
  رزمة - النوع اإلجتماعي وإصالح القطاع األمني

 النوع االجتماعي وأثره
 في إصالح قطاع العدالة

)Shelby Quast( شيلبي كواست

األداة 4

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة





النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح قطاع العدالة
)Shelby Quast( شيلبي كواست

DCAF
مركز جنيف

للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
من أجل النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي



رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

نبذة عن املؤلفني
اإلحتاد  في  مؤسساً  عضواً   )Quast( كواست  السيدة  إن   
الدولي للمساعدة القانونية، وهي منظمة شاملة عاملية تعمل 
بخبرة  تتمتع  احلكومية  غير  الدولية  املنظمات  مظلتها  حتت 
النزاع. ومتثل  بعد  ما  فترة  العدالة في  بناء قطاع  إعادة  في 
املنظمات األعضاء في هذا االحتاد 3.4 مليون قاٍض ومدٍع 
كواست  والسيدة  العالم.  أنحاء  جميع  من  ودارس  ومحاٍم 
)Quast( هي مديرة مكتب االحتاد في الواليات املتحدة. كما 
وترأست بعثات تقييم قضائية في تيمور الشرقية وليبيريا 
التقييم في هاييتي. وقد ترأست مؤخراً  وشاركت في بعثة 
االنتقالي  املتحدة  القضاء في فريق األمم  إدارة  فريق وحدة 
املتحدة في تيمور الشرقية.  التكاملية لألمم  اخلاص باملهمة 
وكما تعمل السيدة كواست )Quast( كمدير بالنيابة جلمعية 

شركاء من أجل عدالة النوع االجتماعي.

احملررون
فاالسيك  وكريستني   )Megan Bastick( باستيك  ميجن 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من   )Kristin Valasek(

على القوات املسلحة.

شكر وتقدير
يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن 
ُيعِرب عن شكره وتقديره للوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي 

)Spanish Agency for International Development
Cooperation )AECID((

 التي تكّرمت بتمويل هذا املشروع.

كما نتقدم بالشكر للسادة اآلتية أسماؤهم نظراً إلسهاماتهم 
إيرين  وهم:  التقرير  هذا  مسودات  على  القيّمة  وتعليقاتهم 
 Margaret( أوين  ومارجريت   )Eirin Mobekk( موبيك 
ومعهد   )Jolynn Shoemaker( شوماكر  وجولني   )Owen
النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم 
ونتقدم  كما   .)Rebecca Wallace( واالس  وريبيكا  باملرأة 
 )Benjamin Buckland( باكالند  بنيامني  إلى  بالشكر 
وماجيهو   )Anthony Drummond( دراموند  وأنتوني 
عملية  في  ملساعدتهم   )Mugiho Takeshita( تاكشيتا 
 )Anja Ebnöther( إبنوثر  آجنا  إلى  باإلضافة  التحرير، 

للجهد الذي بذلته في توجيه املشروع. 

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع 
األمني 

التقرير عن النوع االجتماعي وأثره في إصالح  يعتبر هذا 
قطاع العدالة جزًءا من رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره 
في إصالح القطاع األمني. ورزمة األدوات هذه، املصممة 
االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  للمسائل  عملية  مقدمة  لوضع 
وصانعي  األمني  القطاع  إصالح  ممارسي  إلى  وتقدميها 

السياسات، تشتمل على 12 أداة ومذكرات تطبيقه:

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني 1   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح جهاز الشرطة  2   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع الدفاع 3   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 4   

النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع اجلنائي ٥   
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود ٦   

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  ٧   
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي ٨   
النوع االجتماعي وأثره في رقابة املجتمع املدني على  ٩   

القطاع األمني
العسكرية  القوات  في  وأثره  االجتماعي  النوع    10

وشركات األمن اخلاصة
القطاع  إصالح  تقييم  في  وأثره  االجتماعي  النوع    11

األمني ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع    12

األمني 

ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  من  كل  يتقدم 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومكتب 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 
النرويجية  اخلارجية  وزارة  إلى  واالمتنان  الشكر  بجزيل 

ملساهمتها في إنتاج رزمة األدوات هذه.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يساعد 
بطريقة  وإصالحه  األمني  القطاع  إدارة  على  املسلحة 
اجليدة  املمارسات  حول  أبحاثاً  املركز  ويجري  كما  جيدة. 
في  املناسبة  املعايير  تطوير  على  ويشجع  املجال  هذا  في 
ويقدم  والدولية  احمللية  املستويات  على  اخلصوص  هذا 
التوصيات املتعلقة بالسياسات كما ويقدم املشورة والبرامج 
بني  ومن  الداخلي.  املستوى  على  الشأن  هذا  في  املساعدة 
املجتمع  ومنظمات  والبرملانات  احلكومات  املركز:  شركاء 
املدني واملنظمات الدولية واألجهزة العاملة في القطاع األمني 
مثل أجهزة الشرطة والسلطة القضائية ووكاالت املخابرات 

وخدمات أمن احلدود واجليش.

منظمة األمن والتعاون في أوروبا / مكتب املؤسسات 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان

يعتبر مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إحدى 
أوروبا  في  والتعاون  األمن  ملنظمة  الرئيسية  املؤسسات 
وهو  األمن،  مجال  في  اإلنساني  بالبعد  عمله  يتعلق  والذي 
وتنمية  اإلنسان  حقوق  حماية  يشمل  النطاق  واسع  مفهوم 
باالنتخابات  اخلاص  االهتمام  مع  الدميقراطية  املجتمعات 
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٥

دور  تعزيز  على  العمل  وكذلك  املؤسسات  وإدارة  وبناء 
املشترك  التفاهم  وتعزيز  احلقيقي  االحترام  ودعم  القانون 
بني األفراد والدول أيضاً. وقد أسهم املكتب في تطوير رزمة 

األدوات هذه.

معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل 
النهوض باملرأة 

الدولي للبحث والتدريب من أجل  املتحدة  يعتبر معهد األمم 
النهوض باملرأة الهيئة الوحيدة من بني هيئات األمم املتحدة 
التي يعهد إليها بتطوير برامج بحثية تسهم في تعزيز مكانة 
ويعمل  العالم.  عبر  اجلنسني  بني  املساواة  وحتقيق  املرأة 
األمم  الدول األعضاء في  بناء حتالفات مع  املعهد من خالل 
املتحدة واملنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملجتمعات 
املدنية إضافة إلى األجهزة األخرى الناشطة في هذا املجال، 

وذلك بهدف حتقيق ما يلي:

إجراء أبحاث قابلة للتنفيذ من منظور النوع االجتماعي  n 
والبرامج  السياسات  على  فاعالً  تأثيراً  تؤثر  والتي 

واملشاريع؛
وضع آلية مشتركة إلدارة املعرفة وتبادل املعلومات؛ n 

دعم قدرات أصحاب املصالح الرئيسيني إلدخال املفاهيم  n 
حول النوع االجتماعي عند وضع السياسات والبرامج 

واملشاريع.

حقوق طبع صورة الغالف محفوظة
 © REUTERS/Tara Todras Whitehill، 200٧

الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  ملركز  محفوظة  الطبع  حقوق 
القوات املسلحة ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا /  على 
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان ومعهد األمم 
املتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة – 

.200٨

جميع حقوق الطبع محفوظة

ISBN ٩ ٩٧٨2 ٩222 122 رقم اإليداع الدولي ٥

للرقابة  جنيف  مركز  قبل  من  اصالً  الوثيقة  هذه  نشر  "مت 
الدميقراطية على القوات املسلحة، منظمة األمن والتعاون في 
اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات  مكتب   / أوروبا 
أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة  األمم  ومعهد 
ادوات  رزمة  من  يتجزأ  ال  – 200٨ كجزء  باملرأة  النهوض 
النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني. ومت اعداد 
هذه الترجمة العربية ونشرها من قبل مركز جنيف للرقابة 

الدميوقراطية على القوات املسلحة".

يكون االقتباس على هذا النحو: 

شيلبي كواست )Shelby Quast( "النوع االجتماعي وأثره 
االجتماعي  النوع  أدوات  رزمة  العدالة"،  قطاع  إصالح  في 

باستيك  األمني. احملررون ميجن  القطاع  وأثره في إصالح 
 )Kristin Valasek( وكريستني فاالسيك )Megan Bastick(
القوات  – جنيف   مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على 
مكتب   / أوروبا  في  والتعاون  األمن  ومنظمة  املسلحة 
األمم  ومعهد  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  املؤسسات 
باملرأة،  النهوض  أجل  من  والتدريب  للبحث  الدولي  املتحدة 

.200٨

املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  قام 
)DCAF( بالترجمة إلى اللغة العربية

مراجعة اللغة العربية: انتصار ابوخلف
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فهرس احملتويات
املختصرات

9 1-مقدمة           

9 2-تعريف مفهوم "إصالح قطاع العدالة"        

11 3- سبب أهمية النوع االجتماعي في إصالح قطاع العدالة       
12 3 1 التأكد من التزام الدول مبسؤولياتها مبوجب القانون الدولي      
12 3 2 تلبية احتياجات العدل         
 13 3 3بناء الثقة في قطاع العدالة         
13 3 4 ضمان وجود قطاع عدالة ممثل وشرعي       
13 3 ٥ إصالح القوانني القائمة على التمييز وتوفير حماية متقدمة حلقوق اإلنسان    
3 ٦ رفع احلصانة عن عنف النوع االجتماعي        13
1٥ 3 ٧ ضمان حتقيق العدالة بالتساوي         
1٥ 3 ٨ تعزيز اإلشراف على قطاع العدالة ومراقبته       

15 4- كيفية إدخال النوع االجتماعي في إصالح قطاع العدالة      
1٦ 4 1 تقييم متجاوب مع النوع االجتماعي لقطاع العدالة      
1٦ 4 2 إصالح القوانني           
21 4 3 إجراءات وممارسات قضائية للتعامل مع عنف النوع االجتماعي     
23 4 4 حتقيق العدالة           
2٥ 4 ٥ آليات العدل التقليدية         
2٦ 4 ٦ تعامل القضاة وأفراد اجلهاز القضائي اآلخرين مع التمييز      
2٧ 4 ٧ زيادة مشاركة املرأة في قطاع العدالة       
 2٨ 4 ٨ اإلشراف على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في إصالح قطاع العدالة ومراقبتها   
2٨ 4 ٩ التوعية العامة          

30 5- إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح قطاع العدالة في سياقات محددة     
30 ٥ 1 الدول في مراحل ما بعد النزاع        
33 ٥ 2 الدول في املراحل االنتقالية         
34 ٥ 3 الدول النامية          
34 ٥ 4 الدول املتقدمة          

35 6-التوصيات الرئيسية          

37 7-مصادر إضافية          

38 التذييل            
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مختصرات

احتاد القاضيات األفغانيات     :AWJA

CEDAW:  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

منظمة املجتمع املدني    : CSO

مركز حماية احلقوق الدستورية    :CPCR

جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة   :CVR

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي /عنف النوع االجتماعي     :GBV

املركز الدولي للعدالة االنتقالية    :ICTJ

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا     :ICTR

احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة     :ICTY

السحاقيات واملثليون ومشتهو اجلنسني ومغايرو الهوية اجلنسية     :LGBT

منظمة غير حكومية    :NGO

التضامن من أجل حقوق املرأة األفريقية   : SOAWR

جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة     :TRC

قانون إعادة منح السلطة حلماية ضحايا اإلجتار بالبشر    :TVPRA

األمم املتحدة     :UN

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    :UNDP
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة 

1 مقدمة
"إن من يفسر القانون ال يقل أهمية عن واضعه إن لم يكن 

أكثر... وال ميكنني التشديد مبا فيه الكفاية على أهمية متثيل 
املرأة وإدخال مسائل النوع االجتماعي في جميع مستويات 

التحقيق واالتهام والدفاع وحماية الشهود واجلهاز 
القضائي". 

القاضية نافينثيم بيالي )Navanethem Pillay( – الرئيسة السابقة 
للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا وقاضية في احملكمة اجلنائية 

الدولية1

رابطة  الروابط  أمنت  من  لهو  واألمن  القضاء  بني  الرابط  إن 
وتعزيز  على حماية  القوي  العدالة  قطاع  يعمل  معقدة حيث 
احلقوق. تلك  انتهاك  على  بنيّته  من  ويردع  األفراد  حقوق 
لألمن  أساًسا  والفعال  املستقل  العدالة  قطاع  يعتبر  وحيث 
التي متر مبرحلة  تلك  أو  النزاع  بعد  ما  بيئات  في  والسيما 
سانحة  الفرصة  تسنح  هناك  تكون  حيث  انتقالية  حتول 
ألمام األنشطة اإلجرامية وإفالت مرتكبيها من العدالة. لذلك، 
السالم  لبناء  الزاوية  حجر  هو  العدالة  قطاع  إصالح  يعتبر 
الدولة  دستور  ألن  وذلك  والدميوقراطية.  واالستقرار 
وتلعب  وكما  اإلنسان،   حقوق  أساًسا  تشكل  وقوانينها 
دوًرا  القطاع  هذا  داخل  املتبعة  واملمارسات  السياسات 
األفراد يتمتعون بهذه احلقوق على  حاسًما في جعل جميع 

قدم املساواة. 
ويكون  مختلفة،  بطرق  بانعدامه  أو  باألمن  األفراد  ويشعر 
ذلك استناًدا الى عوامل مختلفة مثل العرق واجلنس والسن 
والصحة.  والدين  االقتصادي  والوضع  اجلنسية  وامليول 
وتواجه املرأة في جميع أنحاء العالم قيوًدا معينة في الوصول 
إلى العدالة، بينما الرجل هو األكثر عرضة للسجن. ويتطلب 
إصالح القضاء اتخاذ تدابير من شأنها أن تلبي االحتياجات 
النوع  إدخال  ويعتبر  كما  املختلفة.  للمجموعات  اخلاصة 
االجتماعي في إصالح القضاء مبثابة إستراتيجية ضرورية 
املصداقية  ينال  أن  للقضاء  كان  فإذا  املساعي.  هذه  في 
والشرعية في أعني الناس، يجب أن تتضمن عملية اإلصالح 
مشاركة جميع شرائح املجتمع وتلبية احتياجاتها. ويركز هذا 
التقرير على اإلصالح املؤسسي للجهاز القضائي وإصالح 
القوانني والوصول إلى القضاء مع التأكيد على املساواة بني 

اجلنسني. 
وهذا التقرير موجه إلى األفراد القائمني على إصالح القضاء 
واإلقليمية  الدولية  واملنظمات  الوطنية  احلكومات  داخل 
واجلهات املانحة. وقد يجد البرملانيون واالحتادات القانونية 
والباحثون  املدني  املجتمع  ومنظمات  القضاة  وشبكات 

املعنيون بإصالح القضاء أن هذا التقرير مفيد لها كذلك فهو 
القضاء في سياقات واسعة ومتداخلة  يبحث عملية إصالح 
للدول، وخصوًصا في مراحل ما بعد النزاع والدول التي متر 
مبراحل انتقالية والدول النامية واملتطورة. وتخضع أية عملية 
إصالح للقضاء بشكل كبير للسياق الذي تتم من خالله. وال 
ميكن استخدام صيغة واحدة لكافة السياقات لتطبيق عملية 
اإلصالح. ومع ذلك، يحرص هذا التقرير على تقدمي مقترحات 
وتوصيات ميكن تكييفها في كل سياق من سياقات اإلصالح 

الذي تعمل فيه، كل حسب ظروفه احمليطة به.
ويشمل هذا التقرير:

مقدمة إلى إصالح القضاء n 

النوع  إدخال  أهمية  وراء  الكامنة  لألسباب  عرض  n 
االجتماعي لتعزيز عمليات إصالح القضاء 

اإلجراءات العملية إلدخال النوع االجتماعي في مبادرات  n 
إصالح القضاء 

نظرة على املسائل اخلاصة بالنوع االجتماعي وإصالح  n 
القضاء في الدول التي متّر مبراحل ما بعد النزاع وتلك 

التي تواجه مراحل انتقالية والدول النامية واملتقدمة

التوصيات األساسية n 

املصادر األخرى n 

2 تعريف مصطلح "إصالح قطاع العدالة"
"ال سالم بال قضاء وال قضاء بال قانون وال قانون ذو عنى 
بال محكمة تقرر ما العادل والقانوني في ظل أية ظروف".

بنيامني ب. فرينشز )Benjamin B. Ferencz(، املدعي العام السابق في 
نورنبيرج2 

أهداف إصالح العدل 
تشمل األهداف الرئيسية إلصالح القضاء ما يلي:

وضع دستور يتسم بالعدالة واملساواة وقوانني مرتكزة  n 
على املعايير الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان.

اإلنسان  حقوق  لدعم  وتنفيذية  تشريعية  آليات  وضع  n 
وحمايتها والتغلب على العوائق التي تواجه املجموعات 

املهمشة واحلساسة.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

إنشاء جهاز قضائي يتسم باملصداقية والفاعلية واحلياد  n 
ويخضع للمسائلة.

على  وتعميمه  اجلنائي  للقانون  متكامل  منهج  وضع  n 
والنيابة والشرطة والسجون ونشره  القضائي  اجلهاز 

بني املمثلني القانونيني.

على  عادل  وبشكل  املناسب  بالوقت  احلصول  تأمني  n 
القانونية  واحلقوق  للقوانني  فعال  وتطبيق  العدالة 

واألحكام التي تضمن سير العملية بالشكل املناسب.

غير  واملنظمات  الدولة  بني  والتعاون  الروابط  تقوية  n 
احلكومية.

دور  وتعزيز  العدالة  قطاع  على  للرقابة  آليات  إنشاء  n 
جميع  على  الرقابة  ممارسة  في  القضائية  السلطة 
مؤسسات القطاع األمني واجلهات احلكومية األخرى.3

العدالة غير محدود بوقت محدد النتهائه،  إن إصالح قطاع 
فهو عملية متواصلة سواء في حاالت الدول التي متّر مبراحل 
النامية  والدول  االنتقالية  املراحل  والدول في  النزاع  بعد  ما 
واملتقدمة. وال يشمل إصالح القضاء إصالح القوانني فحسب، 
بل يشمل كذلك تطوير السياسات واإلجراءات واآلليات التي 
املتكافئ  والوصول  العملية  الناحية  من  القوانني  تنفيذ  تتيح 
العملية على اإلصالح املؤسسي  العدالة. وقد تشتمل  لنظام 
والسياسي والتدريب املستمر للقوى القضائية الفاعلة )مثل 
النيابة ومحامي  القضاة وكتّاب احملكمة واإلداريني ووكالء 
الدفاع والشرطة ونقابات احملامني وكليات احلقوق( وكذلك 

زيادة التوعية العامة لدى احلكومة واملواطنني.

كما ويتطلب اإلصالح الفعال لقطاع العدالة التعاون التام بني 
اجلهات املعنية احمللية، مبا في ذلك:

السلطة القضائية n 

وزارة العدل n 

األنظمة التقليدية والعرفية  n 

البرملان  n 

سلطات االدعاء والتحقيق )مبا فيها الشرطة(  n 

احتادات احملامني n 

املساعدة القانونية n 

اإلصالحيات/السجون n 

ووزارات  الداخلية  وزارة  فيها  مبا  األخرى  الوزارات  n 
شؤون املرأة 

كليات احلقوق n 

النسائية  املجموعات  فيها  مبا  املدني  املجتمع  منظمات  n 
والدينية واملنظمات غير احلكومية

املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية  غير  املنظمات  وتلعب 
الضغط  خالل  من  القضاء  إصالح  تنفيذ  في  محورًيا  دوراً 
لعملية  بد  ال  أنه  كما  العامة.  التوعية  وحمالت  والرقابة 
للحكومة  السياسية  باإلرادة  حتظى  أن  املستمرة  اإلصالح 
الفرد  على مستوى  الفاعلة  القوى  جانب جميع  من  والتزام 

واملجتمع.

مع  القضاء  قطاع  في  التحول  عملية  تتحد  أن  ويجب  كما 
جهود اإلصالح الشاملة، وتشمل تلك اجلهود التي نوقشت 
في التقارير األخرى من رزمة األدوات هذه، والتي ترّكز على 
الشرطة والنظام اجلنائي وإدارة احلدود والرقابة البرملانية 
املدني  املجتمع  على  واإلشراف  الوطني  األمن  وسياسة 

واجليش اخلاص وشركات األمن )انظر اجلدول 1(.

القواعد اجلدول 1 من  واحد  مجال  في  اإلخفاق 
على  سلباً  يؤثر  قد  القانون  يفرضها  التي 

مجاالت أخرى مت حتقيق جناحات فيها4

الشرطة اجلديدة  القائم عند تشكيل قوات  أظهر األساس 
في هاييتي وتيمور الشرقية وكوسوفو ورواندا هشاشة 
كبيرة، حتى أنه كان من الصعب أن تعمل السلطة القضائية 
باملستوى األدنى املقبول، مما أدى إلى حالة جعلت املكاسب 
التي حتققت في العمل الشرطي تتهاوى أمام الصعوبات 
وبعد  اجلنائي.  القضاء  نظام  بقية  الزمت  التي  املتالحقة 
على  القبض  تلقي  الشرطة  كانت  وعندما  عامني،  مرور 
على  احملافظة  مع  والقانون  للدستور  طبًقا  األشخاص 
حقوقهم وتقدميهم للمحاكمة، أخفقت احملاكم في التعامل 
لذلك،  ونتيجة  املناسب.  الوقت  في  فيها  والبّت  التهم  مع 
االكتظاظ  من  تعاني  والسجون  االحتجاز  أماكن  بدأت 
وضاقت باملشتبهني ممن ينتظرون عرضهم على احملكمة. 
أن  بعد  السجون،  في  األوضاع  تدهورت  أن  لبثت  وما 
كانت قد شهدت بعض التحسن امللحوظ، وأّدى االزدحام 
وفي  ؛  العنف  وأعمال  التوتر  تصاعد  إلى  داخلها  الشديد 
نهاية األمر، بدأ إطالق سراح املساجني بسبب عدم توجيه 
االتهام لهم بشكل رسمي خالل فترات التوقيف املسموح 
بها دستورياً. وقد تسبب ذلك في إحباط كّل من الشرطة 
االعتقال،  في  القانونية  القواعد  بجميع  التزمت  التي 
أطلق  وقد  اخلطرين  األفراد  مشاهدتهم  عند  والشعب 
شأن  من  التقليل  إلى  ذلك  أّدى  وقد  جديد.  من  سراحهم 
حقوق اإلنسان وتراجع سيادة القانون، حيث جلأ الشعب 
املجتمع  أخذ  أخرى،  بعبارة  بيديه؛  العدالة  حتقيق  إلى 
العصابات  وزعماء  املخدرات  مهربي  تصفية  عاتقه  على 

اإلجرامية. 
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

الضرورة امللّحة للملكية احمللّية
القضاء  الذي غالبًا ما تستلزم فيه عملية إصالح  الوقت  في 
تخضع  أن  يجب  العملية  هذه  أن  إال  خارجية،  قوى  جذب 
أن  ويجب  كما  لتدوم.  احمللية  وامللكية  والتنفيذ  للتخطيط 
احمللي  بالسياق  اخلاصة  الفريدة  االحتياجات  مع  تتجاوب 
وأن تتمتع بالشرعية. وعليه، عند إشراك القوى الدولية كاألمم 
املتحدة والدول املانحة واملنظمات الدولية غير احلكومية في 
اجلهات  تّطلع  أن  مبكان  األهمية  من  فإنه  القضاء،  إصالح 
في  وإشراكها  استشارتها  تتم  وأن  املوقف  على  املعنية 
عملية اتخاذ القرار، حيث يتسنى لها احلصول على التدريب 
واإلعداد اجليد لتملّك عمليات اإلصالح. وقد تكون اخلطوة 
األولى في دعم امللكية احمللية هي تدريب القوى احمللية وبناء 
القدرة احمللية لتخطيط جهود اإلصالح واخضاعها للرقابة، 
كما  اإلدارية.  املهارات  إلى  وصوالً  الفنية  اخلبرة  من  بدًءا 
ويشترط أن يتمتع أفراد الفريق الدوليني باملهارة كمرشدين 

ومدربني ومقدمني للتسهيالت.٥ 

التحديات التي تواجه عملية إصالح القضاء 
تضارب أطر العمل القانونية فيما بني األنظمة املتعددة:  n 

األنظمة الرسمية والعرفية والدينية.

استبعاد بعض شرائح املجتمع من عملية اإلصالح. n 

 n نقص في املوارد األساسية الالزمة للجهات القضائية 
القانونية  والكتب  واألقالم  )كاألوراق  بعملها  للقيام 

ووسائل النقل والدعم(.

قاعات  مثل  تداعيها    أو  التحتية    البنية  في  نقص   n 
احملاكم وقاعات املقابالت ومنشآت االحتجاز ومنشآت 

اإلصالح املستقلة سواء كانت للرجال والنساء.

الفصل  قلّة  الناشئة عن  القضائية  السلطة  قلّة استقالل  n 
تدخل  الرقابة و/أو  انعدامه، وضعف  أو  السلطات  بني 

هذه السلطات واستغالل نفوذها.

مبن  القضائية  العناصر  صفوف  بني  املتفشي  الفساد  n 
احملكمة  وإداريي  واملدعني  والقضاة  الشرطة  فيها 

وهيئات احمللفني. 

 n إفتقار الكوادر القضائية املؤهلة املتبقية في البالد.

انتهاكات  إلى  تؤدي  التي  الثقافية  واملمارسات  املواقف  n 
حقوق اإلنسان.

احمللية  والسياسات  القوانني  مجال  في  التدريب  نقص  n 
والدولية واإلجراءات اإلدارية األساسية. 

بطء وتيرة التقدم. n 

3 سبب أهمية النوع االجتماعي في إصالح 
قطاع العدالة

"حتتاج املساعدات التنموية التي تقدمها األمم املتحدة 
للتركيز على خفض عوامل املخاطر الهيكلية الرئيسية التي 
تغذي العنف، مثل غياب العدالة، وذلك من خالل معاجلة 

االختالفات فيما بني املجموعات العرقية، وعدم املساواة عن 
طريق معاجلة السياسات واملمارسات التي ترسخ التمييز، 
ونشر القضاء من خالل دعم سيادة القانون والتنفيذ الفعال 

والعادل للقانون وإدارة القضاء والتمثيل املتساوي في 
املؤسسات التي تخدم سيادة القانون كلما أمكن، وكذلك 
التركيز على انعدام األمن وبتعزيز وجود إدارات تتميز 

باملساءلة والشفافية وتدعم أمن اإلنسان."
كوفي عنان )Kofi Annan(: تقرير األمني العام بشأن منع النزاعات 

املسلحة٦ 

والعالقات  األدوار  إلى  االجتماعي"  "النوع  لفظ  ويشير 
التي  والقيم  والسلوكيات  واملواقف  الشخصية  والسمات 
يعزوها املجتمع للمرأة والرجل. وعلى ذلك يشير لفظ "النوع 
واملرأة  الرجل  بني  املكتسبة  االختالفات  الى  االجتماعي" 
بينما يشير لفظ "اجلنس" إلى االختالفات البيولوجية بني 
األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً 
ال  كما  الزمن،  مبرور  تتغير  وقد  وعبرها  الثقافات  ضمن 
يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب 

بل يشمل العالقات بينهما.

حتديد  "عملية  على  االجتماعي  النوع  توجيه  يقوم 
االحتياجات الالزمة للمرأة والرجل في أي عمل يخطط له، 
ويشمل ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج في جميع 

املجاالت وعلى كل املستويات."٧  

وترتبط مفاهيم األمن والتنمية املستدامة والعدالة واملساواة 
مع بعضها البعض. كما وتعتبر املساواة بني اجلنسني هدف 
وشرط أساسي للتنمية املستدامة. وكذلك، فإن إدخال املسائل 
القضاء  املتعلقة بالنوع االجتماعي في نسيج عملية إصالح 
أكثر  أو  قوية  عملية  اإلصالح  من  يجعل  مراحلها  أولى  في 
استدامة وجتاوب مع السواد األعظم من الناس. وعالوة على 
أية عملية إلصالح  أهمية عظمى في  للنوع االجتماعي  ذلك، 
القضاء تتطلع إلى الوفاء باملعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق 

اإلنسان واإلدارة الرشيدة والدميوقراطية.

ويعتبر النوع االجتماعي عامالً مهماً في إصالح القضاء من 
حيث أنه يعمل على: 

ملزيد من املعلومات، الرجاء مطالعة التقرير 

اخلاص حول النوع االجتماعي وأثره في 
إصالح القطاع األمني 
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مبوجب  عليها  املترتبة  بالتزاماتها  الدول  وفاء  ضمان  n 
القانون الدولي.

فئات  جلميع  بالقضاء  اخلاصة  االحتياجات  تلبية  n 
املجتمع.

بناء الثقة في قطاع العدالة. n 

ضمان وجود قطاع عدالة ممثل ويتّسم باملشروعية. n 

احلماية  وتوفير  التمييز  على  القائمة  القوانني  إصالح  n 
حلقوق اإلنسان.

النوع  أساس  على  القائم  العنف  عن  احلصانة  رفع  n 
االجتماعي.

ضمان املساواة في احلصول على العدالة. n 

تعزيز الرقابة واإلشراف على قطاع العدالة. n 

3-1 ضمان وفاء الدول بالتزاماتها املترتبة عليها 
مبوجب القانون الدولي

بعض  طياتها  في  الدولية  واملعاهدات  االتفاقات  حتمل  قد 
هذه  على  واملصّدقة  املوقعة  الدول  تكون  وقد  االلتزامات. 
ضمن  ومن  بها.  الواردة  باألحكام  قانوناً  ملزمة  املواثيق 

املواثيق الدولية ذات الصلة على:
 n النساء ضد  العنف  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية 
وهي  اإلنسان  بحقوق  معنية  اتفاقية  وهي   ،)1٩٧٩(
مصدر ملزم من مصادر القانون الدولي للدول املوقعة 

عليها.

 n بكني عمل  وخطة  إعالن  على  املوقعة  الدول  تلتزم 
وتكرار  وقوع  ملنع  إستراتيجيات  "بتطوير   )1٩٩٥(
جرائم العنف ضد املرأة والتي قد تنجم عن القوانني أو 
ممارسات السلطة التشريعية أو التنفيذية غير احلساسة 

للنوع االجتماعي..."٨ 

النموذجية  املتحدة  األمم  وتدابير  إستراتيجيات  تهدف  n 
اخلاصة بالقضاء على العنف ضد املرأة في مجال منع 
اجلرمية والقضاء اجلنائي إلى حّث الدول على مراجعة 
وتقييم وتدقيق اإلجراءات اجلنائية اخلاصة بها لضمان: 
لإلدالء  للعنف  تعرضت  التي  للمرأة  الفرصة  "إتاحة 
اآلخرين،  بالشهود  احملكمة ومساواتها  أمام  بشهادتها 
وحماية  الشهادة  بهذه  اإلدالء  لتسهيل  التدابير  وتوّفر 

خصوصيتها".٩ 

الدول   ) n 2000(132٥ رقم  األمن  مجلس  قرار  يدعو 
به  املعمول  الدولي  للقانون  الكامل  االحترام  إبداء  إلى 
واتخاذ  والفتاة  املرأة  وحماية  اإلنسان  حقوق  حلماية 
تدابير خاصة حلماية املرأة والفتاة من العنف القائم على 

أساس النوع االجتماعي.

وجتدر اإلشارة إلى أن مفهوم مسؤولية الدولة عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان قد تضاعف بشكل كبير في األعوام األخيرة، 
فهو ال يقتصر على انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب الدولة 
وأجهزتها فحسب، بل ميتد أيضا ليشمل االنتهاك من جانب 
تتمثل  إيجابية  مسؤولية  عليها  فالدولة  اخلاصة.  اجلهات 
النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  املرتبطة  اجلرائم  منع  في 
عجز  حالة  وفي  مرتكبيها.10  ومعاقبة  والتمييز  االجتماعي 
أي من الدول عن التصرف بالعناية الواجبة ملنع االنتهاكات، 
مبا فيها العنف والتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي 
ومعاقبة  فيها  والتحقيق  بالبشر  واإلجتار  األسري  والعنف 
مرتكبيها، تتحمل مثل هذه الدولة املسؤولية الكاملة عن ذلك 

أمام القانون الدولي حلقوق اإلنسان.
باملسؤوليات  الدولة  التزام  مدى  حتديد  اعتبارات  وتشمل 
والعناية الواجبة فيما يتعلق بالعنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي والتمييز ما يلي: 11
التصديق على مواثيق حقوق اإلنسان الدولية n 

الضمانات الدستورية للمساواة بني اجلنسني  n 

توفر  إدارية  عقوبات  و/أو  محلي  تشريع  وجود  n 
أساس  على  القائم  العنف  لضحايا  الكافي  التعويض 

النوع االجتماعي 

وجود سياسات أو خطط عمل للتعامل مع العنف القائم  n 
على أساس النوع االجتماعي 

نظام  جانب  من  االجتماعي  النوع  جتاه  احلساسية  n 
القضاء اجلنائي والشرطة 

توافر خدمات الدعم والوصول إليها  n 

القائمة  السياسات  الوعي وتعديل  وجود تدابير لزيادة  n 
على التمييز في مجال التعليم واإلعالم

على  القائم  العنف  بشأن  واإلحصائيات  البيانات  جمع  n 
أساس النوع االجتماعي 

3-2 تلبية احتياجات القضاء  
شعور  كيفية  على  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  تؤثر 
الفرد   سواء كان رجالً أو إمرأة أو صبياً أو فتاة – باألمن 
وأنه من  كما  منها.  أو حرمانه  األساسية  التمتع بحقوقه  أو 
املهم إدراك أن املجتمعات متغايرة اخلصائص، فتختلف لدى 
واملصادر  واألولويات  واالحتياجات  القوة  مواطن  األفراد 
وشبكات االتصال. أضف إليها القوى احمللية وبخاصة املرأة 
اإلصالح  يهدف  حيث  متثيالً  األقل  األخرى  واملجموعات 
تغطي جميع شرائح  والتي  الصلة  ذات  القضايا  إلى حتديد 

الرجاء مطالعة امللحق اخلاص بالقوانني 
واملواثيق الدولية واإلقليمية
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

التجاوب  من  القضاء  إصالح  عملية  ميكن  وهذا  املجتمع. 
بشكل أفضل مع االهتمامات اخلاصة بجميع املجموعات.

3-3 بناء الثقة في قطاع العدالة 
إن التعاون بني قطاع العدالة واملجتمع املدني لتحديد املسائل 
عملية  خالل  من  معها  والتعامل  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة 
املتبادلة.  الثقة  على  مبنيّة  بيئة  خلق  في  يساعد  اإلصالح 
أمراً  العدالة  قطاع  في  الثقة  بناء  أو  استعادة  عملية  وتعتبر 
ضرورياً للقيام مبسؤولياته. وفي حالة انعدام ثقة املواطنني 
أخرى  طرق  إيجاد  إلى  سيلجأون  فإنهم  العدالة،  قطاع  في 
العدالة  تطبيق  إلى  احلد  بهم  يصل  وقد  نزاعاتهم  لتسوية 

بأنفسهم.

3-4 ضمان وجود قطاع قضاء ممثل وشرعي
يجب  املجتمع،  أعني  في  املشروعية  على  احلصول  أجل  من 
على قطاع العدالة أن يعكس صورة املجتمعات التي يخدمها. 
وحالياً، جند أن املرأة أقل متثيالً في السلطة التشريعية في 
في  املستويات  أدنى  إلى  تصل  ما  وغالبًا  الدول،  من  العديد 
املؤسسات القضائية، مبا فيها محاكم األسرة. وعلى الرغم 
من عدم توافر اإلحصائيات العاملية، فقد استطعنا احلصول 

على البيانات التالية: 
اجنلترا  في  القضائية  السلطة  في  املرأة  متثيل  بلغ  n 
)نيسان(  أبريل  شهر  من  األول  حتى  ويلز  ومقاطعة 
العليا  احملاكم  قضاة  من   %٩.2٦ نسبة  200٧م  عام 

و22.44% من قضاة املقاطعة.12 
إندونيسيا  في  النساء  نسبة  بلغت  م،  n 2004 عام  في 
قضاة  من  و2.%1٦  العليا  احملاكم  قضاة  من   %1٥.٦

احملاكم العامة.13 
من  القضاة  عدد  بلغ  كوستاريكا  في   ، n 2004 عام  في 
الرجال 3٨٦ مقابل 334 قاٍض من النساء، ولكن توجد 
هرم  من  الدنيا  املستويات  في  النساء  القضاة  غالبية 

النظام القضائي.14
وزراء  من   % n 1٥.٨ املرأة  متثل  العاملي،  مستوى  على 

العدل.1٥
كقضاة  األخرى  األقليات  ومجموعات  املرأة  عمل  ويدعم 
مشروعية  احملكمة  في  وإداريني  دفاع  ومحامي  ومدعني 
السلطة القضائية ويجعل احملاكم أكثر انفتاحاً أمام املجتمعات 
التي تخدمها. وال يخدم عمل املرأة ومجموعات األقليات في 
للمجتمع  منوذج  باعتباره  العدالة  قطاع  في  عليا  مناصب 
فقط، بل يساهم أيضاً في الدفاع عن قضايا املساواة وعدم 
قطاع  في  املرأة  فإن مشاركة  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التمييز. 
للموارد  فّعال  استغالل  إنها  على  اليها  النظر  ينبغي  العدالة 
البشرية. فليس باستطاعة املجتمعات العصرية القبول بهدر 

القدرات والطاقات الفكرية لنصف أعضائها.1٦

3-5 إصالح القوانني القائمة على التمييز وتوفير 
احلماية حلقوق اإلنسان

"إن القانون هو التعبير الرسمي عن سياسة احلكومة. 
ومن دون احلماية القانونية،فلن جتد املرأة مالذاً عند 

مواجهة التمييز الذي يؤثر على جميع نواحي حياتها، مبا 
في ذلك األمن والسالمة البدنية واحلياة األسرية واملكانة 
االجتماعية، فضالً عن النواحي السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية؛ لذلك، فاإلصالح القانوني ضروري لتحقيق 
عدالة النوع االجتماعي."

بيان للقاضية نافينثم بيالي )Navanethem Pillay( – قاضية في 
احملكمة اجلنائية الدولية1٧ 

وال تزال الفجوة بني معايير حقوق اإلنسان والقوانني احمللية 
العديد  في  كبيرة  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  بشأن 
على  قائمة  بقوانني  منها  الكثير  يحتفظ  حيث  الدول،  من 
والعنف  األراضي  يتعلق مبلكية  فيما  التمييز بشكل صارخ 
وحضانة  والزواج  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
مناقشة  وسيتم  اجلنسية.  وامليول  والعمل  وامليراث  الطفل 
عدد من هذه األمثلة بتفصيل أكثر في القسم رقم "4 4". 
ويستعصي حّل املشكلة بشكل خاص عندما تتواجد القوانني 
التي تناصر املساواة مع القوانني واألعراف األخرى القائمة 

على التمييز.

3-6 رفع احلصانة عن العنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي. 

"يجب أال يشعر ضحايا جرائم االغتصاب باخلزي أو العار 
أياً كان نوعه، فاخلزي كل اخلزي ال بد أن يجلل مرتكبي 
ذه اجلرائم واآلخرين املسؤولني عن وقوعها، وإلى حد ما 
يجب أن جتلل أيضاً أنظمة احلماية والهيئات القائمة على 

طبيق القانون واحلالة األمنية العامة التي تتجاهل أو تلتزم 
لصمت، أو لنقل أنها تقف عاجزة بطريقة أو بأخرى عن 

لتعامل بالشكل الكافي مع اجلرائم القائمة على أساس نوع 
االجتماعي".

1٨)Kelly Dawn Askin( د. كيلي داون آسكني

ضحايا  إلى  اللوم  توجيه  إلى  املجتمعات  من  العديد  متيل 
وبخاصة  االجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
بهم،  العار  إحلاق  من  وخوفاً  اجلنسي.  االعتداء  ضحايا 
أكثر  يقع  وهذا  اجلرمية.  عن  اإلبالغ  عن  الضحايا  يحجم 
الذكور )الذين قد يشعرون باخلجل( والسحاقيات  في حق 
من  اجلنسية  الهوية  ومغايري  اجلنسني  ومشتهي  واملثليني 
ضحايا العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، الذين قد 

يتعرضون للتحرش/العنف بسبب ميولهم اجلنسية.

وغالباً ما يتردد صدى موقف املجتمع من هذه اجلرائم من 
وعادًة  احملاكم.  قاعات  في  الضحايا  على  اللوم  إلقاء  خالل 
األسري  العنف  مع  والقضاة  واملدعون  الشرطة  تتعامل  ما 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

على إنه "أمراً شخصياً" بعيداً عن متناول القانون. وكذلك، 
غالباً ما يقع الرجال والنساء، عند اإلبالغ عن جرائم االعتداء 
نظام  يد  على  أخرى  مرة  اجلرمية  لهذه  ضحايا  اجلنسي، 
التقاضي،  باجراءات  وانتهاًءا  الشرطة  من  بدًءا  القضاء، 
والعنف  اجلنسي  االعتداء  قضايا  معظم  رفض  يتم  حيث 
القائم على أساس النوع االجتماعي أو يحكم على مرتكبيها 
املوقعة  العقوبة  تعتبر  الدول،  بعض  وفي  مخففة.  بأحكام 
الضحية  حلقوق  آخراً  انتهاكاً  اجلرائم  هذه  مرتكبي  على 

وللحريات عند إرغامها على الزواج من اجلاني.1٩ 

  ،)Patricia Ntahorubuze( وتناقش باتريشيا نتاهوربوس
قطاع  رغبة  مدى  بوجومبورا،  في  احملاميات  احتاد  رئيسة 
"هذه  بقولها:  اجلنسية  اجلرائم  مع  التعامل  في  العدالة 
املسألة متثل مشكلة ألن هناك توجهات مسبقة للتعامل مع 
أقّل شأناً. وهذه خطيئة  باعتبارها جرائم  مثل هذه اجلرائم 
بتهمة  احملاكم  على  يعرضون  من  معظم  ألن  ذاتها  بحد 
العديد من  يكترث  عنهم". وال  يفرج  ما  االغتصاب سرعان 
الدعاوى، ألنهم يعلمون بأنه لن يتم اتخاذ  الضحايا بتقدمي 
أية تدابير. وفي بوروندي، وفي معظم احلاالت، يتم تسوية 
أو  األبقار  بعض  مقابل  وّدي"  "بشكل  اجلنسية  اجلرائم 

املال.20

تسع مالحظات بشأن النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالةاجلدول 2

يشمل اجلهات املعنية احمللية واملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في املراحل األولى من عملية إصالح القضاء  n  :التخطيط
وطوال فترة قيامها.

واحتادات  العام  واالدعاء  والشرطة  القضائي  واجلهاز  احمللية  املعنية  اجلهات  بني  والشراكة  التعاون  تشمل  n  :الشراكة
املانحة  والدول  املتحدة  )كاألمم  الدولية  املعنية  واجلهات  النساء  وشبكات  املدني  واملجتمع  احلقوق  وكليات  احملامني 

واملنظمات الدولية غير احلكومية(.
واملدعني  كالقضاة  العدالة  قطاع  داخل  فاعلة  كقوى  املجتمع  من مختلف شرائح  واملرأة  الرجل  دعم مشاركة  n  :املشاركة

واحملامني وإداريي احملاكم.
منع التمييز والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي من خالل إصالح القوانني والسياسات واملمارسات سواء  n  :املنع
املؤسسات  إصالح  اخلارجي جلهة  املستوى  على  أو  والقضائي،  األمني  القطاعني  إصالح  الداخلي جلهة  املستوى  على 

القضائية واألمنية في املجتمع.
املرأة في جميع  أو  للرجل  للقضاء  املتكافئ  الوصول  التي تدعم  اإلجراءات: n تطوير اإلجراءات والسياسات واملمارسات 

األنظمة الرسمية واالنتقالية وغير الرسمية واملتغيرة.
توفير احلماية للضحايا والشهود في جرائم العنف والتمييز القائم على أساس النوع االجتماعي من خالل توفير  n  :احلماية

األمن واملالذ اآلمن واملساعدة القانونية والتعويضات.
في  الداخلي  املستوى  على  سواء  لهم  حصانة  أية  تقدمي  توقيف  عبر  االنتهاكات،  مرتكبي  مالحقة   n :املالحقة/العقاب

املؤسسات القضائية أو على املستوى اخلارجي في املجتمع.
الوعي العام: n تدشني حمالت لتعريف اجلمهور بالقوانني التي حتّظر التمييز والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي 

وتعريفهم بالسياسات واملمارسات التي تقوم على تطبيق هذه القوانني.
يشمل الرقابة داخلياً في القطاع القضائي والرقابة خارجياً من جانب اجلهات احلكومية األخرى عن طريق مراقبة  n  :األداء

تقّدم عملية إصالح القضاء.

جرائم  مرتكبي  معاقبة  عن  العدالة  قطاع  لعجز  وكنتيجة 
نقص  وكذلك  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
اكتئاب  بحالة  الضحايا  يصاب  والنفسية،  الصحية  الرعاية 
وفي  االنتحار.  على  اإلقدام  حّد  إلى  بهم  تصل  قد  شديد 
أفغانستان، أّدى انتشار صمت احملاكم على انتهاكات حقوق 
املرأة إلى العديد من حاالت االنتحار عند النساء حرقاً أو عبر 

وسائل أخرى لالنتحار.21 

ثقافة  تغذية  على  عقاب  بدون  متّر  التي  اجلرائم  وتعمل 
على  احلصانة  هذه  مثل  تساعد  حيث  والفوضى،  احلصانة 
بعد  ما  مراحل  في  وخصوصاً  الناشئة،  املجتمعات  إحباط 
النزاعات، وذلك بإضفاء الشرعية على العنف، فضالً عن إطالة 
أمد عدم االستقرار وتعرض املرأة لتهديد جتدد النزاعات.22 
وكما تعتبر سيادة القانون إحدى اجلوانب احلاسمة لإلدارة 
ارتفاع  فإن  وكذلك  املستدامة.  والتنمية  والسالم  الرشيدة 
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف  معدالت 
االجتماعي يؤدي بدوره إلى ارتفاع اإلصابة مبرض اإليدز 

وهو أحد أكبر التهديدات للتنمية املستدامة واألمن.
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3-7 ضمان احلصول املتكافئ للعدالة 
يتم تعزيز السالم واملصاحلة عندما يستطيع الرجل واملرأة 
التقليدية حلل  واآلليات  الوساطة  آليات  أو  للمحاكم  اللجوء 
نزاعاتهم وتقدمي املجرمني للمساءلة. وقد يكون هناك العديد 
معظمها  وفي  العدالة،  دون حتقيق  التي حتول  العوائق  من 
النوع  أساس  على  القائم  العنف  املرأة وضحايا  ضد صالح 
هذه  ومن  األقليات.  مجموعات  من  والضحايا  االجتماعي 

العوائق ما يلي: 

حقوقهم  والنساء  الرجال  من  العديد  يعلم  ال   n :املعرفة
للحصول  احلقوق  هذه  على  التأكيد  كيفية  أو  القانونية 
على التعويض من اجلاني أو التعويضات ضد املمارسات 

املدنية اخلاطئة.

التمييز  أو  العنف  من ضحايا  العديد  ميتلك  ال   n :املوارد
ولهذا  للمحاكم  األمر  لتقدمي  املالية  املوارد  التحرش  أو 
عدم  أسباب  بعض  تنشأ  قد  وكما  الصمت.  يلتزمون 
املساواة في الوصول للقضاء عن متّكن الرجال في أغلب 
عنهم.  للدفاع  براعة  أكثر  محامني  توكيل  من  األحوال 
وفي حاالت التمييز القائم على أساس النوع االجتماعي 
القانوني  التمثيل  للمتهم حق  يكون  األسري،  العنف  أو 
النفقات  متتلك  ال  كونها  احلق  هذا  للضحية  يكون  وال 

الالزمة لذلك.

اخلوف: n يشعر العديد من الضحايا والشهود باخلوف 
العنف  من اإلدالء بالشهادة خاصة فيما يتعلق بجرائم 
القائم على أساس النوع االجتماعي. وكما أن هناك عجز 
عام عن حماية الشهود والضحايا في قاعة احملكمة وقلة 
وشهود  ضحايا  يكون  ما  وغالباً  اآلمنة.  األماكن  عدد 
جرائم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي بحاجة 
إلى إصدار أحكام بحمايتهم، وهي نادراً ما تصدر خارج 

نطاق الدول املتقدمة.

الفساد: n تؤدي اإلجراءات القضائية الفاسدة، في العديد 
من احلاالت إلى استحالة فوز املرأة في معركة قانونية 
التي تصدر  بطريقة صريحة وشفافة؛ فأحكام احملاكم 
عامة ضد  بصفة  تكون  األعلى  الثمن  يقّدم  من  لصالح 

املرأة. 

وسائل التنّقل: n قد يكون من الصعب االنتقال إلى قاعات 
احملاكم نظراً الرتفاع كلفته، حيث تقع أغلب احملاكم في 

املدن.

على  القائم  العنف  ضحايا  معظم  كون   n :الطفل رعاية 
فالعديد منهن  النساء،  االجتماعي هم من  النوع  أساس 
يكون لهن أطفال صغار بحاجة للرعاية، وقد يكون من 
فترة  أثناء  األطفال  رعاية  أمور  ترتيب  عليهن  الصعب 

نظر احملكمة بالقضية.

واللغات  اللهجات  من  العديد  هناك  تكون  قد   n :اللغة

وقد  الريفية.  املناطق  في  وخاصة  املستخدمة،  احمللية 
تدار جلسات احملكمة بلغة ال تفهمها الضحية.

التمييز: n يشمل املمارسات القائمة على التمييز من قبل 
وبعض  واألقليات  املرأة  ضد  القضائي  اجلهاز  أفراد 

املجموعات العرقية.

سياسات  العدل  إصالح  عملية  تشمل  أن  يجب  لذلك، 
وممارسات تضمن احلساسية جتاه النوع االجتماعي وعدم 
التمييز أثناء سير اإلجراءات داخل قطاع العدالة، باالضافة 
إلى  اجلميع  وصول  لضمان  ملموسة  خطوات  اتخاذ  الى 

العدالة.

3-8 تعزيز الرقابة واإلشراف على قطاع العدالة 
تلعب املنظمات غير احلكومية واملجتمع املدني دوراً مهماً في 
داخل  أخرى  وجوانب  الصادرة  واألحكام  احملاكمات  مراقبة 
قطاع العدالة، إضافةً الى االستمرار في توعية اجلمهور باملسائل 

املتعلقة بالقضاء.

كما وتعتبر آليات الرقابة واإلشراف أمراً حيوياً لضمان عملية 
إصالح فعالة. وكذلك تضمن الرقابة داخل السلطة القضائية 
التمييز، ما  القائمة على  االلتزام بالسياسات واإلجراءات غير 
يساعد مسبقاً في مالحظة عالمات املشاكل التي تلوح في األفق. 
وباملثل، فيمكن للرقابة املدنية على القطاع األمني املساعدة في 
حتديد املشاكل عند حدوثها فيمكن التعامل معها قبل أن تستفحل 

وتشكل تهديداً لألمن.

4 كيفية إدخال النوع االجتماعي في إصالح 
قطاع العدالة

تخضع أية عملية إصالح في قطاع العدالة لسياق محدد جداً. 
والتحديات  واالحتياجات  الظروف  لتحديد  الترّيث  وإن  كما 
من  يزيد  معني  موقف  في  املتاحة  والفرص  والفجوات 
إلى  بدوره  يؤدي  مما  واستدامتها  العملية  جناح  احتمالية 

تعزيز االستقرار واألمن.

جزًءا  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  االعتبارات  تعتبر  وحيث 
ال يتجزأ من عملية اإلصالح الفعالة في قطاع العدالة، لذلك 
أن  ويجب  كما  الشاملة.  اخلطة  نسيج  في  إدخالها  يتوجب 
النوع  جانب  إلى  األخرى،  العوامل  االعتبار  بعني  تؤخذ 
املتعلقة  املسائل  على  تؤثر  أن  املمكن  من  والتي  االجتماعي، 
كالتمييز  والتمييز  العنف  مثل  أمكن،  كلما  املساواة  بعدم 
الدين  أو  الطبقة االجتماعية  أو  العرق  أو  القائم على اجلنس 
أو مستوى التعليم أو الوضع االقتصادي أو امليول اجلنسية 
أو احلالة الصحية أو اللغة أو املوقع اجلغرافي. وكذلك يعتبر 
والنزاع  والعنف  التمييز  وتأثيرات  األساسية  الدوافع  فهم 
لوضع  حاسماً  أمراً  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم 
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

عدم  مع  التعامل  خاللها  من  سيتم  التي  للطريقة  تصور 
املساواة بني اجلنسني.

وكذلك ينبغي إشراك األطراف الفاعلة من السلطة القضائية 
الشرطة  وجهاز  القانونية  واالحتادات  االدعاء  وهيئة 
التخطيط  مراحل  أولى  في  املدني  واملجتمع  والسجون 
بوضوح.  اإلصالح  عملية  أهداف  ووضع  حتديد  أجل  من 
املعنية  األطراف  مختلف  بني  املبكرة  واملشاركة  فالتعاون 
تنسيقاً  أكثر  طريقة  إيجاد  إلى  يؤدي  والدولية  الوطنية 
لعملية إصالح القضاء. كما وأن املنظمات غير احلكومية لها 
تاريخ طويل في الدفاع عن قضية مساواة املرأة عبر مراقبة 
األنشطة احلكومية واإلبالغ عن االنتهاكات وإطالق حمالت 
التغيير وتقدمي املساعدة املباشرة للمرأة. ومن ناحية أخرى 
احملامني  احتادات  وكذلك  املرأة  احتادات  مع  التعاون  فإن 
اجلنسني  ومشتهي  واملثليني  السحاقيات  ومجموعات 
ومغايري الهوية اجلنسية، على سبيل املثال، ميكن أن يكون 
بالنوع  املتعلقة  باملسائل  الواقعية  الصورة  لفهم  ضرورياً 
االجتماعي والقضاء وكذلك بناء مشروعية عملية اإلصالح.

4-1 تقييم متجاوب لقطاع العدالة مع النوع االجتماعي  

لقطاع  متجاوب  تقييم  اإلصالح  عملية  تضمن  أن  ينبغي 
العدالة مع النوع االجتماعي.   

P قائمة مبهام التقييم املتجاوب مع النوع االجتماعي 
)غير شامل(

التي  واإلقليمية  الدولية  اإلنسان  حقوق  مواثيق  حتديد  P 
وقعت عليها الدولة

مراجعة الدستور والقوانني احمللية من حيث توافقها مع  P 
التزامات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية، مبا في ذلك 

املساواة بني اجلنسني

مراجعة القوانني واألعراف الدينية والتقليدية من حيث  P 
املمارسات القائمة على التمييز في ضوء معايير حقوق 

اإلنسان احمللية والدولية

حتديد توفر القوانني الكافية ملنع التمييز، كالقوانني التي  P 
مبرض  املصابني  والرجال  النساء  ضد  التمييز  حتّظر 
اإليدز أو التمييز بسبب احلمل أو األمومة أو الزواج أو 

التحرش اجلنسي في مكان العمل

والرجل  املرأة  مع  القانوني  النظام  تعامل  كيفية  حتديد  P 
الذين ميثلون  إجراء مقابالت مع األشخاص  من خالل 
قطاع  بدائل  ذلك  في  مبا  املجتمع،  من  العريض  القطاع 
والقواعد  اإلجراءات  إلى  االنتباه  مع  الرسمي،  العدالة 

واملمارسات التي تؤثر على حتقيق العدالة

احملاكم  وسجالت  اإلحصائية  البيانات  قواعد  مراجعة  P 
إلى  يلجأ  من  لتحديد  أمكن،  إن  األخرى،  واملؤسسات 
احملاكم، وما هي أنواع الدعاوى املرفوعة، وما نتائجها، 
وهل قامت املرأة واملجموعات االجتماعية املعنية األخرى 
برفع قضايا أمام احملاكم؟ وإن وجدت، فما هو السبب 

وراء رفع مثل هذه القضايا؟

مع  اجلرم،  مرتكبي  بحق  املنّفذ  العقاب  نوع  حتديد  P 
تسليط اإلنتباه على اجلرائم املتعلقة بالعنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي واجلرائم التي تطال املجموعات 

املهّمشة

إجراء حتليل خاص بالنوع االجتماعي املتعلقة مبيزانية  P 
في  وتوجيهها  بنودها  تخصيص  وكيفية  العدالة  قطاع 

خدمة الرجال والنساء

القانوني واملهن  التعليم  حتديد مشاركة املرأة في نظام  P 
القانونية واجلهاز القضائي

4-2 إصالح القوانني
توفر ظروف املراحل االنتقالية وظروف ما بعد النزاع بارقة 
والتشريعات،  الدساتير  وإعادة صياغة  ملراجعة  أمل ضيقة 
التي كان لها على مدى فترات طويلة انعكاسات على السالم 
فيها  مبا  املجتمع  داخل  املختلفة  املجموعات  واألمن ووضع 

املرأة.

املعاهدات الدولية واإلقليمية ومواثيق حقوق اإلنسان
الدخول في  أن تعمل على  أدنى حّد،  الدول، في  ينبغي على 
بحقوق  اخلاصة  والدولية  اإلقليمية  واملعاهدات  االتفاقيات 
عن  فضالً  حتفظات  أية  بدون  عليها،  واملصادقة  اإلنسان 

التقيّد بجميع املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان. 

وميكن أن تشكل املجتمعات املدنية أدوات ضغط فعالة على 
احلكومات للمصادقة على املعاهدات )أنظر اجلدول 3(.

اإلصالح الدستوري 
بني  املساواة  حتقيق  في  حسم  عامل  الدستور  يكون  قد 
القائم على أساس النوع االجتماعي  التمييز  اجلنسني ومنع 
الدستوري جزًءا من مرحلة  والعنف. وكما يعتبر اإلصالح 
ما بعد النزاعات أو املراحل االنتقالية، ويشكل األساس الذي 
تبنى عليه عملية إصالح القضاء. وميكن أن يؤكد الدستور، 
اإلنسان  األفراد بحقوق  املثال، على متتع جميع  على سبيل 
أو  اجلنسية،  امليول  أو  االجتماعي  النوع  عن  النظر  بغض 
واإلقليمية تصبح مبجرد  الدولية  املواثيق  أن  على  أن ينص 
التصديق عليها مطبّقة تلقائياً مبوجب القانون احمللي. وكذلك 

أنظر امللحق اخلاص 
بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
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مؤثر  عامل  احلكومية  غير  واملنظمات  املدني  املجتمع  يعتبر 
)أنظر  الدستور  مواد  في  القضايا  تلك  بإدخال  املطالبة  في 

اجلدول 4(.

احتاد منظمات املرأة يحث الدول األفريقية اجلدول 3 
اخلاص  البروتوكول  على  التوقيع  على 

بحقوق املرأة األفريقية

 )SOAWR( تضم منظمة التضامن حلقوق املرأة االفريقية
الدول  من  العديد  في  املرأة  بحقوق  تعنى  منظمة   1٩
زعماء  وجه  في  حمراء  بطاقات  أشهرت  وقد  األفريقية، 
12 دولة أفريقية أثناء انعقاد قمة االحتاد األفريقي لعدم 
توقيعهم على بروتوكول االحتاد األفريقي اخلاص بحقوق 
املرأة في أفريقيا. وقد نّصت هذه البطاقات احلمراء على: 
حلقوق  التضامن  منظمة  من  احلمراء  البطاقة  نلت  "لقد 
للتوقيع  االفريقية، وهي احتاد منظمات يقود حملة  املرأة 
قامت  وقد  املرأة".  بحقوق  اخلاص  البروتوكول  على 
املنظمة بهذا العمل حلّث الدول األفريقية على التوقيع على 
بحقوق  املتعلقة  القضايا  من  يغطي مجموعة  الذي  امليثاق 
اإلنسان، وهو عبارة عن إطار عمل قانوني شامل حلماية 

حقوق املرأة.23 

التشريع احمللي
الدنيا،  حدوده  في  احمللي،  التشريع  يعكس  أن  يجب 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  في  الواردة  واملعايير  التعريفات 
الدولية واإلقليمية. كما وينبغي مراجعة القوانني احمللية، عند 
على  القائم  العنف  أشكال  أجل جترمي جميع  الضرورة، من 
تنمية  وتتطلب  حتديداً.  والتمييز  االجتماعي  النوع  أساس 
الضحايا/الناجني  آراء  تضم  تشاورية  عملية  القوانني  هذه 
واملنظمات النسائية غير احلكومية وتدخلها في حوار مع من 

سيقومون بتطبيق هذه القوانني وتنفيذها.

ملكية األراضي
تعتبر املنازعات على األراضي من أكبر التهديدات على األمن، 
والسيما خالل الفترات الهشة التي تلي فترات ما بعد النزاع 
النزاع، تعود أطرافه إلى ديارهم  واملراحل االنتقالية. فعقب 
ليجدوها محتلة، وقد يكون هؤالء احملتلني احلاليني قد فروا 
السابقني،  املالكني  تهجير  عن  ومسؤولني  أخرى  أماكن  من 
لذلك ينبغي أن تكون القوانني التي حتكم التعامل مع النزاعات 

بشأن األراضي واضحة. 

أو ترث  أن متتلك  للمرأة  البلدان قد ال يحق  العديد من  وفي 
بعد  ما  فترات  في  حقيقية  معضلة  ذلك  ويشكل  األمالك. 
النزاع، حينما جتد املرأة نفسها وقد ترملت وعليها أن تعول 
فيها.  تعيش  التي  األرض  تتملك  أن  األسرة ولكن ال ميكنها 
وقد يتم الضغط عليها لترك أرضها من دون أن يكون لديها 
القدرة أو األدوات التي تساعدها على زراعة ما تقتات به أو ما 
يعود عليها بدخل يكفي استهالكها )أنظر اجلدولي ٥ و٦(.

العنف القائم على أساس النوع االجتماعي  
يشيع وقوع جرائم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، 
وفي كثير من األحيان متر بال عقاب، وغالباً ما حتاط بثقافة 
الصمت. وهناك أنواع من بعض هذه اجلرائم ال يتم جترميها 
التشريعات احمللية، ومنها على سبيل  املالئم في  النحو  على 

املثال:
العنف األسري: أظهرت الدراسات أن 2٥ إلى٥0 n باملائة 
من جميع النساء في العالم قد تعرضن لسوء املعاملة من 
شركائهن، وأّن ما يقارب ٩٥ باملائة من ضحايا العنف 
تصنف  الدول،  معظم  وفي  النساء.  من  هم  األسري 
وليس  جنحة  بأنه  األسري  العنف  احمللية  التشريعات 
من  للمرأة  الصريحة  احلماية  توفر  وال  جرمية خطيرة 
االغتصاب الزوجي أو املعاكسة. ومع ذلك، قد مت احراز 
االغتصاب  اآلن تصنيف  فقد مت  اجلانب،  هذا  في  تقّدم 

تيمور الشرقية- املجتمع املدني يؤثر في محتوى الدستوراجلدول 4

مت تكوين مجموعة عمل خاصة باملرأة والدستور، تضم العديد من منظمات املجتمع املدني وبالتعاون مع وحدة شؤون النوع 
االجتماعي، قامت بتنظيم مشاورات مع منظمات املرأة في جميع أنحاء الدولة بشأن القضايا األساسية التي تؤثر على املرأة في 
تيمور الشرقية. وفي ختام هذه املشاورات مت االتفاق على ميثاق املرأة للحقوق في تيمور الشرقية مع جمع ثمانية آالف توقيع، 
معظمها من النساء، لدعم امليثاق. مت رفع امليثاق إلى أعضاء اللجنة التأسيسية. وقد ظهرت زيادة الوعي العام بشأن املسائل 

املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز بوضوح في دستور تيمور الشرقية الذي تضمن النصوص التالية:
أحد األهداف األساسية للدولة يكمن في دعم وضمان تكافؤ الفرص الفعلية بني املرأة والرجل وعدم التمييز على أساس  n 

النوع االجتماعي.
والسياسية  األسرية  احلياة  سواء  احلياة  مجاالت  جميع  في  والواجبات  احلقوق  بنفس  والرجل  املرأة  تتمتع  أن  يجب  n 

واالقتصادية والثقافية.
يقوم الزواج على التراضي بني الطرفني مبطلق احلرية وعلى شروط املساواة التامة في احلقوق لكال الزوجني. n 

n 24.يحق للمرأة احلصول على إجازة أمومة بدون أي حسم من الراتب أو احلرمان من أية مزايا أخرى
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الزوجي على أنه جرمية في ٥0 دولة على األقل.2٧

في اجلدول 5 لألراضي  املرأة  ملكية  مع  التعامل 
رواندا

على  كان  البالد،  شهدتها  التي  اجلماعية  اإلبادة  بعد 
املعيالت  النساء  من  الرهيب  العدد  مع  التعامل  احلكومة 
جلنة  إنشاء  ومّت  األراضي.  ميتلكن  ال  واللواتي  لألسر 
على  عملت  البرملان  داخل  االجتماعي  بالنوع  خاصة 
وقد  املرأة.  ضد  التمييز  على  القائمة  القوانني  مراجعة 
جنحت اللجنة في طرح فكرة حق املرأة في ورث األمالك 
من  بامليراث  األرامل  ومطالبة  زوجها،  أو  والديها  من 
مت  الذي  الوقت  وفي  املتوفى.  لزوجها  الذكور  األقارب 
إال  بنجاح،  املرأة  القانوني حلقوق  النهج  تقنني وضع  فيه 
أن القانون اجلديد الذي يقضي مبنح حقوق التملك للمرأة 
حيث  احمللي،  املستوى  على  تنفيذه  عند  صعوبات  القى 
عارض املتمسكون بالتقاليد تغيير العادات التي مّر عليها 
قرون، ولكن الناشطون في مجال حقوق املرأة الرواندية 
القانون  مبوجب  بحقوقها  املرأة  توعية  بإصرار  طالبوا 
تنفيذ  يتم  لن  دونها  فمن  الدولة،  أنحاء  في جميع  اجلديد 

هذا القانون.2٥ 

باسم  املرأة  حق  في  جرائم  ترتكب  قد  الشرف:  جرائم  n 
"الشرف" داخل األسرة وداخل املجتمع. وقد أشارت 
أفراد  أحد  يد  تقتل على  امرأة  أن ٥000  إلى  التقديرات 
األسرة كل عام في جرائم قتل "الشرف" حول العالم. 
وفي بعض احملاكم، فإن حق "الدفاع عن الشرف" مقنن 
في بعض دول الشرق األوسط وأمريكا الالتينية، وهو ما 
يجيز لآلباء أو اإلخوة أو األزواج التملّص من مسؤولية 
ميكن  الالتينية،  أمريكا  دول  من  دولة   12 وفي  القتل. 
تبرئة املغتصب إذا عرض الزواج من الضحية ووافقت 
عليه. وغالباً ما تضغط أسرة الضحية عليها للزواج منه، 

حيث تعتقد أن في ذلك رداً العتبار شرف العائلة. 

وفي حالة استمرار عدم الرقابة على العنف القائم على أساس 
احلصانة  ثقافة  دعم  في  يسهم  ذلك  فإن  االجتماعي،  النوع 

والتي بدورها تقوض السالم واألمن.

العنف اجلنسي
في العديد من الدول، يعجز التشريع الوطني عن توفير اإلطار 
على  اجلنسي  العنف  أشكال  جميع  يعّرف  الذي  القانوني 
اقتران  التشريع  قد يشترط  املثال،  فعلى سبيل  إنها جرمية. 
انعدام  وليس  اجلنسي  العنف  في  بالفعل  القوة  استخدام 
التراضي. وهناك بعض التشريعات تعترف باالغتصاب فقط 
وليس جميع أشكال العنف اجلنسي و/أو تقصر االغتصاب 
على الدخول في الفرج، وال يشمل ذلك غالباً العنف اجلنسي 
الثغرات  تنبع  الدول،  بعض  وفي  والصبيان.  الرجال  بحق 
في القانون فيما يتعلق بالعنف اجلنسي من املعايير اخلاصة 
الدول  من  العديد  ذلك  ومثال  اإلجرائية،  والقواعد  باألدلة 
اإلسالمية التي تطبق الشريعة والتي تشترط وجود شاهدين 

يشهدان بحدوث واقعة العنف.2٨ 

وقد أعد معهد راؤول والنبيرج )Raoul Wallenberg( حلقوق 
املمارسات  فيه  جمع  تقريراً  اإلنساني  والقانون  اإلنسان 
فيما  بالغة  أهمية  ذات  قانونية  مجاالت  أربعة  في  الفضلى 
األسري/االغتصاب  العنف  وهي:  االجتماعي  بالنوع  يتعلق 
من  والتخلص  العرفية  واالرتباطات  املولود  أبوة  وحتديد 
التقرير  في  الواردة  الفضلى  املمارسات  وتتكون  احلمل.2٩ 
القانون والسياسة والواقع. وال ميكن أن  من ثالثة عناصر: 
ميثل القانون مبفرده املمارسة الفضلى، بل يجب أن تصاحبه 
سياسات من جانب الدول أو احلكومات لتنفيذه. وهناك عامل 
حيوي آخر لنجاح اإلصالح القانوني، وهو السياق الذي يعمل 
أخرى،  دولة  في  يفشل  قد  دولة  في  للتنفيذ  فما يصلح  فيه. 
ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها على سبيل املثال، االختالفات 
الثقافية وتركيبة املجتمع وتوافر املوارد. وباملثل، فاملمارسة 
مع  ذريًعا  فشالً  تفشل  قد  معينة  مجموعة  مع  تنجح  التي 
للممارسات  مثاالً   )٧( اجلدول  ويعطي  أخرى.30  مجموعة 

الفضلى املتعلقة باالغتصاب. 
إعمال القانون الدولي حملاربة التمييز في إجراءات امليراث في كينيا26 اجلدول 6

)آب(  أغسطس   19 ثيكا،  في  العليا  احملكمة   –  2000/192 رقم  وراثة  قضية   –  )Re Wachokire( واتشوكير  ري 
.2002

)Jane Watiri( بشكوى إلى احملكمة لتحكم لها بحقها في نصف قطعة أرض كانت ملًكا ألبيها املتوفي،  تقدمت جني واتيري 
والتي كانت تعيش فيها مع أطفالها األربعة. لكن أخاها اعترض متحججاً بأنه كان قد قام بزراعة مساحًة أكبر من األرض من 

تلك التي زرعتها أخته في حياة والده، ولهذا فيحق له باملساحة األكبر من األرض.

وقد قرر قاضي احملكمة العليا، إتش إيه أوموندي )H. A. Omondi(، أنه مبوجب قانون كيكويوالعرفي، ال تتساوى املرأة غير 
املتزوجة كما هو احلال مع واتيري في حقوق اإلرث نظراً الحتمال زواجها. وقال القاضي أوموندي أن هذا النص العرفي مييّز 
ضد املرأة ويخالف بذلك املادة ٨2 )1( من الدستور الكيني، والذي يحظر التمييز القائم على اجلنس. وكما أنه يخالف املادة 1٨ 
)3( من ميثاق باجنول واملادة 1٥ )1( )3( من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والتي تنص على املساواة 
القانونية بني الرجل واملرأة. وبناًء على ذلك، حكم القاضي أوموندي لصالح كّل من واتيري وأخيها بنصيب متساٍو من ميراث 

أبيهما.
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كما حدد التقرير السياسات التي تتيح التنفيذ الفّعال للقانون، ويشمل ذلك:

سياسة خاصة، تشمل تعيني ضابطات للتعامل مع حاالت العنف اجلنسي. n 

إرشادات تفّصل كيفية السير في اإلجراءات بعد تلقي بالغات اجلرمية اجلنسية. n 

قدرة الضحايا على اإلبالغ عن اجلرمية اجلنسية بلغتهم اخلاصة. n 

السماح بتقدمي شكاوى مجهولة اإلسم ألقسام الشرطة. n 

قاعدة بيانات محلية تضم املجرمني من مرتكبي جرائم اجلنس. n 

إنشاء وحدات خاصة باجلرائم اجلنسية داخل جهة االدعاء الوطنية. n 

تدريب جميع القضاة على طبيعة ومضامني اجلرائم اجلنسية. n 

إنشاء أقسام متخصصة باحملاكم للتعامل بالشكل الكافي مع اجلرائم اجلنسية.  n 

إنشاء قواعد استداللية حتكم عامة باإلستناد إلى ماضي الناجي وسمعته.  n 

تقدمي  خالل  جديد  من  إلى ضحية  الناجي  حتول  لضمان  املغلقة،  واألبواب  الشاشات  كاستعمال  حماية،  تدابير  إتخاذ  n 
شهادته.

أخذ عمر الشاهد بعني اإلعتبار عند تطبيق تدابير احلماية. n 

تقدمي املساعدة للضحايا مبا فيها مراكز دعم تأديبية متعددة. n 

خلق أقسام متخصصة في نظام العناية الصحية احمللية. n 

إخضاع الناجني دائماً من اإلعتداء اجلنسي إلى فحص طبي من فريق ينتمي إلى نفس جنسه. n 

منح أدوية منع احلمل مجاناً في احلاالت الطارئة والعالجات املضادة للفيروسات واملضادات احليوية لألمراض املنتقلة  n 
جنسياً.

وضع بروتوكوالت محلية جلمع األدلة وتوفير العالج النفسي. n 

توافر األدلة على وقوع االعتداء اجلنسي وتقدمي املساعدة القانونية املجانية. n 

تقدمي الدولة تعويضاً عن الكلفة املادية الناشئة عن اجلرمية. n 

توفير خطوط اتصال على مدى n 24 ساعة للمعلومات وتقدمي املشورة فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية.
توفير املعلومات والتعليم امليسر لضحايا االغتصاب بعدة لغات. n 

إطالق حمالت لنشر الوعي في مختلف وسائل اإلعالم وبعدة لغات. n 

وضع إطار عمل للسياسة يشمل خطط العمل الوطنية والسياسات التي تتعامل مع العنف ضد املرأة و/أو منع اجلرمية  n 
فيما يتعلق باالغتصاب واجلرائم اجلنسية األخرى.

املمارسات الفضلى في التعريف القانوني لالغتصاب وجترميهاجلدول 7

القانوني  التعريف  في  املمارسات  أفضل  باعتبارها  التالية  املمارسات   )Raoul Wallenberg( والنبيرج  راؤول  معهد  حدد 
لالغتصاب وجترميه وهي:

أن يكون التعريف القانوني لالغتصاب واجلرائم اجلنسية األخرى محايداً فيما يتعلق بالنوع االجتماعي. n 

أن تعامل جميع اجلرائم اجلنسية بشكل متساٍو سواء وقعت أثناء العالقة احلميمة أو خارجها. n 

أن يعتبر االغتصاب، وكذلك جميع اجلرائم اجلنسية األخرى، جرائم عامة. n 

أن يعتمد تعريف اجلرائم اجلنسية، سواًء بشكل مباشرة أو غير مباشرة، على إنعدام التراضي.  n 

أال يفهم التراضي بانعدام املقاومة.  n 

عدم اشتراط دليل اإلثبات لإلدانة.  n 

أن يتم تعريف الفعل اجلنسي بشكل أوسع دون اشتراط الدخول. n 

حتديد الفئة العمرية التي يفترض فيها انعدام التراضي حلماية الصغار. n 
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امليول اجلنسية
بسبب  اإلنسانية  حقوقهم  النتهاكات  األشخاص  يتعرض 
نوعهم  حتديد  أو  املفترضة  أو  الفعلية  اجلنسية  ميولهم 
االجتماعي، مما يشكل منوذجاً شامالً لالعتداء على اآلخرين. 
القانون والتعذيب  إطار  القتل خارج  اإلنتهاكات  وتشمل هذه 
وانتهاك  واالغتصاب  اجلنسي  واالعتداء  املعاملة  وإساءة 
اخلصوصية واالعتقال العشوائي واحلرمان من فرص العمل 
والتعليم والتمييز الصارخ فيما يتعلق بالتمتع بحقوق اإلنسان 

األخرى.
وميكن سّن قوانني حتظر التمييز أو العنف القائم على أساس 
وكان  اجلنسية.  الهوية  أو  امليول  على  بناًء  االجتماعي  النوع 
العالم  في  األول  الدستور  هو  أفريقيا  جنوب  في  الدستور 
امليول اجلنسية.  العادل على أساس  التمييز غير  الذي يحظر 
وفي شهر ديسمبر )كانون األول( من العام 200٥، أقّر حكم 
الزواج  في  املساواة  أفريقيا  جنوب  في  الدستورية  للمحكمة 
املدني ملثليي اجلنس من الرجال والنساء وذلك ألول مّرة في 
تاريخ القارة األفريقية. وكذلك أحرزت الدول األخرى تقدماً في 
محاربة انتهاكات احلقوق على أساس امليول اجلنسية أو حتديد 

النوع االجتماعي:
قررت   ، n 200٥ العام  من  )آب(  أغسطس  في  فيجي: 
وجاء  دستوري  غير  اللواط  قانون  بأن  العليا  احملكمة 

القانون  يقّر  أن  هو  الدستور  يتطلبه  "ما  حكمها:  في 
االختالف ويؤكد على الكرامة ويوفر االحترام املتساوي 

لكل مواطن على احلالة التي هو عليها".

رومانيا: n أّدى عقد من الضغوطات احمللية والدولية في 
النهاية إلى إلغاء قانون اللواط وإلى إقرار تشريع يكافح 

التمييز على نطاق واسع.31

البرملان  أقّر   ،200٧ العام  من  )نيسان(  أبريل  شهر  وفي 
في  اجلنسية  امليول  أساس  على  التمييز  تناول  األوروبي 

أوروبا:32

املادة 3: 
حظر  ضرورة  على  للتأكيد  اللجنة  إلى  طلبه  يجدد  إذ 
التمييز على أساس امليول اجلنسية في جميع القطاعات، 
املناهضة  القوانني  حزمة  استكمال  طريق  عن  وذلك 
االحتاد  معاهدة  من   13 املادة  إلى  استناداً  للتمييز 
األوروبي، والتي بدونها تصبح مجموعات السحاقيات 
اآلخرين  واألفراد  جنسياً  واملتحولني  اجلنس  ومثليي 
املثلية  بعدم جترمي  تنادي  وكما  التمييز،  عرضة خلطر 

اجلنسية على مستوى العالم.

دور املجتمع املدني في الضغط من أجل إصالح القانوناجلدول 8

بإمكان املجتمعات املدنية أن تصبح غاية في الفعالية للضغط من أجل إصالح القوانني. ومن بني عوامل التمكني في األمثلة التالية 
موقف املجموعات النسائية الوقائي غير املثير للشبهات. اّتخذت هذه املجموعات موقفاً في مرحلة مبكرة جداً، وقامت بصياغة 
اجلارية.  والتغييرات  السياسي  االستقرار  وعدم  احملافظة  األفعال  ردود  برغم  وصمدت  فعليّة  تعديالت  شكل  في  مطالبها 
التأكيد على التمثيل في كل أنحاء  كما وجنحت في تشكيل حتالفات موسعة وشاملة وشراكة مع احلركات األخرى، وكذلك 
البالد لتجنب وصفها "بجماعات هامشية" أو "منساقني للقيّم الغربية". وعالوة على ذلك، فقد قادت تلك املجموعات حمالت 
استراتيجية احترافية ضمت مجموعة من الوسائل، مبا في ذلك االستخدام املوسع لوسائل اإلعالم واملراقبة اللصيقة للبرملان 
ومدى املناصرة والتظاهرات العامة وأنشطة نشر الوعي وعقد االجتماعات واحللقات الدراسية. وفي كل حالة استفادت تلك 
املجوعات بفاعلية من الفرص التي اتيحت لها ضمن السياقات االجتماعية والسياسية السائدة. ومن خالل احلمالت وعمليات 

اإلصالح، مت إجراء نقلة موضوعية على الفلسفة الرئيسية للتشريع مبا يوفر أسس جديدة للوعي بحقوق املرأة.

وكان قانون العنف األسري في منغوليا، الصادر في مايو )أيار( 2004، نتاج التعاون بني منظمتني نسائيتني بارزتني غير 
حكوميتني واللجنة التشريعية بالبرملان املختصة بقانون العنف األسري.3٥ 

وفي املغرب، أطاح قانون األسرة الصادر في فبراير )شباط( 2004 بهيمنة الرجل في احلياة الزوجية، حيث أقر باملساواة 
املطلقة بني الزوج والزوجة كشريكني متساويني داخل مؤسسة األسرة. وكانت هذه خطوة رائدة للمرأة املغربية، حيث يعطي 
قانون األسرة الذي جرى إصالحه للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في مسائل الطالق ويرفع سن زواجها من 1٥ إلى 1٨ 
سنة، فضالً عن منحه املرأة حق التملك وإجراءات معينة للحد من تعدد الزوجات )بالرغم من عدم حظره بالكامل( واعترافه 
بحقوق الطفل. وحتقق كل ذلك على يد املنظمات النسائية املغربية التي قادت حمالت موسعة بقيادة االحتاد الدميقراطي للمرأة 

املغربية.3٦

ومت تطوير قانون العام 2004 للحماية من العنف في أسبانيا مبشاركة فاعلة من جانب املنظمات النسائية، وشمل تعريف 
اإلرادة  من  اجلنسي واحلرمان  واإلجبار  واإلكراه  والتهديد  االعتداء  مثل  النفسي،  العنف  أشكال  ذلك  في  للعنف، مبا  واسع 
احلرة. وكذلك شمل القانون إجراءات وقائية وتثقيفية إلى جانب توفير احلماية واملساعدة للضحايا وتوقيع عقوبات جديدة 

على مرتكبي هذه اجلرائم.3٧
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املادة 8: 
تشريع  القتراح  األعضاء  الدول  جلميع  الدعوة  إيجدد 
اجلنس،  نفس  من  الزوجني  ضد  التمييز  على  للقضاء 
تطبيق  على  للتأكيد  مقترحات  بتقدمي  اللجنة  وتطالب 
أجل  من  وذلك  املجال،  هذا  في  املتبادل  االعتراف  مبدأ 
االحتاد  أنحاء  في  األفراد  احلركة جلميع  ضمان حرية 

األوروبي من دون متييز.

القوانني التي متّيز ضد الرجال والصبيان
يتأثر الرجال والصبيان أيضاً بالقوانني واملمارسات القائمة 
على التمييز، فعلى سبيل املثال أقّرت إحدى احملاكم في جنوب 
أفريقيا بأن القانون الذي يتطلب موافقة األم وليس األب في 
بسبب متييز  للدستور  مخالفاً  غير شرعي  طفل  تبني  حالة 
النوع االجتماعي والتمييز على أساس احلالة الزوجية.33 

التمييز أمر واقع
إجراءات خاصة  التمييز وتضع  القوانني  حتى عندما حتظر 
للنهوض باملرأة، جند أن التمييز ضد املرأة وبعض مجموعات 
ويشمل  الواقع.  أرض  في  االنتشار  واسع  يزال  ال  الرجال 

وجوب توثيق إصابات ضحايا االغتصاب من جانب خبراء الطب الشرعي في روسيااجلدول 9

في روسيا، عجزت جهات تنفيذ القانون عن منع العنف األسري والتحقيق فيه واملعاقبة عليه، وذلك بسبب االجحاف واالفتقار 
الى التدريب في هذا املجال وحقيقة أن الدولة لم تعطي األهمية واألولوية الالزمة للتعامل مع العنف ضد املرأة. وال توجد وحدات 
متخصصة داخل جهاز الشرطة للتعامل مع العنف األسري، ولم يتم التخطيط إلنشائها، وكذلك لم توفر وزارة الداخلية وال 
كليات احلقوق التوعية الالزمة حول العنف ضد املرأة. وكذلك لم توفر الدولة التدريب الالزم للتعامل مع املسائل املتعلقة بالنوع 

االجتماعي للمسؤولني عن تنفيذ القانون الهادف إلى القضاء على املواقف واملمارسات التي ترسخ للعنف األسري. 

وعند البدء في إجراءات أية قضية، يجب توثيق إصابات الضحية من جانب خبراء الطّب الشرعي. وال ميكن لألطباء اآلخرين 
اإلدالء بآراء ميكن استخدامها في احملكمة. وكذلك يجب أن يحصل الضحايا على أوامر إحالة من هيئات تنفيذ القانون إلى خبير 
الطب الشرعي إلبداء الرأي الرسمي بذلك وأن يدفعوا رسوم توثيق إصاباتهم. وقد متثل عملية الوصول إلى الطب الشرعي في 
حد ذاتها صعوبة على ضحايا العنف، وخاصة عند األخذ في االعتبار ضرورة احلصول على إحالة من الشرطة، وكذلك املسافة 

إلى مكاتب الطب الشرعي وساعات العمل.40 

التمييز في أرض الواقع، على سبيل املثال، املمارسات البنكية 
والعجز  الزوجة  عقود  على  الزوج  توقيع  تشترط  عندما 
بامللكية  تلزم  التي  باألراضي  اخلاصة  القوانني  إعمال  عن 
املشتركة بني الزوجني وانتهاكات التشريع اخلاصة بتكافؤ 
في  تسهم  التي  العوامل  أكبر  بني  من  فإن  وكذلك  الفرص. 
حدوث التمييز في أرض الواقع املواقف القائمة على التمييز 
الثقافي واألمية وغياب الوعي القانوني والنقص في املوارد 
الالزمة لتفعيل احلقوق، وكذلك الصعوبات في الوصول إلى 

احملاكم في املناطق احلضرية.34 

4-3 اإلجراءات واملمارسات القانونية للتعامل مع 
العنف القائم على أساس النوع االجتماعي  

اإلجراءات  تتسبب  الكافي،  التشريع  وجود  من  بالرغم 
واملمارسات داخل قطاع العدالة في أغلب األحيان في التمييز 
األسري  العنف  ضحايا  فيها  مبن  معينة،  مجموعات  ضد 
واجلنسي. وقد تشمل القيود اإلجرائية الرسوم الالزمة لرفع 
إلى احملاكم وساعات  التمكن من الوصول  أو عدم  الدعاوى 
 .)٩ اجلدول  )أنظر  احلكومية  املكاتب  في  احملدودة  العمل 
وحتديداً، تفتقر احملاكم إلى البنية التحتية والقدرة واخلبرة 

وفي تركيا، وافق البرملان على قانون جنائي جديد في سبتمبر )أيلول( 2004. ويقدم القانون اجلديد تعريفات شاملة وعقوبات 
مشددة على اجلرائم اجلنسية وجترمي االغتصاب الزوجي، وكذلك اتخاذ إجراءات ملنع تخفيض العقوبة املوقعة على مرتكبي 
جرائم "الشرف" وإزالة جميع املؤشرات الدالة على سيادة مفاهيم الهيمنة الذكورية، مثل العفة والشرف والفضيلة واخلجل 
أو السلوك املشني، باإلضافة الى إلغاء التمييز الذي كان قائماً فيما سبق ضد املرأة غير العذراء وغير املتزوجة، فضالً عن إلغاء 
النصوص التي تتيح تخفيض العقوبة في حاالت االغتصاب واخلطف، إضافة الى جترمي التحرش اجلنسي في أماكن العمل 
واعتبار جرائم االعتداء اجلنسي من جانب الشرطة على أنها جرائم أكثر خطورة. وكان هذا اإلصالح نتاج حملة مكثفة استمرت 

لثالث سنوات قام بها تكتل ضم 2٧ منظمة تركية غير حكومية.3٨ 

وفي بوروندي، ظل الناشطون في مجال حقوق املرأة ينادون إلجراء عمليات إصالح قانوني واجتماعي في جميع أنحاء البالد 
للتعامل مع جرائم االعتداء اجلنسي التي ال حتصى والتي ارتكبت خالل فترة احلرب وإصالح قانون التعامل مع االغتصاب. 
وقد شارك احتاد احملاميات في بوروندي الذي يقع في بوجمبورا مع املنظمات النسائية األخرى في مطالبة احلكومة مبراجعة 
وتعزيز قوانني تختص بالعنف اجلنسي والتوصية بتشكيل جلنة خاصة باملراجعة القضائية تضم الناشطني في هذا املجال.3٩
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االجتماعي.  النوع  أساس  على  القائم  العنف  مع  للتعامل 
محاكمات  في  املتخذة  القانونية  اإلجراءات  تؤدي  ما  وغالباً 
العنف اجلنسي إلى وقوع الناجني من هذه اجلرائم ضحايا 
مرة أخرى، وذلك بتعريضهم لإلهانة أثناء التحقيقات وعند 

اإلدالء بالشهادة وبعد احملاكمة.

واملمارسات  اإلجراءات  ومراجعة  تدقيق  يجب  وعليه، 
القضائية لضمان عدم تسببها بشكل خاطئ في التمييز ضد 
العديد من  أية مجموعة أخرى داخل املجتمع. وفي  أو  املرأة 
احلاالت، يتطلب منع التمييزالقيام بإجراءات خاصة. وفيما 
نادت  التي  اخلاصة  اإلجراءات  هذه  عن  ألمثلة  مناقشة  يلي 
بها العديد من الدول فيما يتصل بالعنف اجلنسي أو األسري 

وحماية الضحايا والشهود.

العنف اجلنسي 
بالعنف  املتعلقة  باألمور  آليات خاصة  الدول  وضعت بعض 
اجلنسي لضمان عدم تأسيس القواعد واإلجراءات اخلاصة 
باألدلة على العادات الشائعة املسيئة للمرأة، ومن أجل جتنب 

عدم وقوع الناجني ضحايا مرة أخرى.41 

وتعتبر قواعد احملكمة اجلنائية الدولية، اخلاصة باإلجراءات 
القاعدة  وتنص  الشهود.42  حلماية  جيدة  ممارسة  واألدلة، 
اجلنسي،  بالعنف  املتعلقة  القضايا  في  أنه  على   )٧0( رقم 

تقوم احملكمة باالسترشاد وتطبق املبادئ التالية:

سلوك  أو  بعبارات  التراضي  على  االستدالل  يتم  أ. ال 
أو  باستخدامها  التهديد  أو  القوة  تعمل  عندما  الضحية 
قدرة  من  احلّد  على  اإلكراه  حالة  استغالل  أو  اإلكراه 

الضحية على اإلفصاح عن الرضا الطوعي الصريح.

سلوك  أو  بعبارات  التراضي  على  االستدالل  يتم  ب. ال 
الضحية عند عدم قدرة هذه األخيرة على اإلفصاح عن 

الرضا الصريح.

أو  الضحية  بسكوت  التراضي  على  االستدالل  يتم  ج. ال 
عجزها عن مقاومة العنف اجلنسي املدعى به.

أو  الضحية  مصداقية  توافر  على  االستدالل  يتم  د. ال 
الشاهد وسمعته وميوله فيما يتعلق بالسلوك اجلنسي 

السابق أو الالحق للضحية أو الشاهد.

حتظر القاعدة رقم )٧1( على احملكمة اجلنائية الدولية على 
الالحق  أو  السابق  اجلنسي  السلوك  على  "الدليل  قبول 

للضحية أو الشاهد". 
جنوب  n  وفي رّد منها على انخفاض نسبة اإلدانة، أنشأت
ثوزوزيال  ومراكز  اجلنسية  اجلرائم  محاكم  أفريقيا 
بتنظيم  احملاكم  تلك  وتختص  والتأهيل(.  )املواساة 
اجلنسي،  العنف  قضايا  في  واملالحقة  التقاضي  عملية 
حيث مت تدريب جميع أفرادها على التعامل مع اجلرائم 

اجلنسية بصورة خاصة. وترتبط مراكز ثوزوزيال بتلك 
خلدمة  مكّرسة  مجمعات  كمركز  تعمل  وهي  احملاكم، 
ضحايا االغتصاب. ويترأس العمل في هذا املركز مديراً 
الصحية  والرعاية  الشرطية  اخلدمة  ويقدم  للمشروع 
ويجري  القانونية،  املساندة  وخدمات  واالستشارات 
كل ذلك حتت سقف واحد مبا يتيح حسن إدارة قضايا 
اإلدانة  ازدياد في معدالت  ذلك عن  االغتصاب. وأسفر 
القدرة على  – ٩٥%، فضالً عن  بنسبة تتراوح بني ٧٥ 
من  أشهر  ستة  غضون  في  حالياً  القضية  في  الفصل 
تاريخ البالغ االولي عنها. وقبل إنشاء هذه املراكز، كان 
الفصل في القضية الواحدة يستغرق ما بني 1٨ شهراً 

وسنتني كاملتني.43

العنف األسري

بدأت أسبانيا في العام n 200٥ بإنشاء محاكم مختصة 
مع  بالتعامل  اختصاص  لها  يكون  املرأة  ضد  بالعنف 
هذه  تهدف  حيث  العنف،  لهذا  واملدني  اجلنائي  الشقني 
ومنع  الضحايا  وصول  تسهيل  إلى  الواعدة  املمارسة 
املثال، في حالة  املتناقضة )على سبيل  صدور األحكام 
ضمان الطالق بسبب العنف، إال أن اجلاني يحصل على 

البراءة في احملاكمة اجلنائية(. 

، تتلقى احملاكم املساعدة الفنية  n وفي اإلكوادور والبيرو
احلكومية  غير  املنظمات  من  االستشارية  واملساندة 
هذا  وبتقييم  األسري.  بالعنف  املختصة  النسائية 
إدانة  نسبة  في  زيادة  اتضح  اإلكوادور،  في  البرنامج 
اجلناة في هذه اجلرائم، وأن العديد من األزواج قد تلقوا 
فيما  العالقات  في حتسني  ساهمت  التي  االستشارات 
بينهم، وأن النساء اللواتي جلأن للمحاكم قد ملسن تبدالً 

إيجابياً في حياتهن.44 

، مّت إنشاء مركز خاص ملناهضة العنف  n وفي بنغالديش
املركز  ويقوم  املرأة.  شؤون  لوزارة  تابع  املرأة،  ضد 
القضايا  في  واملساعدة  القانونية  االستشارات  بتقدمي 
في  مبا  املرأة،  ضّد  بالعنف  املتعلقة  واجلنائية  املدنية 
واالعتداء  واالغتصاب  احلارقة  املواد  إلقاء  قضايا  ذلك 
املهر  حول  والنزاعات  بالبشر  واالجتار  اجلسدي 

واستغالل املرأة في أعمال غير مشروعة.4٥

ومن أجل التعامل مع العنف األسري وتوفير املساعدة  n 
مراكز  األمركية  املتحدة  الواليات  أنشأت  للضحايا، 
املراكز  هذه  تهدف  املدن.  من  عدد  في  أسرية  قضائية 
للقضاء  واللجوء  املساعدة  الضحايا على طلب  إلى حّث 
األفراد  بتوفير  وذلك  وكفاءة،  فاعلية  أكثر  بطريقة 
املتخصصني بتقدمي مجموعة من اخلدمات حتث سقف 
للربح،  الهادفة  غير  املنظمات  من  احملامني  مثل  واحد: 
القانون،  تنفيذ  مسؤولي  الضحايا،  خدمات  منظمات 
للضحايا،  حكوميني  مساعدين  املراقبة،  مسؤولني 
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قساوسة وممثلني  محامني،  الشرعي،  الطب  في  خبراء 
املراكز،  هذه  إنشاء  ومنذ  املدني.  املجتمع  منظمات  عن 
املمارسات  باعتبارها  التالية  املمارسات  حتديد  مت 

الفضلى:4٦

اخلدمات  هذه  تساهم  واحد،  مكان  في  محصورة    
العنف  لضحايا  واملقدمة  التخصصات  املتعددة 

األسري وأطفالهم في زيادة األمان واملساعدة.
  تعمل السياسات املؤيدة لالعتقال/االعتقال اإللزامي 

على زيادة مساءلة اجلناة.
لالعتقال/التنفيذ  الالحقة  السياسات  تعمل    
عن  تعويض  وفرض  االعتقال  بأوامر  )كاملتعلقة 
الرسوم للضحايا مقابل رسوم أوامر عدم التعرض 
تعرض  احلّد من عدم  في  بها(  املتعلقة  أو اخلدمات 

الضحايا للظلم مرة أخرى.
أولوية  الضحية  عن  أمن/الدفاع  يحتل  أن  يجب    

عظمى.
  يجب أن تعطى أولوية خلصوصية الضحية.

  يجب حرمان اجلناة من اخلدمات داخل املراكز )تقّدم 
اخلدمات اخلارجية بشكل مركزي ألي جتاوب مع 
أية  اجلناة  يتلقى  أن  يجب  ال  ولكن  األسري،  العنف 

خدمات في داخل مراكز القضاء األسرية(.
العنف األسري    يسهم تخصص مقدمي اخلدمة في 

على زيادة فرص النجاح.
محلياً  املنتخبني  املسؤولني  من  الفعال  الدعم  يزيد    
الوالية  مستوى  على  احملليني  السياسة  وصانعي 
نتائج  واستدامة  املراكز  هذه  فاعلية  من  واحلكومة 

خدماتها.
للنجاح  االستراتيجي عامالً حاسًما  التخطيط  يعتبر    

على املدى البعيد والقريب.
  يزيد دعم املجتمع الفعال واملتنوع من املوارد املقدمة 

للضحايا وأطفالهم. 

حماية الضحايا والشهود
الفاعلة للضحايا والشهود ذات أهمية  تعتبر برامج احلماية 
خاصة في القضايا املتعلقة بالعنف القائم على أساس النوع 
حماية  تتضمن  أن  ويجب  بالبشر.  واإلجتار  االجتماعي 
اإليواء  وأماكن  اآلمنة  األماكن  توفير  والشهود  الضحايا 
املؤقتة وأحكام وقائية. وقد تشمل األحكام الوقائية ما يلي:
من  اجلاني  يقترب  أال  يجب  n  – التعرض  عدم  أوامر 

الضحية أو اإلساءة له/لها مجدداً.

اإلقامة  من  اجلاني  ينتقل  أن  يجب  n  – اإلخالء  أوامر 
املشتركة.

مؤقتة  بحضانة  للضحية  يحكم  n  – احلضانة  أوامر 
ألطفاله/ألطفالها.

عن  تعويضاً  للضحية  اجلاني  يدفع  التعويض   أوامر  n 
انقطاع األجر والنفقات الطبية أو أية تكاليف أو خسائر 

أخرى.

للتعامل  الدول بوضع خطط عمل وطنية  العديد من  وقامت 
مع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي و/أو املساواة 
بني اجلنسني )أنظر اجلدول 10(. وكما يجب إدخال املسائل 
املتعلقة بالقضاء في هذه اخلطط، وتطوير هذه اخلطط نفسها 

وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل واملنظمات القانونية.

4-4 الوصول للقضاء
غالباً ما تتسم األنظمة القضائية في البالد التي متر مبراحل ما 
بعد النزاعات أو البالد النامية بالتعقيد وحتتاج إلى متطلبات 
فنية عديدة والقليل من التعاطف من جانب الشرطة واحملاكم 
من  العديد  ثقة  بعدم  املرحلة  وتتسم  املتضرر.  الطرف  مع 
الرجال والنساء في قطاع العدالة وال يحاولون حتى اللجوء 
اإلطالق  إليه على  يلجأون  بالنسبة لآلخرين، فال  وأما  إليه. 

بسبب قلة مواردهم أو قلة معرفتهم بحقوقهم. 

للقضاء،  اللجوء  وسائل  لتحسني  اجلهود  بذل  ويجب 
داخل  املجموعات  وجميع  والنساء  الرجال  بني  بالتساوي 
وتشمل  القضاء.  إصالح  عملية  نواحي  جميع  في  املجتمع، 
بعض املبادرات اخلاصة التي قد تساعد في حتسني وسائل 

اللجوء للقضاء ما يلي:

االستعانة باملساعدين القانونيني لتعزيز املعرفة 
القانونية واللجوء للقضاء

يجب تعريف جميع األفراد، وخاصة الرجال والنساء األكثر 
من  احلقوق  هذه  فرض  وكيفية  بحقوقهم  للظلم،  عرضة 
القانونيون  املساعدون  يقوم  أن  وميكن  التطبيقية.  الناحية 
اللجوء  كيفية  بخصوص  األفراد  تثقيف  في  فعال  بدور 
للقضاء وإطالعهم على املوارد املتاحة وكيفية استغاللها. وقد 
يستخدمون وسائل مبتكرة مثل اإلذاعة والعروض الدرامية 
والصور للتعريف باحلقوق واآلليات القانونية بشكل فعال.

األفراد  مع  القانونيون  املساعدون  عمل  الدول،  بعض  وفي 
وكبار السن ذوي امليول التقليدية في املناطق الريفية. وكذلك 
اآلثار  استيعاب  على  السن  كبار  لهم دور في مساعدة  كان 
املترتبة على اإلصالحات الدستورية والقانونية وااللتزامات 
الدولية، خصوصاً عند احتمال تعارضها مع القوانني و/أو 

املمارسات التقليدية.
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تقدمي خدمات 
مجانية للمرأة 

املتضررة 
وحمالت توعية 

لزيادة وعي 
اجلمهور بنظام 

القضاء. 

عدد العيادات 
املقدمة 

للخدمات 
املجانية.

 عدد قضايا 
العنف 

القائم على 
أساس النوع 
االجتماعي 
املبلّغ عنها.

عدد حمالت 
التوعية القائمة. 

تقارير 
احلاالت.

تقارير ميدانية.

تقارير التوعية.

النساء نشاط مستمر 
املتضررات. 

املؤسسات 
احلكومية 
املطلوبة.

املانحون.

اجلناة.

املوارد 
البشرية 
واملالية

إنشاء وجتهيز أنظمة 
للخدمات القانونية 

املجانية للمرأة 
املتضررة 

يحلوا  أن  القانونيني  للمساعدين  ال ميكن  الذي  الوقت  وفي 
إعداد  في  قيمة  مساعدة  تقدمي  فبإمكانهم  احملامني،  محل 
املادة املتعلقة بخلفية وأرضية القضايا. وفي الغالب، يعملون 
الفصل  في  املساعدة  تقدمي  ميكنهم  حيث  وسطاء،  بصفة 
املساعدين  تدريب  فإن  وكذلك،  احملاكم.  خارج  القضايا  في 
النساء  إلى  الوصول  األثر في  له عظيم  القانونيني قد يكون 
والرجال األكثر عرضة للظلم من غيرهم، خاصة في املناطق 

الريفية. 

حتسني عملية اللجوء للقضاء في املناطق الريفية
على احملاكم والقضاة اتخاذ اخلطوات للوصول إلى ما وراء 
في  البحث  ينبغي  وكما  الريفية.  املناطق  وخصوصاً  املدن، 
طريق  عن  النائية  لألماكن  للوصول  تدابير  اتخاذ  امكانية 

استخدام احملاكم املتنقلة.

خطة العمل الليبيرية الوطنية اخلاصة بالعنف القائم على أساس النوع االجتماعي اجلدول 10

جاءت خطة العمل الليبيرية الوطنية ملنع وإدارة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي نتاجاً ملشاورات متعددة وشاملة 
واألمم  واحمللية  الدولية  احلكومية  غير  املنظمات  وكذلك  والداخلية  والصحة  العدل  وزارات  جانب  من  تشاركية  وممارسات 

املتحدة حتت قيادة وزارة النوع االجتماعي والتنمية.
وبدأت العملية بسلسلة من عمليات التقييم لتحديد وحتليل موقف العنف القائم على أساس النوع االجتماعي، باإلضافة إلى 
العمل على حتديد الثغرات في كيفية منعه والتعامل معه، ومن ثم وضع إستراتيجيات لسّد هذه الثغرات. ويوضح اجلدول 

التالي منوذجاً لهدفني في الشق القانوني.4٧

الفترة اإلجراء املّتخذاملؤشراألنشطة
الزمنية

املخرجاتاملدخالتالهدف

تدريب 
العاملني في 
مجال التنفيذ 
القانوني/
القضائي 
واملراكز 

اإلصالحية على 
املعايير الدولية 
حلقوق اإلنسان 

والقوانني 
احمللية املعمول 

بها. 

عدد الدورات 
التدريبية التي 

عقدت.

عدد أفراد 
التنفيذ القانوني 

والقضائي 
الذين خضعوا 

للتدريب. 

إعداد تقارير 
بشأن سجالت 
ما قبل وما بعد 

االختبار.

تقارير املتابعة.

مناذج التدريب.

يوليو 200٦ 
إلى اآلن

نشاط مستمر

أفراد التنفيذ 
القانوني 

والقضائي.

العاملون 
في مراكز 

إعادة التأهيل 
واحلكومة 
واملعنيني 

على صعيد 
املجتمع. 

املوارد 
البشرية 
واملالية

إنشاء محاكم 
لألمور املستعجلة 
متخصصة في 

قضايا العنف القائم 
على أساس النوع 
االجتماعي على 
املستويني احمللي 

واإلقليمي.

أفراد التنفيذ القانوني 
والقضائي املدربني 
على املعايير الدولية 

حلقوق اإلنسان 
والقوانني احمللية 

املعمول بها. 
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تقدمي املساعدة القانونية
التمثيل  تشجيع  والدولية  احمللية  احملامني  نقابات  على 
املعوزين.  للموكلني  املخّفض(  أو  )املجاني  املجاني  القانوني 
عدد  فرض  الهدف،  هذا  لتحقيق  الفاعلة  اآلليات  بني  ومن 
املهنة  مزاولة  ترخيص  لتجديد  املجانية  الساعات  من  معنّي 
املساعدة  احلقوق  كليات  تقدم  أن  ميكن  وكذلك  القانونية. 
احملامني  احتادات  مع  والتعاون  املراكز  خالل  من  القانونية 

واملنظمات غير احلكومية.

دعم منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية 
لتحسني الوصول الى العدالة

تعتبر منظمات املجتمع املدني واملنظمات غير احلكومية مبثابة 
حلقة وصل مهمة بني قطاع العدالة واملجتمعات، حيث ميكنها 
تقدمي خدمات تعمل على تسهيل الوصول الى العدالة. ويجب 
أن تشمل عملية إصالح القضاء دعماً لتلك املنظمات، إضافة 

إلى وضع آليات لضمان احلوار والتنسيق املنتظم.

الشعوب  لتنمية  الوطنية  اللجنة  تقوم  طاجيكستان،  في 
مستقلة،  محلية  حكومية  غير  منظمة  وهي   ،INIS األصلية 
إلى  باإلضافة  املرأة،  عن  القانوني  الدفاع  مراكز  بإدارة 
تقدمي االستشارات القانونية للمرأة من خالل شبكة مراكز 
الرعاية  خدمات  اآلمنة،  املآوي  األزمات،  إلدارة  متوفرة 

الصحية، وكذلك خدمات مراكز املجتمع واملرأة.4٨

الذي  املرأة،  الدفاع عن حقوق  جورجيا، يقوم مركز  وفي 
بتقدمي  الدستورية،  احلقوق  حماية  مركز  عليه  يشرف 
أمام احملاكم  للمرأة وكذلك متثيلها  القانونية  االستشارات 
فيما يتعلق بقانون العمل وقانون األسرة والعنف األسري 
اخلطوط  املركز  يوفر  وكما  العروس.  اختطاف  وحاالت 
اشتراطه  دون  االستشارات،  خدمات  لتقدمي  الساخنة 
املعلومات  بنشر  ويقوم  املتصالت،  أسماء  على  احلصول 
املتعلقة بحقوق املرأة. وكما ويعقد مركز الدفاع عن حقوق 
املرأة سلسلة من ورش العمل بشأن حقوق املرأة للوصول 

إلى املرأة في جميع أنحاء جورجيا.4٩ 

اجلنس  مثليي  مساواة  شبكة  اشتركت  إيرلندا،  وفي 
في  السالم  )حماة  اإليرلندية  الشرطة  مع  والسحاقيات 
ضد  واجلرائم  الكراهية  حوادث  معاجلة  في  إيرلندا( 
اجلنسني،  مشتهي  املثليني،  السحاقيات،  مجموعات 
عليها  أطلق  التي  احلملة  ضمت  وقد  جنسياً.  واملتحولني 
من  اتصال  ضباط  آمنا"  كن  فخوراً...  كن  "حملة  اسم 
واملدربني  الشرطة  في  العاملني  والسحاقيات  املثليني 
للعمل مع هذه املجموعات، والتي سبق وأن  تدريباً خاصاً 
خالل  من  وذلك  الكراهية،  جلرائم  ضحايا  أفرادها  وقع 
مركز  في  خفيفة"  "زيارة  اسم  األسبوعية حتت  اجللسة 
جتّمع املثليني في دبلن. ويقوم خالل هذه اللقاءات ضباط 
االتصال بتعريف أفراد تلك املجموعات بحقوقهم وتشجيع 

يواجهونها،  التي  اجلرائم  عن  اإلبالغ  على  منهم  الضحايا 
وذلك من أجل جلب اجلناة إلى العدالة.٥0

4-5 آليات العدالة التقليدية
"إذا تعلمنا كيف نستفيد من اجلوانب اإليجابية للقضاء 
التقليدي وحتديد نقاط الضعف فيه باعتبارها إحدى 

اآلليات... وكذلك القيم الواردة فيه، فسوف يكون للقضاء 
التقليدي )أو كما يطلق عليه العدالة املطبقة في املجتمع( 

دوراً مهماً في منع استفحال املشاكل الصغيرة واحليلولة 
دون تفاقمها لتصبح نزاعات كبيرة، مبا في ذلك النزاعات 

األسرية أو حتى النزاعات في القرى الصغيرة".
زانانا جوشماو )Xanana Gusmao( رئيس تيمور الشرقية٥1

الوصول  عن  العجز  يؤدي  النامية،  الدول  من  العديد  في 
النزاعات  تسوية  آليات  ازدهار  إلى  فاعل  نظام قضائي  إلى 
بصورة تقليدية أو غير رسمية باعتبارها املصدر األساسي 
وعيوب.  مزايا  اآلليات  فلهذه  للمرأة،  بالنسبة  أما  للقضاء. 
توفر  قد  النظامية، فهي  ما قورنت باحملاكم  إذا  ناحية،  فمن 
اجلغرافية  الناحية  من  )سواء  إليها  للوصول  أكثر  سهولة 
النزاعات،  الفصل في  أو االقتصادية( وقد تكون أسرع في 
في  االجتماعية  باملشروعية  قراراتها  متتع  إلى  باالضافة 
نظراً  فهي  أخرى،  ناحية  من  وأما  احمللية.٥2  املجتمعات 
لطبيعتها املتغيرة بشكل كبير من مكان إلى آخر، فهي تؤيد 
األدوار التقليدية للنوع االجتماعي وفي نفس الوقت تتجاهل 
األصوات املنادية بحقوق املرأة. وفي معظم األماكن تتشكل 
العرفي  القانون  الرجال األكبر سناً وتطبق  اآلليات من  هذه 

من املنظور التفسيري املتحيّز للرجل.٥3 

وبصفة عامة، تخرج النزاعات بشأن اجلرائم اجلنسية القائمة 
على أساس النوع االجتماعي خارج اختصاص هذه اآلليات 
التقليدية، ولكن في معظم فترات ما بعد النزاعات والفترات 
االنتقالية وفي الدول النامية يتم تداول هذه اجلرائم في معظم 
التقليدية. وأظهرت األبحاث  األحيان من جانب هذه اآلليات 
التي أجريت على نظم تسوية النزاعات التقليدية املطبقة في 
أثيوبيا،  العاج،  ساحل  بنغالديش،  في  الالجئني  معسكرات 
غينيا، كينيا، املكسيك، النيبال، باكستان، سييراليون، تنزانيا، 
ظل  وفي  الدول  هذه  جميع  في  أنه،  وزامبيا  اليمن  تايالند، 
ثقافة الالجئني، تفتقد املرأة إلى التمثيل والتأثير والقدرة على 
اتخاذ القرار في ظّل هذه األنظمة. فغالباً ما تكون العقوبات 
ضّد املغتصب من جانب أنظمة تسوية النزاعات التقليدية في 
معسكرات الالجئني ال تذكر في حال زواجه من الضحية أو 
إذا كان اجلاني قاصراً، فعندئذ قد يتم االكتفاء بفرض غرامة 
مالية ضئيلة أو السجن لفترة قصيرة من الزمن.٥4 وعالوة 
على ذلك، في كثير من األحيان يتم دفع مثل هذه الغرامات 

للعائلة وليس للضحية نفسها.٥٥
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القضاء  آليات  تساعد  بأن  محدق  خطر  هناك  يكون  وبذلك 
التقليدية في نشر وإشاعة عدم املساواة بني اجلنسني وتعزيز 
النوع  القائم على أساس  العنف  العدالة لضحايا  عدم توفير 
القضاء  إصالح  جهود  تشمل  أن  يجب  وعليه،  االجتماعي. 
التقليدية حملاولة ضمان  القضاء  التقليديني وأنظمة  الزعماء 

عدم جتاهل هذه األنظمة مسألة عدالة النوع االجتماعي.

وفيما يلي بعض أمثلة املشاركة اإليجابية مع آليات القضاء 
التقليدية لضمان دعمها للمعايير األساسية حلقوق اإلنسان، 

مبا في ذلك ما يتعلق بحقوق املرأة:

املرأة  وصول  حتسني  برنامج  أقّر  بنغالديش،  في  n 
 Nagorik( اوديوغ  ناغوريك  ملنظمة  التابع  للقضاء 
Uddyog( غير احلكومية بقدرة نظام الوساطة األهلية 
استراتيجية  املنظمة  هذه  وتطبق  تبديله.  على  والعمل 
مجلس  أحكام  جعل  في  هدفها  إلى  للوصول  مزدوجة 
املنظمة  قامت  حيث  الدولة،  قوانني  مع  متفقة  شاليش 
النساء،  من  ثلثها  يتشكل  بديلة  جلان  بتشكيل  أوالً 
مكثّفة وموسعة ألعضاء هذه  ثانياً ورش عمل  وعقدت 
اللجان حول املوضوعات املتعلقة بغالبية النزاعات على 

املستوى احمللي.٥٦ 

 n Centro( في تيمور الشرقية، تعمل منظمة سينترو فيتو
مدينة  في  محلية  حكومية  غير  منظمة  وهي   ،)Feto
أوكيوس مع األنظمة غير الرسمية من أجل "إيجاد حلول 
جيدة بالنسبة للمرأة"، حيث أطلقت حمالت تثقيف في 
األسري  والعنف  االغتصاب  مثل  مسائل  حول  القرى 
التي  التعويضات  لدفع  مارست ضغوطاً  كما  والزواج. 
باجلرائم  يتعلق  فيما  الرسمية  غير  األنظمة  تفرضها 
بدالً  الضحايا  إلى  مباشرة  األسري  والعنف  اجلنسية 

من عائالتهم.٥٧ 

وفي الصومال، عقد مجلس الالجئني الدامنركي سلسلة  n 
حوارات مع ما يزيد عن مائة من الزعماء وقادة املجتمع 
على  تركز  املنطقة،  في  تعيش  مختلفة  قبائل  من خمس 
جوانب نظام إكزير Xeer التقليدي املعروف بعدم كفاءته 
القضاء والعدالة  النزاع وتناقضه مع مفاهيم  إدارة  في 
الدولية  واملعايير  الشريعة  أرستها  التي  األساسية 
حلقوق اإلنسان. كما وتضمنت اهتمامات املجتمع التي 
العادلة  واملعاملة  املتهم  حماية  ضمان  احلوار  تناولها 
بدفع  املرتبطة  واملشاكل  واألقليات  واأليتام  للمرأة 
أصدر  وقد  امللكية.  وحقوق  اجلماعية  والعقوبات  الدّية 
وجتولوا  احمللي  إكزير  نظام  بتعديل  بياناً  املشاركون 
في أنحاء املنطقة للمساعدة في نشر الوعي بخصوص 
عن  كذلك  اإلعالن  أسهم  وقد  اجلديدة.  القوانني  هذه 
فيما  إكزير  نظام  في  خاص  نحو  على  مهمة  تغييرات 
يتعلق بجرائم الثأر والزواج القسري لألرامل من إخوة 

األزواج املتوفي.٥٨ 

4-6 تعامل القضاة وأفراد اجلهاز القضائي اآلخرين مع 
التمييز 

احملاكم  قاعات  في  االجتماعي  النوع  ضد  التحيّز  يأخذ  قد 
الذي يؤدي  التقليدي  النمط  ما يشمل  أشكال عديدة، وغالباً 
على  األشكال،  هذه  ومن  التمييز.  على  القائمة  املعاملة  الى 

سبيل املثال، ما يلي:
أنه  يعتقدون  القضاة  ألن  احلضانة  من  اآلباء  حرمان  n 
الرعاية  تأمني  عليه،  يجب  ال  أو  الرجل،  بإمكان  ليس 

األساسية.

خارج  يعملن  ألنهن  احلضانة  من  األمهات  حرمان  n 
املنزل.

من  أكثر تشدداً  املتهمني اجلنائيني  توقيع عقوبات على  n 
تلك املوقعة على املتهمات اجلنائيات بنفس اجلرمية.

جلوس النساء على طاولة املستشار على إنهن مساعدات  n 
قانونيات أو من السكرتارية بدالً من كونهن محاميات.

التقليل من قيمة عمل املرأة كمدبرة منزل أو مسوؤلة عن  n 
في قضايا  النظر  عند  السن  في  والكبار  األطفال  رعاية 

التعويض املدني وتقسيم املمتلكات إثر الطالق.

واحملامني  والشهود  الدعوى  ألطراف  املصداقية  منح  n 
فقط على أساس اجلنس. 

وحدات خاصة ملراقبة التحّيز ضد النوع االجتماعي 
داخل احملاكم

النوع  التحيّز ضد  ملراقبة  إنشاء وحدات عمل خاصة  ميكن 
االجتماعي داخل احملاكم من قبل السلطة القضائية وجهات 
الرقابة املدنية أو املنظمات غير احلكومية. وأفضل دليل في 
هذا املجال هو الدليل الذي أصدرته مؤسسة القاضيات حول 
التحيّز في احملاكم:  "كيفية عمل الوحدات اخلاصة مبراقبة 
هذه  لعمل  منهجاً  الدليل  هذا  ويعرض  التنفيذ".٥٩  دليل 
الوحدات في نظام احملاكم، مبا في ذلك معلومات حول بدء 
املقررات بعد تصنيف  البيانات وصياغة  العمل وجمع  سير 
النتائج وتنفيذ اإلصالحات. وميكن لهذه الوحدات أن تسهم 

فيما يلي: 
زيادة وعي اجلمهور بالتزامات نظام احملاكم بإجراءات  n 

القضاء املتساوية مبوجب القانون.

النوع  ضد  التحيّز  مشكلة  على  الشرعية  صفة  إضفاء  n 
التحقيق  تستحق  باعتبارها  احملاكم  في  االجتماعي 

واإلصالح القضائي.

املساعدة في القضاء على التحيّز ضد النوع االجتماعي  n 
ضد  صارمة  وعقوبات  قواعد  بوضع  احملاكم  في 
التحيّز ضد النوع االجتماعي وتقدمي مقترحات محددة 

لإلصالح.
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زيادة التفاعل بني هيئة القضاء واحملامني والشعب حول  n 
في  وعواقبه  االجتماعي  النوع  ضد  التحيّز  مسببات 

احملاكم.

حتسني عالقات العمل بني القضاة، واحملامني والعاملني  n 
باحملكمة، النساء منهم والرجال.

وقبل إنشاء هذه الوحدات، من املهم توفر العوامل التالية:
مجموعة من األفراد املطلعني على املشاكل احمللية املتعلقة  n 

بالتحيّز ضد النوع االجتماعي وامللتزمني باإلصالح.

املوارد املناسبة )من حيث امليزانية وفريق العمل(. n 

الرجال  القانون  وأساتذة  واحملامني  القضاة  من  عدد  n 
املهتمني باملشكلة والراغبني باملشاركة.

ملسألة  الدولة  احترام  قياس  مبكان  األهمية  من  أنه  وكما 
عمل  وسيكون  االجتماعي.  النوع  ضد  التحيّز  من  التحقق 
االهتمام والقبول في  أكثر فعالية حيثما يوجد  الوحدة  هذه 

املجتمع وبني األعضاء البارزين في قطاع العدالة. 

التدريب وبناء القدرات
ينبغي أن تتلقى كافة القوى الفاعلة داخل قطاع العدالة، من 
قضاة وومدعني ومجلس الدفاع ومحامني مستقلني وعاملني 
في احملكمة والشرطة ومساعدين قانونيني ألخ، تدريباً على 
حقوق املرأة )من واقع القوانني وااللتزامات احمللية واإلقليمية 
القانوني  النظام  االجتماعي  النوع  تأثير  وعلى  والدولية( 
القائم  العنف  جرائم  بحق  القانونية  واإلجراءات  والقضائي 

على أساس النوع االجتماعي.

ومتطلبات  طرق  على  متخصص  تدريب  تقدمي  ينبغي  n 
العنف  جلرائم  بالنسبة  املقابالت  وإجراء  التحقيق 
مع  مباشر  تواصل  على  هم  الذين  للعاملني  اجلنسي 
العنف  قضايا  مبالحقة  املختصني  و/أو  الضحايا 

اجلنسي.

في  املشتركني  جلميع  التدريبية  الفرص  إتاحة  ينبغي  n 
إدارة القضاء.

ينبغي أن يتلقى القضاة واملدعني وأفراد تطبيق القانون  n 
املعنيني  اآلخرين  الدولة  وممثلي  الشرعيني  واألطباء 
مبالحقة اجلرائم هذا التدريب قبل السماح لهم مبزاولة 

العمل.

ينبغي أن تراجع املؤسسات املهنية والفنية واألكادميية  n 
املساواة  عدم  مسألة  مناقشات  جعل  لضمان  منهاجها 
وكما  للجميع.  املقدم  التدريب  من  جزًءا  اجلنسني  بني 

قانونياً  تعليماً  باعتباره  التدريب  هذا  اشتراط  ينبغي 
مستمراً جلميع العاملني في مجال القانون.٦0 

الوطنية  القضاء  أكادميية  إدارة  تبنى مجلس  النيبال،  في 
في  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدخال  قرار 
السياسات والتطبيقات التي تتبعها كجزٍء من اإلصالحات 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  وتشكل  البالد.  في  القانونية 
التدريب املعياري للقضاة واحملامني.  االجتماعي جزًءا من 
اإلمنائي،  املتحدة  األمم  صندوق  من  بدعم  املجلس،  وقام 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  على  بالتدريب  أداة خاصة  بوضع 
االجتماعي إلكساب أفراد السلطة القضائية مهارات حتليل 
واالعتياد  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القانونية  النصوص 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  الدولية  املواثيق  مع  التعامل  على 

واملرأة.٦1 

4-7 زيادة مشاركة املرأة في قطاع العدالة
حيث أن املرأة أو املجموعات األخرى قد عانت على مر التاريخ 
من التمييز، أو تفتقد حالياً للتمثيل، القوانني الداعمة للمساواة 
إلى  احلاجة  تدعو  كافية. وقد  غير  تكون  تكاد  بني اجلنسني 
إجراءات خاصة مؤقتة أو "خطوات إيجابية" لإلسراع في 
املساواة. وقد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة 
دولة.  كل  في  القضائية  السلطة  في  املرأة  مشاركة  لدعم 
دراسة  على  واألقليات  املرأة  لتشجيع  برامج  ذلك  ويشمل 
أو  احملاماة  في  للعمل  مؤهالت  على  واحلصول  القانون 
القضاء أو في قطاع العدالة. وميكن أن تتعهد اجلهات املنظمة 
واحتادات احملامني وكليات احلقوق والسلطات املعنية بتعيني 

القضاة بوضع مثل هذه البرامج.
بني  املتكافئ  التمثيل  تدعم  التي  املبادرات  بعض  وتشمل 

النساء والرجال داخل قطاع العدالة ما يلي:
 n 13ذكر االحتاد البرملاني األوروبي، في قراره رقم ٦٦
املرشحني  قوائم  في  مجدًدا  النظر  عدم   ،2004 لعام 
للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي ال تضم مرشح 
تغييراً  جرى  وقد  اجلنسني.  كال  من  األقل  على  واحد 
موّحدة  بقوائم  ليسمح  بعام،  ذلك  بعد  القرار  هذا  على 
املرشحني للمحكمة من كال اجلنسني شريطة أن يكونوا 
من اجلنس األقل متثيالً في احملكمة )املرأة حاليًا(. وعند 
صدور هذا القرار، كان هناك 11 قاٍض من النساء مقابل 
املرأة  الرجال، حيث وصلت نسبة متثيل  قاٍض من   32
أبريل  شهر  ومنذ  فقط.   %2٦ إلى  احملكمة  تشكيل  في 
)نيسان( من العام 200٧، طرأ حتسن على املوقف، وإن 
النساء  من  القضاة  عدد  بأن وصل  طفيفاً،  كان حتسناً 
إلى 14 قاضي مقابل 32 قاض من الرجال، لتمثّل املرأة 

ما نسبته 30% من تشكيلة احملكمة. 

، يعمل احتاد القاضيات األفغانيات مع  n وفي أفغانستان
االحتاد الدولي للقاضيات لدعم وصول املرأة األفغانية 

أنظر التقرير اخلاص بتدريب أفراد القطاع 
األمني على النوع االجتماعي 
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عدد  ويصل  القاضيات.  تعيني  لدعم  وكذلك  للقضاء 
القاضيات األفغانيات ٦2 قاضية من بني 1٥4٧ قاٍض، 
من دون وجود متثيل للمرأة في احملكمة العليا، ويقترح 
وأعضاء  احلكومة  على  األفغانيات  القاضيات  احتاد 
قاضيات  أسماء  املتحدة  األمم  ومسؤولي  البرملان 

مؤهالت لتعيينهن في احملكمة األفغانية العليا.٦2 

في  املرأة  مشاركة  لزيادة  إجراءات   n تونس اتخذت 
في  القاضيات  من  املزيد  تعيني  عبر  القضائية  السلطة 
مختلف احملاكم، وكذلك تعيينها في مركز رئاسة محكمة 
استئناف تونس ومديراً عاماً ملركز الدراسات القانونية 
اجلنائية  للشؤون  ومديراً  املدنية  للشؤون  ومديراً 
نسبته 2٥% من  ما  املرأة حالياً  العدل. وتشغل  بوزارة 

وظائف القضاء في تونس.٦3 

4-8 اإلشراف على املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي 
في إصالح قطاع العدالة ومراقبتها

تعتبر آليات اإلشراف واملرقابة الدولية واحمللية، متمثلة في 
احلكومة واملجتمع املدني، من العناصر الهامة في اإلصالح 
املتجاوب مع النوع االجتماعي في القطاع القضائي. ويجب أن 
تضطلع القوى الفاعلة مبسؤولياتها وأن تلعب اإلحصائيات 

دوًرا مهًما في حتديد التمييز على أرض الواقع.
كما ويعتبر اإلطار املؤسسي املالئم من العناصر الضرورية 
أيضاً في إصالح القضاء لضمان الوفاء الكامل بااللتزامات 
االلتزامات(.  من  )وغيرها  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة 
متخصصة  محلية  آليات  إنشاء  على  دول  عدة  أقدمت  وقد 
لتحسني وضع املرأة التي ميكن أن تلعب دوراً مهماً في هذا 
الصدد. وقد أثبتت هذه املؤسسات قمة جناحها إذ تواجدت 
في قلب التسلسل الهرمي للحكومة وترأسها أشخاص على 
مستوى الوزراء. وهذه اآلليات احمللية بحاجة إلى الصالحية 
بفاعلية في مراقبة وتنسيق  بدورها  للقيام  الكافية  واملوارد 
الدولة  قطاعات  جميع  في  اجلنسني  بني  املساواة  إجراءات 

وأجهزتها.٦4 
كجهة  للمرأة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  مت   ، n الهند في 
ملراجعة   1٩٩2 الثاني(  )كانون  يناير  في  تشريعية 
وأوصت  والقانونية،  الدستورية  املرأة  حماية  إجراءات 
بوضع إجراءات تشريعية إصالحية وتسهيل تعويضات 
السياسات  بشأن  للحكومة  املشورة  وتقدمي  املظلومات 
التي تؤثر على املرأة. وتشمل أنشطة اللجنة تقييم الدولة 
الخ، ووضع  األطفال،  وزواج  االجتماعي  النوع  لقضاء 
قانون  مثل  القوانني  القانونية ومراجعة  التوعية  برامج 
الوطنية  اللجنة  وقانون  العقوبات  وقانون  املهور  حظر 
للمرأة جلعل دورها أكثر فاعلية في دعم حقوق املرأة.٦٥ 
، مت تأسيس اللجنة اإلندونيسية الوطنية  n في إندونيسيا
 ،)Komnas Perempuan( املستقلة بشأن العنف ضد املرأة
بناًء على مطالبة الرأي العام بشأن مساءلة الدولة حول 

أحداث  ارتكبت خالل  التي  االغتصاب اجلماعي  حوادث 
الشغب عام 1٩٩٨. وتقوم اللجنة بجمع بيانات سنوية 
احلكومة  تتناولها  التي  املرأة  ضد  العنف  حاالت  بشأن 
واملستشفيات(  واحملاكم  العام  واملدعي  الشرطة  )مثل 
واملنظمات غير احلكومية في البالد. ونتيجة لذلك، متكنت 
اللجنة من قياس االجتاهات السنوية في ما يتعلّق بالعنف 
ضد املرأة، وتقدير عدد القضايا سنوياً. ويتم نشر التقارير 
والسماح للجهات احلكومية واملجتمع املدني واجلمهور 
على وجه العموم من تتبع معدل التقدم أو التراجع في هذا 

املجال سنة بسنة.٦٦
، مت إنشاء اللجنة اخلاصة باملساواة  n وفي جنوب أفريقيا
حماية  دعم  مهمتها  مستقلة  جهة  وهي  اجلنسني،  بني 
الدولة،  أجهزة  وتقييم  ومراقبة  اجلنسني  بني  املساواة 
الواردة  املساواة  مادة  إلى  شرعيتها  في  وتستند 
استدعاء  إصدار  بصالحيات  وتتمتع  الدستور.  في 
باحلضور وتقدمي املستندات، وهي مسؤولة أيضاً أمام 
للتثقيف  بوحدة  اللجنة  هذه  وتتمتع  الوطنية.  اجلمعية 

العام والتوعية، ولها مقر في كل مقاطعة.٦٧ 
امبدسمان  املتكافئة  الفرص  ، يعمل مكتب  n السويد وفي 
)Ombudsman( على التأكد من االلتزام بقانون تكافؤ 
املتساوية  احلقوق  دعم  إلى  القانون  ويهدف  الفرص. 
االستخدام  وظروف  بالعمل  يتعلق  فيما  واملرأة  للرجل 
وظروف العمل األخرى، باالضافة الى مجاالت التنمية 

املهنية.

ميكن  حيث  عديدة،  أشكاالً  املدني  املجتمع  رقابة  تتخذ  وقد 
لتقدمي  دعوته  تتم  أو  الرقابية  اجلهات  في  رسمياً  متثيله 
العديد من  طلبات إحاطة ملراجعة عمل اجلهات املعنية. وفي 
يتم  تقارير ظل  بإعداد  املدني  املجتمع  منظمات  تقوم  الدول 
تقدميها إلى جلنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة )أنظر اجلدول 11(.

4-9 الوعي العام
ينبغي أن يتضمن إصالح القضاء زيادة الوعي العام بحقوق 
اإلنسان وبقوانني وآليات حمايتها. فعلى سبيل املثال، يجب 
تعريف األفراد ليس فقط بحقوقهم، بل أيضاً بكيفية فرض 
هذه احلقوق عملياً وأساسياً، والسعي للجوء إلى القضاء عند 
انتهاكها. كما ويجب أن تصل احلمالت في األماكن النائية إلى 
التنفيذيني في احلكومة.  قادة املجتمع والرجال واملسؤولني 
وكذلك يجب أن تصل الرسائل ذات الصلة للمتلقي بطريقة 
يسهل عليه فهمها. وُيعّد ذلك ذات أهمية خاصة في املناطق 
التي  اللهجات  التعليم وتكثر  الريفية حيث تنخفض معدالت 

يتحدث بها عامة الناس. 
حقوقهن  يدركن  النساء  من  القليل  أن  الى  اإلشارة  وجتدر 
في  اليومية  حياتهن  عليهنفي  احلقوق  هذه  تأثير  كيفية  أو 
طلب  أو  حقوقهن  لفرض  عملياً  السعي  عند  أو  األساس، 
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تدعو  وكما  لها.  يتعرضن  التي  اإلساءات  عن  التعويض 
مع  للتعامل  اإلعالم  ووسائل  برامج  استخدام  إلى  احلاجة 
املواقف واملمارسات الثقافية القائمة على التمييز ضد املرأة 
بطريقة تساعد في القضاء على التحديات في املناطق النائية 

واللغة ومستوى التعليم.
على  الدول  من  العديد  في  احلكومية  غير  املنظمات  وعملت 
استعادة  في  للمساعدة  واإلستراتيجيات  البرامج  وضع 
الوعي بحقوقها وتعزيز  املرأة، وذلك عن طريق نشر  مكانة 
تسهم  أن  وميكن  احلقوق.  بتلك  للمطالبة  قدراتها  بناء 
حقوق  انتهاكات  عن  اإلبالغ  معدل  زيادة  في  البرامج  هذه 
أن  يجب  املستدام،  التأثير  على  وللحصول  أيضاً.  اإلنسان 
تستمراحلمالت املتعلقة بعدالة النوع االجتماعي بال توقف.
األفغانية  املرأة  موارد  مركز  قام   ، n 2004 العام  في 
النائية  املناطق  إحدى  في  امرأة   ٥00 من  أكثر  بتدريب 
ضد  والعنف  األساسية  حقوقهن  حول  بأفغانستان 

املرأة والزواج باإلكراه.٦٩

 ، n Fokupers في تيمور الشرقية، تقدم منظمة فوكوبرز
القانونية  املساعدة  خدمات  حكومية،  غير  منظمة  وهي 
بخصوص  بينهن  الوعي  ونشر  النساء  من  للضحايا 
العنف األسري واحلقوق القانونية للمرأة. وقد مت تعميم 
منشورات تضّم معلومات املنظمة على مقدمي اخلدمات 
وواضعي  احلكومية  واجلهات  الدينية  واملؤسسات 

القوانني بهددف االسترشاد بها.٧0

 n )MTV( أم.تي.في.  مؤسسة  أطلقت   ،200٦ العام  في 
األوروبية سلسلة من املبادرات اجلديدة جلذب االنتباه 

املبادرات  هذه  بعض  وتضمنت  بالبشر.  اإلجتار  إلى 
أنتجتها املؤسسة، وكذلك جولة  أفالم ولقطات قصيرة 
األفالم  تقدمي  ومت  كما  أوروبا.  أنحاء  في  موسيقية 
إلى  املشروع  هذا  من  إنتاجها  مت  التي  املواد  وجميع 

القنوات األوروبية األخرى بدون مقابل.٧1 

على  والتجاوب  الوقاية  استراتيجيات  على  التركيز  ويؤدي 
يرتكبون  الرجال هم من  أن  إلى جتاهل حقيقة  فقط  النساء 
أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف  حوادث  معظم 
من  جزًءا  الرجال  يشّكل  أن  يجب  لذلك،  االجتماعي؛  النوع 
حّل هذه املشكلة. وفي األعوام القليلة املاضية، مت إطالق عدد 
وحمالت  املبتكرة  العامة  املعلومات  نشر  وسائل  من  كبير 
الرجال  تستهدف  الرسائل  كانت  حيث  السلوك،  تغيير 
والصبية على وجه التحديد وتتعلق باملساواة بني اجلنسني. 
سول  مدينة  مبادرة  املثال،  سبيل  على  املبادرات  هذه  ومن 
أفريقيا  جنوب  في  اجلنسني  بني  للمساواة  سنوك  ومركز 
وحملة  األردن  في  سعيدة"  أسرة  أجل  من  "معاً  وحملة 
نيكاراجوا وحملة "أنا زوج متيقظ"  السادسة في  احلاسة 
رجال  ليصبحوا  الصبية  تدريب  وحملة  إندونيسيا  في 
الفعالة  احلمالت  تساعد  ما  وغالباً  املتحدة.  الواليات  في 
من  مجموعة  حتديد  على  النائية  املجتمعات  إلى  والوصول 
اآلخرين كاملدربني  التأثير في سلوك  الذين ميكنهم  الرجال 
ملثل  أنه ميكن  الشواهد  الدينيني. وتوضح  والزعماء  واآلباء 
تلك احلمالت في حالة خضوعها لتصميم جيد أن تؤدي إلى 

تغيير مواقف الرجال وسلوكياتهم.٧2 

ودعم  تأسيس  محاولة  اإلصالح  عملية  تغطي  أن  وينبغي 
مجموعات الرجال الذين يلتزمون باحلّد من العنف اجلنسي 

الرقابة الدولية على العدالة بني اجلنسني اجلدول 11 

الدول  املرأة في 1٨٥ دولة، وهي  املرأة، ملتابعة تقدم  التمييز ضد  للقضاء على جميع أشكال  املتحدة  مت تفويض جلنة األمم 
املوقعة على االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. وتقوم اللجنة، مرتني سنوياً، مبراجعة التقارير 
احمللية التي ترفعها هذه الدول. ويتولى ممثلو احلكومات تقدمي هذه التقارير، التي تشمل اإلجراءات احمللية التي مت اتخاذها 
على مستوى الدولة لتحسني وضع املرأة، إلى هذه اللجنة. وخالل املناقشات مع هؤالء املسؤولني ميكن خلبراء االتفاقية التعليق 
على هذه التقارير واحلصول على معلومات إضافية بخصوصها. وكما تقوم اللجنة باصدار التوصيات املناسبة في أية مسالة 

قد تؤثر على املرأة وتعتقد أنها بحاجة إلى مزيد من االهتمام من جانب الدول األعضاء.

وعلى سبيل املثال، وخالل جلسة عام 1٩٨٩، ناقشت اللجنة ارتفاع نسبة وقوع حوادث العنف ضد املرأة، ما حدا باللجنة 
إلى طلب معلومات إضافية حول هذه املشكلة من جميع الدول املعنية. وفي العام 1٩٩2، تبنت اللجنة توصية عامة حتت رقم 
1٩ والتي تقضي بأن تتضمن التقارير احمللية املقدمة إلى اللجنة بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد املرأة، ومعلومات 
حول تأمني اخلدمات املقدمة للضحايا واإلجراءات التشريعية واإلجراءات األخرى التي مت اتخاذها حلماية املرأة من العنف في 
حياتها اليومية، كالتحرش اجلنسي في العمل والتعرض لإلساءة داخل األسرة والعنف اجلنسي. ومنذ يوليو )متوز( 200٥، 

أصدرت اللجنة 2٥ توصية عامة.

 وقامت مبادرة نقابة احملامني األمريكية لسيادة القانون مبساعدة املنظمات غير احلكومية في إعداد تقارير ظل وتقدميها إلى 
جلنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة في أرمينيا وبيالروس وجورجيا وقيرغيزستان، عن طريق استخدام 

 أنظر امللحق اخلاصأدوات تقييماتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.٦٨
بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

النوع االجتماعي في مجتمعهم.  القائم على أساس  والعنف 
العنف  كون قضايا  فكرة  ترسيخ  املجموعات  هذه  وبإمكان 
اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي ليست 

"قضايا تتعلّق بالنساء" فقط.

5  إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح 
قطاع العدالة في سياقات محددة 

في  تطبيقه  حيث  من  القضاء  إصالح  القسم  هذا  يتناول 
السلطة القضائية وإصالح القانون والوصول إلى العدالة في 
أربعة سياقات وهي: سياق ما بعد النزاعات وسياق املراحل 
االنتقالية وسياق الدول النامية والدول املتقدمة. وتعتبر هذه 
التصنيفات واسعة للغاية مع مقدار ضئيل من التداخل. وكما 
ذكرنا في البداية، فإن عملية إصالح القضاء هي عملية فريدة 
ومع  احلاالت.  مع جميع  تتناسب  محددة  لها صيغة  وليس 
إلدخال  والتحديات  الفرص  بعض  يلي  فيما  سنناقش  ذلك، 
النوع االجتماعي في إصالح القضاء والتي متيل للتواجد في 

أنواع محددة من السياقات.

5-1 الدول في مراحل ما بعد النزاعات 
"نحن بحاجة إلى إدانة هذه األعمال الوحشية، للتخفيف لى 
األقل من وطأة اخلجل واحلزن. وهذه ليست مجرد مسألة 
انونيةفهي تتعلق بحياة األفراد. ولذلك ينبغي القيام مبا 

و ضروري لتمكني املجتمع املتضرر من هذه النزاعات من 
الستثمار في السالم".

إيشا ديفان )Isha Dyfan( –  محامية وناشطة في مجال السالم 
مشاكل املرأة وإحدى الناجيات من احلرب األهلية في سييراليون.٧3 

عملية  على  عديدة  حتديات  النزاعات  بعد  ما  بيئات  تفرض 
إصالح القضاء. وغالباً ما ُتهدر سيادة القانون أو قد ال تكون 
موجودة؛ فيحدث خلل في قطاع العدالة ويتعرض االستقالل 
املكاتب  وسلب  املباني  تدمير  ويتم  الفساد  وينتشر  للخطر 
من كل ما له قيمة. ويترتب على ذلك هجرة األفراد املؤهلني 
الشرطة  تكون  ما  وغالباً  بقدراتهم،  الناس  ثقة  فقدان  أو 
الذين  باألشخاص  السجون  وتكتظ  املشكلة.  هذه  من  جزًءا 
إليهم  توّجه  أن  دون  من  طويلة  سنني  السجن  عناء  قاسوا 
بقطاع  الثقة  املدني  املجتمع  يفقد  وكذلك  محاكمة،  أو  تهمة 
ويعاني  العدالة نفسه متهالكاً  ما يكون قطاع  العدالة،وغالباً 

من نقص في جميع أنواع املوارد الالزمة إلصالحه.

األعمال  من  عدد ال يحصى  ارتكاب  يتّم  نفسه،  الوقت  وفي 
الوحشية خالل النزاعات التي يجب معاجلتها اآلن. وسوف 
يتصاعد العنف وانعدام األمن إذا لم يتم إرساء مبدأ سيادة 
العديد  وتشمل  الشفافة.  املساءلة  قضية  ومعاجلة  القانون 
والفتيات،  النساء  املفرط ضد  اجلنسي  العنف  النزاعات  من 
وكذلك الرجال والصبيان، مما يتطلب تناول هذه املشكلة على 

النزاع.٧4  وجه التحديد في إصالح القضاء في فترة ما بعد 
وفي أغلب األحيان، يستمر العنف اجلنسي والعنف األسري 
التي  القضاء  آليات  النزاعات، فتصبح  مبعدالت مرتفعة بعد 
النوع االجتماعي ذات  القائم على أساس  العنف  تتعامل مع 

أولوية عاجلة.

النزاعات  بعد  ما  فترة  تتيح  التحديات،  هذه  من  وبالرغم 
إرساء  إعادة  أجل  من  استراتيجيات  لتبنّي  فريدة  فرصة 
قطاع  داخل  اجلنسني  بني  املساواة  ودعم  القانون  سيادة 
جميع  في  املباشرة  املرأة  مشاركة  إلى  باإلضافة  العدالة، 
السالم  عملية  وتعتبر  القضاء.  إصالح  عملية  مراحل 
املساءلة  لدعم  رئيسية  نقاط  النزاع  مرحلة  من  والتحول 
بشأن العنف القائم على أساس النوع االجتماعي والتمييز. 
دعم  في  مهمة  عوامل  االنتقالية  القضائية  املبادرات  وتعتبر 

هذه اجلهود.

العدالة االنتقالية
"إاننا نشعر باأللم الشديد عند معرفة أن من هاجمونا، 

الناس الذين قتلوا أزواجنا وأقاربنا الرجال، الذين عذبونا 
اغتصبونا وشوهونا لم ينالوا العقاب...والكثير منهم 

تواجدين في املنفى. ويبدو االمر كما لو كانوا ذلك مكافأة 
لهم يكافؤون على اجلرائم التي ارتكبوها. وماذا يحدث لنا 
نا اآلن؟هنا؟ لقد مت اإلالقاء بنا في آتون املعاناة والتسول 

البؤس، كما لو كنا نحن اجلناة". 
شابة رواندية ٧٥ 

ويشير القضاء االنتقالي إلى مجموعة اآلليات التي تنتهجها 
حقوق  وانتهاك  امليراث  حاالت  مع  للتعامل  املجتمعات 
العنيف  النزاع  مرحلة  من  تنتقل  أنها  حيث  املنظم،  اإلنسان 
القانون  وسيادة  والدميقراطية  السالم  الى  االضطهاد  أو 

واحترام احلقوق الفردية واجلماعية.

وتشمل مناهج القضاء االنتقالي املالحقات الداخلية والدولية 
ومبادرات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ملرتكبي  واملشتركة 
املصارحة وتقدمي تعويضات للضحايا واإلصالح املؤسسي، 
مع األخذ بعني االعتبار مناذج االنتهاكات على أساس النوع 
النساء.٧٦  من  للضحايا  العدالة  حتقيق  لتعزيز  االجتماعي 
وكما ينبغي إعطاء أهمية خاصة للتعامل مع العنف اجلنسي 
القضاء  في  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  والعنف 
وقوع  ومنع  والتأهيل  املصاحلة  حتقيق  أجل  من  االنتقالي 

هذه اجلرائم مرة أخرى.

احملاكم اجلنائية اخلاصة
مبشاركة  القضايا  من  عدد  في  خاصة  محاكم  إنشاء  مت 
أثناء  جرائم  ارتكبوا  الذين  األفراد  حملاكمة  الدولي  املجتمع 
اخلاصة  الدولية  اجلنائية  احملكمة  أسهمت  وقد  النزاعات. 
اخلاصة  الدولية  اجلنائية  واحملكمة  السابقة  بيوغوسالفيا 
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أول  إصدار  في  جديدة  ألرضية  التأسيس  في  برواندا 
اجلنسية  واجلرائم  االغتصاب  جرائم  في  إدانة  أحكام 
اإلنسانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم  باعتبارها  األخرى 
وشكل من أشكال اإلبادة اجلماعية. وقد حلق بهذه احملاكم 
عملية إنشاء محاكم مشتركة في كمبوديا وتيمور الشرقية 
وسييراليون على أساس منوذج مختلف، والذي يعتبر جزًءا 
من قطاع العدالة احمللي ولكن بدعم املجتمع الدولي. ويوضح 
اجلدول 12 بعض اإلجراءات التي اّتخذتها احملكمة اخلاصة 
بالنوع االجتماعي  املتعلقة  املسائل  للتعامل مع  بسييراليون 

في عملها.

! نصائح بشأن احملاكم اجلنائية اخلاصة
تشمل املمارسة الفضلى للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي 
آلليات  كنموذج  تستخدم  قد  )والتي  ومالحقتها  الدولية 

القضاء احمللية( العناصر الرئيسية التالية:
وجود اإلرادة السياسية من جانب االدعاء في مالحقة  n 

جرائم العنف اجلنسي.

العنف  جرائم  مرتكبي  ملالحقة  استراتيجية  وضع  n 
اجلنسي منذ البدء.

تدريب جميع العاملني وتنمية مهاراتهم بشأن حتقيقات  n 
العنف اجلنسي وقوانينه.

تكوين فريق متخصص من محققي وممثلي االدعاء في  n 
جرائم االعتداء اجلنسي.

تقدمي الرعاية لصالح صون أمن وكرامة ضحايا العنف  n 
الدعم  املعلومات وخدمات  تقدمي  ذلك  اجلنسي، مبا في 

واحلماية وإعداد الشهود.

الضحايا  مع  للتعامل  مهيأة  محاكمة  قاعة  وجود  n 
لإلدالء  املثول  عند  وعناية  واحترام  بحساسية 

بالشهادة.٨1 

جلان املصاحلة وتقصي احلقائق
احلقائق  وتقصي  املصاحلة  جلان  تشكيل  يتم  ما  غالباً 
مرونة  عدم  على  للتغلب  محاولة  في  النزاعات  أعقاب  في 
التأسيس  في  اجلنائية  القانونية  اإلجراءات  وتعقيدات 
للمساءلة بخصوص انتهاكات حقوق االنسان. وتهدف هذه 
الفرصة للضحايا في سرد ما حدث لهم،  إتاحة  إلى  اللجان 
وذلك بالتعرف الرسمي على الفاعلني وإدانة أفعالهم املشينة 
ومنع تكرار االنتهاكات عن طريق مواجهة احلصانة. وغالباً 
للتعويضات  برامج  بإنشاء  توصيات  اللجان  هذه  تقدم  ما 

واإلصالحات املؤسسية.

حديثاً،  تشكيلها  مت  التي  اللجان  هذه  من  عدد  اتخذت  وقد 
وتيمور  كولومبيا  في  إنشاؤها  التي مت  اللجان  ذلك  في  مبا 

احملكمة اخلاصة بسييراليوناجلدول 12 

بدأت احملكمة اخلاصة بسييراليون أعمالها عام 2002م وهي مستمرة إلى اليوم، وهي تختص في محاكمة األشخاص الذين 
يتحملون املسؤولية األكبر عن االنتهاكات اخلطيرة للقانون اإلنساني الدولي والقانون احمللي في سييراليون، والتي مت ارتكابها 
داخل أراضي سييراليون منذ الثالثني من نوفمبر )تشرين الثاني( 1٩٩٦م.٧٧ وتختلف هذه احملكمة اخلاصة عن احملكمتني 
اخلاصتني بيوغوسالفيا السابقة ورواندا في عدد من الوسائل املهمة، منها تواجدها في سييراليون نفسها وتتكون من أفراد 

وقضاة دوليني ومن داخل سييراليون.

وعلى الرغم من تصنيف العنف اجلنسي باعتباره جرمية في سييراليون، إال أن اغتصاب الفتاة العذراء فقط هو ما يعد بصفة 
عامة جرمية خطيرة.٧٨ وعلى عكس ذلك، فقد تبنى القانون األساسي للمحكمة اخلاصة تعريفاً أوسع للعنف اجلنسي، ويشمل 
االغتصاب واالسترقاق اجلنسي واإلجبار على البغاء واحلمل القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي. وكما ينادي 

القانون األساسي بتعيني أفراد حساسني جتاه النوع االجتماعي للتعامل مع جرائم العنف اجلنسي.٧٩ 

وقد بذلت احملكمة جهوداً حثيثة ملالحقة جرائم العنف اجلنسي على الرغم من قلة املوارد واألفراد العاملني فيها نسبياً )مقارنة 
املدعي  السياسية، من جانب  اإلرادة  الدولية اخلاصة برواندا(. ووجود  االنتقالي واحملكمة اجلنائية  للقضاء  الدولي  باملركز 
العنف  ادعاء تضّم جرائم  استراتيجية  أمراً حاسماً. وتبنّت احملكمة  العنف اجلنسي شّكل  للتعامل مع جرائم  بشكل خاص، 
اجلنسي من بدايتها، ومت تكليف محامي للمحاكمة ُعهد إليه بخطة مالحقة اجلرائم اجلنسية على وجه التحديد. وكذلك ُعهد إلى 
محققتني من ذوات اخلبرة )من فريق يضم عشرة أفراد( للتحقيق في جرائم العنف اجلنسي. وقد تبنت طريقة حساسة جتاه 
النوع االجتماعي للتحقيق واملقابلة لضمان شعور ضحايا العنف اجلنسي بالراحة عند اإلبالغ عن اجلرائم. وكما مت التأكيد 

على إعداد الشهود لضمان فهمهم ملالبسات اإلدالء بالشهادة.٨0

جرائم ضد  باعتبارها  االغتصاب  إدانات جلرائم  وشملت   ،200٧ يونيو   20 في  اخلاصة  احملكمة  أحكام  أول  وقد صدرت 
اإلنسانية وانتهاك للكرامة الشخصية )االسترقاق اجلنسي( وباعتباره مخالفة للمادة 3 من اتفاقيات جنيف وامللحق اإلضافي 

الثاني )وكذلك، شكلت هذه االحكام أول إدانة من محكمة دولية ضد جتنيد األطفال(.
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إلضفاء  خطوات  أفريقيا،  وجنوب  وسييراليون  الشرقية 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  بخصوص  عملها  في  احمللية  صفة 
االجتماعي. وقد وّفرت اجللسات املطلبية املخصصة للنساء 
العام ولكشف غمار  للرأي  رائعة لوصول أصواتهن  فرص 
العنف اجلنسي بحق النساء.٨2 وقد مّت استخدام آليات أخرى 
واشتمل  اللجنة،  عمل  في  االجتماعي  النوع  إدخال  لتفعيل 
هو  )كما  باملرأة  تهتم  خاصة  أبحاث  فرق  تشكيل  على  ذلك 
في  الفصول  بعض  الشرقية( وتخصيص  تيمور  في  احلال 
اللجان لتوثيق العنف ضد  النهائية املقدمة إلى تلك  التقارير 
املرأة وتأثيره السلبي على حياتها )كما هو احلال في البيرو 
وسييراليون وجنوب أفريقيا(، أو احملاولة الصريحة لتوجيه 
النوع االجتماعي في تقرير اللجنة الكامل )كما هو احلال في 

تيمور الشرقية(.٨3

! نصائح بشأن جلان املصاحلة وتقصي احلقائق 
اجلرائم  مع  الفّعال  التعامل  على  اللجان  هذه  وملساعدة 

اجلنسية واملسائل األخرى املتعلقة بالنوع االجتماعي:
ينبغي إدخال عدالة النوع االجتماعي بشكل واضح ضمن  n 
انتهاكات حقوق اإلنسان الداخلة في نطاق صالحيتها. 
احلقائق  املصاحلة وتقصي  وقد شملت صالحية جلنة 
العمل  وجوب  املثال،  سبيل  على  سييراليون،  في 
للضحايا...  اإلنسانية  الكرامة  استعادة  في  للمساعدة 
وإعطاء اهتمام خاص مبوضوع اجلرائم اجلنسية.٨4 

ينبغي أن تتبنى تعريفاً شامالً للعنف اجلنسي.  n 

والنساء  الرجال  من  متساٍو  عدد  من  تتكّون  أن  ينبغي  n 
كأعضاء في اللجنة وعاملني ومحققني.

واحملققني  والعاملني  اللجنة  أعضاء  يتلقى  أن  ينبغي  n 
مبا  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  باملسائل  خاًصا  تدريباً 
في ذلك التدريب على استجواب ضحايا العنف اجلنسي 

والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

كما يجب اعطاء اهتمام خاص بدعم وحماية احتياجات  n 
وفي  بالشهادة.  اإلدالء  عند  اجلنسي  العنف  ضحايا 
ضحايا  استجواب  يتم  املثال،  سبيل  على  سييراليون، 
اللجنة،  في  مفّوضات  طريق  عن  فقط  اجلنسي  العنف 
أمام  سرّية  جلسات  في  الشهادة  في  رغبتهن  يقررن 
اللجنة أو في جلسات علنية، وإن كانت إفاداتهن ستؤخذ 
بسرّية أم ال. وكما يتم توفير الغذاء والشراب واملساعدة 
الطبية واالنتقاالت من وإلى مقر االنعقاد للشهود الذين 
ميثلون أمام اللجنة في اجللسات املغلقة، وعند الضرورة 

ميكن توفير مكان ملبيتهم.٨٥    

جلنة اجلدول 13  في  االجتماعي  النوع  برنامج 
املصاحلة وتقصي احلقائق في البيرو

جلنة  أنشأت  املرأة،  جتارب  توثيق  بأهمية  منها  اعترافاً 
النوع  برنامج  البيرو  في  احلقائق  وتقصي  املصاحلة 
االجتماعي من أجل زيادة الوعي باملسائل املتعلقة بالنوع 

االجتماعي في عمل محققي اللجنة ومسؤوليها.
برنامج النوع االجتماعي:

شملت  التي  التدريب  وثائق  من  سلسلة  وضع  n 
إجراء  لكيفية  واقتراحات  التواصل  استراتيجيات 
التحقيقات في مقاطعات الدولة وإرشادات للمحققني.

وأفالم  اإلعالنية  النشرات  مثل  تثقيفية  مواد  تقدمي  n 
الكرتون.

عقد ورش عمل لدعم تقييم النوع االجتماعي في مناطق  n 
واألشخاص  االتصاالت  وسائل  مثل  اللجنة  عمل 

املتغيبني والعمل التطوعي. 

ومجموعة  االجتماعي  النوع  لبرنامج  روابط  إنشاء  n 
عمل مؤلفة من ممثلي اللجنة في كل مقر تابع لها في 
املقاطعات والعمل بفعالية داخل املجتمع لضمان تبادل 

املعلومات املتعلقة بالنوع االجتماعي.٨٦

برامج التعويضات 
جانب  من  التعويضات  برامج  وضع  يتم  عامة،  بصفة 
جلان  أو  احملاكم  توصية  على  بناًء  وأحياناً  احلكومات، 
إلى  البرامج  هذه  وتهدف  احلقائق.  وتقصي  املصاحلة 
تعويض جميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان بطريقة أو 

بأخرى.٨٧

!   نصائح بشأن برامج التعويضات 
من أجل ضمان دخول جميع الضحايا في برامج التعويضات 
النحو  على  احتياجاتهم  جميع  املقدمة  التعويضات  وتلبية 

املالئم:
خالل  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل  دراسة  يجب  n 

مراحل التخطيط للبرامج وتنفيذها.

جميع  في  النسائية  واملنظمات  املرأة  تشارك  أن  يجب  n 
مراحل برامج التعويضات.

يجب إدخال جرائم العنف اجلنسي في قائمة االنتهاكات  n 
على  تعريفها  يتم  أن  شريطة  التعويض،  تستحق  التي 
نطاق واسع. وينبغي اعطاء أولوية للبعد املادي للضرر 
التعويض  يتم  العنف اجلنسي وأن  الواقع على ضحايا 
والنفسية  الطبية  اخلدمات  ادخال  إلى  باإلضافة  عنه، 

بشكل واضح في البرنامج.
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ينبغي تعريف اجلوانب املتعلقة باإلجراءات واألدلة )مثل  n 
معايير األدلة التي تؤهل الشخص ليأخذ صفة الضحية( 

مع األخذ بعني االعتبار طبيعة اجلرائم.

في  الراغبني  غير  للضحايا،  تسمح  آليات  توافر  ينبغي  n 
صفة  بإكتساب  العامة،  أمام  هويتهم  عن  اإلفصاح 

املستفيدين.٨٨

في  تكمن  التعويضات  برامج  تصيب  انتكاسة  أكبر  إن 
إن  ومع  األحيان.  غالبية  في  للتنفيذ  خضوعها  عدم 
لتيمور  املصممة  تلك  مثل  احلديثة،  التعويضات  برامج 
أصبحت  وسييراليون،  والبيرو  وجواتيماال  الشرقية 
املتعلقة  االخرى  واملسائل  اجلنسي  للعنف  حساسة 
أو غائب  التنفيذ ضعيف جداً  أن  إال  بالنوع االجتماعي، 

متاماًً.

!   نصائح وتوصيات بشأن عملية اإلصالح في 
مراحل ما بعد النزاع 

واإلقليمية  الدولية  املواثيق  على  التصديق  الدول  على  n 
في  مبا  إليها،  االنضمام  أو  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة 
ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

والوفاء بجميع االلتزامات املعنية.

ينبغي استعمال أطر العمل القانونية الدولية والسياسات  n 
والتمييز  العنف  ملنع  الدول  جانب  من  للتنفيذ  كمعايير 

ضد املرأة والقضاء عليهما.

وتدريب  القضائية  األجهزة  تشكيل  بإعادة  يتعلّق  فيما  n 
وتأهيل احملامني والقضاة، يجب على الدول بذل أقصى 
ما في وسعها لتوفير تكافؤ الفرص للرجال والنساء في 

جميع األدوار وعلى كل املستويات.

رئيسيني  كشركاء  النسائية  املجموعات  إشراك  ينبغي  n 
وكما  القضاء.  إصالح  وعمليات  االنتقالية  العدالة  في 
احلكومية  اجلهات  جانب  من  لها  الدعم  توفير  يجب 

والشركاء الدوليني.

ينبغي أن تعمل اجلهات القضائية مع املنظمات النسائية  n 
الدولية واألمم املتحدة واجلهات الدولية األخرى للتأكد 
من أن جميع األفراد مبن فيهم القضاة وممثلي االدعاء 
والعاملني باحملاكم قد تلقوا التدريب على املسائل املتعلقة 

بالنوع االجتماعي.

عن  للكشف  اجلهد  تبذل  أن  النسائية  املجموعات  على  n 
االنتهاكات  حاالت  وتوثيق  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
للضحايا  منتديات  وعقد  االجتماعي  النوع  على  القائمة 
والناجني، وأن توصي بتعويضات عن هذه االنتهاكات، 
القضاء  إصالح  عملية  تلبية  ضمان  في  تساعد  وأن 

والقضاء االنتقالي الحتياجات املرأة والرجل وجتاوبها 
مع جتاربهم.

5-2 الدول في املراحل االنتقالية
تعاني العديد من الدول في املراحل االنتقالية من نفس البنية 
باعتبارها  االحتياجات  ونفس  الدميقراطي  للحكم  الضعيفة 
دول في مراحل ما بعد النزاع. وفي الوقت الذي ال يزال فيه 
قليلة  تزال  ال  املوارد  أن  إال  بذلك،  منخرطاً  الدولي  املجتمع 
بصفة عامة. وكما أن هناك العديد من التحديات التي تواجه 
هذه الدول، منها الفساد والتدخل في نظام القضاء وافتقاد 

الشفافية بشكل تام.
األنظمة  إصالح  ويتم  االنتخابات  تنعقد  عندما  ذلك،  ومع 
فرصة  هناك  تكون  والتشريعات،  واملؤسسات  احلكومية 
حاسمة لتعزيز حقوق املرأة في املجتمع وزيادة إدراك قطاع 
العدالة بالنوع االجتماعي. وكما يجب أن يظهر دعم املساواة 
بني الرجل واملرأة وحظر التمييز واحلماية من العنف القائم 
أو  دستور  أي  في  بجالء  االجتماعي  النوع  أساس  على 
تشريع جديد، مبا في ذلك ما يتعلق مبلكية األراضي والزواج 

والطالق واحلضانة وامليراث وقوانني املواطنة.
وميكن أن توفر التزامات أو تطلعات العضوية في املنظمات 
النوع  مع  املتجاوب  القضاء  إلصالح  حافزاً  اإلقليمية 
هي  االنتقالية  املراحل  في  الدول  من  والعديد  االجتماعي. 
عضويتها،  في  ترغب  أو  اإلقليمية  املنظمات  في  أعضاء 
الدول  ومنظمة  األوروبي  واالحتاد  األفريقي  االحتاد  مثل 
األميركية. وفي العادة، تدعم هذه االحتادات التصديق على 
بحقوق  يتعلق  فيما  وتنفيذها  واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات 
اإلنسان واملساواة بني اجلنسني. كما وميكن أن توفر معايير 
وتوصيات هذه املنظمات خطوط إرشادية للتعامل مع املسائل 

املتعلقة بالنوع االجتماعي في عمليات إصالح القضاء. 
، تبنى االحتاد األوروبي قرارين )القرار  n 2000 في العام
 )EC EC والقرار رقم 2000/٧٨/  رقم 43/2000/ 
على  املباشر  غير  أو  املباشر  التمييز  يحظران  وهما 
أساس األصل العنصري أو العرقي أو الدين أو املعتقد 
أو اإلعاقة أو السن أو امليول اجلنسية. كما ويحوي هذان 
املباشر  وغير  املباشر  للتمييز  دقيقة  تعريفات  القراران 
برنامج  يعمل  ذلك،  على  وعالوة  اجلنسي.  والتحرش 
إجراءات  توفير  على  للتمييز  املناهض  املجتمعي  العمل 
اخلبرات  وتبادل  الوعي  املعلومات وزيادة  )كنشر  دعم 
والتدريب والوصول إلى العدالة وغيرها( للمساعدة في 
وتطبيقه  للتمييز  مناهض  فعال  تشريع  وجود  ضمان 

وااللتزام به.٨٩
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمني

إصالح  عملية  بشأن  وتوصيات  نصائح    !
القضاء 

على الدول التصديق على مواثيق حقوق االنسان الدولية  n 
أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  فيها  واالقليمية، مبا 

التمييز ضد املرأة والوفاء بالتزامات هذه املواثيق.
اإلصالحات  في  املرأة  حقوق  على  النص  ينبغي  n 

الدستورية والتشريعات.
على املنظمات اإلقليمية، مثل االحتاد األفريقي واالحتاد  n 
االنضمام  مفاوضات  فرصة  استغالل  األوروبي، 
بالنوع  املتعلقة  احلقوق  تدعيم  في  اجلدد  األعضاء  مع 
الدول  جميع  في  القضاء  إلى  والوصول  االجتماعي 

األعضاء.

5-3 الدول النامية
تواجه الدول النامية العديد من التحديات نفسها التي تواجهها 
الدول في فترات ما بعد النزاع وفي املراحل االنتقالية، ولكن 
مع موارد أقل. وهناك نسبة كبيرة من شرائح املجتمع تعيش 
في فقر في املناطق الريفية مع ندرة اللجوء للنظام القضائي 
الرسمي. وهناك ممارسات تقليدية ال تقوم بانتهاك حقوق 
اإلنسان لكل من الرجل واملرأة فقط، بل وحتظى باحلصانة 

في ذلك.

إصالح  عملية  بشأن  وتوصيات  نصائح    !
القضاء   

على الدول التصديق على مواثيق حقوق االنسان الدولية  n 
أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  فيها  واالقليمية، مبا 

التمييز ضد املرأة والوفاء بالتزامات هذه املواثيق.

في  القضاء  إلى  الوصول  مشكلة  مع  التعامل  ينبغي  n 
املناطق الريفية وبشكل خاص بالنسبة للمرأة من خالل 
األمية  محو  وبرامج  العامة  توعية  وحمالت  التثقيف 

القانونية.

ينبغي تأهيل االعتراف القانوني بآليات العدالة التقليدية  n 
ومبادئه.  اإلنسان  حقوق  قوانني  احترام  خالل  من 
القضاء  آليات  املبذولة وبني  الربط بني اجلهود  وينبغي 
التقليدي لتعديل املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان، 
مع االهتمام اخلاص بكيفية التعامل مع املسائل املتعلقة 
وملكية  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  بالعنف 

املرأة لألراضي والزواج.

على جترمي جرائم  واحملاكم  البرملانات  تؤكد  أن  ينبغي  n 
الشرف وقتل الزوجات بسبب املهر، وأن ينال مرتكبيها 

العقاب على القتل.

5-4 الدول املتقدمة
مع  التعامل  عملية  على  أيضاً  املتقدمة  الدول  غالبية  تعمل 
املساواة بني اجلنسني والتحرش اجلنسي والتمييز والعنف 
القائم على أساس النوع االجتماعي داخل أنظمتها القضائية. 
حتّسن  كيفية  بتوثيق  أوروبا  مجلس  قام  ذلك،  على  ومثال 
الثالثني  خالل  أوروبا  في  القانوني  املرأة  وضع  وبوضوح 
عام املاضية، ولكن ال تزال املساواة الفعالة بعيدة عن الواقع. 
فاملرأة ال تزال مهمشة في احلياة العامة والسياسية، وتتلقى 
نفسها ضحية  عينه، وجتد  العمل  لقاء  الرجل  من  أقل  راتباً 
أحياناً  للعنف  وتتعرض  الرجل،  من  أكثر  والبطالة  للفقر 
كثيرة. وكذلك ال تزال املرأة متثل نسبة قليلة من القضاة في 

العديد من الدول.
الفاعلة واملنظمات غير  الوطنية  القوى  أن تستمر  املهم  ومن 
وتضع  اجلنسني  بني  املساواة  تقدم  متابعة  في  احلكومية 
التمويل  يتاح  الغالب،  وفي  املساءلة.  موضع  احلكومات 
والقدرة على جمع اإلحصائيات وإجراء األبحاث فيما يتعلق 
برامج  تطوير  الى  باالضافة  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات 

التمويل للتعامل مع هذه االنتهاكات.
في العام 200٥، احتلت كندا n املرتبة الرابعة من بني دول 
العالم، بعد بلجيكا وهولندا وأسبانيا، في تشريع زواج 

املثليني.٩0 
 n 200٦ العام  في  العقوبات  قانون  أولى  البرتغال،  في 
اهتماماً خاصاً جلرمية العنف اجلنسي عبر تغيير طبيعة 
األزواج  معاملة  إساءة  اآلن  القانون  ويشمل  اجلرمية. 
جنس  من  أو  اجلنس  نفس  )من  واألشخاص  السابقني 
الذين  واألشخاص  كأزواج  معاً  يقيمون  الذين  مغاير( 
اإلقامة  دون  الزواج  عالقات  تشبه  عالقات  تربطهم 
إساءة  حدوث  يتبع  فعل  أي  أن  أيضاً  يعتبر  وكما  معاً. 
بينما  ذاته،  بحد  هو جرمية  املعاملة  في  واحدة  خطيرة 
إساءة  تكرار  بعد  فقط  يجرمها  السابق  التشريع  كان 

املعاملة.٩1
في العام 200٦، أقّرت الواليات املتحدة n قانوناً خاصاً 
بإعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر. وهو يحّظر على 
املواطنني األمريكيني أعمال االجتار بالبشر، مبا في ذلك 
الشراء بغرض اجلنس التجاري أو استغالل األطفال في 
عقد  أو  السالم  حفظ  بعثات  في  اشتراكهم  أثناء  العمل 
ممّول من اإلحتاد في اخلارج. وجدير باملالحظة أن هذا 
القانون يحول التركيز من الضحايا عبر احلدود ليشمل 
داخل حدود  يقعون ضحايا  الذي  األمريكيني  املواطنني 
احمللية  احلكومات  إلى  املنح  ويقدم  املتحدة،  الواليات 
املقدمة  اخلدمات  لتحسني  احلكومية  غير  واملنظمات 

لضحايا االجتار بالبشر.٩2
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النوع االجتماعي وأثره في إصالح قطاع العدالة

إصالح  عملية  بشأن  وتوصيات  نصائح    !
القضاء   

على الدول التصديق على مواثيق حقوق االنسان الدولية  n 
أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  فيها  واالقليمية، مبا 

التمييز ضد املرأة والوفاء بالتزامات هذه املواثيق.
مستمر  بشكل  والتشريعات  الدساتير  مراجعة  ينبغي  n 
للتقيد بالتزامات معاهدات حقوق اإلنسان ومواثيقها.

نحو  التقدم  ملتابعة  قوية  مؤسسية  آليات  إنشاء  ينبغي  n 
املساواة بني اجلنسني، وفي داخل قطاع العدالة والسلطة 

القضائية أيضاً.
العليا  املناصب  في  املرأة  متثيل  لزيادة  معايير  وضع  n 

داخل قطاع العدالة، مبا فيها العمل كقاضية ومدعية.
والنوع  القضاء  برامج  متويل  املتقدمة  للدول  ميكن  n 
النزاع  بعد  ما  مبراحل  متر  التي  الدول  في  االجتماعي 

والدول في املراحل االنتقالية

6 التوصيات الرئيسية
دعم  واحمللية،  الدولية  الفاعلة،  القوى  على  التخطيط: 1 
إصالح  بعملية  املعنية  األطراف  جميع  بني  الشراكة 
قطاع العدالة )السلطة القضائية والشرطة ومؤسسات 
اإلصالح وممثلي االدعاء واحتادات احملامني ومنظمات 
املرأة واملجتمع املدني( لوضع استراتيجية وخطة تقييم 
هذه  تكون  وحتى  االجتماعي.  بالنوع  املتعلقة  للمسائل 
العملية مستدامة، يجب أن تكون عملية إصالح القضاء 
ملكية محلية، بدًءا من التخطيط والتقييم مروراً بالتنفيذ 

والتقييم.

العدالة  لقطاع  الدقيق  التقييم  يشمل  أن  يجب  التقييم: 2 
اخلبرات املختلفة للرجل واملرأة في الوصول الى قطاع 
الفاعلة  القوى  تتزعم  أن  فيه. ويجب  واملشاركة  العدالة 
احمللية هذا التقييم، على الرغم من امكانية القوى الدولية 
الفاعلة من تقدمي الدعم واملساعدة الفنية القيّمة. وتعتبر 
فيها  مبا  املعنية  األطراف  من  كبيرة  مجموعة  مشاركة 
منظمات املرأة عامل حسم في حتديد التحديات اخلاصة 
واملواقف  املمارسات  ذلك  في  مبا  وفهمها،  بالسياق 
والسلوكيات الثقافية التي قد تؤثر على كيفية الوصول 

الى العدالة.

مبا   ، واإلقليمية 3 الدولية  اإلنسان  حقوق  اتفاقيات 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  ااتفاقية  فيها 
املرأة، يجب أن يتم االنضمام إليها )من دون حتفظات( 

والتصديق عليها وتنفيذها.

على  احملافظة  لضمان  والسياسات 4  القوانني  إصالح 
واالمتياز  اجلنسني  بني  واملساواة  التمييز  عدم  مبادئ 
املتعلقة  للقوانني  خاصة  أهمية  إعطاء  ويجب  اإليجابي. 
وامليراث  األراضي  وملكية  والعمل  والزواج  باألسرة 
النوع  أساس  على  القائم  والعنف  اجلنسية  وامليول 

االجتماعي.

االجتماعي: 5 ضمان  النوع  القائم على أساس  العنف 
قيام قطاع العدالة بحظر جميع أشكال العنف القائم على 
والتعويض  عليها  واملعاقبة  االجتماعي،  النوع  أساس 
حقوقهم.  وتدعم  للضحايا  احلماية  توفر  بطريقة  عنها 
لضمان  واإلجراءات  األدلة  قواعد  مراجعة  ينبغي  وكما 
أو تسببها  املجحفة  النمطية  القوالب  إلى  استنادها  عدم 
في إعادة وقوع الناجني ضحايا مرة أخرى. ويجب اتخاذ 
والعنف  اجلنسي  العنف  مع  للتعامل  خاصة  اجراءات 
واملراكز  اخلاصة  التحقيق  وفرق  احملاكم  مثل  األسري 
الشرطة  )ضباط  الصلة  ذات  األفراد  جميع  تؤهل  التي 
واملستشارين  الصحة  وأخصائيي  االدعاء  وممثلي 
الضحايا  حماية  وإجراءات  واحد  مركز  في  وغيرهم( 

والشهود.

سهولة  مقتضيات  زيادة  يجب  العدالة: 6  إلى  الوصول 
حملو  التعليم  برامج  خالل  من  العدالة  إلى  الوصول 
القانونيني  املساعدين  من  واالستفادة  القانونية  األمية 
لتقدمي املساعدة القانونية الالزمة. وعلى البرامج إعطاء 
في  واألفراد  املرأة  تواجه  التي  للعوائق  خاصاً  اهتماماً 
املناطق الريفية واألميني واألقليات واملجموعات املهمشة 

اجتماعياً عند محاولتهم الوصول الى العدالة.

إجراءات  في  إدخالها  يجب  التقليدية: 7  القضاء  آليات 
اختالف  كيفية  لفهم  بدقة  وفحصها  القضاء  إصالح 
للتعامل  التدخل  وينبغي  واملرأة.  الرجل  على  تأثيرها 
التمييز ضد  ذلك  اإلنسان، مبا في  انتهاكات حقوق  مع 

املرأة.

التحّيز للنوع االجتماعي في اجلهاز القضائي: 8 يجب 
االجتماعي  النوع  ضد  التحيّز  لتحديد  إجراءات  اتخاذ 
االدعاء  وممثلي  القضاة  ذلك  ويشمل  ومحاربته، 
أفراد  جميع  تثقيف  يتعني  وكما  احملاكم.  في  والعاملني 
في  والعاملني  االدعاء  وممثلي  )القضاة  العدالة  قطاع 
وزعماء  احلقائق  وتقصي  املصاحلة  وجلان  احملكمة 
القضاء التقليدي وغيرهم( في املجاالت املتعلقة بقضايا 
وااللتزامات  والقوانني  االجتماعي  النوع  ومسائل 
الدولية واإلقليمية وتقدمي تدريب متخصص في التعامل 

مع العنف اجلنسي والعنف األسري.
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إصالح اجلهاز القضائي: 9 لكي حتظى بالتمثيل األمثل 
املرأة  اشغال  أن  وكما  تخدمه.  الذي  املجتمع  داخل 
قطاع  منح  في  يساعد  سوف  عليا  ملناصب  واألقليات 
واملصداقية  املشروعية  في  تتمثل  مضافة  قيمة  العدالة 
خاصة  إجراءات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  املجتمع؛  أمام 

لتعزيز إشراكهم. 

تعزيز اإلشراف واملتابعة 10 لكيفية تعامل قطاع العدالة 
تنفيذ  وكيفية  االجتماعي،  بالنوع  املتعلقة  املسائل  مع 
قطاع  في  االجتماعي  بالنوع  اخلاصة  اإلصالحات 

العدالة.

مواقف  تغيير  في  تساعد  العامة: 11  التوعية  حمالت 
املرأة،  ضد  العنف  إلى  املفضية  األمور  جتاه  املجتمع 
وإمكانية جعل التمييز جزًءا من برامج تثقيف املجموعات 
حول حقوقهم وتشجيعهم على عدم التردد في الوصول 

إلى العدالة.

النسائية: 12  املنظمات  فيها  مبا  املدنية  املجتمعات 
تتطلب الدعم كشريك في عملية إصالح القضاء. ويلعب 
أجل إصالح  الضغط من  في  مهماً  املدني دوراً  املجتمع 
اخلدمات  وتقدمي  واإلجراءات  والسياسات  القوانني 
إلى  باالضافة  القضاء،  إلى  الوصول  وتعزيز  القانونية 
الكافي  التمويل  أن يشّكل  العدالة. وميكن  مراقبة قطاع 
املستمر  والتدريب  املدني  املجتمع  إلى  املقّدم  والدعم 
إصالح  جهود  لدعم  للغاية  فعالة  طريقة  القدرات  لبناء 

القضاء.
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