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يسود اعتراف قوي بوجوب تلبية عملية إصالح القطاع األمني لالحتياجات األمنية املختلفة للرجل 
واملرأة والفتاة والصبي. كما يعتبر إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي مفتاح فعالية ومساءلة 

القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.

وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا ادخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية إصالح جهاز العدالة، كما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

النوع االجتماعي وأثره  أدوات  املذكرة على تقرير مطّول، وكالهما جزء من رزمة  وتعتمد هذه 
في إصالح القطاع األمني. وحيث أن الهدف من رزمة األدوات هذه هو إعداد مقدمة موجزة عن 
القطاع  إصالح  سياسات  وصانعي  ممارسي  إلى  وتقدميها  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 

األمني، مّت تضمينها 12 أداة مع مذكرات عملية مكّملة لها – أنظر معلومات أخرى..

أهمية النوع االجتماعي في إصالح قطاع العدالة
واإلجراءات  السياسات  تطوير  يطال  بل  فحسب،  القوانني  إصالح  العدالة"  "إصالح  يشمل  ال 
وتشمل  القضائي.  النظام  إلى  املتكافئ  والوصول  للقوانني  العملي  التطبيق  تتيح  التي  واآلليات 
أهداف إصالح العدالة: تطوير الدستور والقوانني استناًدا إلى املعايير الدولية واملواثيق اخلاصة 
اجلنائية  للعدالة  متكامل  منهج  وتبني  وفعالة  محايدة  قضائية  سلطة  وإنشاء  اإلنسان  بحقوق 

وآليات رقابة النظام القضائي.1

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

العالقات بينهما.

إصالح القوانني التمييزية ودعم حقوق اإلنسان
حتتفظ العديد من الدول بقوانني قائمة بشكل صارخ على التمييزية فيما يتعلق مبلكية األراضي  n 
األطفال  وحضانة  اإلجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  والعنف   )1 اجلدول  )أنظر  وامليراث 
والتوظيف ومسائل أخرى. لذلك، أصبح من الضروري إصالح القوانني والتشريعات التمييزية 

لتتوافق مع قوانني حقوق اإلنسان الدولية.

تقدمي خدمات قضائية فعالة غير متييزية  
توصيل  بتقويض  اإلجرائية  والعوائق  التمييزية  واملواقف  النمطية  النماذج  تقوم  أال  يجب   n 
التدريب الالزم حول  اخلدمات القضائية. كما يجب إخضاع كافة أفراد اجلهاز القضائي على 
املسائل النوع االجتماعي، مبا في ذلك التعامل املناسب مع العنف األسري والتمييز على أساس 

اجلنس أو امليول اجلنسية.

تدريب  يجب  اإلجتماعي،  النوع  أساس  على  القائم  العنف  عن  العقاب  من  اإلفالت  أجل  ومن  n 
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بشأن  واحمللي  الدولي  التشريع  على  القضائي  اجلهاز 
مسائل النوع االجتماعي.

ضمان الوصول املتكافئ إلى العدالة 
 n يحق لكل من الرجل واملرأة الوصول إلى أنظمة العدالة 
العدالة  وآليات  ذلك احملاكم  املساواة، ويشمل  قدم  على 
وأية  التقليدية/العرفية  واألنظمة  االنتقالية  املراحل  في 
آلية أخرى لتسوية النزعات. ومع ذلك، هناك العديد من 
العدالة:  إلى  املرأة  وصول  دون  حتول  التي  املعوقات 
والفساد  القانونية  باحلقوق  املعرفة  نقص  ومنها 
وعوائق  املوارد  ونقص  بالشهادة  اإلدالء  من  واخلوف 

اللغة وافتقاد رعاية األطفال.

التغلب على التمييز في إجراءات امليراث اجلدول 1
في كينيا 

)Jane Watiri( بشكوى إلى احملكمة  تقدمت جني واتيري 
لتحكم لها بحقها في نصف قطعة أرض كانت ملًكا ألبيها 
املتوفي، 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.

 H. A.( وقد قرر قاضي احملكمة العليا، إتش إيه أوموندي 
Omondi(، أنه مبوجب قانون كيكويو العرفي، ال تتساوى 
واتيري في حقوق  املتزوجة كما هو احلال مع  املرأة غير 
اإلرث نظراً الحتمال زواجها. وقال القاضي أوموندي  أن 
هذا النص العرفي مييّز ضد املرأة ويخالف بذلك املادة 82 
)1( من الدستور الكيني، والذي يحظر التمييز القائم على 
أساس اجلنس. وكما أنه يخالف املادة 18 )3( من ميثاق 
على  القضاء  إتفاقية  من   )3(-)1(  15 واملادة  باجنول 
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.2  

إنشاء قطاع عدالة ممثل وشرعي
 n إذا كان لقطاع العدالة أن يكتسب املصداقية والثقة في 
تتضمن  أن  اإلصالح  عملية  على  فيجب  املجتمع،  أعني 
مبن  احتياجاتهم،  وتلبية  املجتمع  أفراد  جميع  مشاركة 

فيهم املرأة.

العدالة  قطاع  أفراد  ميثّل  أن  يجب  الشرعية،  لزيادة  n 
جداً  يقّل  احلالي،  الوقت  وفي  يخدمونه.  الذي  املجتمع 
متثيل املرأة على جميع مستويات النظام القضائي، مبا 

في ذلك متثيلها في مراكز القضاة واحملامني.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولية  

النوع  مسائل  إدخال  في  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
االجتماعي في عملية إصالح القضاء ليس مسألة فاعلية 
تنفيذية فحسب، بل إنه أيضاً ضروري لإلمتثال للقوانني 
باألمن  املتلعقة  واإلقليمية  الدولية  واألعراف  واملواثيق 

والنوع االجتماعي. ومن ضمن املواثيق الرئيسية:
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة  n 

)1979(

 n 86/52 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار 
اجلنائي  القضاء  وإجراءات  اجلرمية  مبنع  اخلاص 

للقضاء على العنف ضد املرأة )1998( 

للمزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة ملحق رزمة األدوات 
حول القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

كيفية إدخال النوع االجتماعي في عملية إصالح 
قطاع العدالة

إجراء إصالح قضائي متجاوب مع النوع االجتماعي
االنضمام واملصادقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية  n 

واإلقليمية اخلاصة بحقوق اإلنسان.

إصالح الدستور لضمان متتع اجلميع بحقوق اإلنسان  n 
على قدم املساواة وحتقيق املساواة بني النوع االجتماعي 
النوع  أساس  على  القائمني  والعنف  التمييز  وحظر 

االجتماعي.

مراجعة التشريعات احمللية القائمة وسن قوانني جديدة  n 
النوع  أساس  على  القائمني  والعنف  التمييز  حتظر 

االجتماعي.

دعمها  لضمان  التقليدي  القضاء  آليات  في  اإلشتراك  n 
حلقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها حقوق املرأة.

تبني إجراءات وممارسات غير قائمة على أساس 
التمييز

لضمان  القضائية  واملمارسات  اإلجراءات  في  التدقيق  n 
عدم قيامها على التمييز ضد املرأة أو مجموعات املجتمع 

األخرى على نحو غير مالئم.

تبني إجراءات خاصة للتعامل مع العنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي  

وضع إجراءات خاصة تتعلق بالعنف اجلنسي والعنف  n 
عدد  ولزيادة  والضحايا،  الشهود  حلماية  األسري 
هذه  تشمل  أن  وميكن  احملاكمة.  إلى  احملالة  القضايا 
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اإلجراءات اخلاصة أدواراً حساسة من النوع االجتماعي 
املقولبات  على  مبنية  غير  وإجراءات  الدليل  حيث  من 
من  ضحايا  الناجني  وقوع  دون  حتول  والتي  املؤذية 

جديد )انظر اجلدول 2(.

العنف اجلدول 2 ضحايا  حلماية  خاصة  آليات 
اجلنسي في جنوب أفريقيا 

أنشأت جنوب  اإلدانة،  انخفاض نسبة  وفي رد منها على 
ثوزوزيال  ومراكز  اجلنسية  اجلرائم  محاكم  أفريقيا 
عملية  بتنظيم  احملاكم  هذه  تختص  والتأهيل(.  )املواساة 
مت  وقد  ومحاكمتها؛  اجلنسي  العنف  قضايا  ضبط 
التعامل  على  التحديد  وجه  على  أفرادها  جميع  تدريب 
أو  ثوزوزيال،  مراكز  وترتبط  اجلنسية.  اجلرائم  مع 
املواساة، بتلك احملاكم، وهي تعمل كمركز مكرّس خلدمة 
مديراً  املركز  هذا  في  العمل  ويترأس  االغتصاب.  ضحايا 
للمشروع وهو يؤمن خدمات الشرطة، والرعاية الصحية، 
واالستشارات واخلدمات القانونية حتت سقف واحد، مبا 
يتيح حسن إدارة قضايا االغتصاب. وأسفر ذلك عن زيادة 
في معدالت اإلدانة بنسبة تتراوح بني 75 – 95%، فضال 
غضون  في  القضية  في  الفصل  على  احلالية  القدرة  عن 
ستة أشهر من تاريخ البالغ االولي عنها. وقبل إنشاء هذه 
املراكز، كان الفصل في القضية الواحدة يتراوح ما بني الـ 

18 شهراً والسنتني.3

التدريب على النوع االجتماعي  
القوانني  من  مستمد   ( املرأة  حقوق  حول  تدريب  تقدمي  n 
واإلجراءات  والدولية(  واإلقليمية  احمللية  وااللتزامات 
النوع  أساس  على  القائم  بالعنف  اخلاصة  القانونية 
االجتماعي  للنوع  القضائي  النظام  وتأثير  االجتماعي 
النظام  داخل  الرئيسية  الفاعلة  القوى  جميع  على 
االدعاء  وممثلي  القضاة  ذلك:  ويشمل  القضائي، 
في  والعاملني  املستقلني  واحملامني  الدفاع  ومستشاري 

احملكمة والشرطة واملساعدين القانونيني.

الوصول إلى القضاء
االستفادة من املساعدين القانونيني لتنمية معرفة عامة  n 
النظام  إلى  الوصول  كيفية  تعليمهم  خالل  من  الناس 
كيفية  وكذلك  القانونية،  بحقوقهم  وتعريفهم  القضائي 

اإلفادة من املصادر القانونية املتاحة.

مبن  املهمشة  املجموعات  إلى  القانونية  املساعدة  تقدمي  n 
فيها املرأة.

دعم منظمات املجتمع املدني مبا فيها املنظمات النسائية،  n 
مما يسهل بلوغ العدالة )انظر اجلدول 3(.
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إنشاء قطاع قضائي ممثل
النظام  في  والرجل  للمرأة  املتكافئ  التمثيل  تشجيع  n 
املرأة  توظيف  لزيادة  املبادرات  خالل  من  القضائي 
األمر  يستلزم  وقد  بها.  والنهوض  عملها  على  واإلبقاء 
اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة أو إجراءات إيجابية، مثل 
لتسريع  احلصص،  نظام  أو  القانونية  الدراسية  املنح 

وتيرة التقدم نحو حتقيق املساواة )انظر اجلدول 4(.

العام اجلدول 3 والوعي  الوصول  معدل  زيادة 
في تيمور الشرقية 

 ،Fokupers فوكوبرز  منظمة  تعمل  الشرقية،  تيمور  في 
املساعدة  خدمات  تقدمي  على  حكومية،  غير  منظمة  وهي 
حول  العام  الوعي  ونشر  النساء  من  للضحايا  القانونية 
العنف األسري واحلقوق القانونية للمرأة. وقد مت توزيع 
املنشورات اخلاصة مبعلومات املنظمة إلى مقدمي اخلدمات 
وصانعي  احلكومية  واجلهات  الدينية  واملؤسسات 

القوانني.4

في اجلدول 4 النساء  من  القضاة  نسبة   زيادة 
احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 

 1336 رقم  قراره  في  األوروبي  البرملاني  االحتاد  ذكر 
للمحكمة  املرشحني  ينظر في قوائم  لن  بأنه  لسنة 2004 
األوروبية حلقوق اإلنسان التي ال تضم مرشح واحد على 
بعد  القاعدة  هذه  تغيير  مّت  وقد  اجلنسني.  كال  من  األقل 
كال  من  للمحكمة  املرشحني  بقوائم  ليسمح  واحدة  سنة 
اجلنسني، شريطة أن يكونوا من اجلنس األقل متثيال في 
احملكمة )املرأة حالياً(. وعند إتخاذ هذا اإلجراء، كان هناك 
11 قاض ٍمن النساء مقابل 32  قاٍض من الرجال، وبلغت 
الـ 26% فقط. وفي  نسبة متثيل املرأة في تشكيل احملكمة 
شهر أبريل من عام 2007، طرأ حتسن على الوضع، وإن 
كان حتسناً طفيفاً فقط،  فقد وصل عدد القضاة من النساء 
مثّلت  الرجال، حيث  قاٍض من  مقابل 32  قاضية  إلى 14 

املرأة ما نسبته 30% من تشكيلة احملكمة.5    

الرقابة واملتابعة
وهيئة  القضائية  السلطة  من  املعنية  األطراف  إشراك  n 
والسجون  والشرطة  القانونية  واالحتادات  االدعاء 
غير  واملنظمات  املرأة  واحتادات  املدني  واملجتمع 

احلكومية في عمليات إصالح قطاع العدالة.

تعزيز آليات املراقبة واملتابعة التابعة للجماعات الدولية  n 
واحمللية واملدنية املتجاوبة مع النوع االجتماعي. وعلى 
أو  للمرأة   احمللية  اجلمعيات  بإمكان  فانه  املثال،  سبيل 
قوة املهام املتحيزة  للنوع االجتماعي في احملاكم، العمل 
القضاء  في  باملصداقية  متمتعاً  العدالة  نظام  إبقاء  على 
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في  التمييز  احملاكم،  في  االجتماعي  للنوع  التحيز  على 
املنابر، أو احملاكمات غير املشروعة لقضايا العنف القائم 

على أساس النوع االجتماعي.

يضم التقرير الرابع أيضاً:
-        تسع نصائح خاصة بالنوع االجتماعي وإصالح العدالة
القانوني  التعريف  مجال  في  املمارسات  أفضل   -

لالغتصاب وجترميه
للنوع  متحيزة  مهام  قوة  بإنشاء  خاصة  نصائح   -

االجتماعي في احملاكم 
- ممارسات جيّدة لإلرتباط بآليات القضاء التقليدي

املصاحلة  جلان  في  االجتماعي  النوع  إلدخال  نصائح   -
وتقصي احلقائق

التحديات والفرص في مرحلة ما بعد النزاع
تتيح مرحلة ما بعد النزاعات فرصة فريدة لتبني إستراتيجيات 
إلعادة إرساء وترسيخ سيادة القانون ودعم مساواة النوع 
املشاركة  إلى  باإلضافة  القضاء،  نظام  داخل  االجتماعي 
عملية  وتعتبر  العدالة.  إصالح  عملية  في  للمرأة  املباشرة 
السالم واملراحل االنتقالية ملا بعد النزاع نقاط رئيسية لدعم 
االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  بشأن  املساءلة 
مثل  االنتقالية،  العدالة  آليات  تعتبر  ما  وغالباً  والتمييز. 
احملاكم اجلنائية املختصة وجلان تقصي احلقائق واملصاحلة 

وبرامج التعويضات، عوامل مهمة في هذه املساعي.

التحديات التي تواجه دمج املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي

ويتعرض  القضائي  النظام  في  خلل  يحدث  ما  غالباً  n 
استقالله للخطر وينتشر الفساد.

وتشتمل العديد من النزاعات على العنف اجلنسي املفرط  n 
والصبيان،  الرجال  ضد  وكذلك  والفتيات،  النساء  ضد 
في  التحديد  وجه  على  املشكلة  هذه  معاجلة  يتطلب  مما 
النزاعات.6  بعد  ما  مراحل  في  العدالة  إصالح  عمليات 
والعنف  اجلنسي  العنف  يستمر  األحيان  أغلب  وفي 
النزاع؛  بعد  ما  مراحل  في  مرتفعة  مبعدالت  األسري 
عندها، تعطى اولوية قصوى آلليات العدالة الهادفة إلى 

معاجلة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

املشكلة،  من  جزًءا  العقوبات  ونظام  الشرطة  تشكل  n 
فالشرطة ال تتمتع بالقدرة أو الرغبة في التعامل بفعالية 
النوع االجتماعي،  القائم على أساس  العنف  مع قضايا 

والسجون مكتظة وتنتشر فيها إساءة املعاملة.

بنظام  غالباً  يثق  ال  النساء،  وخصوصاً  اجلمهور،  n 
العدالة.

الفرص املتاحة إلدخال املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي  

جانب  من  أقوى  سياسية  إرادة  إلى  األمر  يحتاج  قد  n 
املشكلة  الدولية واحلكومات  الدولي واملنظمات  املجتمع 
مع  املتجاوبة  العدالة  إصالح  عمليات  تبني  في  حديثًا 

النوع االجتماعي.

ميكن أن تشكل عملية إرساء السالم نقاط انطالق مهمة  n 
األخرى  املعنية  األطراف  أو  للمرأة  املباشرة  للمشاركة 
في  الفرصة  لها  يتيح  مبا  العدالة،  إصالح  عمليات  في 

التعبير عن احتياجاتها وأولوياتها.

تدريب  لتقدمي  الفرصة  العدالة  إصالح  عمليات  تتيح  n 
من  أكبر  نسبة  وتشغيل  االجتماعي  النوع  على  خاص 

النساء واملجموعات األخرى املهمشة. 

قد يكون هناك دعماً كبيراً لوضع آليات العدالة االنتقالي،  n 
بالنوع  املتعلقة  املسائل  إلدخال  فرصة  يتيح  مبا 
االجتماعي، مبا في ذلك املالحقة الفاعلة جلرائم العنف 

القائم على أساس النوع االجتماعي.  

? تساؤالت حول عملية إصالح العدالة
إحدى أفضل الطرق لتحديد نقاط االنطالق ومواطن الضعف 
والقوة إلدخال ملسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في عملية 
منوذج  يلي  وفيما  تقييم.  عملية  إجراء  هي  العدالة،  إصالح 
لبعض التساؤالت بشأن املسائل املتعلقة  بالنوع االجتماعي 
التي بإمكانها أن تساعد في حتديد القضاء ومراقبته وتقييمه 

على نحو أكثر تكامالًً:
ما هي مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية التي مت  n 

التصديق عليها؟

االلتزامات  مع  احمللية  والقوانني  الدستور  يتطابق  هل  n 
الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان، وتشمل االلتزامات 
على  القائم  والعنف  االجتماعي  النوع  مبساواة  املتعلقة 

أساس النوع االجتماعي؟

والتقليدية  الدينية  واألعراف  القوانني  تتضمن  هل  n 
ممارسات قائمة على التمييز؟

التي  كالقوانني  التمييز،  ملنع  كافية  قوانني  توجد  هل  n 
بفيروس  املصابني  والرجال  النساء  ضد  التمييز  حتظر 
الفصل  أو  والتمييز  )اإليدز(،  املكتسبة  املناعة  نقص 
الزواج،  أو  األمومة  أو  إجازات احلمل  العمل بسبب  من 

والتحرش اجلنسي في موقع العمل؟

هل يوجد متييز واقعي و/أو قانوني في القوانني أو في  n 
طريقة تطبيقها؟
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الريفية  املناطق  من  كل  في  والرجل،  املرأة  تتمتع  هل  n 
واحلضرية، بحقوق متساوية وكاملة في الوصول إلى 

العدالة؟

النوع  مع  متجاوبة  قانونية  توعية  برامج  توجد  هل  n 
االجتماعي؟

أساس  على  القائم  العنف  قضايا  مع  التعامل  يتم  هل  n 
النوع االجتماعي واملعاقبة عليها بشكل كاف؟ هل يوجد 

آليات خاصة لدعم الشهود والضحايا وحمايتهم؟

هل يلقى جميع أفراد قطاع العدالة تدريبات كافية خاصة  n 
بالنوع االجتماعي؟

هل تتمتع النساء اجلانيات بفرص متساوية مع الرجال  n 
في احلصول على بدائل عن أحكام السجن؟ 
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ميكن احلصول على هذه التقارير ومذكرات التطبيق العملي 
من املواقع االلكترونية التالية:

www.dcaf.ch

 Nadia( قام بإعداد مذكرة التطبيق العملي هذه ناديا نييري
للبحث والتدريب من  الدولي  املتحدة  Nieri( من معهد األمم 
إلى التقرير الرابع الذي أعدته  أجل النهوض باملرأة إستناداً 

.)Shelby Quast( شيلبي كواست

مع  للتعامل  مخصصة  ميزانية  العدالة  قطاع  ميلك  هل  n 
متويل  فيها  مبا  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املسائل 
التدريب اخلاص بالنوع االجتماعي أو املساعدة القانونية 

للمرأة؟

هل تسهم اإلجراءات واملمارسات القائمة في زيادة التمثيل  n 
املتكافئ لكل من الرجل واملرأة في قطاع العدالة؟

هل مت إشراك منظمات املجتمع املدني بشكل كامل، مبا  n 
العدالة  إصالح  عمليات  في  النسائية،  املنظمات  فيها 

وهيئات الرقابة واملتابعة؟
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