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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 ومسائلة 

القطاع األمني وامللكية احمللية وشرعية عمليات إصالح القطاع األمني.

وتعتبر مذكرة التطبيق هذه مبثابة مقدمة موجزة ملزايا إدخال املسائل املتعلقة بالنوع االجتماعي في 
عملية إصالح قطاع العقوبات، كما وتقّدم معلومات عملية لكيفية القيام بذلك.

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

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

ملاذا يعتبر النوع االجتماعي أمًرا مهًما في إصالح نظام العقوبات؟
مع  ليتالءم  العقوبات  نظام  لتغيير  يتخذ  الذي  العمل  العقوبات"  نظام  "إصالح  بعبارة  يقصد 
متناسبة  العقوبات  أن  على  التأكيد  إلى  ويهدف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  واإلطار  القانون  سيادة 
وغير متييزية وتساعد على إعادة التأهيل وكذلك حتويل املؤسسات العقابية إلى أماكن تصان فيها 

الكرامة اإلنسانية وكذلك ضمان حصول السجناء على حقوقهم القانونية.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 
بني األنثى والذكر. وتتنوع أدوار النوع االجتماعي تنوًعا هائالً ضمن الثقافات وعبرها وقد تتغير 
مبرور الزمن، كما ال يشير لفظ "النوع االجتماعي" إلى املرأة والرجل فحسب بل يشمل العالقات 

بينهما.

معايير حقوق اإلنسان
والتي  اإلنسان  حلقوق  والدولية  احمللية  املعايير  العقابية  املؤسسات  تفي  حتى  الزم  أمر  وهي  n 

تتطلب معاملة من سلبت حريتهم "باحترام للكرامة املتأصلة في الفرد اإلنساني".

ميارسه  الذي  العنف  ذلك  في  مبا  معه،  والتعامل  السجون  في  اجلنسي  العنف  ملنع  وأيضاً  n 
العاملون بالسجون.

سياسات عقابية غير متييزية  
النزالء والنزيالت،  إعادة تأهيل واإلدماج الحتياجات وقدرات  تلبية مبادرات  من أجل ضمان  n 

والشباب واألطفال واملجموعات األخرى املهمشة.

إعادة تأهيل السجناء 
من أجل ضمان تلبية ومالئمة مبادرات تأهيل واندماج احتياجات وقدرات كال النزالء والنزيالت،  n 

ووقائع املجتمع حيث يعيشون، من دون املساس بعاملية املعايير الداعية اللياقة والكرامة.
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رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره في إصالح القطاع األمنيمذكرة التطبيق العملي اخلامسة
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على القوات املسلحة

معهد األمم املتحدة الدولي 
للبحث والتدريب من أجل 

النهوض باملرأة

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي

النوع االجتماعي وأثره
في إصالح نظام العقوبات 



الصحة العامة 
مع  بالتعامل  وذلك  أفضل  عامة  صحة  توفير  لتعزيز  n 
األمراض املنقولة جنسياً بني النزالء والنزيالت وتقدمي 
فيهن  مبا  للنزيالت  الكافية  اإلجنابية  الصحة  خدمات 

احلوامل. 

توفير الرعاية الصحية للسجناء اإلطار رقم 1

أقامت منظمة إصالح العقوبات والعدالة الهندية معسكرات 
صحية على مدار األسبوع في سجنني في مدينتي حيدر 
الصحة  لتعزيز  برنامج  من  كجزء  وراجاموندري  أباد 
قدمت  وقد  السجون.  داخل  النساء  ورعاية  العقلية 
واألطفال  النساء  جميع  إلى  خدمات  الصحية  املعسكرات 
ضغط  وقياس  عامة  فحوصات  وشملت  السجن،  داخل 
الدم والكشف على الصدر واجللد وقياس الطول والوزن 
األسنان  وفحوصات  الدم  وحتاليل  الصحية  واحلالة 
قدمت  كما  النساء،  وأمراض  واحلنجرة  واألنف  والعني 
توصيات غذائية وطبية وأجابت على استفسارات بشأن 

املشكالت البدنية أو النفسية األخرى.

وقد أوضح مشروع املعسكر الصحي الذي نظمته املنظمة 
كيف أنه - حتى في دولة فقيرة للغاية –من املمكن إيجاد 

طرق لتقدمي احلقوق األساسية بأقل قدر من املوارد.

دعم العاملني والعامالت في نظام العقوبات
تعزيز املشاركة الكاملة للرجال والنساء للعمل في نظام  n 

العقوبات.

منع التحرش اجلنسي والتمييز ضد العاملني بالسجون  n 
والتعامل به بشكل فعال.

االمتثال لاللتزامات التي متليها القوانني واملواثيق 
الدولة  

بالنوع  املتعلقة  القضايا  إلدراج  املبادرة  بزمام  األخذ  إن 
االجتماعي في عملية إصالح نظام العقوبات ليس مسألة 
فاعلية تنفيذية فحسب، بل هو أيضاً ضروري لالنصياع 

للقوانني واملواثيق الدولية ومنها:
االتفاقية اخلاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز  n 

ضد املرأة )1979(

األشخاص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ  مجموعة  n 
أو  الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 

السجن )1988( 

رزمة  ملحق  إلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد 
األدوات بشأن القوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية.

كيف ميكن إدراج النوع االجتماعي في عملية 
إصالح نظام العقوبات؟

التقييم
العقوبات  لنظام  االجتماعي  بالنوع  خاص  تقييم  إجراء 
وتصنيف جميع البيانات )كحد أدنى( حسب اجلنس والسن 
التقييم ما  االعتبار عند  أن يؤخذ في  العرقي، على  واألصل 

يلي:

التشريع الساري 9 

السياسات واإلجراءات العقابية للنزالء والنزيالت 9 

توفير مجموعة من البرامج واخلدمات للرجال والنساء 9 

احلصول على اخلدمات الصحية 9 

النوع  أساس  على  القائم  العنف  بشأن  بيانات  توفير  9 
االجتماعي داخل السجون

أو  رجاالً  السجون  داخل  العاملني  األفراد  بني  املساواة  9 
نساًء على حد سواء

وضع مدونات مالئمة لقواعد السلوك حتكم تصرفات  9 
العاملني داخل السجون

االلتزام  مدى  ملراقبة  والرقابة  للشكاوى  آليات  وجود  9 
بالسياسات واإلجراءات ومدونات قواعد السلوك

السياسات واإلجراءات التي تراعي قضايا النوع 
االجتماعي

تقييم السياسات واإلجراءات من منظار مراعاة قضايا  n 
النوع االجتماعي للتأكد من أنها متناسبة وغير متييزية 
وجه  وعلى  والنزيالت،  النزالء  احتياجات  تلبي  وأنها 
أثناء  للتمييز  تتعرض  ال  املرأة  أن  لضمان  اخلصوص 

احلبس االحتياطي أو التصنيف األمني.

التأكيد على وضع النزالء والنزيالت في سجون قريبة  n 
من إقامة أسرهم ووجود نصوص مالئمة لدعم االتصال 

األسري املنتظم.

والنزيالت  النزالء  إلى  الطبية  الرعاية  تأمني  من  التأكد  n 
طبيبات  توفير  ذلك  في  مبا   )1 رقم  اإلطار  )انظر 
إلى  إضافة  لهن  اإلجنابية  للصحة  والرعاية  للنزيالت 

توفير خدمات مستقلة للصحة العقلية.

والعقلية  البدنية  الصحة  باحتياجات  اإلقرار  من  التأكد  n 
للحوامل واألمهات احلاضنات واألطفال وتوفيرها لهم.
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منع العنف القائم على أساس النوع االجتماعي 
والتعامل معه  

 n وضع مدونات لقواعد السلوك بشأن التحرش اجلنسي 
والتمييز والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي من 

جانب العاملني بالسجون وآليات لسرية اإلبالغ عنها.

للتعامل مع  وضع تشريعات وبروتوكوالت وإجراءات  n 
بني  فيما  االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف 
السجناء مبا في ذلك إجراءات احترازية وعقابية وكذلك 
)أنظر  الضحايا  وتأهيل  لرعاية  بروتوكوالت  وضع 

اإلطار رقم 2(.

في  املهارة  ولديهم  مؤهلني  عاملني  وجود  من  التأكد  n 
مثل  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  القضايا  مع  التعامل 
القائم  العنف  من  األخرى  واألشكال  اجلنسي  االعتداء 

على أساس النوع االجتماعي.

خلق ثقافة غير مبنية على التسامح فيما يتعلق بالتحرش  n 
قبل  من  واإلدارة  السلطة  استعمال  وإساءة  اجلنسي 
احترام  على  مبنية  ثقافة  وتعزيز  السجن،  في  العاملني 
الزيارات  حقوق السجناء ضمنها حقوق اإلستفادة من 
أو  اجلنسية  وامليول  اجلنس  عن  النظر  بغض  الزوجية 

العرق.

آليات الرقابة والشكاوى 
إنشاء آليات وهيئات رقابة داخلية على املستوى احمللي  n 
واخلارجي مبا في ذلك أنظمة التفتيش املستقلة واإلبالغ 

والتوثيق بشكل واضح:

تشكيل فرق تفتيش تضم مفتشني من الرجال والنساء  – 
أجل  من  االجتماعي  النوع  بقضايا  اخلبرة  ذوي  من 
مشكالت  مع  فعال  بشكل  والتعامل  النزالء  ثقة  كسب 

مثل العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

إشراك متخصصني في مجال الصحة في فرق التفتيش  – 
لتقييم املنشآت واإلجراءات داخل السجون.

النوع  مع  متجاوبة  داخلية  شكاوى  آليات  إنشاء  n 
االجتماعي.

ضمان الوصول إلى إجراءات الشكاوى مع احلفاظ على  – 
الفعل  ردة  من  السجناء  وحماية  اإلمكان  قدر  السرية 

االنتقامية.

مراجعة الشكاوى بشكل مستقل من أجل حماية النزالء  – 
حماية  وكذلك  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  من  والنزيالت 

العاملني بالسجون من االتهامات الكاذبة.

الشكاوى  آلليات  املتعلمني  غير  السجناء  فهم  ضمان  – 
وكيفية الوصول إليها. 
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القضاء على االغتصاب داخل اإلطار رقم 2
السجون

 Stop Prisoner Rape في الواليات املتحدة، شنت منظمة
االعتداء.  هذا  ضد  حملة  السجناء"  اغتصاب  "أوقفوا 
القضاء  قانون  مشروع  إقرار  مت   ،2003 العام  وفي 
إلى  القانون  هذا  يدعو  السجون.  داخل  االغتصاب  على 
السجون  داخل  االغتصاب  عن  داخلية  إحصائيات  جمع 
األمريكية، ووضع خطوط إرشادية للواليات حول كيفية 
التعامل مع اغتصاب السجناء وإنشاء جلنة مراجعة لعقد 
للقضاء  للواليات  منح  وتقدمي  سنوية  اجتماعية  جلسات 

على هذه املشكلة.

إقرار  تلت  التي  األولى  الثالث  السنوات  تقييم  أظهر  وقد 
العمل خلفض  في  تقدم ملحوظ  كقانون حدوث  املشروع 

معدل االغتصاب داخل السجون من خالل ما يلي:
) وضع السياسات )بدالً من السرية واإلنكار –

للسجناء  أفضل  أماكن  تهيئة  خالل  من  – ( الوقاية 
وخفض االزدحام وتثقيف السجناء(

التحقيق واملالحقة – 
تقدمي خدمات للضحايا – 

تدريب العاملني  – 
. التعاون مع جهات من خارج السجون –

التدريب على قضايا النوع االجتماعي 
العاملني  جلميع  االجتماعي  بالنوع  خاص  تدريب  توفير 

بالسجون يشمل املوضوعات التالية:
حقوق السجناء االنسانية ومعاملة مناسبة للرجال  – 

والنساء والفتيات والصبية داخل السجون.

االجتماعي  النوع  أساس  على  القائم  العنف  منع  – 

والتعامل معه بفاعلية مبا في ذلك اغتصاب الرجال.

تأمني الصحة والنظافة العامة للسجينات مبا في ذلك  – 

وخدمات  الصحية  الفوط  توفير  مثل  خدمات  توفير 
مالئمة للمراحيض.

املستضعفة  للمجموعات  اخلاصة  االحتياجات  تأمني  – 

من السجناء مثل احلوامل واألمهات احلاضنات للصغار 
الذين يعيشون معهن داخل السجون.

احتياجات السجينات قبل وبعد اإلفراج عنهن، مبا في  – 

والتدريب  تأمني املسكن ودعم لم شمل األسرة  ذلك 
املهني.

زيادة مشاركة املرأة ومنظمات املجتمع املدني 
زيادة توظيف وتثبيت وترقية العامالت في السجون. n 
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خدمات  توفير  املدني،  املجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  n 
)أنظر  والسرية  املهنية  االستشارات  مثل  للنزيالت 

اإلطار رقم 3(.
في  النسائية  املنظمات  وخاصة  املدني  املجتمع  إشراك  n 

عمليات إصالح نظام العقوبات.
بناء تأييد شعبي إلصالح نظام العقوبات بالعمل مع  – 

البرملان ومنظمات اجملتمع املدني ووسائل اإلعالم.

التعاون مع منظمات اجملتمع املدني لزيادة الوعي وبناء  – 

االجتماعي  النوع  اهتمامات  بشأن  الداخلية  القدرات 
في نظام العقوبات.

نظام  لرقابة  املدني  اجملتمع  منظمات  قدرات  بناء  – 

العقوبات من منظور النوع االجتماعي.

يضم التقرير اخلامس أيضاً:  
التي  والتفتيش  الشكاوى  إلجراءات  ونصائح  أمثلة  – 

تراعي قضايا النوع االجتماعي.

. اعتبارات حتسني ترتيبات زيارة السجون –

. صيانة الكرامة اإلنسانية في نظام العقوبات –

خطوة للتعامل مع ادعاءات االعتداء  بروتوكول من 12  –
اجلنسي والتحقيق فيها.

تلبية احتياجات احلوامل واألمهات احلاضنات الشابات  – 

داخل السجون.

التحديات والفرص املتاحة ما بعد النزاع 
في سياقات ما بعد النزاع، غالباً ما ينظر إلى إعادة بناء نظام 
العقوبات باعتباره أولوية غير ملحة مقارنة باحتياجات إعادة 
البناء األخرى. وفي هذا السياق، ال يلقى إدراج قضايا النوع 
االهتمام  األحيان  أغلب  في  العقوبات  نظام  في  االجتماعي 
اجلهة  تفهم  ضمان  املهم  فمن  ولهذا،  الكافيني.  والتأييد 
الدولة ضرورة وجود منشآت احتجاز  التي حتكم  اإلدارية 

تراعي النوع االجتماعي.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  إدراج  تواجه  التي  التحديات 
االجتماعي 

العامة  أعني  في  للغاية  سيئة  السجون  صورة  تبدو  قد  n 
والتعذيب  واالغتصاب  محاكمة  دون  االعتقال  نتيجة 

واإلعدام.

تأدية  عن  عاجزة  تكون  قد  السابقة  السجون  نظم  إن  n 
مساواة  وإن  القانون  سيادة  مبادئ  تطبق  وال  مهامها 
النوع االجتماعي لم تكن مبدأ معروفاً. وكذلك، قد تكون 
على  اجليش  أو  الشرطة  إدارة  حتت  واقعة  السجون 

عكس املمارسة اجليدة حلقوق اإلنسان.

الفرص املتاحة أمام إدراج املسائل املتعلقة بالنوع 
االجتماعي

نظام  إنشاء  لتعزيز  البناء فرصة  إعادة  تكون عملية  قد  n 
االجتماعي  للنوع  مراعاة  وأكثر  تعسفاً  أقل  يكون 

ويكتسب ثقة العامة.

قد توفر بيئة ما بعد النزاع فرصة حلشد اإلجماع وعملية  n 
حتديد حلصر الرقم الدقيق للعاملني في السجون تتبعها 
قد  أنهم  يدعى  الذين  العاملني  لتحديد  حتريات  عملية 

ارتكبوا انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.

إشراك املجتمع املدنياإلطار رقم 3

في اليمن، تدعم اللجنة الوطنية للمرأة احلوار مع صانعي 
كان  قريب،  وقت  وحتى  للمرأة.  العدالة  لضمان  القرار 
ولي  يأت  لم  ما  السجن  مغادرة  السجينات  على  يحظر 
للمرأة  الوطنية  اللجنة  أمر ذكر الستالمهن. وقد مارست 
هذه  تغيير  لها  حتقق  حتى  الداخلية  وزارة  على  ضغوطاً 
محامية   36 اليمن  نساء  احتاد  يضم  املجحفة.  القاعدة 
للسجينات  املجانية  القانونية  االستشارة  لتقدمي  متطوعة 
الشرطة.  وأقسام  احملاكم  وفي  السجن  داخل  الفقيرات 
ونتيجة للمساعدة القانونية التي تقدمنها، مت إطالق سراح 

450 امرأة فيما بني عامي 2004 و2005. 2

؟ تساؤالت حول إصالح نظام العقوبات
من أفضل الطرق لتحديد نقاط البدء ومواطن الضعف والقوة 
إلدراج قضايا النوع االجتماعي في إصالح نظام العقوبات 
من  عينات  بعض  يلي  وفيما  تقييم.  عملية  إجراء  في  تكمن 
األهمية  ذات  االجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املهمة  التساؤالت 
ومتابعة  وتقييم  حتديد  عمليات  في  تدخل  أن  يجب  والتي 

إصالح نظام العقوبات. 
متجاوبة  وإجراءات  وسياسات  قوانني  توجد  هل  n 
مثل  قضايا  مع  بفاعلية  تتعامل  االجتماعي  النوع  مع 

االغتصاب داخل السجون؟

هل توجد جهات رقابة ومتابعة خارجية مستقلة ملراقبة  n 
واالغتصاب  والتمييز  اجلنسي  التحرش  فعالة  مراقبة 
النوع  أساس  القائم على  العنف  األخرى من  واألشكال 

االجتماعي؟

بشأن  نتائج  صياغة  السجالت  حفظ  عمليات  توفر  هل  n 
معاملة املجموعات املختلفة؟ وهل يتم تصنيف البيانات 
العرقي؟  واألصل  والسن  اجلنس  حسب  اإلحصائية 
البيانات للعامة ووسائل اإلعالم وجهات  هل تتاح هذه 

الرقابة احلكومية؟
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اخلدمات  على  احلصول  والنزيالت  للنزالء  يتسنى  هل  n 
للصحة  املقدمة  اخلدمات  هي  وما  الكافية؟  الصحية 
العقلية والبدنية للحوامل واألمهات احلاضنات واألطفال 

داخل السجون؟

والنساء  للرجال  األسري  االتصال  ضمان  يتم  كيف  n 
داخل السجون؟

هل ينفذ نظام السجون مبادرات معينة ملنع العنف القائم  n 
كتقدمي  معه  والتعامل  االجتماعي  النوع  أساس  على 

خدمات لضحايا هذا النوع من العنف؟

النوع  قضايا  على  بالسجون  العاملني  تدريب  مت  هل  n 
مثل  قضايا  على  التدريب  ذلك  في  مبا  االجتماعي 
األخرى  واألشكال  واالغتصاب  اجلنسي  التحرش 

للعنف اجلنسي؟

هل يتم متثيل الرجال والنساء بشكل متساو في العمل  n 
إشرافية  بأدوار  النساء  تضطلع  هل  السجون؟  في 
وتثبيت  توظيف  لزياد  مبادرات  اتخاذ  مت  هل  وإدارية؟ 

وترقية العامالت في السجون؟

هل يتم إشراك منظمات املجتمع املدني في أنشطة التقييم  n 
ووضع السياسة والرقابة واملتابعة؟

رزمة أدوات النوع االجتماعي وأثره على إصالح 
القطاع األمني  

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 5  -
النوع االجتماعي وأثره في إصالح إدارة احلدود 6  -

على  البرملانية  الرقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  7  -
القطاع األمني

النوع االجتماعي وأثره في صناعة سياسة األمن القومي 8  -
على  املدني  املجتمع  رقابة  في  وأثره  االجتماعي  النوع  9  -

القطاع األمني
10- النوع االجتماعي وأثره في القوات العسكرية وشركات 

األمن اخلاصة
11- النوع االجتماعي وأثره في تقييم إصالح القطاع األمني 

ومراقبته وحتليله
القطاع  عناصر  تدريب  في  وأثره  االجتماعي  النوع   -12

األمني
ملحق خاص بالقوانني واملواثيق الدولية واإلقليمية

ميكن احلصول علي هذه التقارير ومذكرات التطبيق العملي 
من املواقع االلكترونية التالية:

www.dcaf.ch

 Anna( كورنيفا  آنا  هذه  العملي  التطبيق  مذكرة  بإعداد  قام 
Korneeva( من معهد األمم املتحدة الدولي للبحث والتدريب 
إلى التقرير اخلامس الذي  من أجل النهوض باملرأة استناداً 

أعده املركز لدولي لدراسات السجون.
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