاب على أيدي أفراد الجماعات المسلحة والجيوش وقوات األمن. وقد أدت 

شهادات النساء إلى اجتذاب اهتمام وسائل اإلعالم على نطاق واسع وإثارة غضب الرأي العام 
وإحداث تغييرات في القانون الدولي.

وبعد مرور أربع عشرة سنة، ال تزال هؤالء النساء بانتظار العدالة. فقد عجزت الحكومات المتعاقبة 
في البوسنة والهرسك عن تقديم مرتكبي جرائم العنف الجنسي التي تعتبر جرائم حرب إلى 

العدالة، وتلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية للناجيات.

وغالباً ما تشعر النساء الالئي يتعرضن لالغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بالخجل من 
التحدث عما حدث لهن، حتى مع أقرب أفراد عائالتهن. وفقدت آالف النساء أزواجهن وآباءهن 

وأبناءهن أثناء الحرب، وأصبحن اآلن المعيالت الوحيدات ألسرهن. وتخشى بعض النساء من 
العودة إلى منازلهن التي كن يقمن فيها قبل الحرب، ألنهن قد يضطررن إلى مواجهة الجناة. 
إن اضطرابات ما بعد الصدمة واألمراض النسائية تعتبر من اآلثار الشائعة لالغتصاب، بيد أن جميع 

هؤالء النساء تقريباً تُركن بال أية مساعدة نفسية، وغالباً ما يكون من الصعب عليهن الحصول 
على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات االجتماعية.

ع على البطاقة البريدية وأرسلها   وقِّ
 من أجل مساعدة النساء على 

تحقيق العدالة
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