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الكتيبات
عن هذه
ّ
تقوم منظمة �أوك�سفام بريطانيا بتمويل من الإحتاد الأوروبي ب�إعداد �أربعة كت ّيبات عن املدافعة
�ضمن م�شروع «العمل مع الرجال والفتيان للق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء فـي منطقة ال�شرق
الأو�سط» .تهدف هذه الكت ّيبات �إىل تزويد العاملني والعامالت فـي جمال حقوق الإن�سان عموماً
وجمال حقوق الن�ساء ب�شكل خا�ص ب�أداة من �ش�أنها امل�ساهمة فـي تعميق الفهم حول كيفـية الت�أثري
ب�صناع القرار من �أجل العمل ب�شكل حثيث من �أجل حت�سني �أو�ضاع الن�ساء.
فـي املجتمع العراقي ،كما فـي خمتلف بلدان املنطقة العربية ،ت�سيطر الثقافة الذكورية والتي
ت�ش ّكل املح ّرك الأقوى ورمبا الأوحد فـي تنظيم العالقات الإجتماعية ونظم احلياة ومعايريها ،مبا
فـي ذلك �أدوار الرجال والن�ساء ،ف�إن امل�ؤ�س�سات الإجتماعية من مثل القانون ،والعادات ،والتقاليد
ومدونات ال�سلوك املجتمعية  -الإجتماعية من �ش�أنها �أن حتدد �أو�ضاع الن�ساء والرجال ،كما
حتدد �أدوار الرجال والن�ساء الإنتاجية والإجتماعية ،كما تفعل الثقافة والنظام الطائفـي والدين
وال�سيا�سة.
فـي �إقليم كرد�ستان ومناطقه الريفـ ّية ب�شكل خا�ص ،ال تزال م�شكلة العنف �ضد الن�ساء م�شكلة
منت�شرة ب�صورة كبرية وباتت ت�ؤثر على عدد ال ي�ستهان به من الن�ساء والفتيات ،حيث بنت
يتع ّر�ضن لأنواع عدة من العنف مبا فـيها الإغت�صاب والإ�ساءة اجلن�سية ،والعنف املنزيل جرائم
ال�شرف واخلتان خ�صو�صا وان القانون الكرد�ستاين يخ�ضع للد�ستور العراقي الذي ي�ستمد �أ�س�سه
من ال�شريعة الإ�سالمية .ومع ذلك جتدر الإ�شارة �إىل �إنخفا�ض ن�سب الإغت�صاب واخلتان وجرائم
ال�شرف بعك�س ما هو احلال عليه فـي العراق.
ّ
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل اجلهود امللحوظة التي يبذلها �صناع القرار وال�سيا�سيني ورجال ال�شرطة
فـي الت�صدي لأ�شكال العنف �إن من خالل احلد من تعدد الزوجات� ،أو حماية الن�ساء �ضحايا العنف
وغريها من �آليات التدخل �أو الوقاية املتبعة من قبل احلكومة .ومع ذلك ف�إن احل ّيز القانوين ال
يزال ي�شوبه بع�ض الثغرات حيث يتم حما�صرة العديد من الن�ساء والفتيات �ضحايا العنف فـي نظم
العدالة اجلنائية بحيث يواجهن متييزاً �صارخاً وقوانني و�سيا�سات م�سيئة.
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الكتيب
فـي هذا
ّ

ت�سعى هذه الكت ّيبات �إىل تزويد العاملني والعامالت فـي جمال حقوق الن�ساء فـي �إقليم كرد�ستان
مبفاتيح عمل �أ�سا�سية حول خطوات املدافعة املطلوبة من �أجل الت�أثري فـي �ص ّناع القرار .يت�ضمن
الكت ّيب التايل نظرة مع ّمقة على املدافعة ومنطلقاتها وا�س�س العمل بنا ًء عليها ،كما يت�ضمن �آليات
ومراحل املدافعة.
وفـي هذا الكت ّيب الذي ي�شكل �أحد الكتي ّبات الأربعة� ،سوف يركز على حتليل الق�ضاة من حيث
كونهم معنيني ب�شكل �أ�سا�سي ومبا�شر فـي جهود الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء .مبا فـي ذلك
تف�صيل ما يجب القيام به كمدافعني/ات عن حقوق الن�ساء �أثناء العمل مع هذه الفئة ،بنا ًء على
مراحل و�آليات ومنطلقات املدافعة الواردة فـيه.

أ .ما هي املدافعة؟
العامة املتع ّلقة بق�ضية
فـي التعريف الب�سيط ملبد�أ املدافعة ،هو العمل على خلق وتغيري ال�سيا�سات ّ
ما .وفـي حالة املدافعة لق�ضايا الن�ساء ،ف�إن املق�صود هو العمل على حت�سني �شروط حياة الن�ساء
و�أو�ضاعهن فـي بلدٍ معينّ  .هذا يعني ،تطوير القوانني وال�سيا�سات املتع ّلقة بحياة الن�ساء� ،إىل جانب
و�ضع قوانني و�سيا�سات جديدة ت�سمح ب�إحرتام حقوق وكرامة الن�ساء .املدافعة لي�ست هدفاً بحد
ذاتها ،بل هي الو�سيلة ،للو�صول �إىل واقع �أف�ضل للن�ساء .هي عمل ّية م�ستمرة ،ولي�ست �آنية ،وال
جمال لالحباط لدى العاملني عليها.
املدافعة ال تتوقف عند حدود تطوير القوانني .بل ي�سعى العاملون من خاللها على تطوير
ا�ستجابة املعنيني فـي تطبيق القوانني� ،أي ال�سيا�سيني والق�ضاة ورجال ال�شرطة والدين .وفـي حالة
الن�ساء ،ف�إن العمل يبد�أ ،من خالل تغيري نظرة املجتمع ب�شكلٍ عام ،والأ�سرة كوحدة �إىل الن�ساء
والفتيات منذ الطفولة ،و�صو ًال �إىل العمل على تطوير الت�شريعات وتطبيقها .املق�صود هنا� ،أن
العمل يبد�أ من حماربة كافة �أ�شكال التمييز �ضد الفتيات والن�ساء ،فـي املنزل جلهة التعليم وتطوير
املهارات وخلق الفر�ص� ،إىل اخلتان والزواج املبكر وت�أثرياته ال�سلبية على حياة الن�ساء .و�صو ًال �إىل
مو�ضوعات العنف جتاه الن�ساء واالغت�صاب املنزيل والتحر�ش اجلن�سي والتمييز فـي مكان العمل
وفـي احلياة ال�سيا�س ّية وغريها من �أ�شكال التمييز والعنف �ضد الن�ساء� ،سوا ًء اجل�سدي �أواللفظي
�أوالنف�سي �أواملادي.
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ب .منطلقات عملية املدافعة

ج .مراحل وآليات املدافعة:

عدة
انطالق ًا مما ذكر �أعاله ،ف�إن املدافعة فـي ق�ضايا الن�ساء تنطلق من ّ
نقاط �أ�سا�س ّية:

املرحلة الأوىل:حدد/ي امل�شكلة

�أو ًال :فهم الق�ضايا التي يتم املدافعة عنها ،من جميع جوانبها .يقت�ضي الفهم معرفة و�إملام
بالقوانني وال�سيا�سات املوجودة وثغراتها و�آليات تطبيقها (وجودها �أو عدم وجودها) وهل هي
مطبقة �أما ال؟ والعوائق �أمام تطبيقها؟ كذلك �إجراء اح�صاءات ودرا�سات عن احلاالت التي يجري
املدافعة عنها.
ثاني ًا :املنهج ّية فـي العمل� .أي و�ضع ّ
خطة وا�ضحة املعامل وحتديد الأولويات فـيها والالعبني
الأ�سا�سيني فـيها.
ثالث ًا :الهدوء والعمل بعقالن ّية ولي�س بطريقة �إندفاعية عاطفـ ّية.
رابع ًا :الت�شبيك وبناء التحالفات عرب بناء عالقة جيدة مع املعنيني بالق�ضايا التي يتم املدافعة
عنها .يبد�أ الأمر بالتوا�صل مع الن�ساء املعن ّيات ،مروراً باملنظمات والهيئات ال�شريكة و�صو ًال �إىل
وا�ضعي ال�سيا�سات ومن يقوم بتطبيقها ،بهدف �إ�شراكهم بالتطبيق.
خام�س ًا :رفع الوعي وبناء القدرات للتم ّكن من التح ّول من حالة احلياد �إىل التح�سي�س فال�شراكة
وفـي حال ف�شلت عملية الإ�شراك ،فالعمل ب�إيجابية على حتديد التحديات ورمبا اللجوء �إىل
املواجهة الإيجابية .وهذا الأمر يحتاج �إىل بناء عالقة ثقة مع الفئة التي يجري املدافعة عنها ومع
اجلهة التي يجرى املدافعة معها .علينا �أن نعمل ب�شكلٍ جدي على رفع م�ستوى الوعي عند الن�ساء
ولدى كافة فئات املجتمع بحيث ي�صبحون حلفاء فـي �آلية املدافعة ،لأن التحدي الأكرب الذي نعمل
على الت�صدي له هو التقاليد والعادات املجتمع ّية التي ت�ضع الن�ساء �ضمن قوالب جندرية ت�ساهم
فـي و�ضعهن فـي مرتبة �أدنى.
�ساد�س ًا :بناء عالقة ثقة وتعاون مع و�سائل الإعالم مبختلف �أنواعها ،ملا لهذه الو�سائل من قدرة
كبرية على دعم عمل الأفراد والهيئات التي تقوم باملدافعة .وال يجب ح�صر الإعالم بالو�سائل
التقليد ّية (�صحف� ،إذاعات ،حمطات تلفزيون ّية ،وكاالت �أنباء) بل بناء هذه العالقة �أي�ضاً مع
املدونني والنا�شطني عرب و�سائل التوا�صل االلكرتونية ،كما ا�ستخدام هذه الو�سائل ب�أف�ضل الطرق
من �أجل �ضمان و�صول الهدف املراد حتقيقه.
�سابع ًا :اال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة التي راكمها من �سبقنا فـي هذا العمل ،وحتديد الثغرات
والأخطاء التي وقعوا فـيها .كذلك اال�ستفادة من خربات زمالئنا الإقليميني والدوليني.
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بحلها .وامل�شكلة
تبد�أ املدافعة بتحديد امل�شكلة املُراد لعملية املدافعة الت�صدي لها وح ّلها �أو امل�ساهمة ّ
هنا هي ظاهرة العنف �ضد الن�ساء التي باتت تع ّد من �أهم امل�شاكل التي تع�صف باملجتمع العراقي
ب�صفة عامة .وقد ّ
تف�شت هذه الظاهرة وبرزت فـي ال�سنوات الأخرية كنتيجة للرتاكمات الكثرية
للأحداث التي ع�صفت باملجتمع العراقي مبختلف اطيافه وطوائفه ،ومع تدهور الو�ضع العام،
تدهورت �أو�ضاع الن�ساء من �سيء �إىل �أ�سو�أ كما هو احلال فـي فرتات النزاع وما بعده بالإ�ضافة �إىل
تدهور البنية التحتية فـي العراق وما ترتب عن ذلك من تردي اخلدمات الأ�سا�سية للفرد مبا فـيها
اخلدمات ال�صحية وغريها وبالذات مع غياب و�/أو �ضعف القوانني والت�شريعات ل�ضمان حقوق
الن�ساء فـي جميع مراحل حياتهن وبالذات �أمنهن وحمايتهن من جميع �أ�شكال التمييز والعنف.
امل�شكلة املُراد الت�صدي لها :العنف القائم على النوع الإجتماعي واحلاجة �إىل تعزيز ال�سيا�سات
الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء.
�إن دوامة العنف املتوا�صلة ت�ساهم فـي تفاقم الو�ضع اخلا�ص بالعنف الذي تعاين منه الن�ساء داخل
املجتمع والأ�سرة وتعززه وتعيد �إنتاجه وفق مربرات وظروف جديدة كما تعزز دور املرجعيات
الثقافـية املوروثة فـي بناء ال�صورة النمطية للن�ساء .و�ساهمت ال�سيا�سات ال�سابقة وتعاملها مع
الن�ساء فـي ت�شويه �صورة الن�ساء فـي املجتمع وتغيري ثقافته نحو الت�ساهل مع العنف املوجه �ضد
الن�ساء ب�سبب �ضعف وغياب امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن حمايتها.

املرحلة الثانية :ج ّهز/ي نف�سك ـ �إعداد الدرا�سات الكمية والنوعية

الأرقام وحدها تتحدّث ٪44.5 .من الن�ساء املتزوجات فـي عمر ( 15ـ  )54فـي العراق ،تعر�ضن لعنف
ج�سدي �أو معنوي من الزوج فـي الإثني ع�شر �شهراً التي �سبقت �إعداد م�سح عام  2011من قبل
�صندوق االمم املتحدة لل�سكان.
بالتايل ف�إن املرحلة الأوىل من املدافعة هي �إجراء درا�سات كافـية لواقع الن�ساء فـي �إقليم كرد�ستان.
تهدف هذه الدرا�سات �إىل ر�سم واقع املر�أة فـي هذا الإقليم العراقي .ال تحُ �صر الدرا�سات بال�شكل
الكمي ،بل يجب �أن جنري درا�سات نوع ّية ،عن �أنواع العنف املمار�س �ضد الن�ساء ،و�أثاره ونتائجه ،كما
تت�ضمن حتديد التحديات واحلاجات اخلا�صة بهذه الفئة من الن�ساء.
ونهدف من البحث النوعي ،جتهيز عدد من احلاالت التي مُيكن �أن حتدث وقعاً �أكرب فـي الت�أثري
على الق�ضية لدى الإعالم لأن احلاالت �أكرث تعبرياً وت�أثرياً من الكالم النظري.
كما تت�ضمن هذه اخلطوة حت�ضري امل ّلف اخلا�ص بالفئة امل ّراد العمل معها من �أجل �إحداث تعديل �أو
تغيري ما .علينا هنا فـي هذه اخلطوة الر�صد واملتابعة والتخطيط وجتهيز امل ّلفات من كافة جوابنها.

6

جتهيز ّ
التوجه �إىل اجل�سم الق�ضائي
امللف قبل ّ
قبل التوا�صل مع الق�ضاة علينا حت�ضري ملفنا فـي هذا املجال .هذا يتطلب القيام مبا يلي:
• الإملام بالن�صو�ص الد�ستورية والن�صو�ص القانونية وال�سيا�سات التطبيقية التي مت ّيز
بحق الن�ساء وتلك التي تن�صف الن�ساء لكن اخللل يكمن فـي التطبيق.
• املعرفة بكيفـية تعاطي الق�ضاة مع الق�ضايا التي ت�صلهم ال �سيما عرب ر�صد الإعالم
وامللفات الق�ضائية لكيفـية تعاطي الق�ضاة مع ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء فـي املحاكم و�ضمن
اجل�سم الق�ضائيُ .يدرك الق�ضاة �أن مهمتهم الأ�سا�س ّية هي خدمة املجتمع واحلكم بالعدل
و�إحقاق احلق وامل�ساوة بني خمتلف فئاته ،ويهدفون لتخفـيف م�ستوى اجلرمية فـيه.
لذلك ،من املفرت�ض انهم م�ؤيدون للق�ضايا التي نعمل عليها .وال�سبب فـي ذلك هو �أن بع�ض
الق�ضاة يلج�أون �إىل املبادرة الفعلية والعملية ملحاربة الظلم ،و�إن كان بع�ضهم يكتفـي
بالإحتجاج على الظلم دون اللجوء ب�صورة فعلية �إىل مناه�ضته.
• املعرفة ب�أبرز الأجهزة الق�ضائية التي يجب الت�شبيك معها و�إ�ستهدافها �ضمن جهود
املدافعة التي نقوم بها.
توجهن �إىل الق�ضاء ومل ينجحن فـي
• املعرفة ور�صد كافة احلاالت من الن�ساء اللواتي ّ
الو�صول �إىل العدالة.
توجهن �إىل الق�ضاء وجنحن فـي �إقرار
• املعرفة ور�صد كافة احلاالت من الن�ساء اللواتي ّ
حقهن (ح�ضانة ،عنف ،نفقة� ،إلخ)...
• املعرفة ب�أبرز النا�شطني/ات احلقوقيني واملحاميني/ات املدافعني عن حقوق الإن�سان
وو�ضع لوائح ب�أ�سمائهم وبحقل تخ�ص�صهم.
تذ ّكر/ي ما يلي فـي مرحلة التح�ضري:
• �إجمع/ي ملفاً خا�صاً بامل�شكلة املراد التطرق لها وح ّلها.
املوجه �ضد الن�ساء فـي العراق ،والقيام بالدرا�سات حول ن�سب العنف
• �إر�صد/ي �أ�شكال العنف ّ
النف�سي والعنف اجل�سدي والإغت�صاب والإجتار بالن�ساء وخطفهن ،وقتل الن�ساء بداعي
ال�شرف ،ف�ض ً
ال عن �إنتحار الن�ساء وحرق الذات ،والزواج املبكر وختان الإناث.
• حدد/ي �أماكن حدوث �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء بني الف�ضاء املنزيل والف�ضاء العام
�سواء فـي ال�شارع �أو فـي الأماكن العامة.
• �أر�صد/ي كيفـية تعاطي الفئات امل�ستهدفة فـي �آلية املدافعة (الق�ضاة ،رجال الدين ،رجال
ال�سيا�سة وال�شرطة) مع هذه الق�ضايا وما هو تاريخ تعاطيها فـي ذلك ب�صورة مو ّثقة.
• �أعد/ي درا�سة حاالت خا�صة بالن�ساء �صاحبات الق�ضية
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التدخل الأ�سا�سية
املرحلة الثالثة :حتديد نقاط ّ

تتمثل هذه املرحلة بدرا�سة وحتليل الأرقام واحلاالت التي خرجت بها هذه الدرا�سات ،ومقارنتها
بالقوانني وال�سيا�سات العامة املوجودة فـي �إقليم كرد�ستان .الهدف من هذه املرحلة ،هو حتديد نقطة
اخللل الأ�سا�س ّية :هل هي فـي القوانني املوجودة� ،أم فـي �آل ّيات تطبيقها� ،أم فـي امل�ستويني معاً .وهذا
�أمر �أ�سا�سي لتحديد اخلطوات الالحقة فـي عمل ّية املدافعة� .إذ �أن حتديد نقطة اخللل الأ�سا�س ّية
تمُ كن املدافعني من التوجه �إىل الأ�شخا�ص املعنيني الذين ميلكون القرار والقدرة على حت�سني
التوجه لها
�أو�ضاع املر�أة فـي �إقليم كرد�ستان .كما تت�ضمن هذه اخلطوة حتليل الفئات التي نريد
ّ
فـي �سياق عملنا فـي �آلية املدافعة .علينا حتليل الفئات وفهم قدراتها وكيفـية الإ�ستفادة منها والبناء
عليها فـي �إ�سرتاتيجية املدافعة اخلا�صة بنا.
فهم قدرات الق�ضاة واال�ستفادة منها:
ال�سلطة املمنوحة للق�ضاة – �سلطة تطبيقية :علينا االنطالق من واقع ان الق�ضاة لي�سوا
جهة تقرير ّية وت�شريع ّية ،بل هي جهة حتكم انطالقاً من القوانني املوجودة مع وجود هام�ش
التوجه �إىل هذه الفئة �إال �ضمن (الأدوار التي ميكنهم لعبها فـي هذا
لالجتهاد .لذلك ،ال يجب
ّ
احل ّيز .وهذا ما مُيكن القيام به ،فـي حال �أتقنا القيام بتجهيز امللف املراد جمعه فـي املرحلة الأوىل
وهي �إعداد امللف.
القدرة فـي الت�أثري بالر�أي العام� :إذا تبينّ �أن هناك نق�ص فـي القوانني ال مُيكن حتميل هذا
الأمر �إىل الق�ضاة .بل مُيكن اال�ستفادة منهم فـي ال�ضغط على رجال ال�سيا�سة (�أي اجلهات املخولة
ويكن لهم
�إقرار القوانني) .فالق�ضاة �أ�صحاب كلمة م�سموعة بالن�سبة للر�أي العام ورجال ال�سيا�سة مُ
يرفعوا م�ستوى اهتمام الر�أي العام ب�أي ق�ضية فـي حال �أثاروها.
املرجعيات التي ي�ستند �إليها الق�ضاة فـي عملهم :لعل �أبرز ما يعنينا عند العالقة مع الق�ضاة،
هو �أن ه�ؤالء يجب �أن ينطلقوا فـي تفكريهم من �إميانهم بالإعالن العاملي حلقوق االن�سان ومن روح
الد�ستور والقوانني النافذة فـي �أي بلد .هذه احلال لأن الق�ضاة ،كما ّ
متت الإ�شارة ال�سابقةُ ،يدركون
�أن مهمتهم الأ�سا�س ّية هي خدمة املجتمع واحلكم بالعدل و�إحقاق احلق وامل�ساوة بني خمتلف فئاته،
ويهدفون لتخفـيف م�ستوى اجلرمية فـيه .و�إقليم كرد�ستان ،يعرتف بالإعالن العاملي حلقوق
االن�سان ،واالتفاقيات الدول ّية ،خ�صو�صاً تلك املتعلقة بحقوق الن�ساء مثل اتفاق ّية �سيداو .وهذا
االعرتاف مُيهّد الطريق �أمام الق�ضاة التخاذ قرارات جريئة ،كونه من املتعارف عليه عاملياً �أن
االتفاقيات الدول ّية تعلو القوانني الو�ضعية ،حتديداً فـي جمال حقوق االن�سان.
ولنا فـي جتارب دول عدّة مثا ًال على ذلك ،ففـي م�صر مث ً
ال ،لطاملا كان الق�ضاء هو احلامي الأخري
للقوانني ،والد�ستور وواجهوا ال�سلطات ال�سيا�س ّية والع�سكر ّية والأمن ّية.
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تذ ّكر/ي ما يلي فـي مرحلة التح�ضري:
• التعمق فـي البحث عن مكونات �إ�سرتاتيجية وطنية ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء.
• ر�صد القوانني وال�سيا�سات التي مت ّيز ب�صورة �صارخة بحق الن�ساء والفتيات.
• البحث عن �إلتزامات العراق وحكومة كرد�ستان بالإتفاقيات الدولية كالإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان واملواثيق واملعاهدات الدولية اخلا�صة بحقوق الإن�سان التي �صادق عليها
العراق مبا فـيها �إتفاقية ال�سيداو.
• النظر فـي ال�سيا�سات العامة اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املعنية بالت�شريع �أو بتنفـيذ الت�شريعات
وتطبيقها.

املرحلة الرابعة :بناء العالقات الإ�سرتاتيجية مع الفئات التالية

اجلمهور امل�ستهدف/املعني بالق�ضية
تتمثل هذه املرحلة ببناء عالقة ثقة مع قاعدة اجلمهور امل�ستهدف وفـي هذه احلالة الن�ساء
�صاحبات الق�ضية �أو �ضحايا العنف اجل�سدي �أو املعنوي �أو اللفظي �أو القانوين (مث ً
ال عدم قدرة
املر�أة على �إعطاء اجلن�سية لأوالدها وزوجها ُيع ّد عنفاً قانونياً) .الهدف من بناء هذه العالقة ،هو
متكني املدافعني من القول �أنهم يتحدثون ب�إ�سم الن�ساء ،ولي�سوا جمرد نا�شطني نخبويني .كما
�أن بناء هذه العالقة ،مُيكن املدافعني الت�أثري فـي الأ�شخا�ص املعنويني القادرين على الت�أثري على
واقع الن�ساء عرب ن�شاطات مطلبية تتم عن طريق ح�شد الن�ساء والفئات املعنية ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة بالق�ضيةّ � .أما �آل ّية الو�صول �إىل عالقة الثقة هذه ،ف�إنها تبد�أ بال�شفافـ ّية ،وحتديد
وا�ضح لأهداف املدافعة ،واعتماد الدميقراطية و�سيلة التخاذ القرار فـي �ش�أن الأ�ساليب املفرت�ض
انتهاجها .كذلك ،يجب �أن يكون املدافعون قادرون على ت�أمني احلماية القانونية واجل�سدية
واملعنوية للن�ساء اللواتي يلج�أن �إليهم.
اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي ميكن الت�شبيك معها
تت�ضمن هذه املرحلة الت�شبيك وبناء التحالفات وهذا يتطلب وجود فريق قانوين ،ومراكز �إيواء
وعالج نف�سي وج�سدي .لي�س بال�ضرورة �أن يكون كل من يقوم باملدافعة ،مالكاً جلميع هذه الأطر،
بل يكفـي �أن يكون �إطار �شراكة بني خمتلف الأفراد والهيئات الذين يقومون باملدافعة لت�أمني وحدة
متكاملة على الأقل .ولي�س خط�أ �أن تكون هذه الوحدة من�ش�أة وتدار بالتعاون مع القطاع العام فـي
كرد�ستان �أو مع الهيئات الدول ّية ،بل �إن هذا � ّ
أف�ضل لأنه ي�ؤ ّمن حماية معنوية ومادية لها .لكن يجب
احلر�ص على ال�سرية الكاملة للن�ساء اللواتي يلج�أن �إىل هذه املراكز.
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هذا يعني وجوب ت�شبيك الهيئات واجلمعيات والأفراد العاملني فـي املدافعة مع بع�ضهم البع�ض،
ومع هيئات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية املحلية الإقليم ّية والدول ّية بهدف
الو�صول �إىل �أف�ضل طرق للمدافعة.
يجب تركيز العمل هنا مع املحامني واملحاميات والنا�شطني القانونيني فـي جمال حقوق الن�ساء،
وذلك بالإ�ستناد �إىل اخلطوة الأوىل التي مت القيام بها فـي جتهيز امللف .ميكن البدء هنا بعقد لقاءات
مع ه�ؤالء النا�شطني/ات بحيث يتم ت�شكيل نوع من حتالف من �ش�أنه الدفع قدماً فـي الق�ضية املراد
حتقيقها وفـي تطبيق �آلية املدافعة مع الفئة التي نريد التوا�صل معها� ،أي الق�ضاة .يجب فـي هذا
ال�سياق ت�شكيل نوع من �شبكة �أو حتالف ي�ضم كافة النا�شطني/ات فـي املجتمع املدين املح ّلي بحيث
تكون اجلهود جماعية وتالياً من �ش�أنها التاثري ب�صورة �أكرب فـي حتقيق هدفنا الذي نريد حتقيقه.

املرحلة اخلام�سة :حدد/ي هدفك ور�سالتك

بعد �أن يتم ر�صد وحتديد امل�شكلة والقيام بر�سم الغاية املراد حتقيقها ،والتي تتمثل بالق�ضاء على
العنف �ضد الن�ساء فـي �إقليم كرد�ستان ،ف�إنه من ال�ضروري حتديد هدفنا بحيث يكون الهدف قاب ً
ال
للقيا�س .ولدى حتديد الهدف نقوم ب�صياغة الر�سالة بحيث تكون ق�صرية ،وتت�ضمن طلب حمدد،
وحتتوي على حجة قوية ،وتت�ضمن الأرقام والدرا�سات التي مت القيام بجمعها.
حتديد الهدف والر�سالة �أثناء العمل مع الق�ضاة
يتمثل هدفنا فـي �سعي اجل�سم الق�ضائي وحتفـيزه �إىل �إن�صاف الن�ساء عرب �إقرار �أو تعديل �سيا�سة
الق�ضاء من �أجل حت�سني �أو�ضاع الن�ساء و�ضمان و�صولهن �إىل العدالة.
وتتمثل �آلية عملنا من �أجل حتقيق هذا الهدف ب�إ�شراك الق�ضاة فـي جهود الق�ضاء على العنف �ضد
الن�ساء.
تذ ّكر/ي ما يلي فـي مرحلة التح�ضري:
• �صياغة الهدف املراد حتقيقه
• �صياغة الهدف بحيث ميكن حتقيقه خالل فرتة زمنية حمددة
• �صياغة الر�سالة بحيث تكون ذات وقع قوي ومطلب حمدد وحتتوي حجة قوية

املرحلة ال�ساد�سة :حدد/ي جمهورك

فـي هذه املرحلة يتم حتديد الفئات التي ُيراد العمل معهم كحلفاء حمتملني ،وفـي ق�ضية الق�ضاء
على العنف �ضد الن�ساء ،جند �أن كل من رجال ال�سيا�سة والدين ورجال ال�شرطة والق�ضاة هم من
الفئات املعنية بهذه الق�ضية ب�شكل �أو ب�آخر .وتاليا ،ف�إننا يجب �أن ندر�س ملياً ه�ؤالء املعنيني ،ومن
مي ّثلون ،وما هي �سيا�ستهم فـي هذا املجال ،وما �إذا ما �سبق وكانت لديهم مواقف ملمو�سة (�سلبية
�أو �إيجابية) عن ق�ضية العنف �ضد الن�ساء .يجب �أن �أعرف �أي�ضاً �إىل من ي�ستند ه�ؤالء فـي �صياغة
ال�سيا�سات اخلا�صة بهم وما هي م�صادر معلوماتهم.
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ملاذا الق�ضاة؟
لأنهم بب�ساطة �أ�صحاب دور ف ّعال فـي هذا املجال .هم اجلهة املفرت�ض بها احلكم بق�ضايا العنف
�ضد الن�ساء ،وهم امللج�أ الأخري للن�ساء املعنفات� .إذ �أنهم يحكمون ب�صحة التحقيقات فـي حاالت
االغت�صاب واالعتداء اجل�سدي على الن�ساء ،كما فـي حاالت الأحوال ال�شخ�صية كافة .كما ميلك
الق�ضاة �سلطة �أعلى من رجال ال�شرطة فـي البتّ فـي هذه امللفات.
�إن رجال الق�ضاء فـي موقع م�ؤثر جداً ،ف�إذا عار�ضوا ق�ضايانا ،ف�إنهم قادرون على الت�أثري ال�سلبي
ب�شكلٍ كبري� ،إما عرب ال�سلبية فـي التعاطي معنا كمدافعني/ات عن الق�ضايا �أو اللجوء �إىل العرقلة
واملماطلة وت�سويف الق�ضايا املعرو�ضة �أمامهم للحكم.
ُي�ضاف �إىل ذلك� ،أن الق�ضاة قادرون على االجتهاد ل�صالح الن�ساء �إذا مل تكن القوانني حا�سمة .مثال
قا�ض لبناين حكم ب�إعطاء اجلن�سية لأوالد مواطنة لبنانية متزوجة من �أجنبي،
على ذلك ما قام به ٍ
رغم �أن القانون ال ين�ص على ذلك .و�صحيح �أن الدولة اللبنانية ا�ست�أنفت احلكم و�ألغي هذا احلكم
الق�ضائي ب�إعطاء اجلن�س ّية ،لكن ما قام به هذا القا�ضي ،ا�ستطاع �أن يرفع م�ستوى اهتمام الإعالم
والر�أي العام جلهة حق اللبنان ّية املتزوجة من �أجنبي فـي �إعطاء �أوالدها وزوجها اجلن�س ّية.
التح�ضري للزيارة:
طلب املوعد :بعد االنتهاء من حت�ضري امللفات من �ضمنها ما قمنا ب�إعداده عن امل�شكلة وحجمها
وحتديد غايتنا وهدفنا يجب طلب موعد من املعنيني فـي الق�ضاء .ومن ّ
املف�ضل �أن تكون الزيارة
موجهة لر�أ�س اجل�سم فـي �إقليم كرد�ستان �أي جمل�س الق�ضاء.
الأوىل ّ
ت�شكيل الوفد :بعد حتديد املوعد ومدته ،يجب ت�شكيل الوفد .فـي الزيارة الأوىل يجب �أن ي�ضم
الوفد ر�أ�س الهرم فـي الهيئة التي طلبت الزيارة ،واملعني/ة عن هذا امللف و�أحد القانونيني .ثم يجب
تق�سيم املحاور ا�ستناداً ملدة املوعد املحددة.
ن�صائح �أثناء الزيارة :على الوفد �أن يتحلى بالثقة خالل النقا�ش ،ويظهر متمكناً من امللف.
• بداية يجب تقدمي عر�ض �سريع لواقع الن�ساء من خالل الأرقام والدرا�سات التي مت
القيام بها.
• ثم يتم �شرح ما هو مطلوب من الق�ضاة وكيفـ ّية احل�صول عليه .تذ ّكر/ي دائماً �أن
املطلب يرتكز ب�صورة �أ�سا�سية على الهدف املراد حتقيقه.
• �ضرورة الإ�شارة �إىل ما مت القيام بتح�ضريه ور�صده عن كيفـية تعاطي اجل�سم الق�ضائي
مع الق�ضايا الن�سائية فـي �إقليم كرد�ستان.
• �ضرورة ت�أكيد الرغبة على تكرار هذه اللقاءات لبناء عالقة ثقة متبادلة.
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• خالل الزيارة يتم تقدمي درا�سة من عدة �صفحات للق�ضاة عن الذي نريده منهم ،وعن
الثغرات التي نراها فـي عمل املحاكم ،مع الإ�شارة ب�إيجابية �إىل كل الأمور اجليدة التي يقوم
بها الق�ضاة .ويجب تقدمي عر�ض �سريع للآثار ال�سلبية للعنف �ضد الن�ساء على الأمن فـي �إقليم
كرد�ستان وكيف �أن حت�سني ظروف الن�ساء مُيكن �أن ُي�ساهم ب�شكلٍ �إيجابي فـي تخفـيف ن�سبة العنف
واجلرمية فـي املجتمع وتطوير هذا املجتمع مع ما ُيالئم املعايري الدول ّية حلقوق االن�سان.
وفـي نهاية اللقاء ،يجب �س�ؤال الوفد لرئي�س جمل�س الق�ضاء عن ال�شكل الذي تراه منا�سباً للتن�سيق،
بحيث يتم ت�شكيل �آل ّية توا�صل دائمة.
النتائج املحتملة للزيارة طلب املوعد:
فـي حالة �إيجابية جمل�س الق�ضاء جتاه ق�ضايا الن�ساء ،ف�إننا نطلب منه التفكري ب�صورة م�شركة عن
�آليات �إجرائية تنفـيذية ملمو�سة من �ش�أنها الت�سريع فـي حت�سني �أو�ضاع الن�ساء (من مثل �إجراء
ور�شات تدريبية مع الق�ضاة والعاملني فـي املحاكم ممن هم على عالقة مبلفاتنا� ،أو �إ�صدار مذكرة
تفاهم مع بع�ض املحاكم ال�شرعية �أو الروحية فـيما خ�ص ت�سهيل ق�ضايا الن�ساء فـيما خ�ص بق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية� ،إلخ.)..
ُ
فـي الوقت عينه ،علينا القيام بعمل ّية ر�صد م�ستمرة لتط ّور عمل الق�ضاء .بحيث نعد تقارير �شهر ّية
وف�صلية و�سنو ّية .ترفع هذه التقارير بداية �إىل جمل�س الق�ضاء �أو اجلهة املخولة التن�سيق معنا،
ونطالبها باتخاذ االجراءات املنا�سبة فـي حالة الإخالل فـي تطبيقها.
هكذا ،مُيكننا التي ّقن من التعاون والإيجابية لدى جمل�س الق�ضاء ف�إذا كانت ردود القيادة �إيجاب ّية
على ما ُنقدّمه لها من حاالت ،و�سارعت �إىل معاجلتها وحما�سبة املق�صرين ،فهذا يعني �أننا �أمام
عالقة �إيجاب ّية مُيكن البناء عليها.
فـي هذه احلالة ،علينا الإ�شادة بتعاون الق�ضاة معنا وتكرميهم �إعالمياً و�شعبيا مع احلر�ص على
دقة الو�ضع مع بع�ض الق�ضاة فـي بع�ض الأحيان و�ضرورة الوعي بالأطر التي حتكم عالقتهم –
بو�صفهم ق�ضاة – مع املجتمع والإعالم .ف�ض ً
ال عن ذلك ،يجب التن ّبه حيال تكرمي الق�ضاة من
الإنزالق مل�ستوى تلميع ال�صورة ،وذلك للإ�شارة جلميع اجلهات امل�ؤثرة بق�ضايا الن�ساء� ،أننا نح�سن
الت�صرف ونكرم من يتعاون معنا.
�أ ّما فـي حالة عدم التجاوب ،فهذا يعني �أننا �أمام �إلتزام لفظي ال �أكرث .ماذا نعمل �إذاً؟
الق�ضاء لي�س ج�سماً ي�سهل ال�ضغط عليه .علينا احرتام قراراته والتوا�صل مع خمتلف مكوناته� ،أي
قا�ض على حدى .املواجهة لي�ست خياراً �سليماً مع الق�ضاء ،بل الواجب هو التوا�صل
التوا�صل مع ك ّل ٍ
معهم ،و�أن نتعاون مع فريق قانوين ماهر يخو�ض املعركة القانون ّية ب�شكلٍ دقيق.
جتدر الإ�شارة هنا� ،إىل �أن عالقتنا ال يجب �أن تكون حم�صورة بقيادة جمل�س الق�ضاء و�أع�ضائه،
قا�ض على حدى و�إ�شراكهم
و�إن كانت الأولو ّية بناء العالقة معهم .الأف�ضل هو التوا�صل مع ك ّل ٍ
فـي النقا�ش القانوين حول الأحكام التي ُي�صدرها ق�ضاة �آخرين .كذلك مُيكن ا�ست�شراتهم فـي كل
ملفاتنا القانون ّية.
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�إحر�ص/ي على:
• جمع املعلومات الأ�سا�س ّية وال�ضرور ّية عن و�ضع الن�ساء وعن الق�ضاء وعالقتهم بهذا امللف.
• حتديد ما الذي نريده من الق�ضاة وما الذي ميكنهم القيام به
• حتديد ما هي الأخطاء التي قد يقع بها الق�ضاة �أو العاملني فـي املحاكم (ت�أجيل
املحاكمات واملماطلة فـي �إ�صدار الأحكام).
• بناء عالقة ا�سرتاتيج ّية مع قيادات جمل�س الق�ضاء وخمتلف الق�ضاة.
• حتديد املعار�ضني لق�ضيتك من داخل اجل�سم الق�ضائي
• حماية الن�ساء اللواتي يلج�أن �إلينا.
• حتو ّيل املعار�ضني �إىل حمايدين واملحايدين �إىل م�ؤيدين.
• �إ�شراك الق�ضاة فـي نق�ض �أحكام ق�ضاة �آخرين قد تكون ظاملة عرب ت�شكيل �شبكة من
الق�ضاة امل�ؤ ّيدين للمطلب
• بناء عالقة ممتازة مع خمتلف و�سائل االعالم والإ�ستفادة من و�سائل التوا�صل االجتماعي.
جت ّنب/ي
• الإتهام من دون دليل.
• جتاهل �أي معلومة قد ت�صل.
• ال�سماح لأي �شيء �أو �أحد ب�إ�شغالك عن ق�ضيتك الأ�سا�س ّية بق�ضايا جانب ّية ،بحيث ن�ضع
ن�صب �أعيننا امل�شكلة الأ�سا�سية التي نريد التطرق لها والهدف املراد حتقيقه
• الإ�ستخفاف بالت�أثري ال�سلبي الذي مُيكن �أن ُيخ ّلفه العداء مع اجل�سم الق�ضائي.
• التخلي عن �أي امر�أة لأي �سبب.
• عزل نف�سك عن ق�ضايا جمتمعك.
• �إهمال ر�صد عمل الق�ضاة واملحاكم حتى لو كانت العالقة ممتازة مع القيادة.
التوجه �إىل و�سائل الإعالم منذ اللحظة الأوىل.
•
ّ
• ال�سماح للق�ضاة با�ستعمالك لتلميع �صورتهم.
• ن�سيان الهدف الأ�سا�سي وهو الق�ضاء على العنف بغية حت�سني �أو�ضاع الن�ساء.
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