مشروع مقدم لالتحاد االوربي تحت بند سيادة القانون والحق بمحاكمات عادلة

إسم المشروع :نحو سيادة قانون ومحاكمات عادلة وقضاء المراعي للنوع االجتماعي
مدة المشروع:
 36شهرا.
إطار التنفيذ الجغرافي:
كافة محافظات المملكة ( 12محافظة).
الفئة المستهدفة:
النساء المحكومات باالعدام.
النساء الموقوفات إداريا.
ممارسي المهن القانونية ،مثل ( المحامين ،القضاة ،الشرطة ،الرقابة القضائية ،المعدين العامين.)...
قيادات دينية.
مؤسسات المجتمع المحلي.
مسؤوليون حكوميون.
الهدف العام:
ضمان حصول النساء على :محاكمات عادلة ،حقوق متساوية أمام السلطة القضائية ،وحماية حقووقهن فوي سويادة
القانون.
الهدف الخاص:
تعزيز الحق في محاكمة عادلة وسويادة القوانون مون منظوور النووت االجتمواعي ،موع التركيوز علوى ث ثوة مجواالت
خ ل عمر المشروت ،وهي عقوبة اإلعدام ،ورصد المحاكم والقضايا الخاصة ،والتوقيف اإلداري .من خ ل:
-

الدعوة والحشد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام ،واالستعاضة عنها بعقوبات بديلة أخرى .
إنشاء مصدر للبيانات والمعلومات حول المحاكمات المراعية للنوت االجتمات.
الدعوة والحشد إلى قضاء مراعي للنوت االجتماعي.
رفع الوعي وبناء قدرات ممارسوي المهون القانونيوة عون الممارسوات واددوات القانونيوة المراعيوةللنوت
االجتماعي.
متابعة وتقديم الدعم القانوني للنساء في بعض القضايا الخاصة .
الدعوة إلى إيجاد حلول مبتكرة ل ستعاضة عن التوقيف اإلداري للنساء كإجراء حماية.
الدعوة إلى إدخال تعدي ت  /تحديثات على السياسات والتشريعات من أجل قضواء أكثور مراعواة للنووت
االجتماعي

-

تطوير وتقديم اقتراحات لتشريعات بشونن عودة قضوايا مون منظوور النووت االجتمواعي ،مثول( :العقوبوات
البديلة ،السوار اإللكتروني ،وإلغاء السجن على الدين كموا هوو منصوول عليو فوي القوانون الودولي ...
الخ).
الدعوة إلى االلتزام بقواعد ادمم المتحدة لمعاملوة السوجينات والتودابير يور االحتجازيوة للنسواء (قواعود
بانكوك(.
تشجيع الجهات الرسمية علوى تبنوي ادفكوار والمقترحوات التوي تسواهم فوي دعوم هوعا المجموعوات ،مثول
إنشوواء م جووخ متخصصووة للمحتجووزات اإلداريووات ،إلووى جانوود الموافقووة والوودعم للبوورام التووي تنفووعها
منظمات المجتمع المدني في هعا المجال.

األنشطة:
-

عدة موائد مستديرة مع أصحاد اع قة (لجمع المعلومات والخروج بورقة موقف).
زيارة نزي ت السجون المحكومات باالعدام.
إجراء دراسة /ورقة موقف حول الوضع الحالي للقضاء الحساس للنوت االجتماعي.
تطوير وتكييف أدلة تدريبية ومواد تدريبية لدورات تدريد المدربين.
تقووديم دورات توودريد موودربين لممارسووي المهوون القانونيووة حووول االجووراءات القضووائية الحساسووة للن ووت
االجتماعي.
تقديم دورات تدريد مدربين للمتطوعين ودارسوي القوانون حوول الرقابوة علوى المحاكموات مون منظوور
النوت االجتماعي.
إصدار بيانات صحفية وأوراق موقف ،بمحتوى ومعلومات حول المحاكمات العادلة من منظوور النووت
االجتماعي ،كجزء من حملة حشد التنييد.
حملوة رفوع وعوي حوول سويادة القوانون ،حكوم اإلعودام ،والحوق فوي محاكموة عادلوة ،فوي منواطق المملكوة
وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية ،في (شمال ،وسط ،جنود) المملكة.
حملووة رفووع وعووي حووول بثووار وبوودائل التوقيووف االداري فووي منوواطق (شوومال ،وسووط ،جنووود) المملكووة.
وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية.
مراقبة المحاكمات من منظور النوت ال جتماعيفي بعض القضايا الخاصة التي تخل النساء.

